
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BİLENLE BİLMEYEN 
 

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 buyruyor: Bismillâhirrahmânirrahim;  
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“kul hel yestevî-lleżîne ya’lemûne velleżîne lâ ya’lemûn” (Zümer Suresi–9) 
“Bilenlerle bilmeyenler aynı olur mu?” Aynı seviyede olur mu? Olmaz. Neyi bilenler? İlim. 
İlim nedir? İlim, Allah’ı bilmektir, Allah’a inanmaktır. Okuyup da inkâr etmek cehaleti 
öğretmektir, başka şey değil.  

Ufak bir meseleyi bile senelerce okuyabiliyor, dersler yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor 
ama Allah Azze ve Celle’nin bu kadar şeyini bir çırpıda inkâr ettiriyorlar. Çocuklara da inkâr 
ettiriyorlar. O ilim değil, cehalettir. Allah Azze ve Celle iki kelimede bunların halini anlatıyor. 
Bilenlerle bilmeyenler bir midir? Yok, bilenler Allah indinde olduktan sonra insanların 
arasında da en seçkin insanlardır, en makbul insanlardır, en yüksek insanlardır. Bilmeyenler 
cahildir. Cehaleti öğretenler de en düşük, en alçak, makbul olmayan insanlardır. Ne kadar 
Allah’ı tanısan, o kadar yükselirsin, ne kadar inkâr edersen, o kadar alçalırsın, düşersin, 
kıymetsiz olursun.  

Allah büyüktür. Allah’la ol, bu kendini büyük zannedenlerle olma. Büyük 
zannedenler kendi kendilerini kandırırlar, başka şey değil. Onlar gibi nasipsiz insanları 
kandırırlar. Onlarla olan da onlar gibi seviyesi düşük olur, makbul olmaz. İstediği kadar 
“Ben şuyum, ben buyum…” desin, Allah indinde hükmü yok olunca insanların indinde de 
aynı şekildedir. Bazen kabuk olabilir; “Bu böyledir, şu şöyledir…” diye insanlar şey yapabilir 
ama bir faydası yok. Hakikati gören insanların yanında, hakikati bilen insanların yanında 
onların hiçbir hükmü yok, hiçbir kıymeti yok. Kıymet, Allah’ı bilenlerle, Allah’ı tanıyanlarla 
olur. Allah bizi onlardan yapsın inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                     Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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