BAHAEDDİN NAKŞİBEND HZ.
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” (Yunus Suresi –
62) “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.” Allah’ın
evliyaları Allah’ın sevdiği insanlardır, sevdiği kullardır. Onlar insanlara Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in nurunu taşıyan insanlardır. Canlı olarak taşırlar, ruhsuz, o kitaptan
okuyan âlimlerin şeyi gibi değil. Âlim olunca hem ruhaniyet olması lazım hem ilim olması
lazım, öteki türlü bir faydası olmaz.
Dün de Allah’a şükür büyük şeyhlerimizden, tarikatın ulularından Şeyh Bahaeddin
Nakşibend Hazretleri’nin (k.s.) doğum günüydü. Aşureden sonra, Muharremin 14. günü
oluyor. O da bir vesiledir. Onları hatırlamak, onlara ulaşmak, onların bereketinden almak
için bir vesiledir. Hatırlanınca onlar hazır olur, himmetleri hazır olsun inşallah.
Şeyh Bahaeddin Nakşibend Hazretleri (k.s.) büyük bir evliyaullahtır ve tarikat
imamımızdır. Bugün doğmuştur, sekiz yüz seneye yakın oluyor, ismi zikrolmaya devam
ediyor. Milyonlarca, milyarlarca insan O’nun güzel tarikatına tâbi oluyorlar. Hâlis, Ehli
Sünnet vel Cemaattir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunu gösteren, en ufak
sünnetlerine kadar gösteren, o yolu ihya eden mübarek, ulu bir insandır. Allah sırrını takdis
eylesin. O’nun bereketine bize de Allah merhamet etsin inşallah.
Bugünlerde tarikat deyince insanlar anlamıyor. Bahaeddin Nakşibend Hazretleri’nin
(k.s.) yolu saf bir yoldur; ona itiraz eden akılsızdır, imansızdır. O yol ki nur yoludur, Allah’a
ulaştıran yoldur, Allah’a ulaştıran güzel bir yoldur. Allah mübarek eylesin. Allah
himmetinden, bereketinden bize de versin inşallah. Bugün mübarek olsun. O’nun ruhuna,
bütün meşayihlerin ruhlarına, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ruhuna el Fatiha.
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