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ĐLĐM VE OKUMANIN ÖNEM Đ 
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Muhterem Müslümanlar! 

Đslam dini, ilme ve bilgiye gerektiği 
değeri vermiş ve bilgiye ulaştıracak yolları 
açık tutmuştur. Đlim öğrenmek için, zaman, 
mekân ve yaş sınırı koymamıştır. Erkek ve 
kadın herkese beşikten mezara kadar ilim 
öğrenmeyi emretmiş, hayatın her aşamasında, 
kişinin kendi durum ve konumuna göre ilimle 
iç içe olmasını istemiştir. 

Aziz Kardeşlerim! 

Dinimizde, ilim öğrenmek ve öğretmek 
ibadet olarak kabul edilmiştir. Kur'an-ı 
Kerim'de bilginin insanı yücelteceği şöyle 
ifade edilmektedir: 

"…Allah, içinizden inananların ve 
kendilerine ilim verilenlerin derecelerini 
yükseltir… ”1; “…Hiç bilenlerle bilmeyenler 
bir olur mu? ...”2; “Biz insanlara böyle 
misaller veriyoruz. Bunu ancak âlimler 
anlayabilirler. ” 3; “…Allah’a kar şı kulları 
içinden ancak âlim olanlar derin saygı 
duyarlar… ”4 

Peygamber Efendimiz de "Kim ilim 
tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o 
kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. "5 
buyurmuştur. 

Đslâm'da ilim, Allah'ın rızasını kazanmak 
ve amel etmek için öğrenilir. Peygamber 
Efendimiz (s.a.s), dualarında; "Allah'ım, bana 
öğrettiklerinle beni faydalandır; bana fayda 
sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır "6 
"Faydasız ilimden Allah'a sığınırım" 7 
buyururdu. 

Muhterem Müslümanlar! 

Görülüyor ki, dünya ve ahiret saadetinin 
anahtarlarından birisi de ilimdir. Đlim 
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amellerin en faziletlisidir. Yukarıdaki emir ve 
sözlerden anlaşıldığına göre Đslâmiyet'le ilim 
birbirinden ayrılmaz bir bütündür. 

Dünya, ahiretin tarlası ve Allah'a giden 
yolun başlangıcıdır.  Dünyada huzuru 
sağlamak için bildirilen bir takım kurallar 
vardır. Đşte bu dünyada insanların ekonomik, 
sosyal, dinî ve dünyevî bütün durumlarını 
düzenleyici ve insanları birleştirici kurallar 
sadece ilim yoluyla kazanılır. 

Değerli Mü'minler! 

Görülüyor ki, dinimiz okumaya ve bilgi 
sahibi olmaya büyük önem vermiştir. 

Bilindiği üzere, Bedir Savaşı sonrasında 
on Müslüman’a okuma-yazma öğretmeleri 
halinde esirlerin serbest kalacağı onlara 
bildirilmi şti. Bu olay, Peygamberimizin 
okuma-yazmaya ne kadar önem verdiğini 
göstermektedir. Peygamberimiz (a.s.)’in şu 
sözü de bunu teyid etmektedir: "Hikmet ve 
ilim mü'minin yitik malıdır, onu nerede 
bulursa alır." 8 

Atalarımız dini ilimlere olduğu kadar 
müsbet ilimlere de önem vermişlerdir. Çünkü 
Kur'an sadece dini ilimleri değil, diğer ilimleri 
de tavsiye etmiştir. 

Öyle ise değerli kardeşlerim, dinimiz ve 
dünyamız için gerekli olan bilgileri öğrenmeli, 
bu konuda çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. 

Hz. Ali ne güzel söylüyor: " Đlim maldan 
hayırlıdır. Çünkü malı sen koruyacaksın, 
hâlbuki ilim seni korur. Đlim hâkim, mal 
mahkûmdur. Mal harcamakla azalır, ilim 
harcamakla çoğalır ."9 

Hutbemi bir hadisi şerif meali ile 
tamamlıyorum. Peygamber efendimiz şöyle 
buyuruyor: 

"Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, 
ya da ilmi seven ol. Fakat beşincisi olma 
(yani bunların dışında kalma) helâk 
olursun."10 
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