
 

 
 
 
 
 
 

HİKMETSİZ İLİM, HAYIRSIZ İLİMDİR 
 

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. 

 
 Şeytan hiç rahat durmuyor, her kapıdan giriyor. İnsanların imanını nereden 
zayıflatayım diye her kapıyı deniyor. Cahil insan yani okumamış insan biraz daha haddini 
bilir, bir şey söyleyecekse de korkar. Cahil insan dediğimiz, dinden haberi olmayan insanlar 
bir şey söyleyeceği vakit çarpılırım diye çoğu zaman korkarlar da bir şey söylemezler. 
Allah’tan korkarlar yahut Hz. Peygamber’den (s.a.v.), evliyalardan çekinirler. Çarpılırız 
derler, korkarlar.  
 

Demek ki onların içinde bile korku var ama maalesef nefisleri için okuyan 
insanlar okudukça cahilleşiyor. Çünkü “Re’sü’l-hikmeti mehâfetullah” diyor. 
“Hikmetin başı Allah’tan korkmaktır.” Allah’tan korkmak en büyük hikmettir. Yani en 
çok öğrenilecek şey odur. 

 
Cahil insanın içinde bile hafif bir iman olur, Allah’tan korkar. Bazısı da büsbütün 

kâfir olur, korkmaz. Yahut şeytana binek olmuş olur. Okudukça, ilmi çoğaldıkça daha 
fazla firavunlaşır, şeytan gibi olur.  

 
“Allah kime hikmet verdiyse çok büyük hayırlar vermiştir.”  
 

 َوَمن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيًرا َكثِيًرا
 
“Ve men yu’tel hikmete fe kad ûtiye hayran kesîrâ” (Bakara Suresi-269) Okumak, 

âlim olmak hiç mühim değil. Hikmeti anlamadıktan sonra, Allah sana hikmet vermedikten 
sonra hiç bir işe yaramaz. Hikmetsiz ilim, hayırsız bir ilimdir.  

 
Şimdi bütün İslam âleminde görüyoruz, bu selefi denen kısım. Biz her namaza 

durduğumuz vakit muhakkak sureleri karıştırıyoruz. Onlar Kur’an’ı ezbere biliyorlar. 
Hadis desen, on binlerce hadis ezberlerindedir ama ne fayda ki hikmetini bilmiyor. Bunun 
hikmetini bilmiyor! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Allah (c.c.) zulmetme diyor, zulmediyor. Adam öldürme diyor, adam öldürüyor. 

Müslümanın malı, kanı sana haramdır diyor, o helal diyor. Kur’an’ı ezbere bilen insan, hiç 
durmadan takır takır okuyan insan, dediğimiz gibi binlerce, on binlerce hadisi ezbere bilen 
insan bunları yapıyor.  
 

Hikmet olmadıktan sonra ancak şeytana hizmetçi olur. Allah’a tevazu 
göstermez; şeytana, şeytanın askerlerine hizmetçi olur. Çünkü İslam dini öyle değil. İslam 
dini edeptir, hikmettir, tevazudur. Ne kadar güzel şeyler varsa İslam dinindedir. 
Bunlarda öyle bir şeyi görüyor muyuz? Hiç göremiyoruz.  

 
Bu bize öğretilen şeyler, Müslüman âlemine öğretilen şeyler Peygamber 

Efendimiz’den (s.a.v.) gelir. O’nun (s.a.v.) vasıtasıyla Hazreti Ebu Bekir’den (r.a.), 
sahabelerden bahusus Hazreti Ali’den (k.v.) gelir. Nakşibendi tarikatı Hazreti Ebu 
Bekir’den (r.a.) gelir, öteki tarikatlar da Hazreti Ali’den (k.v.) gelir.  

 
Onlar İslam’a nur veriyor. Onlar oldukça bir korku yok. Ama son yüz sene, 

Osmanlı’dan sonra sahayı boş buldular, her türlü fitne fesat çıktı. Dediğimiz gibi onlar 
okumuş, bilmiş, her türlü fitneyi çıkarıyorlar. Her türlü fitneyi çıkarıyorlar ama akılsız 
olduklarını zannetmem. Onlarda iman yok! 

 
Allah Azze ve Celle Kur’an’da söylüyor: 
 

 قَالَِت اْْلَْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمنُوا
 
“Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû” “Bedevîler “İman ettik” dediler. De ki: 

“İman etmediniz.” (Hucurat Suresi-14). Sizde iman yok dedi. Siz Müslüman olmuşsunuz, 
Kelime-i Şehadet getiren Müslümandır. İman başka, iman çok daha değişik bir şeydir. 
İman dedin mi işte iman demek tasavvuftur. Her şeye iman edeceksin; itikatla, külliyetle 
kendini Allah’a vereceksin demektir. O onlarda hiç yok. O olmadığı için hiç bir şeyi 
beğenmezler, nefislerine göre iş yaparlar.  

