SALİHLERİN YOLU
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.
Salihleri zikrettiğiniz vakit rahmet iner, Allah’ın rahmeti o meclise iner, o meclis
rahmetle anılır, rahmete gark olur. Salihler Allah’ın sevdiği kullarıdır. Bize en yakın olan
Şeyh Nazım Hazretleri (k.s.), Şeyh Babamız’dır. Allah makamını ali etsin. O’nun bu
insanlara yaptığı hizmetlerden dolayı Allah razı olsun.
Hizmet dediği, kötülükten men etmek, doğru yolu göstermektir. Onu Allah’a şükür
yaptı, anlayan anlıyor, anlamayan günaha giriyor. Bilmeden, etmeden, kulaktan duyma
şeylerle şeytan çok insanı günaha sokuyor. Şeyh Nazım Hazretleri (k.s.) şeriatı, dini,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den halife olarak insanlara gösterdi. İnsanlar da yapabilen
yaptı, yapamayan uğraştı, yapabildiği kadar yaptı. Mühim olan niyet ama kötü niyeti olan
insanlar da zahire bakıp; “Bunlar şöyledir, bunlar böyledir…” diyen de çok var.
Şeyh Nazım Hazretleri (k.s.) Müslümanların aralarına girip, bize gel diye değil de hiç
İslam’dan haberi olmayan insanları yola getirdi, gayrimüslimleri yola getirdi, her türlü insana
hidayete vesile oldu. Budur yaptığı. “Bununla görüştü, şununla görüştü…” derler. Görüşür
çünkü onlara da lazım olan, insanlara nasihat eder, kim gelirse kapı açıktır. Sen buraya gelip
de tövbe almadın diye kimse kovulmaz. Kapı Allah’ın kapısı, her taraftan gelene açıktır. Bu
mesuliyettir. “Ben geldim, beni buradan kovdular.” derse o vakit ne cevap verecek? Hakiki
mürşit hakikate bakar, surete bakmaz, içindeki güzelliğe bakar. Allah herkese nur vermiş, o
nuru meydana çıkarmak için uğraşır. “Sen şöylesin, sen böylesin…” diye dışlamaz.
Onun için, evliyaullahlara hürmet etmek lazım. Evliyaullaha hürmet etmek, tazim
etmek, Peygamber (s.a.v.)’e tazim etmektir, Allah’a tazim etmektir. “Sen evliyaullaha, bu
adama tazim ediyorsun, Peygambere tazim ediyorsun, şirk yapıyorsun.” diyorlar. Onları
ortadan kaldırınca işte şimdiki halimize geldik, milleti Kur’an’dan bile şüphelendirmeye
başladılar. Onun için evliyaullaha muhabbet, evliyaullaha hürmet Allah’a hürmettendir,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmettendir. Makamları ali olsun, yolları nurlu olsun. Bu
yol inşallah kıyamete kadar daim olacak. Bu yola giren saadete erişir, girmeyen de bu
dünyanın, şeytanların arasında tehlikeye girer, boğulup gidebilir.

Evliyaullahın ipine sarılın, Allah’ın ipidir o, ona sarılan kurtulur, sarılmayan
tehlikededir, belli olmaz çünkü şeytan çok, kandıran çok. Onun için, evliyayla beraber olmak
kurtuluştur çünkü o nefsine çağırmıyor, Allah’a çağırıyor, Allah Azze ve Celle’ye çağırıyor,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e çağırıyor. Öteki türlü, kendilerine, nefislerine çağıran çok
insan var. Nefsine çağıran şeytana çağırır, şeytana çağıran cehenneme çağırır. Allah
muhafaza etsin, Allah imanımıza kuvvet versin, muhabbetimiz ziyade olsun.
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