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1. İlim İslâm’ın hayatıdır. İmanın direğidir. İlmi öğrenene Allah eksiksiz mükafat 

verir. İlmi öğrenip onunla amel edene Allah bilmediklerini de öğretir. 

2. Kişiye ilim olarak Allah’tan korkması yeterlidir. Kişinin kendisini beğenmesi de 
cahillik olarak yeterlidir. 

3. Allah’tan hakiki manada korkmuş olsaydınız cahilliğin barınmayacağı bir alim 
olurdunuz. Şayet Allah’ı gerçekten tanımış olsaydınız dualarınızla dağlar yerinden 
oynardı. 

4. İki nevi ilim vardır. Birincisi, kalpte olan ilimdir ki faydalı ilim budur. (Bu ilme 
anlayış, yani fıkıh denir.) İkincisi, dilde olan ilimdir ki Allah onu insanoğlunun 
aleyhine delil olarak kullanır. 

5. İlmin kaynağı üçtür. Birincisi, açıklayıcı Kitap’tır. (Bu Kur’ân’dır.) İkincisi, 
eskiden beri gelen güzel adetlerdir. (Bu da Örftür.) Üçüncüsü, “Bilmiyorum” 
diyebilmektir. 

6. İlmin kaldırılması, cehaletin yaygınlaşması, zinanın ve içkinin açıkça yapılması, 
elli kadına bir erkek nezaret edecek şekilde erkeklerin azalması kıyamet 
alametlerindendir. (Müslim, İlim, 9; Tirmizi, Fiten, 34; İbn-i Mâce, Fiten, 25.) 

7. İlim öğrenmek her erkek ve kadına farzdır. İlmi layık olmayana öğreten de 
domuzun boynuna inci ve altın takmak gibidir. (İbn-i Mâce, Mukaddime, 17.) 

8. Ya öğrenci veya öğreten yahut da onları seven ol. Dördüncüsü olma ki helak 
olursun. Alim olmayan ve ilim öğrenmeye çalışmayan bizden değildir. 

9. İlim öğrenenler için deniz dibindeki balıklar istiğfar ve dua ederler.  



10. Kim Allah rızası dışında ilim öğrenirse cehennemdeki yerine hazırlansın. (Tirmizi, 
İlim, 6.) 

11. Kıyamette en çok hasret çekip pişman olacak olanlar kendisine ilim öğrenme fırsatı 
verildiği halde öğrenmeyen ve ilminden başkaları istifade ettiği halde kendisi 
faydalanmayan alimdir. 

12. Kıyamet günü sana “Alim miydin, cahil miydin?” diye sorulacak. “Alimim!” 
dersen “İlminle ne amel işledin?” diye sorulur. “Cahilim” dersen “Seni 
öğrenmekten ne men eden ne idi?” diye sorulduğun zaman halin ne olur? 

13. İlim öğrenin ilim için vakur olmayı da öğrenin. (İlmi dünya menfaatine alet 
etmeyin.) 

14. Kim alimlere karşı övünmek, cahillerle cedelleşmek ve insanların sevgisini 
kazanmak amacı ile ilim öğrenirse akıbeti cehennemdir. 

