
	
	

	
	

	

	

 
İLİM EDEPLE ÖĞRENİLİR 

 
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. 
 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: 
 

 أَُعوُذ بَِك ِمْن ِعلٍم ال یَْنفَعُ اللَّھُمَّ إِنِّي 
 
“Allâhümme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfa” “Faydasız ilimden Sana sığınırız.” 

Allah Azze ve Celle’ye diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). İlim okuyup da o kadar eziyet 
çekip de nasıl faydası olmaz? Faydası olmaz çünkü onu kendi menfaatin için, dünya 
menfaati için kullanırsan tabi ki faydası olmaz. Allah Azze ve Celle’nin yolunda kullanırsan 
faydalı ilim olur.  

Allah’ı tanıtan, Allah’ı bildiren şey ilimdir; ötekiler ilim değil. Yani üniversite 
okumuş da okuduğu alanda çalışmamış, o mühim değil. İşletme diploması almış da 
belediyede çalışmış, diplomayı oraya asmış, o mühim değil. Onlar zaten ilim sayılmaz. 
Onlar dünya için olan şeyler, bu dünyada kalacak, onların bir kalıcılığı yok. 

İlim dediğin Allah yolunu gösterir. Dini ilimler derler, ilahiyat derler, ilim odur. 
Eğer o faydasız olursa, o vakit Allah’a sığınırız. Allah’a sığınırız çünkü fayda vermez, 
sahibine fayda vermez, kimseye de fayda vermez. Sahibine fayda vermedikten sonra hiç 
kimseye bir faydası yok. Hatta zararı da var; insanları ya yoldan çıkarır ya da “Bu herif 
âlimse biz ne için ilim yapalım?” diye söylerler.  

Onun bir faydası olmadığı belli. Yani hep boşuna yapmış, bir de üstüne günahı da 
var. Kalkıp da menfaati için, şöhret için nerede bir şey varsa oraya gider, televizyonlarda 
çıkıp çok konuşur. “Çok konuşan çok yanılır.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Çok 
konuşan yalan da söyler.  

Onun için, ilim okuyan, ilim isteyen insanlar, herhangi bir insan, avam-ı nastan bile 
olsa ilmi fayda versin diye okusun, menfaat için değil. Başkasına iftira atıp da “Ben daha  



	
	

 

 

 

 

büyük âlimim!” diye çıkan insanlar, onlar daha da beter. Onlar günaha da girmiş olurlar. 
Onlara Allah yardım etsin, Allah doğru yola döndürsün. 

Âlimlik, ilim sahibi olmak büyük mertebe. Onun hikmetini, onun faziletini ilmi 
öğrenmeden önce de bilmesi lazım. Öğretenlerin de öğretmesi lazım ki bu ilim hiçbir 
şeydir. Sen bununla amel etmezsen yahut bunun hakkını vermedikten sonra bir fayda 
vermez, sana zarar verir.  

Geleni okutuyorlar, hiçbir şey demeden ders veriyorlar, zaten öğreten de öğrenenle 
hemen hemen aynı oluyor. Asıl o insandan aldığı terbiyeyle, ilimle beraber öğretenin de 
şahsiyeti mühimdir ki talebe hocasına bakıp ona benzesin. Hocası kendisi gibiyse vay 
halimize. Allah hepimize yardım etsin. Edeple ilim öğrenelim inşallah ki faydalı ilim olsun.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
10 Mart 2017/11 Cemaziyelahir 1438 Tarihli Sohbeti 
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