
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KÖR, SAĞIR, CAHİL 
 

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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 Cََنوُعَمْس	
 

 “lehum kulûbun lâ yefkahûne bihâ velehum a’yunun lâ yubsirûne bihâ velehum 
âżânun lâ yesme’ûne” diyor Allah Azze ve Celle. (A’râf Suresi – 179) “Onların kalpleri vardır 
ama anlamazlar, gözleri vardır ama görmezler, kulakları vardır ama işitmezler.” Allah her 
şeyi vermiş, gözler vermiş, kulak vermiş, kalp vermiş ama hiçbirini kullanmıyorlar. Yani 
Allah Azze ve Celle kalpler iman etsin, gözler görsün, kulaklar işitsin diye yaratmış ama 
onları yaratılışın sebebinin dışında kullanıyorlar.  

İyiyi hakikati görüyorlar ama hiç kabul etmiyorlar, görmüyorlar. Hakikati duyuyorlar 
ama gene duymazlar, anlamıyorlar. Zaten bunlar görüp işittiği halde şey yapmadıktan sonra 
kalp haydi haydi hiçbir hakikati kabul etmez, kötü yolda olur. İşte öğrenelim diye okuyoruz 
ama öğrendikleri bir şey yok. Öğrenseler, bilseler, bu halde olmazlar. Allah’a kul olurlar, 
Allah’a iman etmiş olurlar, Allah’ın yolunda olurlar.  

Üniversiteye gidiyor, profesör oluyor, doktor oluyor, bilmem ne oluyor filan, o 
hakikati kabul etmedikten sonra o cahildir. Bilmiyor, anlamıyor, anlasa kabul edecek. 
Demek ki hakikati anlamak en mühim şeydir. İnsanoğlu ister büyük olsun, ister küçük olsun, 
nasıl olursa olsun anlayacak, anlamasa cahildir.  

Anlayacağı şey de Allah’ın azametini, Allah’ın kudretini, Allah’ın zatını kabul edecek. 
Öteki türlü kördür, sağırdır, akılsızdır. Allah Azze ve Celle’nin apaçık gösterdiği işaretler, 
gösterdiği hakikatler güneş gibi açıktır. Onları görmeyen kördür, onları duymayan sağırdır, 
anlamayan da cahildir. Onun için insanlar duyduklarını anlasalar bir problem kalmaz, güllük 
gülistanlık olur. Yok, kendi nefsinin istediğini duymak isterse, görmek isterse, o hayal görür, 
hakikatten uzak olur.  

Nasıl sarhoş yahut uyuşturucu alan hayal görüp dünyayı bir şey zanneder, sonra 
ayıldığı vakit hakikati görür, insanoğlu da öyle. Dünyada hakikati görmeyen, hayal peşinde  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
koşan, öldüğü vakit uyanır, hakikati o vakit görür ama artık iş işten geçmiş olur. Allah 
hepimizi inşallah görenlerden eylesin, hakikati işitenlerden eylesin, anlayanlardan eylesin. 
Allah imanımıza kuvvet versin. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 23 Mayıs 2021/11 Şevval 1442 Tarihli Sohbeti 
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