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HAKİKİ İLİM 

 
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. 
 

Bu günlerde insanlar yani bütün dünya bir kalıba sokulmuş, herkes aynı 
şeyi düşünüyor. Bir dertleri var okumak. Dünyanın her tarafında açılan, bugün de 
açılacak olan okullar, mektepler var. İnsanlar sadece çocukları okusun diye düşünüyor, 
başka şey düşünmüyor. Okusun da ne olursa olsun. Başka şey yok. “Nereye kaydettireyim, 
nereye göndereyim, neresi daha iyidir?” diye düşünüyor. Ama çocuğu ilim alsın diye değil 
de iyi okusun diye düşünüyorlar.  

İlim ve terbiye alsın diye düşünmek lazım. Ama şeytan onu unutturmuş. 
Şeytanın yardımcıları da terbiyeyi, ilmi ayırmışlar, sırf okumak maksadını bırakmışlar. 
Okuyup ilim öğrensinler diye değil de şeytanlık öğrensinler diye, cehalet öğrensinler diye. 
Bu ayırma işini iyi becermişler.  

Hangisi daha fazla Allah’a isyanı öğretiyorsa oraya vermeye uğraşıyorlar. İnsanları 
öyle bir kalıba sokmuşlar ki. Allah’ı tanıtan ilim ilimdir; ötekisi cehildir, ilim değil. Ne 
derseniz deyin ona, okumadır, kitap okumadır. Filozofların kitaplarını okumadır, şeytanın 
öğrettiklerini okumadır. Ona ilim denmez. İlim Allah’ı tanıtandır, Allah’ın yolunu 
gösterendir ilim.  

Birinci sınıftan başlıyorlar, yavaş yavaş ta ki en yüksek okuma yerleri üniversiteler. 
Allah muhafaza, fesat yuvaları. Nereye gidiyorlarsa o memleketi berbat ediyorlar. Ne 
diyeceksin, Allah muhafaza etsin, Allah yardım etsin. Allah okuyan bu çocuklara hakiki 
ilim nasip etsin inşallah.  

Allah yardım etsin hepimize inşallah. Çünkü bunlar Allah’ın yolunu bilse hiçbir 
problem kalmaz, ne memlekette ne dünyada. Ama sen rüzgâr ekiyorsun sonunda fırtına 
biçiyorsun işte. Allah yardımcımız olsun. Yeni okuyan çocukların, okuyacakların Allah 
kalplerine iman versin. 

Ve Min Allahu Tevfik 
 
El Fatiha 
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
28 Eylül 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 

 


