GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ
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.
Allah’ımıza şükürler olsun ki bu yollardayız. Bu güzel yollar Allah’a inananlar için
en güzel hediyedir. Herkes yapamaz, herkese nasip olmaz. Bu, Allah’ın bir lütfudur.
Allah’a şükürler olsun deriz çünkü şükürle nimetler ziyade olur. En büyük nimet iman
nimetidir, İslam nimetidir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda gitmektir,
meşayhıların insanın mürşidi olmasıdır. Mürşidimiz Allah’a şükür bize bu güzel yoları
gösterdi, sevdirdi.
İşte O’nun da hatırası olarak, dün Şeyh Efendi’nin doğum günüydü. O’nun
vesilesiyle hidayete eren binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan var desek yanlış olmaz.
Allah’a inanmak için, Allah’ı tanıtmak için hayatını idame etti. Son nefesine kadar Allah
yolunda, insanlara yol gösterdi. Güzel bir hatıradır bu. Şeyh Efendi’nin o güzel halini
inanan insanlar da inanmayanlar da sevdi, söyledi.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e en büyük düşman şeytandır. Efendimiz (s.a.v.)’den
sonra, O’nun peşinden gelen insanlar da şeytanın düşmanı oluyor. Onun için onları
devamlı karalamak isterler, kötülemek isterler. Ama güneş balçıkla sıvanmaz derler, aynen
öyledir. Bunlar güneştir, nurdur, onlar istediği kadar havlasın, havlasın, hiçbir tesiri olmaz,
kendilerine zararı olur. Allah’ın sevdiği insanlardır bunlar. Hadis-i Kudsi derler,
Kur’an’dan maada Allah Azze ve Celle’nin kelamı var:

ﻣﻦ ﻋﺎدى ﻟﻲ وﻟﯿﺎ ﻓﻘﺪ آذﻧﺘﮫ ﺑﺎﻟﺤﺮب
“Men âdâ lî veliyyen fakad âzentehu bilharb” “Kim benim evliyama düşmanlık
yaparsa, ona harp ilan ederim, savaş ilan ederim.” diyor. Bu ahmaklar, Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’e, O’nun yolundan giden evliyalara hürmet etmeyip, arkalarından yalan
söyleyip, iftira atıp da kendilerinin bir şey kazanacağını zannederse, onlar yanlış hesap
ediyorlar, iyi yapmıyorlar. Başta kendilerine iyi yapmıyorlar. Ondan sonra, bu rezil
insanları dinleyenler de bunlara inananlar da zarara uğrar. Onları koruyacak Allah var.

İnsanlardan kimsenin korumasına muhtaç değiller. Onlar Allah’ın izniyle daima kıyamete
kadar nur olarak kalırlar. Onları bu rezil insanlar da kimse de karalayamaz. Bu şey
kendilerine döner, pişman olurlar ama pişmanlık da fayda etmez.
Bu gibi insanlara hürmet etmek lazım çünkü onların dünya maksadı yok. Dünyayı
isteselerdi dünyanın en ileri insanlarından olabilirlerdi ama dünyaya kıymet vermediler,
Allah’a kıymet verdiler, Allah da onlara kıymet verdi. Allah’a kıymet verene, Cenab-ı Allah
da ona kıymet verir. Dünyaya kıymet verenin itibarı yoktur. Allah hepimize onların
kıymetini bildirsin inşallah. Onların bereketiyle yaşıyoruz; onların bereketiyle, onların
merhametiyle, şefaatiyle inşallah cennete gireriz, onlarla beraber oluruz inşallah.
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