
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ŞEFAATTEN MAHRUM OLANLAR 
 

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. 

 

 İnsanoğlunun muhakkak bir kişiden öğrenmesi lazım. Allah Azze ve Celle Âdem 
Aleyhisselam’a öğretti.  

 َوَعلََّم آَدَم األَْسَماء ُكلَّھَا
 

“Ve alleme âdemel esmâe kullehâ” (Bakara Suresi–31) Her şeyi Âdem babamıza 
(a.s.) öğretti, ondan sonra da O, çocuklarına öğretti. Onlar, daha sonra gelenlere öğretti, 
böyle, bu vaziyette devam etti. İnsanoğlunun birisinin öğretmesine kıyamete kadar ihtiyacı 
var.  

İlim farzdır, her Müslümana ilim öğrenmek farzdır. Farz-ı kifaye değil, farz-ı ayn. 
Farzı kifaye dediği, birisi öğrenirse, ötekisinden farz düşmüş olur. Ama ayn dediği, senin 
kendin öğrenmen lazım. Bu niyetle devamlı olmak lazım ki biz ilim öğreniyoruz, Allah’ın 
emrini yerine getiriyoruz. İyi insanlardan öğreneceksin ki boşuna emek sarf edip de 
sonunda iyilik değil, kötülük kazanmış olursun, zararda olursun.  

Dini ilimler var, fenni ilimler var. Dini ilimler daha mühimdir. Onları iyi bilenden 
öğrenmek lazım çünkü çıkan yeni insanlar var, öğreniyoruz diyorlar, öğrenmiyorlar, daha 
da cahil oluyorlar. Cahil derler, bir de kara cahil. Kara cahil kimmiş? Okuyup da daha fazla 
cahil olan kara cahildir. Peygamberden uzak, Peygamberlere hürmet etmeyen insan, işte 
kara cahil odur. Onlar bu zamanda tek tük var. Allah onlara da hidayet etsin, o gibi 
insanlar bitsin. Çünkü boşuna kürek çekerler, hiçbir faydası olmaz, zarardan başka şey 
değil.  

Allah’a şükür, taa Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den şimdiye kadar milyonlarca âlim 
çıktı, milyonlarca eserleri var. Hepsi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetini gösteren, 
O’nun emirlerini alan, emirlerini, farzlarını şerh edip, açıklayan eserler bırakmış, bu 
zamana kadar gelmişler. Bu zamanda da dediğimiz gibi kara cahiller çıkmış, onları 
beğenmeyip, yenisini yapalım diyorlar. Yenisini yapmak, bu masal kitabı değil ki yapasın.  



	
	

 

 

 

 

Onu yapacak insanın özel, ihlâslı olması lazım, ibadetli olması lazım, takva olması lazım. 
Bu zamanda öyle insanlar zor. Hürmet etmeyip de kendi kafalarına göre kitap yazıp, 
millete doğru yolu değil de kötü yolu öğreten insanlar var. 

Çünkü o âlimler abdestsiz yere basmazdı, bunlar, hâşâ minel huzur, cenabet 
gezerler. Onun için, insanlar bunlara kanmasın. Bunları dinlemesinler bile, bunlar kendi 
kendilerine konuşsunlar. Allah akıl fikir verirse olur, gelir, olmazsa cezalarını bulurlar. 
Cezaları da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şefaatinden mahrum olmaktır. Onu zaten 
kabul etmiyorlar, en büyük ceza odur.  

Kimse kendi ameliyle kurtulamaz. Bu, işin hülasasıdır. Kendi ameliyle kurtulan 
olmamış. Çünkü evliyalar bile devamlı biz bir şey yapamadık diye ağlayıp dururlar, şefaate 
muhtaçtırlar. Peygamberler bile Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şefaatine muhtaçlar diyor. 
Allah hepimize o şefaate nail olmayı nasip etsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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