15. Kişiyi doğru yola götüren veya bir kötülükten sakındıran ilimden daha faziletli bir 
kazanç elde etmemiştir. 

16. Kişinin aklı istikamet üzere olmazsa dini de istikamet üzere olmaz. 

17. Kişi öğrendiği müddetçe alimdir; biliyorum derse cahildir. 

18. Allah’tan faydalı ilim isteyiniz; faydasız ilimden Allah’a sığınınız. (İbn-i Mâce, 
Dua, 3.) 

19. “Allahümme innî es’elüke fıkhen fi’d-dîn, ve ziyadeten fi’l-ilm, ve kifayeten fi’r-
rızk, ve sıhhaten ve âfiyeten fi’l-beden ve tevbeten kable’l-mevt, ve râhaten inde’l-
mevt, ve mağfireten ba’de’l-mevt, ve lezzete’n-nazari ilâ vechihi’l-kerîm bi 
rahmetike yâ Erhame’r-Rahimîn. Rabbi zidnî ilmen ve fehmen ve amelen 
mütekabbelen ve elhıknî bi-talebeti Resaili’n-Nuri’s-sadıkîn. Allahümme innî euzu 
bike min ilmin la yanfe’ ve kalbin lâ yakşa’ ve amelin la yukbel. Allahümme 
eğninâ bi’l-ilmi ve zeyyennâ bi’l-hilmi ve ekrimnî bi’t-takvâ ve cemmilnî bi’l-
âfiyeh. Bi rahmetike yâ Erhame’r-Râhimîn. Allahümme enfe’nî bimâ allemtenî ve 
allimnî mâ yenfeunî. Elhamdü lillâhi müzekkiru’l-hayra ve fâilihî. Âmin! Ve’l-
hamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn… 

20. Bir konuda alim olup neyi emredeceğini ve neden yasaklayacağınızı kesinlikle 
bilmedikçe emr-i maruf ve hehy-i ani’l-münker yapmaya kalkışmayın. 

21. Küçük çocuğa öğretmek taş üzerine yazmak gibidir. Yaşlının öğrenmesi de su 
üzerinde yazmak gibidir.  

22. İlme sarıl. İlim müminin dostudur. Hilim veziridir. Akıl onun yol gösterici 
kılavuzudur. Salih amel onun sebatını sağlar. Şefkat babasıdır, hilim kardeşidir, 
sabır ise onun maddi ve manevi kumandanıdır. 

23. Allah bir ev halkı hakkında hayır murad ederse, hayır dilerse onları dinde fakih, 
anlayışlı ve bilgi sahibi kılar. Küçüklerini büyüklerine saygılı kılar. Hayatlarında 
yumuşaklık ve harcamalarda iktisadı nasip eder. Kusurlarını kendilerine gösterir ve 
tevbe etmelerini nasip eder. Hayır dilemezse onları kendi hallerine bırakır.  



24. Allah bir kişiye hayır murad ederse onu dinde fakih ve anlayış sahibi yapar. 

25. İlmin fazileti bana ibadetin faziletinden daha sevimlidir. Dindarlığın hayırlısı 
haramlardan titizlikle sakınmaktır. 

26. En üstün sadaka bir Müslüman’ın ilim öğrenip sonra onu başkasına öğretmesidir. 

27. İlim öğrenmek Allah katında nafile ibadetten, oruçtan, hacdan ve Allah için onun 
yolunda savaşmaktan daha faziletlidir. 

28. Bir saat ilim öğrenmek bir gece nafile ibadetten, nafile namazdan, bir ay nafile oruç 
tutmaktan daha hayırlıdır. 

29. İnsanların en doyumsuzu ilim talibi olandır. En müstağni de ilme ihtiyaç 
duymayandır.  

 

  

30. İlmi arayan ile dünyayı arayan doymaz. 

31. Kişinin bilmediklerini öğrenmeye çalışması takvadandır. İlmi ile amel etmeyeyen 
öğrenmeye de isteksiz olur. 

32. İlim öğrenmeye sabah erken çıkınız. Sabahta bereket vardır. 

33. İlim ve hikmet müminin yitik malıdır; nerede bulursa almalıdır. (Tirmizi, İlim, 19; 
İbn-i Mace, Zühd, 15.) 

34. İlmi Çinde dahi olsa alınız. (İlim için uzak diyarlara gidiniz. Burada kast edilen fen 
ve teknoloji ilmidir. Din ilminin kaynağı Kur’an ve Hadistir. Çin’e gitmeye gerek 
yoktur.) 

35. “Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. (İlmin yaşı yoktur; insan her zaman öğren 
meye muhtaçtır.) 

36. İnsanların en alimi başkalarının ilminden istifade edendir. 

