
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ÂLİM İKİ ÇEŞİTTİR 
 

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. 

 

    “Âlimlerin iki çeşidi var, birisi peygamberlerin mertebesindedir.” diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Allah’a itaat eden, Allah için nefsini bırakan âlim peygamber 
mertebesindedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisidir.  

أو كما قال. –علماء أمتي كأنبیاء بني إسرائیل   
 

“Ulemâü ümmetî ke-enbiyâi benî isrâil ev kema kal” “Ümmetimin âlimleri beni İsrail 
Peygamberleri gibidir.” Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra peygamberlik 
olmadığı için en yüksek mertebe gene âlimlerdedir.  

Bir de “ Ulemâ-i Sû’” diyor. İyi olmayan, kötü âlimler var. Onlar da nefislerine 
uyanlar, nefsinin istediğini yapanlardır; hakkı batıl gösterirler. Senelerce bütün âlimler bir 
şeye doğru derken bunlar kalkıp başka şeyi gösterirler. O da ne için? İçtihat filan değil de 
menfaatleri için, nefisleri için; nefisleri beslensin, hep para kazansınlar diye. Kaç kişi 
dalalete düştü diye bakmazlar, umurlarında değil. Kaç kişi peşlerine giderse, o kadar daha 
iyi zannediyorlar. “Onlara azap iki defadır.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

Bir de insanları yoldan çıkarıp da kötü yola giderlerse, her adam kadar onlara da 
daha fazla azap gelecek, o kadar azap çekecekler, her adam kadar günahları olacak. Onun 
için âlim yahut ilim öğrenen insanların buna dikkat etmesi lazım. Allah rızası için yapsın ki 
mertebesi peygamberlerle beraber olsun, insanlara faydası olsun. En başta kendisine 
faydası olur. Hak yolunda olan insanın en büyük faydası kendisine olur. Şöhret için, para 
için, olmayan şeyleri söyleyen insan kısa bir kazanç elde etmiş olur ama esasen zarar ziyanı 
çok olur.  

Allah kötü âlimlerden muhafaza etsin çünkü bu zamanda çoğalmış, nefsine uyan 
insanın haddi hesabı yok. Âlimler de dediğimiz gibi, onlarda da nefis var. Nefisleri zayıf 
olan, onların peşinden gidiyor. Allah onların şerrinden hepimizi muhafaza etsin inşallah.  

 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha               Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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