
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HAKİKİ ALİMLER VE CAHİLLER 
 

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. 

 

İlim, Allah’ın sevdiği, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevdiği şeydir. İlim Allah için 
olacak. “Âlimler, Ben-i İsrail’in peygamberleri gibidir.” diyor. Âlimler, peygamberlerin 
varisleridir. İki çeşit âlim var. Biri hak yolda olan, biri de ilmini dünya için, kendi istekleri 
için kullanan. 

Hakiki âlimler Allah rızası için, Allah’ın kelimesini, Allah’ın sözlerini, Allah’ın 
emirlerini insanlara tebliğ etmek için uğraşırlar, didinirler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
zamanından şimdiye kadar bu böyle gelmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) demiştir ki: 
“En hayırlı asır Benim yaşadığım asırdır, ondan sonra ise Benden sonrakidir.”	Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in güzel sözü buradaki, bu zamanda yaşayan insanlar için büyük bir 
nasihattir. İnsanların nasıl yaşayacaklarını gösterir. 

Şimdi, son zamanlarda âlimleri beğenmiyorlar. Hâlbuki Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in zamanında sahabeler yaşadı, sahabelerin her biri âlimdi. Ondan sonraki asırda 
onlardan ilim alanlar var. Ondan sonraki asırda gene aynı şekilde. İslam’ın, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in getirdiği ilimler, onların, o mübareklerin sayesinde bize yetişti. Şimdi 
kalkıyorlar, moda olmuş, moda dediğimiz şey, bir şey oldu mu maymun gibi taklit 
etmektir.  

Şimdi yeni moda çıkmış, biraz okumuş olan âlim, âlim denen aslında cahildir. 
“Ulemâ-i sû” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Düşünüyor ya, oturup biraz sigarasını 
yakıp, düşünüyor. Yahut başka bir şey yapıp da düşünüyor, “Bu benim kafama uymuyor.” 
diyor, gidip konuşuyor. Televizyonda çıktı mı güya Kuran’dan inmiş gibi oluyor. Başkaları 
da okumuş olanlar, “Bak bu okumuştur, profesördür, şudur, budur… Bu dediği galiba 
iyidir.” deyip ona tâbi oluyor, onun gibi konuşmaya başlıyor, bu da insanları delalete 
sürüklüyor.  

Alim-i sû, onlar cehennemlik olanlardır. Bizim dinimiz Allah’a şükür Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in tebliğ ettiği gibi, söylediği gibidir. İlk baştaki âlimler, mezhep 
imamları, itikat imamlarımız o zamanda yaşadı, onlara itibar edin. Ondan kalana hiç itibar  



	
	

 

 

 

 

gerekmez. Onlara tâbi olanlar itibar sahibidir, ötekiler itibarsızdır. “Allah’ın, Peygamber’in, 
müminlerin lanetleri üzerlerinedir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Lanetli 
insanlardır. Lanetli insanlara yaklaşmak iyi değildir, o lanet size de gelir.  

Ona dikkat etmek lazım. Her duyduğunuza inanmaya gerek yok. Hatta Şeyh 
Efendimiz (k.s.) derdi ki: “Millet televizyona çıkıyor, televizyona çıktığı vakit onu 
dinlemeyin. Onlarla hiç kafanızı yormayın.” Onlar zaten belli insanlardır. Allah’a şükür 
Müslümanlar da uyandı; “Kim nedir, kim ne yapıyor?” bellidir. İsimlerini duyduğunuz 
vakit onlara hiç itibar etmeyin. Allah onların itibarlarını yok etmiş, siz de itibar etmeyin.  

Allah hakiki âlimlerle olmayı nasip etsin inşallah. Onları takdir etmeyi, onlardan 
feyiz almayı nasip etsin inşallah. Onların isimleri bile zikrolunduğu vakit Allah (c.c.) 
rahmeti, mağfireti üstümüze indirir. “İnde zikrissâlihîn tenzîl-ür-rahme” diyor. Salihler 
zikrolunduğu vakit, onların bereketleri üzerimize olsun inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  10 Aralık 2017/22 Rebiul’evvel 1439 Tarihli Sohbeti 
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