
	
	

	

	

	

	

 
HAKİKİ ÂLİM EHLİ TAKVA OLUR 

 
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 razı olsun, hepiniz hoş geldiniz. Bizde âlim olacak insanlar, çocuklar var. 

Allah hepsinden razı olsun. Âlim olmanın Allah indinde büyük bir fazileti var. İki türlü 
âlim var. İnşallah bizimkiler Allah yolunda oldukları için hakiki âlim sıfatı ile çıkacaklar. 
Çünkü ilim, nefis terbiyesi olmadan olmaz. Yoksa enaniyet olur, kibir olur; ne kendine 
faydası olur ne başkasına faydası olur. 

Allah’a şükür bunlar Şeyh Efendi’nin, Şeyh babamızın yolu üzerine gidiyorlar; o da 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yoludur. Şeyh Efendi, Şam ulemasının ehli takva 
olduğunu söylerdi. O takvayı Allah’a şükür Şeyh Efendi herkese, bütün ihvanlara verdi. 
Okuyanlar tabi daha güzel olur; onlarda o takva, Allah’tan korkmak olunca her şeyi ona 
göre yaparlar. Onun ümmete de faydası olur, kendilerine de olur, okuyanlara da olur. 

Şam’da okuduğumuz vakit hocalar bizden para istemezlerdi. “Bir şeyi helal etmeyiz; 
o da gittiğiniz yerlerde isteyenler olduktan sonra onlara bu ilimden gösterin, bu takvayı 
öğretin.” derlerdi. “Onu yaptıktan sonra sizden hiçbir şey istemiyoruz, hakkımız helal 
olsun.” derlerdi. Para vermezdik. Bilakis onlar medresede bize para verirdi, aylık yirmi lira 
verirlerdi. O vakit epeyce bir paraydı, neredeyse bir altın alırdınız, öyle hesap edin.  

Tabi paranın kıymeti kalmadı, o vakit hesap ettiydik de her ay bir altın kadar 
verirlerdi, mübarekler. Ama o mühim değil. Altından daha mühim olan, insanın içine o 
takvayı, o Allah’tan korkmayı, haramdan uzak durmayı vermeleridir. O çok daha 
kıymetlidir. Bunları da siz inşallah bu talebelere verirsiniz. Talebe olmayanlar da inşallah 
bütün ihvanlarımız da bu şekilde olur. Allah’tan korkmak İslam’da en kıymetli şeydir. 
İnşallah hepimize nasip olur.  

 

 



	
	

 

 

 

 

Bu yol güzel yoldur, insanları aydınlatır, nur verir, her tarafa nur verir. İnsanda nur 
olursa herkese nur olur. Yok, zulmet olursa, menfaat için bu işi yaparsa karanlık olur. O 
zaman kendine de yaramaz, bilakis iki misli zararı olur. Kötü âlimin çekeceği eziyet iki 
mislidir. Normal insan veya cahil insan bilmez, bilmeden yapmıştır. Ona bir azap verilirse, 
alime iki defadır, katmerli olur.  

Geçen gün hadis dersinde de okuduğumuz gibi; Kur’an okuyan, ilim okuyan, Allah 
rızası için okusun. Bir de hafızlar için, onlar da daha dikkatli olması lazım çünkü onlar 
Kur’an’ı taşıyorlar. Kur’an ahlakıyla ahlaklanmaları lazım. Şimdi herkes çocuklarını hafız 
olsun diye veriyor ama o da büyük bir vebaldir. İki senede ezberler, sevinip durursun ama 
o iki senede ezberlediğini bir senede unutur.  

O da mühimdir, ona da dikkat etmek lazım. Yapabilecekse yapsın, yapamayacaksa 
medresede okusun. Orada 5-6 cüz de ezberlese, unutmadıktan sonra çok güzeldir. Bütün 
Kur’an’ı ezberleyip unutursa vebali var. Hiç olmazsa 3-4 cüz, 5 cüz, ne kadar yapabilirse o 
daha iyi. Onu unutmadan devam ettirsin. Allah hepinizden razı olsun, feyziniz ziyade 
olsun. Şeyhimizin himmetleri hazır olsun. El Fatiha. Hacı Mestan Efendi’nin ruhu için de 
El Fatiha. 
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