
İLİM MEDRESEMİZ AÇILDI 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’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. 

 
Allah bu cemiyetleri daim etsin inşallah. Bugün çarşambadır. Şeyh Efendi 

Hazretleri buyurdu ki: “Medrese gibi yerlerde, ilim tahsili için çarşambadan başlamak 
iyidir.” Kur’an kursumuz var. Bugün de medresede, hakiki ve temiz ilim öğretmeye, 
“Bismillâhirrahmânirrahim” diyerek başlayalım. Hamdolsun. Besmele ile başlayalım ki 
hayır olsun inşallah. 

 Bu gibi medreseler lazım. Allah razı olsun, çok medreseler ve okullar var. Buralar 
iyidir de icazet gerekir. İcazet olmayınca ihlas olmuyor. İlimden daha mühim olan, 
oradaki ihlastır. Mühim olan Allah’tan korkmadır. Mühim olan nefsine 
uymamaktır. Bu medrese de inşallah o yolda olur. Şeyh Efendi Hazretleri, Şam’ın âlimleri 
takvalı olur dedi. Biz de orada okuduk Allah’a şükürler olsun. Şimdi Medresenin başına 
getirdiğimiz, oradaki Şeyhimizin oğludur. İnşallah sıfırdan başlıyoruz. Allah’a tevekkül 
edip başlıyoruz. Arkası gelecek inşallah. Şam çok mübarek yerdir. İstanbul da mübarek 
yerdir. Şimdi oralara kimse gidemiyor. İnşallah burada devam eder. Elbette ki orası da 
ihtiyaçtır.  

Bir veya iki medreseyle bitmez. Çok âlime ihtiyaç var. Muhlis, takva sahibi, 
Allah’tan korkan alimlere ihtiyaç var. Kendi nefisleri için fetva veren âlimler 
istemiyoruz. Buradan isim vermek istemiyoruz da Allah’tan korkmadan fetva veriyorlar. 
İnsanlar da bilmeden kötü yollara düşüyor ve günaha giriyor.  

Medresemizi Allah muvaffak etsin. Hizmeti makbul olsun inşallah. Dünyanın her 
tarafına ulaşsın. Medresemize herkes gelebilir. Küçük, büyük kim varsa bu medresede 
okuyabilir. Allah âlimin mürekkebi ile şehidin kanını korumuştur. Mürekkep daha 
ağır gelir. Bu mesele o kadar mühimdir. Allah mübarek etsin. Allah daim etsin inşallah. 
Muvaffak olalım. 

Ve MinAllahu Tevfik 

 El Fatiha  
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