
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EMNİYETLİ LİMAN 
 

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. 

 Bismillahirrahmanirrahim  
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“Ve likullin deracâtun mimmâ ‘amilû” (Ahkâf Suresi - 19) “Herkesin yaptıklarına 
göre dereceleri vardır.” Allah Azze ve Celle insanların her birini derece olarak birbirinden 
farklı yaratmış. Bazı insanlar Allah’ın lütfuyla yüksektedir. Bunlar peygamberlerdir. En 
yükseği de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir. Derece derecedir. Ondan sonra sahabeler, 
âlimler, meşayıhlar, hakiki müminler gelir. Diğer insanlara göre bunlar daha yüksektir.  

Ne ile yükseliyorlar? Parayla pulla mı, makamla mı? Değil, imanla, Allah’a yakınlıkla. 
Esas yükseliş odur, öteki türlü bir fayda yok. Dünya hali imtihan halidir. Bazıları yüksek, 
bazıları alçak seviyede olur, bazıları tam alçak olur. Mühim olan büyüklerle olmaktır. Onlara 
tâbi olmak felahtır diyor. Felah dediği kurtuluştur, güzelliktir. Allah’a şükür Şeyh Efendi ile, 
Şeyh Babamız ilesiniz. İnşallah onunla haşrolursunuz, cennette de inşallah beraber 
olursunuz.  

İşte dün altı sene oldu. Seneler birden geçiyor, dünya karışıyor, ediyor. En son 
gideceğimiz yer belli. Emniyetli limandır bizim gideceğimiz yer. Onun için korku yok. 
Dünya istediği kadar çalkalansın, dursun, bizim gideceğimiz yer bellidir. Allah’la beraber, 
peygamberlerle, evliyalarla beraber olduktan sonra korkumuz yoktur, endişeye gerek yok. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği, meşayıhların anlattıkları şeyler oluyor. Program 
verilmiş ama günü gününe olmaz tabi, Allah nasıl dilerse o zaman olur. Ama en sonunda 
olacak Allah’ın izniyle. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği şeyler çıkacak, kıyamet 
kopacak.  

Bu dünya ilelebet değil, bu vakitli bir yerdir. Onun için mümin olan, Müslüman olan 
endişeye kapılmasın, imanını sağlam tutsun, Allah muhafaza etsin, İslam’a zafer versin 
inşallah, kâfirler mağlup olsun, zalimler mağlup olsun inşallah. Bu mübarek aydır, güzel 
aydır, onun hürmetine inşallah hepimizin imanı sağlam olsun. 
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