
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FAYDASIZ İLİM 
 

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’ın indinde her şey bilinir, insanlara ne yapacakları bildirilir. İnsanlar biz iki tane 
kitap okuduk mu her şeyi biliyoruz, her şeyi anlıyoruz diye düşünürler, öyle inanırlar, öyle 
zannederler, başkasının şeyini kabul etmezler.  

Allah’ı tanımadıktan sonra okudukları ilim, ilim değildir, sağlam bir bilgi değildir. 
Bütün okudukları, öğrettikleri hayal oluyor. Biz bunu biliyoruz, Allah bu insanlara bu ilmi 
vermiş, bunlara mahsustur. Yarattığı başka mahlûkatın ilmi başka, bizimki başkadır. Allah’ın 
ilmi sonsuza kadar bitmez. Onun için Allah’a dönmek lazım. Alim yahut okumuş insanların 
Allah’a dönmeleri lazım ki kurtulsunlar, okudukları ilim de fayda olsun. Şimdi okutuyoruz 
diyorlar, daha iyi olacağına, okudukça daha kötü oluyorlar, faydalı hale geleceğine zararlı 
hale geliyorlar. Çünkü okudukları şeytanın öğrettikleridir.  

Yavaş yavaş öğretiyorlar. Şimdi ahir zaman olduğu için büsbütün açık. Emri bil 
maruf nehyi anil münker olmuş değil de nehyi anil maruf emri bil münker olmuş. Yani 
kötülüğü alıştırıyorlar, iyilikten men ediyorlar. Öğrettikleri kısaca budur. Yani hayra bir şey 
öğretmiyorlar. Artık her şey bizim kontrolümüz altındadır diye, şeytanın kontrolü altındadır 
diye hareket ediyorlar. Şimdi bakıyorsun, Avrupa’da, Allah’ın emri bu hastalıktan dolayı her 
tarafı kapatıyorlar, illa ısrarla okulları açıyorlar. Ne için? Çünkü kontrolü kaçırmak 
istemiyorlar. Çocuğun beynini daha ufakken kirletecekler, pisletecekler. Yıkamak değil de 
pisletmektir onların yaptıkları. Onun için, bu kadar yasaklar varken, şu varken, bu varken 
illa okutacaklar ki şeytanın rezilliklerini, pisliklerini öğretecekler.  

Anaokulundan başlayıp bu çirkefe, pisliğe çocukları bulaştırmak için programları var. 
Allah’ın hikmeti, daha başlamadan bu şey geldi, geçen sene kapattılar. Allah’la savaşa 
girilmez. Allah’la savaşa girenin sonu hüsrandır, Allah’la beraber olan kurtulur. Allah İslam’a 
yardım etsin çünkü onlar da aynı şekilde. Avrupa, Batı ne yapıyorsa bizimkiler de onlarla 
beraber batıyor. Hiç düşünce diye bir şey yok. Allah akıl vermiş, düşünün diyor. “Bir saat 
düşünce yüz sene ibadetten iyidir.” diyor. Allah hepimize akıl fikir versin inşallah.  
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