BİLENLE BİLMEYEN
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.
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim
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ْﻌﻠُﻤﻮن3َ ْﻌﻠُﻤﻮن َواﻟ۪ﺬﻳَﻦ ﻻ3َ ﻫْﻞ َ&ْﺴﺘ*ﻮي اﻟ۪ﺬﻳَﻦ
“hel yestevî-lleżîne ya’lemûne velleżîne lâ ya’lemûn” diyor Allah Azze ve Celle
Ayet-i Kerime’de. (Zümer Suresi – 9) Sadakallahulazim. “Bilenlerle bilmeyenler bir olur
mu?” diyor, bir olmaz. (Bu esnada ezan okunuyor, Şeyh Efendi ezanı bekliyor, ezan duası
yapıyor.)
Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu derken, hem soru mahiyetindedir hem de
insanlara öğretiyor. Bilmek hakikati bilmektir. Hakikati bilmeyenler ne kadar okumuşuz
deseler de ne kadar ilim sahibiyiz deseler de onlar hiçbir şeyden haberleri olmayan
insanlardır. Hakikatin özü, en hakiki olan, hakikat Allah’ın indindeki ilimdir, öteki ilimler
bir işe yaramaz. Bir “bilen” var, bir de “bilmiş” var. Bilmiş dediğimiz, her şeyi biliriz diye
atlayanlar ama aslında bilmeyen, hiçbir şey bilmeyen, insanlardır, atarlar.
İnsan ilk defa duyunca bu adam çok bilgili der. İkinci defa duyunca bu adam ne
söylüyor yahu dersin, üçüncü defa duyunca bu adam hiçbir şey bilmiyor dersin. Dünya
onlarla dolu, bu insanlarla dolu, küçük büyük her tarafta bu insanlar var. Onlar Allah Celle
Celaluhu’nun Kur’an’da söylediği, bilmeyen insanlardır. Onların mertebeleri, makamları
Allah katında düşüktür. Çünkü öğrenin diyor Allah. Allah herkese akıl vermiş, öğrensin
diye zekâ vermiş. Onlar kalkıp da hakikati öğreneceklerine yalanı öğreniyorlar, sahte şeyleri
öğreniyorlar, bu hakikattir diye insanlara veriyorlar. Onlara inanan da çoktur.
Bizi beğenmemeleri mühim değil, mühim olan Allah’ın rızalığıdır. Allah bizden
memnun olduktan sonra insanlarla bir şeyimiz yoktur yani bir ihtiyacımız yoktur. Biz
Allah’a muhtacız. Allah kimseye muhtaç etmesin çünkü ne kadar şey olsa da bir defa
yardım eder veyahut ikinci defa yardım eder, üçüncü defa menfaatini ister. Menfaat

verirsen sana yardım eder, yok, bir şey yapmazsan sana yardımcı olmaz. Onun için Allah
bize yeter.
Allah’ın rızalığı insanlarla iyi geçinmektir. Cahillere uymamak, onların yolunda
gitmemek, onların ilim diye okuttuklarını bilmek; “Bu işe yarar, bu işe yaramaz” diye
dikkat edip, başkalarına da söylemek lazım. “Bu kitap okunur, bu insanlarla oturulur,
bunlarla oturulmaz, bunlardan uzak durun.” diye bildirmek lazım. Çoğu kitap var, insanlar
İslam zannediyor, ciltlerle yazılmış. Hele bu Osmanlı’dan sonra yazılanlar var ya, hepsi
zehir, onlara itibar etmemek lazım. Bir site var (hakkani.org), inşallah hangi kitaplar
okunmaması lazım diye orada bir liste yapmak lazım.
Birinci olarak, bu yeni türemiş âlim diye geçinen insan, şehittir mehittir diyorlar
ama hiç alakası yok. Şehitlikle mehitlikle alakası olmayan, bütün Müslümanları zehirleyen
insanlardır, hak ettikleri cezayı bulmuşlar. İnsanların zihinlerini bulandırdılar, insanların
çoğunu katil yapmışlar, çoğu öldürülmüş. Çünkü Müslümanlara yapılan zulümdür,
başkalarına değil. Bu şeylerde en çok Müslümanlar zarar görmüş. Onun için onlara dikkat
etmek lazım. Bilmek mühimdir. Bilenlerle bilmeyenler bir midir? Adamı şehit diye
tanıtıyorsun, hâlbuki adam şeytanın, deccalin teki. Ondan sonra şehit diye takdim
ediyorsun, olmaz! Bilmek lazım, neyin ne olduğunu tanımak lazım.
Bundan seneler önce komşu devletlerden birinde devrim oldu, bütün Müslümanlar
kalktı, Müslümanlık geldi diye sevindiler. Hâlbuki Müslümanım derler ama onların
fitnesidir, tâ baştan beri fitne. Onu alkışladırlar ama seneler sonra fark ettiler ki bu değil.
Hâlbuki evliyalar neyin nesidir, hangisi iyi, hangisi değildir diye birinci günden haber
verdiler. Bilenler evliyalardır, bilmeyenler bu cahil insanlardır. Allah gözümüzü açsın, iyiyi
bilelim, kötüyü bilelim inşallah. Çünkü şimdiki zamanda iş çorbaya dönmüş, her şey
karmakarışık, iyi nedir kötü nedir bilmiyorlar. Bizimkiler hemen birden coşuyorlar, ondan
sonra nasıl toparlayalım diye zorlanıyorlar. Her şeyi baştan bilmek lazım, tedbirini ona
göre almak lazım.
Allah Müslümanlara yardım etsin, sahip göndersin. Odur mühim olan, onu da bu
dediğimiz tip insanlar kabul etmiyorlar, öyle bir şey yok diyorlar. Vardır, Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in müjdesidir. İnşallah O’na yetişiriz.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
16 Eylül 2019 /17 Muharrem 1441 Tarihli Sohbeti
Akbaba Dergâhı

