
	
	

	
	

	

	

 
 

ALLAH’I BİLMİYORSAN CAHİLSİN 
 

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. 

 
Her gece okuduğumuz, Bakara Suresi’nin sonundaki iki ayet, Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’e Miraç Gecesi’nin hediyesidir. Cibril Aleyhisselam vahiy getirmeden, 
doğrudan Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e onları hediye etti. Onların 
her gece okunması büyük bir sevaptır. Sevabından maada, içindeki manalar bütün iman 
esaslarını gösteriyor. “Hiçbir peygamber değişik bir şey söylemedi.” diyor. 

 

ُسلِھِ  ُق بَْیَن أََحٍد مِّن رُّ  الَ نُفَرِّ
“Lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih” (Bakara Suresi-285) Hepsi aynı, Âdem 

Aleyhisselam’dan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e gelene kadar hepsi Allah’ın 
peygamberleridir. Allah’ın dediği şey, insanlara iyilik yapıp, kötülükten kaçınmaktır. Başka 
bir şey emrettikleri yok. Hak din, semavi dindir, Allah Azze ve Celle’nin gönderdiği dindir. 
Başka dinler batıl dinlerdir, kabul olmaz. Ancak Allah’ın gönderdiği peygamberlere tâbi 
olmak lazım.  

Şimdi insanlar tam cahiliye dönemine dönüştü. Binlerce üniversite var. Dünyada 
üniversiteler binlerce değil, yüz binlerce oldu. Okumayan, okuma yazma bilmeyen çok az 
insan var. Cahil demek, bilmemek demek. Allah’ı bilmezsen, istediğin kadar kitap oku, 
istersen bütün dünyanın kitaplarını ezberle, cahilsin. 

Çünkü -haşa minel huzur- Kur’an’da da dediği gibi: “Eşek gibi yüklenmişsin, 
anlamadan yürüyorsun.” Ha eşeğin sırtına kitapları yüklemişsiniz gidiyor, ha sen manasını 
bilmeden ezberlemişsin. Bu dünyadan böyle gidiyorsan cahilsin demektir. Onun için, 
mü’minin okuma yazması olmasa bile, okula bile gitmese, gene cahil sayılmaz. Cehil 
kötüdür, cehalet kötüdür, hiçbir zaman methedilmemiştir. Ebu cehil, cehilin babası, 
cehaletin babası demektir. Ne için? Çünkü hakkı kabul etmedi.  

 



	
	

 

 

 

 

Görüyoruz ki insanlar; “Biz şu üniversiteyi okuduk. Biz bilmem hangi yerden 
diploma aldık…” diye her tarafta kibirleniyorlar ama hiçbir faydası yok. Onun kendisine 
bile faydası yok, etrafındakilere hiç olmaz. Allah’ı bilmedikten sonra, Allah’ı kabul 
etmedikten sonra o insana kıymet vermeyin. Çünkü Allah (c.c.) kıymet vermemiştir. Allah 
(c.c.) ilimle beraber hakiki ilim versin. Hakiki ilim dediğimiz, Allah’ı bildiren, Allah’ı 
tanıtan ilimdir. İnşallah hepimizin kalbine o ilimlerden verilir ve kalbimize cehalet girmez.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
22 Nisan 2017/25 Recep 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


