
 

 

İLİM İKİ ÇEŞİTTİR 

Esselamu Aleykum 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Rasuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani, 

Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

 İlim, Allah’ın verdiği ve emrettiği bir şeydir. Devamlı öğrenmek lazım. “Beşikten 
mezara kadar ilim farzdır” diyor. Her gün yeni bir şeyler öğreniyor insan. Ama iyi şeyler 
öğrenmesi mühimdir. İlim iki çeşittir: Biri Rahmani, biri Şeytani. Rahmani olan ilim insana 
fayda verir. Etraftakilere de fayda verir. Şeytani ilmin tabi bir faydası yok. Dünya için 
faydalı gözükse de; nasıl kullanıldıysa, daha sonra fayda verip vermediği belli olur.  

Allah’ın insanlara verdiği kendi ilminin zerresi bile değildir. Ama yine de bu kadar 
şeyler yapılıyor. İnsanlar da bir şeyler yaptıkça gurura düşüyor. Biz yaptık diyorlar, biz 
yaptık. Şu kadar medeniyet yaptık, şu kadar resim yaptık, şarkı söyledik... Bunları ilim 
zannediyorlar herifler. Hiç bir faydası yok bunların, oyalanıp geçiyorlar. Esas ilim Allah’ı 
bilmektir. Allah’ı tanımadıktan sonra hepsi şeytani ilim sayılır. Faydadan fazla zarar verir. 
Kişi kendini bir şey zanneder. Allah’ın ilmine erişemezsin diyor, en ufak bir şeyine bile 
vakıf olamazsın. Onun için ilmin sonu yok derler. Devamlı yeni bir şeyler öğrenmeye 
uğraşın.  

“Velâ Yühîtûne Bişey'in Min Ilmihî” Yani en ufak bir şey bile alamadınız. Zerrenin 
zerresi bile değil. Artık düşünün. Zaten insanın aklı hayali Allah’ın kudretine, Allah’ın 
ilmine yetişemez. En ufak bir parçasına bile yetişemez. Artık kalkıp da yeni bir şeyler 
öğreteceğiz, yok hürriyetti, yok bilmem neydi... Sen kimsin hürriyet isteyeceksin. Allah’a 
karşı kalkacaksın. Sen karınca bile değilsin. Karınca çok büyük sayılır senin yanında. Onu 
öğrenin. Odur ilim. Ne kadar aciziz? Allah ne kadar büyüktür? Onu öğrenip de ondan 
sonra şükredin. Hakiki ilim Allah’ın nimetlerine şükretmek, Allah’ın emirlerini yerine 
getirmektir. En büyük ilim odur. Allah bize fayda veren ilim versin. Dua odur. Faydalı ilim 
olsun bizde. Faydasız ilimden Allah’a sığınırız.  

Ve MinAllahu Tevfik 

El Fatiha 
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