37. İlmi aramada birbirinizle yarışın. Doğru sözlü birinden ilim nakletmek altın ve 
gümüşten daha hayırlıdır. 



38. Alimin hatasından sakının ve onun hatasından dönmesini bekleyin. 

39. Bu din ilimdir. Dininizi kimden aldığınıza ve öğrendiğinize iyi bakın. Bidat sahibi 
manen küçük insanlardan ilim öğrenmek kıyamet alametidir.  

40. Ahir zamanda şeytan alim sıfatında yeryüzünde dolaşır. Sizler her alimim diyenin 
ilminden istifade etmeyiniz. Ancak beş şeyden beş şeye davet eden alimden istifade 
ediniz. Şüpheden yakîne, kibirden tevazuya, riyadan ihlasa, düşmanlıktan dostluğa 
uhuvvete ve dünyadan ahirete davet eden gerçek alimdir ondan istifade ediniz.  

41. İlmi izzet ve şeref sahibi kimselerden öğreniniz. Onların sözlerini yazınız onlar 
yalana tenezzül etmezler. 

42. Birinin dünyayı sevmediğini ve az konuştuğunu görürseniz ona yanaşınız. Çünkü 
ona hikmet verilmiştir. 

43. Cennet bahçelerine uğrarsanız istifade ediniz. Cennet bahçeleri ise ilim 
meclisleridir. 

44. İlim zorlamakla ve gayretle elde edilir. Hilim de gayretle kazanılır. Kim hayrı 
isterse ona hayır verilir. Kim de şerden sakınır, Allah’a sığınırsa korunur. 

45. İlmi yazarak kaydediniz. Unutursanız sağ elinizden yardım alınız ve yazınız. 

46. İktisat maişetin yarısı, insanlarla iyi geçinmek aklın yarısı ve güzel soru sormak da 
ilmin yarısıdır. 

47. İlim bir hazinedir, onun anahtarı da sormaktır. Soru sorun ve öğrenme gayreti 
içinde olun ki Allah size yardım etsin. Bir soru dört kişiye sevap kazandırır. Sorana, 
cevap verene, dinleyenlere ve bu meclisi küşad eden ve sevenlere. 

48. Tecrübe sahibi yaşlılarla oturun. Alimlerinize sorun ve ehl-i hizmet ile haşir neşir 
olun.  

49. Cahiller içinde alim, ölüler içinde hayat sahibi gibidir. 

 
 



İlm-i Ledün Nedir? 

50. İlm-i ledün Allah’ın sırlarından bir sırdır ki Allah onu layık olan ulemadan 
dilediğinin kalbine ilham eder. 

51. Beş şey gayb ilmidir ve Allah’tan başkası bilemez. (Mugayyebât-ı Hamse) 
Kıyamet vakti, yağmurun vakt-i nüzulü, rahimlerdekinin ne olacağı, yarın ne 
kazanıp ne kaybedeceğimiz, kimin nerede ne zaman öleceği… (Lokman, 31:34; 
Buhari, İman, 37; Müslim, İman, 5, 7.)  

52. İlim öğrenen fî-sebîlillah savaşandan daha üstündür. Alimin mürekkebi şehitlerin 
kanlarına racihtir.  

53. Kendilerinden ilim öğrendiğiniz kimselere karşı mütevazi olunuz. İlim öğretenler 
de tevazu ile öğretsinler. 

54. İlim için yola çıkan evine dönene kadar Allah yolundadır. İlim talebelerinin 
ayaklarının altına melekler kanatlarını sererler.  

55. Allah dünyaya ve içindekilere sinek kanadı kadar değer vermez; ancak Allah’ın 
zikri ve ilim öğrenenler hariç. Allah buna değer verir. 

56. İlim talebesinin rızkına Allah kefildir. 

57. Süleyman (as) ilim, mal ve saltanatla imtihan edildi. Süleyman (as) ilmi tercih 
ettiği için Allah ona hem mal hem de saltanat verdi.  

