
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İLİM ÖĞRENMEK 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  
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“vekul rabbi zidnî ‘ilmâ” (Taha Suresi – 114) “Rabbim ilmimizi arttır.” diye Ayet-i 
Kerime’de dua olarak geçiyor. Allah’ın emridir, onu isteyin. Bizi ilim sahibi edin diye Allah 
Azze ve Celle’nin emridir. Müslümanın ilim öğrenmesi ölene kadar farzdır, herkese farzdır.  

İster medreseye git, insan her gün bir şey öğrenir. İnsanın Allah rızası için olan ilmi 
öğrenmesi lazım. Allah rızası için olmayan ilim, ilim değil cehalettir, faydası olmayan şeydir. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: “Faydasız ilimden sana sığınırız.” Bazı insanlar 
okur ama okuduğunun tersini yapar. İlim öğrenmek Allah’ın emridir, Allah’ın istediği gibi 
olsun inşallah.  

Dün de Allah’a şükür bizim medresenin dersi vardı, bütün insanlar gelmeden, 
oturdukları yerde ilim ayaklarına geliyor. (Medresemiz E-Eğitim’e başladı.) Onu da yavaş 
yavaş, ne kadar yapabilirlerse yapacaklar. Kimse peşinden koşturmuyor ama kendileri 
faydalanacak, başkalarına da fayda olur inşallah. Bu güzel bir şeydir çünkü eski zamanda 
insanlar bir yerden bir yere gelip de ilim için bazen senelerce ailesinden uzak kalır, dünyadan 
kesilirdi. Şimdi o imkânlar artık zordur. Onun için bu şekilde, insanlar daha fazla katılabilir.  

Tabi herkese de güven olmuyor, öğrettikleri şeyler fayda değil, çoğu zaman zarar 
olabiliyor. İşte görüyoruz, İslam âlemini karmakarışık eden ilimler var. Adam 
memleketinden kalkıp gidiyor, ilim değil, fitne öğrenip dönüyor memleketine. Bizim bu 
yapılan hizmetimiz inşallah Allah rızası içindir. Ders olsun, insanlara da Müslümanlara da 
faydalı olsun inşallah. Niyet odur, Allah niyetimize göre versin, Allah kabul etsin. Bunun 
için çırpınıyoruz çünkü çok fitne var; hangisi iyi, hangisi kötü belli değil. 

 İnşallah halis niyetle haftada beş gün yapılır. Allah rızası için en güzel, en güvenilir 
kitaplardan, müelliflerden olan şeydir. Tabi birinci sene hazırlık olacak, ikinci sene tam  



 
 

 

 

 

 

olarak başlarlar. Bir adım attık, Allah yardımcımız olsun, bu ümmetin işini Allah hidayete 
vesile etsin.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 01 Ekim 2020/14 Safer 1442 Tarihli Sohbeti 
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