 
Onlar dün söylediğimiz gibi modayı severler. 1300-1400 seneden beri mezheplere 

uyuyoruz. “Bıktık artık, bu mezhep nedir? Bize mezhep gerekmez, biz istediğimizi 
yapalım!” diyorlar. İşte bu da modadır. Yani eskiyi beğenmeyip de yeni bir şey uydurmak, 
reform, moda.  

 
Yüz seneden beri, Osmanlı’dan sonra çok uğraştılar. İşte en son gördüğümüz 

vaziyet çıktı meydana. İslam âleminde her taraf şeytanın askerleriyle doldu. Şeytanda  
 



 
 
 
 
 
 
 

merhamet yok, Allah’ta merhamet var. Şeytanın askeri olan merhametsiz insanlar çıktı 
meydana.  
 

Ama bizim buradaki insanlar, biraz okumuş insanlar dediğimiz gibi akıllanmadı. 
Onlar da mezhep gerekmez diyor. Hatta imam mezheplerine laf atıyorlar, söz atıyorlar. 
Onlar  eski insanları kendileri gibi satılmış, kendilerini şeytana satmış, nefislerine binek 
olmuş zannediyorlar.  

 
O insanlar Allah’tan korkan insanlardı. Onların her birinin bir şeyhi vardı, mürşidi 

vardı. Onlar Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hadislerde müjdelemiş olduğu insanlardır. 
Çünkü nübüvvet demek, ileriyi söylemek demektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çoğu 
şeyleri söylemiştir, daha çıkacak şeyler de var. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kıyamete 
kadar ne olacağını söylemiş.  

 
İmam-ı Azam Hazretleri için de özel hadisleri var. İmam Şafii Hazretleri için de 

var. Dört imam için de ayrı ayrı müjdeler var. Dediğimiz gibi mezhebi kaldırdın mı artık 
istediğini yapabilirsin. Bu insanlar zannediyor ki ebediyen yaşayacaklar. Yok, öyle değil. 
İster zengin ol, ister fakir ol, ister âlim ol; ne olursan ol bir müddet var, sonunda hesaba 
çekileceksin.  

 
Sen kendin şaşmışsın, milleti şaşırtmaya hakkın yok. Allah’tan kork, sana bu nasihat 

yeter çünkü Allah sana soracak. Şaşırttığın, sapıttığın her insan kadar sana da günah yazılır. 
Ne kadar insanı şaşırtırsan, ne kadar insanı yoldan çıkarırsan, o kadar günahın olur diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadislerinde.  

 
Biz İmam-ı Azam Hazretleri’ni severiz, ona tabiyiz. O olmazsa kime tabi olacağız, 

senin gibi akılsız insana mı? Bunu söyleyen ya akılsız ya hain ya münafıktır. Üçünden 
biridir. İşte dediğimiz gibi moda olmuş. Her kötü şeyi modada bulursun. Bu insanların 
Müslümanlar arasına moda olarak soktukları şey eskiyi beğenmemek, yeni şey aramaktır.  

 
Yeni yazılan kitaplarla eski yazılan kitaplar mukayese olamaz çünkü eskiler 

nefis olmadan yazıyordu. Şimdi her satırda enaniyet, kibir, gurur, benlik kokuyor. Bu 
insanların kitabını okuyamazsın. Bunların kitabından bir sayfa bile okunmaz. Ama zararı 
gene de kendilerine olur. Allah (c.c.) dinini muhafaza eder, bunlar hem dünyada rezil olur 
hem ahirette rezil olur.  

 
Bütün İslam âleminde şaşkınlık çok, had safhada. Nereye gitsek karşına selefi, 

vahabi çıkıyor yahut bu reform diyen modacı insanlar çıkıyor. Başka şeyleri beğenmezler. 
Şimdi böyledir, bunlar bilir. Biraz düşünseler hakikati bulacaklar.  

 



 
 
 
 
 
 
 
Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) der ki:  

 

 تَفَكُُّر َساَعٍة َخْيٌر ِمْن ِعبَادَةِ َسنَةٍ 
 
“Bir saat düşünmek yetmiş sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.” Hiç olmazsa seni 

doğru yola getirir.  
 
Bizim ecdadımızda selefi mi vardı, onların zamanında vahabi mi vardı? Hepsi güzel 

camiler, dergâhlar, mektepler, medreseler yaptılar. Bize bu vatanı, İslam âlemini cennet 
gibi bıraktılar. Ama ondan sonra gelenler mahvettiler. 

 
Onun için atalarımız doğru muydu, yanlış mıydı diye düşününce; yanlış olsalardı 

zaten biz bu saate kadar Müslüman kalamazdık. Yok, doğruysalar onların peşinden 
gitmemiz lazım. Onlar ne yaptıysa biz de değiştirmeden o yoldan gitmemiz lazım. Zor da 
değil, hiç zor değil. 

 
Böyle insan şeytanlarından uzak durun. Onlar havlayıp dursunlar, belalarını bulup 

giderler Allah’ın izniyle. O da olacak en sonunda ama fitne, ahir zaman olduğu için 
sürüyor. Allah muhafaza etsin, Allah (c.c.) sahip göndersin.   

 
Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
22 Ocak 2016/12 Rebîülâhir 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 