58. Dünyayı isteyen ilim öğrensin. Ahireti isteyen ilim öğrensin. Her ikisini beraber 
isteyen yine ilim öğrensin. 

 
 

59. İlim yeryüzünden kaldırılmadan ilim öğrenmeye koşun. Alimler ve talebeler ecir 
ve mükafatta ortaktırlar. Onların dışındaki insanlarda hayır yoktur. 

60. Kim Allah’ın kitabından bir ayet ve bir bahis öğrenirse Allah kıyamete kadar onun 
mükafatını artırır.  

61. Ahir zamanda ilim kalkar. Alimlerin fetva verme konusunda bilgileri olmaz, halk 
arasında imtiyazları da kalmaz. Sonra benim neslimden Mehdi gelir de ilmi 
yeniden ihya eder. Ölmüş olan dini yeniden diriltir. Bir sahabe sordu: “O zaman 



Kur’an okunmayacak mı?” Peygamberimiz (asm) “Okunacak. Hatta sizler onların 
okuyuşlarına hayran kalırsınız.” “Peki Kur’an okunurken ilim nasıl kalkar?” 
“İçimizde Yahudi ve Hristiyanlar var. Tevrat’ı ve İncil’i okuyup duruyorlar. 
Onlarda ilim var mı?” (İlim hak ve hakikat olan, gerçeği ortaya koyan bilgidir. 
Gerçeğe uygun olmayan bilgiye ilim denmez; ancak malumat denir. Malumat ilim 
değildir. İlim, düzenli, sistemli, kurallı ve mantıklı bilgidir.) 

62.   İlim öğrenen rahmetin peşindedir. İlim öğrenen İslam’ın temel direğidir. Onun 
mükafatı peygamberlerle beraber verilecektir. Ne kadar öğrenirseniz öğrenin 
bildiklerinizle amel etmezseniz Allah sizi o ilimden faydalandırmaz.  

63. Allah dünya işlerinin alimi, ahiret amellerinin cahili olan kimseye buğz eder. (Yani 
rahmetinden uzaklaştırır.) 

64. Beş şey ibadettendir. Az yiyip içmek, mescitlerde oturmak, Kâbe’ye bakmak, 
Kur’ân-ı Kerime bakmak, ilmiyle amel eden alimin yüzüne bakmak. 

65. Alimin durumu denizlerde seyahat edenlerin yollarını bulmaları için yol gösteren 
kutup yıldızına benzer. Yıldız kararırsa yolcular yollarını kaybederler. (Alimlere 
kutup denmesinin sebebi budur.) 

66. Allah bir millete hayır murat ederse akıllılarını, alimlerini ve yumuşak huylularını 
idareci yapar. Alimler aralarında hüküm verirler ve adaleti sağlarlar. Malları da 
cömertlerine verir, onlar da halkın hizmetine harcarlar. Şayet haklarına hak 
ettikleri için şer murat ederse kötülerini idareci yapar, cahillerine hüküm verdirir, 
malı da cimrilerine verir, onlar da malları sefahate sarf edip israf ederler ve 
toplumu fakirleştirirler. 

67.  Bu dinin güçlü ve zayıf olacağı zaman olacaktır. Güçlü olduğu zaman herkesin 
din konusunda bilgi sahibi olduğu, alim konuştuğu zaman dinlenildiği, cahil 
konuştuğu zaman susturulduğu zamandır. Dinin zayıf olduğu zaman da insanların 
din konusunda bilgilerinin olmadığı, alim konuşunca nefislerinin hoşuna gitmediği 
için susturulduğu, cahil nefislerinin hoşuna gidecek şekilde konuştuğu için 
dinlenildiği zamandır. 

68. Allah bir millete hayır dilerse alimlerini çoğaltır, cahillerini azaltır. Şayet hak 
ettikleri için cezalandırmak dilerse cahillerini çoğaltır, alimlerini azaltır. 

