
	
	

 
 
 
 
 
 
 

İLİMDEN ÖNCE EDEP GEREK 
 

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. 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sahabeleri, Allah onlardan razı olsun, Allah onları 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e sadık ve bize yol gösteren insanlar olarak yetiştirdi. Yani o 
zamanın hali kolay değil, öyle okul yok, medrese yok, üniversite yok ama adamlar 
maşallah. Allah onlardan razı olsun, Radiyallahu Anhum diyor. Sahabelerin ismi 
zikredilince Allah ondan razı olsun, Radiyallahu Anhum denir.  

Allah onlardan razı olmuş demektir, ne güzel. Ne medrese var dediğimiz gibi, ne 
okul var ne üniversite var ama “Her birisi yıldız gibi.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Şimdiki insanlar okudukça sapıtıyorlar. Üniversite bakkal gibi oldu, her mahallede bir 
üniversite var ama üniversite açılan yerde edep kalmıyor, ahlak kalmıyor, böyle bir vaziyet 
olmuş. Kitap var, defter var, her şey var ama dediğimiz gibi esas insanlığı öğretecek yok.  

İnsanlık öğrenilecekse, birinci öğrenilecek şey Allah’ı tanımak, Allah’a itaat 
etmektir. O olmayınca, onu öğretmedikten sonra her öğrettikleri zarar oluyor. Allah’ı 
tanıyan insanlar, onlar güzel insan olarak yetişiyor. Ötekiler asi olarak yetişiyor, onlara 
isyan öğretiyorlar. Zannediyorlar ki “Biz böyle yapınca, bu öğrendiklerimiz bize yetecek.” 
ama Allah’ı tanımadıktan sonra hiç biri yetmez. Allah insana muvaffakiyet vermedikten 
sonra hiçbir şey yapamaz. İsterse bütün üniversiteleri bitirsin; “İş yok, güç yok, bilmem ne 
yok...” diye zırlayıp dururlar.  

Dediğimiz gibi, Allah’a tevekkül edin. Şimdi üniversiteler de açılacak, okullar da 
açılacak, tatil de bitti. Terbiye vermeden önce en mühim şey Allah’ı tanımak. Allah’ı 
tanıdıktan sonra terbiye de olur, edep de olur, ilim de olur. Allah yardım etsin, bunlar 
Müslüman çocuklarıdır, onların böyle kötü yetişmesine gönlümüz razı olmaz. Onları 
görüyorsunuz, terbiye, edep almaları lazım. İlimden önce mühim olan edeptir. Allah 
hepsine yardım etsin; şeytandan, şeytanın şerrinden, insan şeytanlarından, cin 
şeytanlarından Allah muhafaza etsin.  
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