
 

 
 
 
 
 
 

İKİNCİ CAHİLİYET DEVRİ 
 

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. 

 
 Allah Azze ve Celle “Kâfirlerle münakaşaya girmeyin, mücadeleye durmayın.” 
diyor. Şimdi insanlar, bu zamanın insanları cahildir. İkinci cahiliyet devri bu devirdir. 
Birinci cahiliyet devri Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) zamanında idi. O vakit cahiliyet 
vardı ama gene de tanrıya inanırlardı.  
 

Şimdikiler daha beter, daha cahil. Okuduk, profesör olduk, doçent olduk, bilmem 
öğretim üyesi olduk diyorlar. Bu insanlar, tabi hepsi değil de daha fazla gurur yapanlar 
daha fazla firavunlaşıyorlar. Allah’ı tanımıyorlar, Peygamber’e (s.a.v.) hürmet etmiyorlar, 
İslam’a hakaret ediyorlar. 

 
İslam böyle mahlûkatlardan zaten bir şey ummaz. İslam kimseden bir şey ummaz, 

İslam fayda verir. Bu gibi insanlar kendilerine baksınlar, kendi ayıplarına baksınlar. Ama 
maalesef bunlar ilim diye, ilim yuvalarını cehalet yuvaları yapmışlar.  

 
Kendileri zaten bir işe yaramıyor, onlardan çıkacak nesiller de tehlikeye giriyor. Her 

türlü kötülüğü öğretiyorlar çünkü bir şey bildikleri yok. Bir şey bilmedikleri için, başkaları 
bunların cehaletini görmesin diye kendilerini hiç ilgilendirmeyen mevzulara giriyorlar. 

 
Yağcılıkla, sahtekârlıkla oralarda duruyorlar. Şeytanın askerleridir bunlar, birbirlerini 

kayırırlar. Bilimden hiçbir şey anlamadan profesör de olabilir, doktor da olabilir çünkü bu 
unvanı kendilerine veren kendileri gibi insanlardır.  

 
Ama İslam’a bir şey olmaz. İslam Allah’ın dinidir, Allah gözetir. En yüce din 

İslam’dır, kimse bir şey yapamaz. Ne kadar okumuş olsa da bilmiş olsa da fark etmez. 
Bilmişlik yok zaten bilmemiştir çünkü cahildir. Okumuş ama sırf nefsini tatmin etmek için, 
sırf şeytana hizmet etmek için okumuştur. Bir şey öğrenmemiştir, cehalet öğrenmiştir. 
Onlardan bir fayda gelmez, zarar gelir.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Onlara ancak kendileri gibi olanlar inanır. Kendileri gibi olanlar onların peşinden 

gider ama hakiki ilim isteyen insanlar onların ne olduklarını bilir. Dediğimiz gibi 
cehaletlerini kapatsın diye başka şeylere, hiç kendilerini alakadar etmeyen mevzulara 
giriyorlar. Bu insanlar yüksek insanlar değil, alçak insanlardır çünkü Allah’a karşı gelen 
insanlar devamlı alçaklığa mahkûmdur.  

 
Yükseleceksen Allah’a inan, Allah’ın dediklerini yap, İslam’a dön ancak 

öyle yükselirsin. Başka türlü, Allah’a ne kadar asi gidersen, o kadar merteben düşer, o 
kadar alçalırsın. Allah bu insanlara akıl fikir versin ki kurtulsunlar. Dünya da böyle 
insanlardan kurtulsun inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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