69. Alim yeryüzünde Allah’ın adına konuşan bir sultandır. Ona dil uzatan helak 
olmuştur. 

70. İdareci ve âlim meclisin en üst köşesine layıktır. 

71. Büyüklerine saygı göstermeyen, küçüklerini sevmeyen ve alimlerine hak ettiği 
değeri vermeyen bizden değildir. (Tirmizi, Birr, 73.) 

72. Alime en fazla değer vermeyen ailesi, akraba ve komşularıdır. 

73. Allah ilim ve hilimden daha değerli iki şeyi birleştirmemiştir. 

74. Hikmetin başı Allah korkusu ve hilim sahibi olmak, yani mütevazi, yumuşak huylu 
olmaktır. 



75. Üç şey kimde varsa onun imanı kemâle ermiştir. İnsanlara karşı güzel ahlakla 
tevazu ile davranmak, haramlara karşı takva sahibi olup sakınmak ve cahillere 
karşı hilim sahibi olup yumuşak davranmak. 

76. Olgun bir mümin dinde tavizsiz, yumuşaklıkla tedbirli, imanda yakîne ulaşmış, 
ilimde aç gözlü, yüreğinde şefkatli, ilmini anlatmada halîm, fakirlikte sabırlı, 
tamahkarlıktan uzak, kazancın helaline yönelen, istikâmet üzere iyilik yapan, 
doğru yolda ve istikamette gayretli, nefsani arzularını dizginleyen, zayıf ve 
bitkinlere merhametli olan kimsedir.  

Öfkelendiği zaman zulmetmez, sevdiği kişi için günahlara girmez, emaneti zayi 
etmez, kimseye haset etmez, kimseye sövüp saymaz, kimseyi lekelemez, şahidi 
olmasa da üzerindeki hakkı itiraf eder, kimseye kötü lakap takmaz.  

Namazı huşu içinde kılar, zekâtı acilen verir. Sarsıcı olaylarda metanetini yitirmez. 
Bollukta çok şükreder. Çalışmaya kanaat etmez; ama sonuçta sahip olduklarına 
kanaat eder. Kendisine ait olmayan bir şeyi almaz. Kusurları sayarak intikam alma 
peşinde koşmaz. Yapacağı işine cimrilik mâni olmaz. Öğrenmek için insanlarla 
haşir neşir olur. Meseleleri kavramak için insanlarla konuşur. Zulüm ve haksızlığa 
uğrasa da Rahman olan Allah bizatihi intikam alana kadar sabreder. 

77. Adalet güzeldir; idarecilerde olsa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir; zenginde olsa 
daha güzeldir. Dinde titizlik güzeldir; alimde olsa daha güzeldir. Sabır güzeldir; 
fakir ve musibete uğrayanda daha güzeldir. Tevbe güzeldir; gençlerde olsa daha 
güzeldir. Hayâ güzeldir; kadınlarda olsa daha güzeldir. 

78. Dini yıkan üç şeydir: İlmi ile amel etmeyen günahkâr alim, adaleti yıkan zalim 
idareci, bilmediği halde ibadete gayretli cahil softa… 

79. Ümmetim hakkında üç şeyden korkarım: Alimin yanılmasından, münafığın 
Kur’ân-ı istismar etmesinden ve kendi reyine göre alet ederek mücadele 
etmesinden ve kaderin inkâr edilmesinden… 

80. “Dinin zaafa uğradığı zaman Allah bu dini güçlendirmek için bir müceddid-i din 
gönderir de o sünnetimle dini yeniden ihya eder.” (Ebu Davud, Melâhim, 1.)  

81. Allah kullarından ilmi birden çekip almaz. Ancak alimlerin ruhunu alarak ilmi alır. 
Nihayet hiçbir alim kalmaz da insanlar cahil liderler edinirler. Onlarda sorulana 
bilgisizce yanlış cevaplar verirler. Hem kendilerini hem de toplumu helak ederler 
ve felakete sürüklerler. (Buhari, İlim, 34; Müslim, İlim, 13.) 

