VAHABİLİK HAKKINDA 1
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
َ َوالَ ت َ ِهىُىا َوالَ تَحْ َزوُىا َوأَوت ُ ُم األَ ْعلَ ْى َن ِإن كُىتُم ُّم ْؤ ِم ِى
يه
“Ve lâ tehinû ve lâ tahzenû ve entumul a’levne in kuntum mu’minîn” (Al-i İmran
Sûresi-139) Allah Azze ve Celle söylüyor: “Üzülmeyin!” Yani kendinizi sıkmayın.
“Mü’min olursanız üstün olan sizlersiniz.” Allah(c.c.) Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.)
hitap etti ama Kur’an herkesedir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) en büyük müjdesi
Kur’an-ı Azimüşşan’dır. Kur’an Allah’ın kelamıdır. Kıyamete kadar herkese hükmü vardır.
Kur’an-ı Azimüşşan’da herkes için nasihatler vardır ve bütün faydalar ondadır.
Hem nasihattır hem şifadır.
Siz azınlık olarak buradasınız. Bu yerde sizden başka milletler de var. Siz kendinizi
ezik veya aşağıda hissetmeyin. Allah Azze ve Celle söylüyor: “Mü’min devamlı
yüksektedir.” Bu hastalığı içimizden çıkarıp atmak lazım. Kimseyi taklit etmenize gerek
yok. Bizim milyonlarca alimlerimiz, evliyalarımız, kahramanlarımız var. Bu, buradaki
insanlar için nasihattir.
Bir nasihat daha var. Senin gidip de Vahabi’yi Arap’tır diye takdir etmene hiç gerek
yok. Sen Mü’minsin. Senin alimin Arap değildir, Vahabi değildir. Onlar, senin milletinden
çıktı. Mü’minsin, kendini hiç aşağı görme. Allah’ın nimetine şükret. En büyük nimeti
almışsın. Ne Arap’ı ne Acem’i taklit etmeye, peşine gitmeye gerek yok.
Bu, Yahudilerin oyunudur. Doğrudan söylüyorum. Başka bir şey değil. Mü’min
kendini ezdirmez. Müslümanlar arasında fitne yapıyorlar. İmanlı insanların üstte
olmalarını hazmedemiyorlar. İman en üsttedir.
Bismillahirrahmanirrahim
سلَ ْم َىا
ِ َقَال
ْ َ اب آ َمىَّا قُل لَّ ْم ت ُ ْؤ ِمىُىا َولَ ِكه قُىلُىا أ
ُ ت ْاألَع َْر
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“Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ demiş Allah Azze ve Celle
Kur’an’da. (Hucurat Suresi 14) İslam olunca herkes Müslümandır. Ama iman farklıdır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) öğretmiş, onun yolunu göstermiş. O’nun arkasından
sahabeler, onların arkasından da ulemalar, evliyalar o yolları göstermişler. Milyonlarca
evliya geldi, alim geldi, sultanlar geldi. Hepsi evliyaların elini, eteğini öperdi. Hepsi Allah
katında yüksek mertebelere ulaştı. Bu yoldan çıkanlar unutulup gittiler.
Onun için, bu memleketteki insanlar kanmasın. Arap’tır diye senden üstün değil.
Hz. Peygamber’e hürmet etmiyorsa hiç üstün değil. Tarikat yolu, Peygamber yoludur.
Tarikat yolunda Hz. Peygamber’e, evliyalara, ana babaya hürmet edilir. Ana babaya itaat
edilir; çocuklara, hanıma şefkat gösterip merhametli olunur.
Peygamber Efendimiz’in hadisi var. Komşuya bile o kadar dikkat edin demiş ki
bazı sahabeler onlara miras hakkı verecek zannetmiş. Bunların öğrettikleri, sırf İslam’ı
kötülemektir, başka bir şey değil. Hidayet olacaklara Allah hidayet versin, olmayacaklara
Allah hesabını kendi verecek. Ama bizim maksadımız çoluk çocuğa, akrabayı talukata
doğru yolu göstermek. Doğru yolda olmayan insan kanıp gider onlara, helak olur.
Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır demişler. İşte odur olan. Şeyhlere onun için
düşmanlıkları var ki onlara mani oluyorlar. Allah Azze ve Celle yüzbinlerce alim, şeyh
göndermiş; daha da gönderecek kıyamete kadar. Onun için, istedikleri kadar uğraşsınlar,
bu millet onlara kanmaz. Buna hınçları var. Arada sırada bazı insanlar kanıyor, o başka.
Ama esas olan, millet olarak hürmetli insanlardır; Allah’ı, Hz. Peygamber’i, evliyaları seven
insanlardır.
Allah (c.c.) şeytanın fitnelerinden muhafaza etsin. Evlatlarımızı hayırlı evlat etsin
inşallah. Allah’ın, Hz. Peygamber’in, evliyaların duasını alsınlar inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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