
 

 
 
 
 
 
 

OKUDUKÇA CAHİL OLANLAR 
 

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. 

 
 İlim çok büyük bir okyanustur ama ilmin hülasası ilk başta Allah’tan korkmaktır. 
Hazreti Ali (r.a.) demiş, ilmin hulasası Mehâfetullah yani Allah’tan korkmaktır. Allah’tan 

korkmak bir de Allah ne istediyse onu yapmaktır mühim olan. 
 
 Allah Teala’nın birinci emri Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hürmet etmektir. Şimdi 

her tarafta çok okuyanlar var. İslami ilimler okuyan, oraya buraya gidip üniversitelerde 

okuyanlar çok var. Okudukça kibirleri çoğalır, kendi kendilerine gurur eder, kendilerini 

beğenirler. Hâlbuki sana ahirette fayda vermedikten sonra veya insanlara fayda 

vermedikten sonra bir işe yaramaz. 

İlk başta öğrenecekleri şey, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hürmet ve Peygamber 

Efendimiz’e (s.a.v.) sevgileri olsun. Onu yaptıktan sonra hiçbir şey onlara zarar vermez. 

Bunları unutup da bir iş yapacağım derse, o da bir fayda vermez. 

Bu ay Allah’a şükür Mevlid ayıdır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Mevlid-i Şerifi 

için bu yıl her tarafta çok fazla kutlamalar oldu. Trablus Şam Lübnan’da güzel bir şehirdir. 

Şeyh Efendi orasını severdi. Oradaki insanlar ehl-i sünnet vel cemaattir ve tarikatı çok 

severler. İşte oraya bu dediğimiz insanlar geçen sene musallat olmuştu. Allah’ın hikmeti 

geçen sene bizim ihvanlar bir şey yapamadı, çok sıkıntı vardı. Bu sene onlara Allah’ın 

öfkesi, gazabı indi, hepsi tutuklandı gitti. Bu sene bütün şehir aydınlandı. Mevlidler, 

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hürmetine hayır hasenatlar yapıldı. O hürmet olduğu için 

millet bayram etti.  

Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hürmet olunca bereket iner, nur iner. 

Önemli olan, insanların bunu akıllarına koymaları. Bunu aklına koymayan akılsızdır. Akıl 

yoktur o insanda. O insanları dinlemeyin, onlara tabi olmayın. Sizi helake götürürler.  

Tabi epeyce kaba tabirler var, bilirsiniz. Bilmem kimin peşinden gidersen seni en 

kötü yere, en pis yere götürür diye tabirler var. O insanlar da aynen öyledir. Sabah sabah 

ağzımızı bozmayalım ama Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hürmet etmeyen, Peygamber  



  

 

 

 

Efendimiz (s.a.v.) hakkında hürmetsiz olarak konuşan insan o mahlûk gibidir. Aynı, başka 

şey değildir. 

Allah onların şerrinden muhafaza etsin. Çünkü bazı cahil insanlar, okumuş değil de 

okudukça cahil olan insanlar onlara itibar ediyor. Onlara itibar etmeyin. Onun için İslami 

ilimler okuyacak insanlar en başta bir mürşide bağlansın. Cemaat değil de 

tarikattır doğru yola götüren. Cemaat dünya için çalışır ve Peygamber Efendimiz’e 

(s.a.v.) bağlantısı yoktur.  

Allah hepimize doğru yolda kalmayı nasip etsin. Doğru yoldan ayrılamayalım 

inşallah. Sabit-kadem kılalım. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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