ÂLİMLER 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.
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“Ve hamelehâ-l-insânu innehu kâne zalûmen cehûlâ” diyor Allah Azze ve Celle.
(Ahzab Suresi – 72) “İnsan hem zalimdir hem cahildir” diyor. Ne için öyle diyor? Çünkü
Allah’a inanmayanlar, en büyük zulüm onlarda, zalim onlardır. Cahil de Allah’ın kudretini
bilmeyenlerdir.
Şimdi bu zamanda her şeyi biliyoruz zannediyorlar. Teknoloji diyorlar, bilmem ne
diyorlar, nedir, nasıl yapılır, hepsini biliyoruz, araştırıyoruz diyorlar. Neredeyse her şeyi
öğreneceğiz gibisinden söyleyip dururlar. Hâlbuki bütün gördükleri, ilim dedikleri şey
Allah’ın indinde, Allah’ın yanında küçük, az bir şeydir.
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“Ve ma utitum minel ilmi illa kalila” (İsra Suresi - 85) “Size çok az bir ilim
vermişiz, onunla kendinizi bir şey zannediyorsunuz” diyor. Allah’ın ilmi, Allah’ın kudreti
ölçülemez, hududa sığmaz. Hakiki âlimler bilir ki ilimleri sıfırdır ama âlim olmayan, cahil
olup da bir şeyler okuyan, kendini bir şey zanneder, ondan sonra ancak cahilliğini çoğaltır.
Allah’ı tanımayan, Allah’ın kudretine inanmayan insan cahildir, hiçbir şey öğrenmemiş
demektir. Öteki öğrenenlerin öğrendikleri de Allah’ın istediği kadardır, o da ancak bizim
kaldıracağımız kadardır. Bizim kaldıracağımız ilim damla bile değil.
Bütün bu dünya değil de bütün kâinat şey olsa, ondan bir damla, bir zerre kadar
bile değildir. Onun için âlimler, Allah’ın azametine, Allah’ın kudretine şahit oluyor. Hakiki
âlimler aczlerini, ne kadar aciz olduklarını bilirler. Biraz ilim verilmiştir. Onlar âlimdir,
ötekiler cahildir, cahilliklerini çoğaltıyorlar. Allah muhafaza. Allah bize, Allah’ın azametine
boyun eğmemizi nasip etsin inşallah. O’nun bereketi üzerimize olsun inşallah.
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