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       َمْن َخَرَج فِي َطلَِب اْلِعْلِم َكاَن فِي

       
ِ َحتَّى يَْرِجع  َسبِيِل ّللاه

 
 

İSLAM’IN İLME VE ÂLİME VERDİĞİ 

DEĞER 

 

Muhterem Cemaat! 

          Fertlerin ve toplumların maddi manevi her 

alanda yükselmelerini ve ilerlemelerini sağlayan 

unsurların başında ilim gelmektedir. Bunun 

içindir ki, yüce dinimiz ilme, âlime, öğrenmeye 

ve öğretmeye büyük önem vermiştir. İlim 

tahsilini her müslümana kadın, erkek ayrımı 

yapmaksızın farz kılmış, Kur’an-ı Kerim'in ilk 

emri de oku olmuştur. 

Hutbemin başında okuduğum, Efendimize 

gelen ilk vahiy, mealen şöyledir “Oku yaratan 

Rabbinin adıyla, O insanı bir kan pıhtısından 

yarattı. Oku, rabbin nihayetsiz kerem 

sahibidir ki, O, kalemle yazı yazmayı 

öğretendir. İnsana bilmediğini O 

öğretti.” [1] ayetleriyle insanın yaratılışıyla ilgili 

bilgi vermekle, bilgi ve inanç arasında bağlantı 

kurulmaktadır. 

Konumuzla alakalı Allah-u Teala Kur’an-ı 

Kerim de şöyle buyuruyor “Allah içinizden 

iman edenlerle, ilme nail olanların derecelerini 

yükseltir.” [2] “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir 

olur mu? [3] “Sakın cahillerden 

olma” [4] Cahillerden yüz çevir” [5] ayetlerinde 

görülüyor ki cehaletten kurtulmanın tek yolu ilim 

öğrenmektir. Cehalet karanlıkların en korkuncu,  

huzursuzlukların ve felaketler temel sebebidir. 

 

Değerli Kardeşlerim! 
Dinimiz din âlimleri, dünya âlimleri 

ayrıcalığı yapmıyor. Bu değerli hazineye sahip 

olanların bildiklerini mutlaka başkaları ile 

paylaşmayı emretmektedir. “Dünyayı isteyen 

ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, hem 

dünyayı, hem de ahireti isteyen ilme 

sarılsın” diyen peygamberin ümmetiyiz 

Elhamdülillah! 

 

Günümüzde de milletlerin gelişmişlik 

seviyeleri ve kültür düzeyleri; tükettikleri kâğıt 

miktarı ve basılı kitap sayısıyla ölçülebilmektedir. 

Bir millet ilme, eğitim-öğretime ne kadar önem 

verirse dünyada o nispette bilimin önderi olur. 

İlme uzak kalanlar ise gerileme ve hatta çökmeye 

mahkumdur.  

 

Değerli Mü’minler! 
Âlemlere rahmet Hz. Muhammed (sav)’in 

konuyla ilgili şu sözleri yolumuzu aydınlatan 

birer kilometre taşı olmalıdır: “İlim Mü’minin 

kaybolmuş malıdır. Onu nerede bulursa 

almaya en layık olan odur”[6] “Yalnız iki 

kimse gıpta edilmeye layıktır. Bunlar da; 

Allah’ın kendisine verdiği malı Hak uğrunda 

sarf eden, muhtaçlara dağıtan kimse ile 

Allah’ın kendisine vermiş olduğu ilim ve 

hikmetle hükmeden ve onu halka öğreten 

kimsedir.” [7] “Her kim ilim için yola çıkarsa, 

bu yüzden Allah ona cennet yolunu 

kolaylaştırır:” [8] 

 

Değerli Kardeşlerim! 
      Gelişen dünyada bilimden, ilimden, 

gelişen teknolojiden uzak kalmak dünyada kör 

dolaşmaktır. İlimden nasip almayan bir insan 

ruhsuz ceset gibidir Her işimizde ilmi rehber 

edinelim. İnsana olgunluk bahşeden iyi 

meziyetler kazandıran, Allah ve Resulünün rızası 

bulunan ilimleri tahsil edelim, tahsil etmekle 

kalmayıp hayatımızda yaşayalım. Eşimize, 

çocuklarımıza, yakınlarımıza ve bütün insanlara 

öğretme gayretinde olalım.   

       Hutbemi başında okumuş olduğum Hadis-i 

Şerif’in mealiyle bitirmek istiyorum: 

“ İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse, 

evine dönünceye kadar Allah yolundadır. “ [9]  

[1] Alak 96/1-5. 

[2] Mücadele 58/11. 

[3] Zümer39/9. 

[4]  Enam 6/35. 

[5]  Araf 7/199. 

[6] Tirmizi H. No 2687. 

[7] Riyazüs-Salihîn C.2, S. 2. 

[8] Riyazüs-Salihîn C,2 S.7.                                                                           

[9] Müslim, Zikr, 39. 
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