Açıklama:  

Zira ilim Kur’an ve hadislerden çıkarılan doğru ve isabetli ve istikametli 
hükümlerdir. Bunu da zamanın değişen şartlarını ve insanların ihtiyaçlarını doğru 
tespit eden ilim sahibi anlayışlı, akıllı ve ilimde derinleşmiş, ihlaslı alimler yapar. 
Yoksa ayet ve hadisler değişmez, ama onlardan doğru hüküm çıkaramayanlar 
yanlış yorumlarla dini tahrip eder, toplumu ve insanları helakete sürüklerler.  

Bu sebeple Peygamberimiz “Kişi öğrendiği sürece alimdir, biliyorum derse 
cahildir. Siz beşikten mezara kadar öğrenen ve araştıran alimler olun!” ferman 
etmiştir. Sapık fırkaların oluşmasını sağlayan kendisini alim gösteren cahiller 



olmuştur. Ayet ve hadisleri yanlış yorumlayıp Fırak-ı Dalleyi oluşturarak dini zaafa 
uğratmışlardır. Sonra yüce Allah her asırda Mücedditleri bu ümmetin içinden 
çıkararak dini yeniden ihya etmiştir.  

82.  Namazlarınızın kabul edilmesini istiyorsanız alimleriniz imam olsun; onlar sizinle 
Rabbiniz arasında elçilerinizdir. 

83. Alimler önderlerdir. Takva sahipleri ise sizin efendilerinizdir. Onlarla oturmak 
hayır ve iyiliği artırmak demektir.  

84. Alimlere uyunuz; onlar dünya ve ahiretin kandilleridirler.  

85. Susmak alimin süsü, cahillerin cehaletlerinin örtüsüdür.  

86. Dört kimsenin öldükten sonra amel defteri kapanmaz sevapları devam eder. Allah 
yolunda hizmet eden. Öğrettiği ilimle amel edilen ve yazdığı kitaptan istifade 
edilen. Sadaka-i cariye yapan ve insanlar ondan faydalanan. Kendisine dua eden ve 
arkasından hayır yapan hayırlı evlada sahip olan anne ve baba. 

87. Kim bir ilim öğretir ve faydalı bir çığır açarsa onunla amel edenlerin tüm sevabı 
onun amel defterine geçer, amel edenlerin sevabından da bir eksilme olmaz. 
(Mevlit gibi) 

88. Kim bir sünneti ihya eder ve bir bid’ayı imha edip yok ederse cennete girer. 

89. İlim öğrenin ve ilim öğrenmeyi kolaylaştırın, zorlaştırmayın; insanlara müjdeleyin 
ve sevdirin, nefret ettirip uzaklaştırmayın. (Dini mahbub ve ulvi gösterin.) 

90. En üstün sadaka ilim öğrenip başkalarına da öğretmektir. 

91. İlim öğretiniz ve öğrencilere sert davranmayınız.  

92. Erkeklere Maide Suresini, kadınlara da Nur Suresini öğretiniz. 

93. Alimin abidden üstünlüğü, benim size olan üstünlüğüm gibidir. Yerdeki karınca ve 
denizin dibindeki balıklar alimlere dua ve istiğfar ederler ki sizin yüzünüzden 
rızkımız bollaşıyor derler. 

 
  



94. Bizden bir şey öğrenip onu bizden işittiği gibi (yorum katmadan) başkasına 
öğretenin Allah yüzünü ak etsin. Nice tebliğ edenler vardır ki ilk işitenden daha iyi 
anlar ve amel ederler. (Ebu Davud, İlim, 10; Tirmizi, İlim, 7.) 

95. İnsanlara akıllarına göre konuşun. Anlamadıkları hususları söyleyerek Allah’ı ve 
Resulünü yalanlamalarını ister misiniz? 

96.  İnsanlara anlamadıkları hususları anlatmaya çalışmak onları fitneye sevk eder. 

97. İlmin tehlikesi unutmak, zayi edilmesi layık olmayana öğretmektir. 

