İLACI OLMAYAN HASTALIK AHMAKLIKTIR
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.

 إﻻ اﻟﺣﻣﺎﻗﺔ أﻋﯾت ﻣن ﯾداوﯾﮭﺎ،ﻟﻛل داء دواء ﯾﺳﺗطب ﺑﮫ
“Likulli dain deva yustetabu bih, illel hamakata a'yet men yudaviha.” “Her hastalığa
bir ilaç var.” diyor. Bir hastalık var ki ilacı olmayan hastalık aptallıktır, ahmaklıktır. Onun
tedavisi yoktur. En kötü arkadaş da ahmak arkadaştır. Ahmakla arkadaşlık yapma diyor
bütün âlimler, evliyalar, şeyhler. Ahmakla arkadaşlık yapma çünkü seni tehlikeye atar. Hem
maddi tehlikeye atabilir seni hem manevi tehlikeye.
Manevi tehlike daha beterdir. İnsanlar dünyada ahmakla giderse ya dayak yiyecek,
kafası yarılacak ya da en çok birisi öldürecek. İmanla giderse gider ama bir ahmağa tâbi
olursan o vakit ahiret için işin zor. O vakit Allah etmesin, cehenneme gidersin. Tehlike,
cehennemdir.
Şimdi İslam alemine, İslam dünyasına musallat olan büyük tehlike, ahmaklık
tehlikesidir. Allah Azze ve Celle öyle bir yer seçti ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile
İslam’ın nurunu çölün ortasında meydana çıkardı. Oradakiler normal insandan daha fazla
zekâsı olan insanlardı. Hakkı görünce Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e tâbi oldular. Bazıları
çok zeki idi ama kibirlerinden dolayı tâbi olmadılar. Tâbi olmadılar, ahmak insanlar
buldular, onları da kandırdılar, yoldan çıkarttılar.
İki kısım var şimdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e tâbi olup da O’nun yolundan
gidenler akıllı insanlardı. Okuma yazmaları yoktu ama binlerce satır, binlerce sayfa
ezberleyebilen insanlardı. Dini, sonraki gelen âlimlere aktardılar, o dinin yolunu bize kadar
ulaştırdılar. Şimdi bazı insanlar çıkıyor; “Siz yanlışsınız, siz doğru değilsiniz.” diyorlar. Bu
insanlar bütün İslam alemini perişan etti.
Bunlara bir misal olarak Mevlana Hazretleri’nin anlattığı bir hikâye var. O tam
bunlara münasiptir, bunlara uyar, bunların cinsini gösterir. Adamın biri bir gece kalkmış,
bakmış evde takırtı var. Hırsız varmış, hırsız toplanmış, toparlamış eşyaları, sırtına vurmuş

kaçıyor. Ev sahibi bunu uzaktan görmüş, peşinden koşturmuş. Hırsız da hızlı bir herifmiş,
adam tam yetişeceği vakit hızlanıyor, kaçıyor, saklanıyormuş.
Daha sonra hırsızı görüyor, gene peşine düşüyor, epeyce bir uğraşmış en son hırsız
pes etmiş. Tam üstüne atlayıp hırsızı yakalayacakken, mallarını kurtarayım derken arkadan
herifin biri kıyameti kopartmış. Öyle bir bağırmış ki bu ev sahibi hırsızı bırakmış. “Demek
ki bundan daha büyük bir tehlike var. Evde acaba başka hırsız mı var? Acaba ailemi mi
öldürdüler? Acaba daha büyük bir felaket mi var?” diye hırsızı bırakıp, arkaya adamın
yanına koşturmuş.
“Ne oldu? Ne var da bu kadar gürültü yaptın? Bir şey mi oldu?” demiş. “Sana
müjde! Hırsızın ayak izini buldum, bak işte burada.” O da; “Allah müstehakını versin. Ben
hırsızı yakalıyordum, sen de gördün benim yakalayacağımı, bir bağırdın ki ben de bıraktım
bu herifi. Ayak izini ne yapayım ben? Hakikatini bulmuşken izini ne yapayım? Sen ahmak
herifsin yahut üç şeyden birisin. Ya ahmaksın ya hainsin yahut hırsızın ortağısın.” demiş.
Üçü de birbirinden beterdir.
Şimdiki bu çıkan tayfa aynı şekildedir. Tarikat ehli, Ehli Sünnet Vel Cemaat
hakikati bulmuşlar, yola devam ediyorlar. 1400 senedir doğru yolda gidiyorlar. Hiçbir
aksaklık yok, hakikati bulmuşlar. Şimdi 100-150 seneden beri çıkan bu tayfa, bunlar
Mevlana’nın dediği gibi ya haindir ya ahmaktır yahut ortaktır, kâfire ortaktır.
Şimdi bunların yaptığı işin İslam’a, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetine
hiçbir faydası yok, zerre kadar faydası yok, zararı var. İnsanlara hakikati bıraktırıyorlar,
şekle uyduruyorlar. Efendim neymiş? “ ‘Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammed’ dedin
mi müşrik oldun!” diyor. “Seyyidina” demeyecekmişiz. Bakın, bu binlerce örnekten sadece
bir tanesidir. Nasıl şekle bakıyorlar, nasıl insanı vesveseye sokuyorlar, nasıl da Ümmeti
Muhammediye’nin itikadını, imanını harap ediyorlar!
Bunlar dediğimiz gibi hiçbir şekilde uyulacak insanlar değiller. Uyulacak insanlar,
hak olan tarikat ehli ve hak mezheplerdir. Öyle abuk sabuk konuşan insanlar ahmaktır.
Dediğimiz gibi, ahmakla olmak iyi değil, ahmaklık bulaşır. Bütün İslam alemi, nereye
gitsen bunlarla doldu. İnsanı şüpheye düşürüyorlar. Şüpheye düşen insan da en sonunda
maazallah imanından da oluyor, Allah etmesin. Çünkü manevi kuvvet yok. Şeytanın peşine
düşersen sonunun olacağı odur, başka şey değildir. Onlara dikkat etmek lazım.
İslam alemi uyuyor, bilmiyor ki bu yol 1400 senedir devam ediyor. Yüz sene değil,
elli sene önce bile bu şeyler yoktu. Elli sene önce bunların hiçbiri yoktu, ancak tek tük

vardı. Bu para harap etti insanları. Parayı da şeytanlar kullanıyor ki insanların itikadını
harap etsin diye. Dediğimiz gibi üçünden biri değil de üçü beraberdir, hepsi. Hem
ahmaktır hem haindir hem küfre ortaktır bunlar. Başka diyeceğimiz bir şey yok. Allah
(c.c.) İslam alemini, Müslümanları muhafaza etsin.
Nereye gitseler Müslümanlara bundan daha büyük zarar veren güruh yoktur.
Küfür, kâfir bize bir şey yapamıyor, bizim içimizden bu herifleri çıkarıyor, İslam’a zarar
veriyorlar. İslam’a zarar olmaz da Müslümanlara zarar veriyorlar. Ama Allah Azze ve Celle
hakla beraberdir. Hakka tabi olanlar kurtulur. Küfre, kâfire tabi olanlar da helak olur gider,
onlarla beraber haşrolur. Onlara söylesinler artık, “Bu şirktir, bu bidattır, bu bilmem
nedir…” diye anlatsınlar. Allah muhafaza etsin, imanımıza sahip çıkalım, Allah bizim de
imanımıza sahip çıksın inşallah.
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