
 
 

 

 

 

 

 
İLİM ÇOK AMA FAYDASI YOK 

 
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. 
 

Allah Azze ve Celle, “ilim öğrenin” diyor. Talebe-i ilim en yüksek mertebede, en 

makbul insanlardı. Ama şimdi alimlerin iki çeşidi var; biri Allah’ın sevdiği alimler, diğeri de 

sevmediği alimler.  

İlim olunca, yanında amel de olacak, amelden maada ihlas da olacak. İhlas olacak ki 

fayda olsun. Yoksa bu zamanda çokça görüyoruz ki dünyayı karmakarışık eden, alim 

geçinen insanlar, menfaatleri için dini ters tarafa gösteriyorlar. Kur’an ezberlemiş 

olabilirler ama çoğu okuyup da anlamayan cinstendir.  

Allah Azze ve Celle onları çok iyi bir şeye benzetti: “Kemeselil himâri yahmilu 

esfâra”. İlim çok ama faydası yok. Nasıl eşek, haşa minel huzur, kitapları yüklenmiştir de 

insanlara, kimseye hiçbir faydası yoktur, yükten başka bir şey değildir, bunlar da öyle. 

Bunlar kimdir? Kur’an ezberlemiş, binlerce hadis ezberlemiş ama hiç anlamamış insanlar.  

Bunlar Hz. Peygamber’e (s.a.v.) hürmet etmeyen insanlardır çünkü manayı 

anlamamışlar. Yol, Kur’an’ın gösterdiği ve Allah’ın, Peygamberimiz’i (s.a.v.) tazim ettiği 

yoldur. Bunlar bu kadar şeyi anlamadıktan sonra, dediğimiz gibi, bir faydası yok; onlara 

yükten başka bir şey değildir.  

Bizim memleketimizde de burada da var, tek tük çıkıyor. Onlar da kanser gibi, 

nereye dokunursa orayı harap ediyor, bozuyor, insanları yoldan çıkarıyorlar. Şeytanın 

hileleri çok. Bu insanlar bakıyorum İslam’a hücum ediyor ama İslam çoğalıyor. Bunlar, 

nasıl bir şey yapsak da İslam’ın dışına çıkarırız diye uğraşırlar. Başta kibir veriyorlar, ondan 

sonra; “Bu Şeyh kimmiş, bu adam kimmiş!” diye kalkıp söylüyorlar. Ondan sonra da en 

sonunda haşa, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için, “O vazifesini yaptı ve gitti.” diyorlar.  

İşte böyle insanlara ilim, faydadan fazla zarar veriyor. Onun için, meşayıhların 

gösterdiği yol asıl yoldur. Dergahta ilim öğrenmese bile, hocanın bir şeyhe tabi olması çok 

zaruri ve çok ihtiyaç olan bir şeydir. O olmadıktan sonra, o ilmin faydası olmuyor yani bir 

yere çıkmıyor, boş bir ilim oluyor.  



 
 

 

 

 

 

Hakiki ilim Peygamberimiz’e (s.a.v.) bağlanan ilimdir. Ona da meşayıhların 

yolundan, tarikat yolundan ulaşılır. Bu dediğimiz şeyi her gün görüyoruz, herkes görüyor; 

sırf burası değil, bütün İslam alemini mahveden bu boş ilimdir, bağlantısız ilimdir. Allah 

hakiki ilmi edeple öğrenmeyi nasip etsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
13 Kasım 2016/13 Safer 1438 Tarihli Sohbeti 
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