98. Alim olup neyi emredeceğinizi ve neden nehyedeceğinizi kesin olarak bilmeden 
sakın emretme ve nehyetme işine girmeyiniz. 

99. Alim bildiği ile amel edendir.  

100. En hayırlılarınız görüldüğü zaman Allah’ı ve ahireti hatırlatan, konuşması sizin 
ilminizi artıran ve sizleri ahiret amellerine teşvik edenlerinizdir. 

101. Bilmeyene ve öğrenmeyene yazıklar olsun! Bildiği halde amel etmeyene de 
yazılar olsun.  

102. Kıyamette en şiddetli azaba maruz kalan ilmi kendisine fayda vermeyen alimdir. 
Amel edilmeyen ilim ahirette kişiye vebaldir. 

103. Nice ilim sahibi vardır ki fakih ve anlayış sahibi değillerdir. İlmi kendilerine fayda 
vermeyene cehaleti zarar verir. Şayet Kur’an seni kötülükten men etmiyorsa sen 
Kur’an okumuyorsun demektir. 

104. İlim de âlim de cennettedir. Şayet alim ilmi ile amel etmezse, ilmi cennettedir, 
alim ise cehennemdedir. 

105. İnsanlar helak oldular alimler kurtuldular. Alimler de helak oldular ilmi ile amel 
edenler kurtuldular. İlmi ile amel edenler de (riya ve süm’a ile) helak oldular ancak 
ihlaslı olanlar kurtuldular. İhlaslı olanları da pek çok imtihanlar beklemekte ve 
ihlaslarını kaybedip etmeme konusunda tehlike içindedirler. (K. Hafa, 2:312.) 

 
 

106. Üç kişi ahirette helak olur. Allah için vermeyen cömert, Allah için savaşmayan 
cesur, Allah için ilim öğrenmeyen alim. 



107. Nefsin gizli desiselerinden sakının. Alim etrafında insanların oturmasını ister. 

108. Mal sevgisi alimin kalbinden ilim ve hikmeti alır götürür. 

109. İlmi kötüye kullanmasından dolayı ümmetime yazık oldu.  

110. Kim benden yalan bir söz naklederse cehennemde yerini hazırlasın. 

111. Benden sonra vaiz kılığında halka yalan yanlış hikayeler anlatan kimseler 
gelecektir. Allah ahirette onların yüzlerine bakmaz ve onlarla konuşmaz. 

112. İdarecilere yaltaklanmadıkları ve dünyaya dalmadıkları sürece alimler 
peygamberlerini varisleridirler. Şayet idarecilere yaltaklanır ve dünyaya dalarlarsa 
peygambere ihanet etmiş olurlar. 

113. Ümmetimden öyle ilim sahipleri vardır ki, Kur’an okurlar ve idarecilere giderek 
“Dünyadan nasiplenelim. Dinimizi de gizli yaşayalım” derler. Böyle olmaz. Diken 
bitkisinden dikenden başka bir şey olmadığı gibi zalim idarecilerin (Özellikle  
Süfyan ve onun yolundan gidenlerin) yakınlığından da günahtan başka bir şey elde 
edilmez. (İbn-i Mace, Mukaddime, 23.) 

114. Kimin ilmi artar da dünyadan zühdü ve salih ameli artmazsa ancak Allah’tan 
uzaklığı artar.  

115. Beyanda sihir vardır. Bazı sözler sihir gibidir. Bazı ilimler cehalettir. (Kişiyi 
Allah’tan uzaklaştırır) Bazı şiirler hikmettir. Bazı sözler de dinleyene büyük 
vebaldir, yüktür. (Ebu Davud, Edeb, 87.) 

116. Fitneler gelecek ve insanların büyük kısmını felakete atacaktır. Ondan ancak ilim 
ve ihlas sahibi ilimleri ve ihlasları ile kurtulacaklardır. 

