
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HAKİKİ İLİM 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 
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 “vemâ ûtîtum mine-l’ilmi illâ kalîlâ” diyor Allah Azze ve Celle (Sadakallahulazim.) 
(İsra Suresi – 85) “Size ilimden çok az bir şey verilmiştir.” Bu insanlar şimdi “Her şeyi 
biliyoruz, her şeyin ilmi bizdedir.” diyorlar. Eski zaman gibi değil, aletler var, edevatlar var, 
kitaplar var, her şey var. Biz her şeyi çözdük, her şeyi biliyoruz diye iddia ederler. Çoğu 
okumuş, profesördü, bilmem neydi çok var. Onlar hiçbir şey bilmiyor demek ki. Bilseler 
onu söylemezler. Bilenler zaten söylüyor, şaşırıp kalıyorlar, teslim oluyorlar, İslam’a gelip 
selamete varıyorlar. Ötekiler inatla küfre dalıyor.  

Cehalet cehalettir. Cahiliye diyor çünkü İslam’dan önceki zaman cahiliye zamanıdır. 
Cehalet zamanı demek neden? Çünkü ilim, Allah’ı bilmektir, Allah’a ulaşmaktır, O’na 
ulaşmayan ilim, ilim değildir, cehildir, cehalettir. Bu insanların, tüm insanların bildikleri 
Allah’ın ilminin karşısında zerre kadar bile değil. Ondan maada kendilerini âlim sayan, 
Müslüman sayan insanlar var. Onlar da eski âlimlerin, büyük zatların kitaplarını imha edip; 
“Onlar bir şey bilmiyor, biz biliyoruz.” diye yeniden bir şeyler çıkarmaya uğraşıyorlar. Esas 
cahil onlardır, bir şey bilmeyen onlardır. Allah onların daha fazla cezalarını verecek çünkü 
çoğu insanı yoldan çıkarıyorlar, “Bunlar bir şey biliyor.” diye insanlar yoldan çıkıyor. Her 
yoldan çıkanla beraber ona bir ceza, ona bir ceza, iki kişiyi çıkardıysa iki tane ceza ona 
oluyor. 

Allah’ın büyüklüğüne, Allah’ın azametine teslim olmak lazım, teslim olup, selamete 
varmak lazım. Hiç teslim olmayan kaybetmiştir. Allah’ın dediği ilim nurdur, hakiki ilim 
nurdur, öteki ilim dedikleri, Allah’ı bilmeyen ilim, ilim değildir. Eskiden bir iki tane 
üniversite vardı, şimdi dünyanın her tarafında, bakkal gibi üniversiteler var, her mahallede 
bir üniversite var. İyi araştırın, bakın, eski zamanın ilkokul talebesi, üniversitede dolaşıp da 
boş boş işler yapanların karşısında âlimdir. Allah akıl fikir versin, ahir zamanda yaşıyoruz, 
Allah’ın dediği oluyor. “Sen yaptın, ben yaptım” diye kimsenin kabahati yok. Mühim olan 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
dikkat edip hayırlı ilimler öğrenmek inşallah. Allah kalbimize o ilimlerden versin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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