
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’I BİLMEYEN CAHİLDİR 
 

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. 

  

Allah Azze ve Celle buyuruyor ki:  

 ّهللاُ َربُُّكْم ال إِلَھَ إِالَّ ھَُو َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعبُُدوهُ َوھَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َوِكیلٌ َذلُِكُم 
 

“Zâlikumullâhu rabbukum, lâ ilâhe illâ huve, hâliku kulli şey’in fa’budûhu, ve huve 
alâ kulli şey’in vekîl” (En’am Suresi-102) “İşte sizin Rabbiniz Allah. O’ndan başka hiçbir 
ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O, her şeye vekil (her şeyi 
yöneten, görüp gözeten)dir.” Alim, bilmek demek. Allah’ı bileceksin ki âlim diye vasfın 
olsun. Allah’ı bilmezsen, sen istediğin kadar profesör ol, hoca ol, öğretmen ol, sen ilimden 
nasip almamışsın. 

Senelerce okuyorlar, “Bu kâinat nasıl oldu?” diye hayatları boyunca araştırıyorlar, 
kendi kafalarına göre bir şeyler çıkarıyorlar ama Allah demiyorlar. Hâlbuki apaçık Allah’ın 
yarattığıdır. Her şeyi Allah yarattı, bu kâinatta hiçbir şey yoktu. Yoktan var eden Allah’tır. 
Bütün bu kâinat, adamlar “Yoktu, birden oldu.” diyor. Nasıl oldu? Allah’ın “Kün” emriyle 
oldu.  

Onlar “Yok şöyle oldu, yok böyle oldu…” diye düşünceyle, bir şüpheyle bir şeyler 
ortaya çıkarmaya uğraşıyorlar. Allah’ın azameti karşısında teslim olmuyorlar, O’na karşı 
geliyorlar. O vakit cahildir onlar, âlim değil cahildir. Âlim, Allah’ı bilendir, bilmeyen 
cahildir. Bir de süsleyip püslerler, şeytan her şeyi öyle süsler, püsler, kendilerine hava verir. 
Allah’ı bilmeyen cahildir. Allah’a itaat etmek lazım, Allah’a teslim olmak lazım. Hiçbir 
zerre kendiliğinden yaratılmamış, kendi kendini yaratmamış. Her şeyi yaratan Allah’tır. İlk 
olarak insanların buna iman etmesi lazım.  

Küfür dünyası diyoruz, hakikaten öyle, kendilerinin kâfir olması yetmiyor, bütün 
insanlığı kâfir etmek istiyorlar. Allah da (c.c.) diyor ki: “Allah’ın nurunu söndürmeye 
uğraşıyorlar, Allah nurunu tamamlayacak, kâfirler istemese de.” Kâfirin cehenneme kadar 
yolu var. İnsanlar inşallah Allah’ı bilecek. Mü’min olanlar kazanacak, kâfir olanlar hüsrana  



	
	

 

 

 

 

uğrayacak, zarara uğrayacak, sonları kötü olacak. Onların kıymetleri yok. 

Bu ev senindir, birisi gelir; “Yok, bu başkasınındır” diyecek. Olur mu? Her şey 
apaçık, tapuda da devletin yanında da muhtarda da her şeyde bu nettir. Bu küçük bir 
teşbihtir. Allah’ın azametine sınır olmaz. Ne derler? Deli derler; yürü git, sen başka kapıya 
derler. Allah Azze ve Celle’nin mülküne; “Yok, O yapmadı, kendi kendine oldu.” deyip de 
insanları inandırmak olur mu? Ona inanan zaten delidir, akılsızdır.  

Hakiki ilim, Allah’ı bilmektir. Allah şaşırtmasın çünkü bu küfür hiç öyle rahat 
durmaz, başkasını da yakmak ister. Dinleyenler! Dikkat edin, siz de yanmayın! Allah 
muhafaza etsin. Allah imanımızı kuvvetlendirsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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