
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ŞEYH BABANIN MAKAMI 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Bugünümüzü verdiğinden dolayı Allah’a şükürler olsun. Cenab-ı Allah bizi din-i 
mübin-i İslam’da yaratmış, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ümmet yaratmış, tarikata mürit 
olmaya uğraşıyoruz, ona da şükürler olsun. Allah’ın bize verdiği bir saadet de şeyhlerle 
beraber olmak, Şeyh Babamızın (k.s.) müridi olmaktır. Bugün O’nu görmeyen çok mürit 
var, gün geçtikçe de intisap eden oluyor. Bugün çoğu O’nu görmemiş ama onlar da O’nun 
sayılır.  

Şeyh Babanın (k.s.) makamı yüksektir, hem zahiri hem manevi bakımdan makamı 
yüksektir. O’na tâbi olanlar Allah’ın izniyle Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yoluna tâbi 
olmuşlardır, halis olmuşlar, muhlis insanlar olarak Allah’ın makbul kulları olurlar. Şeyh 
Babamız (k.s.) nadir insanlardandır. O’nun gibisi yüz yılda ancak ya gelir ya gelmez ama 
onun bereketi yıllarca gider. Kıyamet, âhiret yakın olmasa yüz yıllarca daha gider. Ama 
inşallah âhirete o kadar kalmadı. Âhir zamanda yaşıyoruz, Allahualem, dünya bundan daha 
fazla dayanmaz. Onun için bu yolda olan Şeyh Babadan (k.s.) el almış yahut daha sonra el 
alacak olanlar saadet ederler. Onlar emniyettedirler. 

 Bazen insanlar bir şeyler yaparlar, sonunda boş çıkar, bir faydası olmaz ama bu 
zâtlara tâbi olanlar hiçbir zaman boş çıkmaz. Çünkü hem şeriat olarak Ehl-i Sünnet Vel 
Cemaat hem tarikat olarak aynı şekilde devam ediliyor. Onların bereketi, faydaları tâbi 
olanlara erişir, hiçbir zaman boş değildir. İnsan bazen yapar yapar yapar, en sonunda ters 
istikamete gitmiş olur. O yoldan dönüp yapması lazım ama çoğu zaman dönmeye de vakit 
olmuyor. Onun için, bu yolda olup, bu zâtlara tâbi olmak büyük bir lütuftur, bir şanstır.   

Allah makamlarını âli etsin, himmetleri üzerimize olsun inşallah. Onlar ölü değildir. 
Yürüyen ölü çok var. Ben yaşıyorum diyor ama kalbi ölmüş olan insanlardır, onlar ölmüştür. 
Evliyalar, sahabeler, peygamberler ölmez, ruhaniyetleri daim kuvvetlidir. Onun için, onların 
bereketiyle inşallah zor bir şey yoktur, zor günler yoktur, hepsi onların himmetiyle kolaydır 
Allah’ın izniyle. Himmetleriyle, bereketleriyle imanımıza kuvvet olsun inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik                                         Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazrtleri’nin 
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