
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HAKİKİ MÜRŞİD 
 

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. 

Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Elâ inne evliyâa(A)llâhi lâ ḣavfun ‘aleyhim velâ hum yahzenûn. Elleżîne âmenû 
vekânû yettekûn” (Yunus Suresi 62-63) “Allah’ın evliyalarına korku, üzüntü olmaz. Onlar 
Allah’tan korkar, iman etmişlerdir.” diyor. Dün gene Şeyh Babamızın (k.s.) seneyi 
devriyesiydi. Onların makamları yüksektir. Allah onlardan razı olsun. Bize, insanlığa büyük 
hizmetler ettiler, çok inanı kötü sondan kurtardılar. Hakiki hayatı verdi kendilerine. Allah’ın 
izniyle, saadetle ebedi hayat yaşamaları için onlara hidayete vesile oldu. Allah O’ndan razı 
olsun. 

Bunu söyleriz, her daim söylemek lazım. İnsan bir mürşit bulursa şanslıdır. Allah’a 
şükür ki bize hakiki mürşit verildi. Şeyh Babamız, Şeyh Nazım Kıbrısî Hazretleri (k.s.) hakiki 
mürşitlerdendir. Hakiki, en doğru, en sadık, en güvenilir mürşitlerdendir. Çünkü öyle bir 
dünyada yaşıyoruz ki insanlar şekle bakar, onun arkasında gider, ondan sonra boş çıkar. 
Allah’a şükür Şeyh Babamız (k.s.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in en hakiki temsilcisidir. 
O’nun (s.a.v.) yolunda gider, yüzde yüz o yolda giden insandır, kâmil insandır.  

Bu insanlara, bu zamanın insanlarına örnek olmuş, yüz binlerce, hatta milyonlarca 
insan istifade etmiş. Allah her insan için O’nun makamını yükseltmiş. Büyük bir fazilete nail 
olup, ebedi saadete vesile olmuş, kendisine de bize de inşallah vesile oldu. O’nun yolu 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yoludur. O’nun yolunda gitmek nasip oldu, Allah’a şükürler 
olsun.  

Allah ondan razı olsun, daha çok insanlara hidayete vesile olsun. O’nun bereketiyle 
Allah bizi nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, her türlü kötülükten Allah muhafaza 
etsin, bizi selamete çıkarsın. Selamette olalım inşallah. Dünya ve ahiret saadetine nail olalım 
inşallah. Allah imanımıza kuvvet versin.  
Ve Min Allahu Tevfik                                          Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazrtleri’nin 
El Fatiha          07 Mayıs 2020/14 Ramazan 1441 Tarihli Sohbeti 
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