KENDİ AMELİMİZE GÜVENMİYORUZ
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’a şükürler olsun ki Cenab-ı Allah bizi Ümmeti Muhammediye’den yarattı.
Yahudilik din olarak çok sıkıdır yani şeriatları kuvvetlidir. Onlar şimdiye kadar çok sıkı bir
şeriata bağlı olarak yaşıyorlar. Eskiden daha da sıkıydı. Eskiden bir köyde birisi ibadet
yapmazsa, bütün köy Allah’ın gazabına mazhar olur, helak olurdu. Ondan sonra İsa
Aleyhisselam geldi ve biraz yumuşattı.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) geldiğinde ise daha da merhametli oldu. Yahudiler
altı ay oruç tutarlardı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) İsra-Miraca çıktığı vakit, bizim elli
vakit namazımız vardı. Gökyüzünde Musa Aleyhisselam’la görüşmüştü. Gelince; “Rabbin
sana ne hediye verdi?” deyince; “Elli vakit namaz” dedi. “Bunlar kaldıramaz. Benim de
ümmetim kaldıramadı. Sen Allah’ın sevgili kulusun, daha az iste.” dedi. “Kırk beş” dedi.
“Gene de olmaz, kaldıramazlar.” dedi. Böyle beş, beş inerek, ta ki beş vakte kadar indirdi.
Musa Aleyhisselam dedi ki: “Beş vakti de kaldıramaz bunlar.” “Yok. Artık ben hayâ
ederim, Allah’ın karşısına çıkamam.” dedi Efendimiz (s.a.v.). Yani Allah Azze ve Celle
Ümmet-i Muhammediye’ye bu kadar merhamet etti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
hürmetine onların yükünü hafifletti. Hafifletti ama gene de işimiz kendi amelimize kalsa,
zor.
Geçen gün Kıbrıs’tan gelmişken bir hayli kitap vardı, poşete doldurup, ihvanlar
vardı, ağırdır diye onlarla beraber göndermiştim. İki aydır da dergâhta duruyor, bir türlü
çıkarmaya fırsat olmadı. Çıkarınca, böyle kalınca bir el kitabı vardı, son on cüzü tefsir
açıklaması ve faydalı bilgiler diye yazmış adamlar. Bir açtık, meğerse bilinen, malum
zatlardan bir kitapmış. Kimseye hürmet yok. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yüzü suyu
hürmetine dersen günahtır, şirktir. Kabri ziyaret etsen şirktir. Mübarek geceler diye bir şey
yok. Ne Mevlit gecesi var diyor, ne İsra-Miraç, ne Kadir gecesi. Hâlbuki hepsi Kur’an’da
yazıyor. Ne on beş Şaban, ne hiçbir gece mübarek değildir diyor.
Tamam, anladık, herkes kendi yaptığından mesul, kimsenin de şefaati olmaz diyor.
Şefaat diye bir şey yok diyor. Hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Şâfi-i müşeffa”dır.
Hem şefaat edecek hem Allah’tan şefaat dileyecek. Onu geçtik, bunların hepsini anladık,

ondan sonra, bunları yazanın birbirlerine ne kadar zıt olduğunu gösteriyor. Bunları
yaptılar, Sırata geldi diyor. Sıratta, dokuz yüz doksan dokuz cehenneme düşecek, bir tanesi
geçecek diyor. Ondan sonra ne olacak? Bir daha köprü varmış, orada bunlar kendi
kafalarına göre tefsir etmişler.
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“Ve yukşefu an saak.” Baldırı çıkacak, açılacak. O kimin baldırıymış? Allah’ın
baldırıymış. Yani bu kadar olur! Esas cehennemlik onlar, onlar düşecek cehenneme.
Ondan sonra Allah budur diye bilecekler, sonra geçecekler.
Yahu ey akılsız! Allah akıl vermedikten sonra ne yapalım? Bizim bu ahmak İshak
var, geçen gün diyor ki: “Benim aklım tam değil de hastanede ilaç verecekler.” Yok dedim,
her derde deva var, ahmaklıktan başka. Ahmaksan hiç yok. Kansere, şekere her şeye Allah
bir ilaç yarattı ama ahmaklığa yok. “Ahmaklık doktoru usandırırmış.” derler. Bunlar da
ahmaktır. Madem o kadar insan, bütün millet cehenneme düşüyor, cehennem niçin yedi
tane yapılmış? Onu da yazıyor orada, yedi cehennem var, sekiz tane cennet var. Demek ki
cennete gidecek insanlar daha fazla.
O bir bakımdan doğru yani insan kendi ameliyle kalırsa, kendi yaptığı işlere kalırsa,
dokuz yüz doksan dokuzu düşecek oradan. Cehenneme düşecek yani onu biliyorlar. Onun
kurtuluş yolunu da Allah göstermiş, söylemiş ki Hz. Peygamber’in şefaati, evliyaların
şefaati, insanların tövbe etmeleri, Allah’ın sevdiği şeylere hürmet göstermeleridir. Allah’ın
insanlara verdiği o mübarek geceler tövbe vaktidir. Allah o gecelerde milyonlarca insanı
affeder. Milyonlarca cehennemlik insanı cennetlik yapar. Onun için bir bakımdan doğru
ama kendileri de bilmiyorlar.
Yani insan kendi ameliyle kalsa, dediği doğru, hepimiz cehenneme gideceğiz. Ama
biz kendi amelimize, kendi yaptığımız şeylere güvenmiyoruz. Güvendiğimiz şey,
Peygamberimiz (s.a.v.)’in ümmeti olmak, O’na hürmet etmek, O’nu sevmektir. İnsan
sevdiğiyle beraberdir diyor. Bu ahmaklar o sevgiyi içimizden kaldırmak istiyorlar. O
hürmeti bizim ümmetin arasından kaldırmak istiyorlar ki hepsi beraber cehenneme
gitsinler. Şeytan o vakit sevinecek, hoşuna gidecek. Ondan sonra millet de pişman olacak.
Allah muhafaza etsin, bizim dediğimiz gibi, şimdi iki kelime duyan, televizyonda
duyuyorlar. Şimdi televizyona çıkan çok şeytan var. “Sakın şeyhlere inanmayın!” diyorlar.
İlk başta şeyhlerden, tarikatlardan başlarlar. “Tarikatlar üç kâğıtçı, tarikatlar yaramaz, onlar

dinde gerekmez…” diyorlar. Ondan sonra başladılar mezheplere. “Mezhep diye bir şey
yok, herkes istediği gibi yapabilir.” diyorlar. Mezhepleri bıraktılar, bu defa Sahabeleri kabul
etmemeye başladılar, şimdi de hadisleri kabul etmiyorlar, en sonunda Kur’an’ı da kabul
etmeyecekler! Varacakları yol budur, bunun başka bir yolu yok. Allah muhafaza.
Allah akıl fikir versin diyoruz çünkü dediğimiz gibi ilaçla milaçla da olacak halleri
yok bunların. Çünkü inat, küfrün en büyük belirtisidir. Cebbar insan kimseyi dinlemez,
kimseye kulak asmaz, kimseyi beğenmez. Müslüman’da inat yoktur; hakka razı olur, hakkı
kabul eder, adaleti kabul eder. Şeriatın kestiği parmak acımaz derler. Onun manası, kabul
ediyoruz, inat etmiyoruz. Allah bu muhabbetimizi ziyade etsin, milletimiz de bu yolda
olsun inşallah. Allah İslam’a yardım etsin, küfür batsın inşallah.
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