
 
 

 

 

 

 

 
ANLAŞILMAYAN İLİM FAYDA VERMEZ 

 
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. 
 

Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: “Kellimunnâse alâ kudûri ukûlihim” “İnsanlara kendi 

anlayacakları kadar konuşun.” Herkesin anlayacağı şey değişiktir. Cahil insana, ona göre 

bir şeyler anlatırsın. Kalkıp da üniversite talebesi gibi yahut okumuş insan gibi anlatsan bir 

şey anlamaz, uyuyup kalır. Ona anlayacağı lisandan anlatın ki bir fayda olsun, boşuna 

konuşmayın.  

Bazı insanlar bilmez, konuşanın da aklı o insanlar kadardır ki, “Bir konuşayım da 

görsünler.” diye düşünür. Ruhsuz, manasız konuşma faydasızdır. Ama insanlara hangisi 

fayda edecek, ne fayda edecek bilirsen ona göre de insanların öğreneceği bir şeyler vardır. 

Ama çok büyük şeyler söylesen insanlar ne öğrenir ne anlar ne bir faydası olur.  

Onun için eskiler “Li kulli makâmin makâl” demişler. Her bir meclis için 

konuşacak kelam vardır, söz vardır. Ama onu orada konuşmak münasiptir. Başka şey 

konuşsan bir faydası olmaz. Onun için, Allah’ı tanıtmak için de insanlara anlayacakları 

biçimde bir söz söyleyeceksin ki ufak ufak o da öğrenir.  

İlimdir bu, herkese ilim öğrenmesi farzdır. Hem ona fayda olur hem öğretene. 

Öğreten için de büyük bir fazilet var. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) demiş ki:  

ۤانََْْمهْتَعَلَّمََْْخيُرُكمْ   َوَعلََّمهْالقُر 
 

“Hayrukum men teallemel kurane ve allemeh.” “Sizin en hayırlınız Allah’ın 

kelamını, Kur’an’ı öğreten ve öğrenendir.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözünü de 

öğreten insanlar en hayırlısıdır.  

Ona göre hikmetle, “Bu ne kadar öğrenebilir?” diye düşünmek lazım. Şimdiki bazı 

okullarda dersler veriliyor; çocuk onu bir senede öğrense zaten o çocuk üniversite tahsil 

etmiş gibi olur. Ama sırf öğretelim diye koyuyorlar oraya, ne talebe öğreniyor ne hocasının 

bir faydası oluyor.  



 
 

 

 

 

 

Allah ilk başta bu insanlara hikmet versin. Hikmet dediğimiz, büyük bir şeydir ve 

herkeste yoktur. Allah Azze ve Celle; “Kime hikmet verdiysem, o büyük bir hayır 

almıştır.” diyor. Allah bize de o hikmetlerden nasip etsin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
26 Kasım 2016/26 Safer 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