117. “Aleyküm bi dîni’l-acâiz.” Ahir zamanda fitnelerin yayılıp görüşlerin çoğaldığı ve 
akılların karıştığı zaman sizler yaşlı masum kadınların inançlarına ve dinlerine tabi 
olunuz.  

118. Ümmetimin münafıklarının çoğu kurrâlar ve okumuş yarı ilim sahipleridir. 

119. Gerçek ihlaslı alimler yeryüzünde Allah’ın güvendiği kimselerdir. 

120. İlmi esirgemek helal değildir. Kendisine sorulup da ilmi ile hakkı söylemediği ve 
doğru cevap vermeyeni Allah kıyamet gününde ateşten bir gem ile gemler.  

121. Bid’aların çoğalıp (Bid’alar Kur’an ve Sünnete aykırı inanç ve fikirler; fazları ve 
haramları değiştiren ve sünneti ortadan kaldırıp onların yerine geçen adetlerdir.) 
ümmetin sonradan gelenleri önce geçenlere lanet ettiği zaman ilim sahibi olan 
ilmini yaysın. O gün ilmi gizleyen (idarecilere yaltaklanan ve korkup saklanan) Hz. 
Muhammed’e (asm) indirileni inkâr etmiş olur. (Bunlar Ulemai’s-Sû diye 
lanetlenmiştir.) 

122. İlimde cimri davranmayın ve başkalarına öğretmekten de geri durmayın. İlmi 
gizleyerek yapılan hıyanet maldaki hıyanetten daha büyük günahtır. 



123. Allah Teâlâ kime gerçek bir ilim vermişse (Kur’an ilmi verilen) onu 
gizlemeyeceğine dair kendisinden bir söz almıştır. 

124. İlim ve mal her kusuru örter. Cehalet ve fakirlik gizli kusurları da ortaya çıkarır. 

125. Allah bir kulunu rezil etmek isterse ilim ve edepten mahrum bırakır ve borç altına 
sokar. 

126. İki sarhoşluk sizi saracaktır. Dünya hırs ve sevgisinin sarhoşluğu ve cehalet 
sevgisi ve sarhoşluğu. (Cehalet bilmemek değil, yanlış bilmektir. Cahil bilmeyen 
değil yanlış bilgileri doğru diye anlatıp cerbeze ve akıl oyunları ile mücadele 
edenlerdir. Kast edilen budur.) Böyle bir zamanda artık iyiliği emredemez ve 
kötülükten nehy edemezsiniz. O zaman benim Kur’an ve Sünnetimi koruyanlar 
Muhacir ve Ensar’ın sevapça ve faziletçe ileri olanları gibidirler.  

127. Amellerin en faziletlisi Marifetullah, yani Allah’ı isim ve sıfatları ile bilmektir. 
Marifetullah ile beraber olan az amel fayda verir. Marifetullah’tan yoksun çok 
amelin faydası yoktur.  

128. Allah’ın tanıyan bir Arif-i Billah’ın arkasında namaz kılmak yalnız başına yüz 
rekât namazdan daha hayırlıdır. 

129. Cehaleti terk eden, malının fazlasını veren ve adaletle iş gören kimseye müjdeler 
olsun. 

130. Kim bilgisi ve tecrübesi olmadığı halde tabiplik yapar da hastaya zarar verirse o 
zarardan sorumludur. (Kim de bilmeden fetva verir insanları günaha sokarsa o 
günahtan sorumludur.) (Ebu Davud, Diyat, 23; İbn-i Mace, Tıp, 16.) 

131. Kim bir zalime yardım ederse Allah o zalimi ona musallat eder. 

132. Peygamberler mal miras bırakmazlar, onların mirası ilimdir. Kim ilme sahip 
çıkarsa o kimse peygamberlerin varisidir.  

133. “Rabbim ilmimi, imanımı ve yakînimi artır. Fayda vermeyen ilimden sana 
sığırım. Allahım! Bana faydalı olan ilmi öğret, öğrettiğin ilimden beni faydalandır.” 

 

 


