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الر ِحيم
ِ بسم ه
حمن ه
َّللا ه
ِ
ِ الر
َسان
ِ ﴾ َخلَقَ ا١﴿ َاِ اق َرأا ِباس ِام َر ِبكَ الَّذ۪ ي َخلَق
َ اْل ان
َ ﴾ اِ اق َرأا َو َربُّكَ ا٢﴿علَق
﴾ اَلَّذ۪ ي٣﴿اْل اك َرم
َ ِم ان
﴾٥﴿سانَ َما لَ ام يَ اعلَ ام
ِ علَّ َم ا
َ ﴾٤﴿علَّ َم ِب االقَلَ ِم
َ
َ اْل ان
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ع ِل امنِي َمايَ انفَعنِي
َ علَّ امتَنِي
َ َ اَللَه َّم اَ ان ِف اعنِي ِبما
و ِزدانِي ِع الما

İLMİN HAYATIMIZDAKİ YERİ
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum
ayet-i
kerimeler,
Peygamber Efendimize inen ilk vahiy olan
Alak Sûresi’nin ilk 5 ayeti kerimesidir. Bu
ayetlerle
Yüce
Rabbimiz,
peygamberimizin
şahsında
bütün
Müslümanları ilim ve hikmet yoluna şöyle
davet etmektedir: “Yaratan Rabbinin
adıyla oku! O, insanı alaktan
yaratmıştır. Oku! Kalemle yazmayı
öğreten, böylece insana bilmediğini
bildiren
Rabbin
sonsuz
kerem
1
sahibidir.”
İlk vahyin “oku” emriyle başlaması
ve bu emrin iki defa tekrar edilmesi,
okumanın ve bilmenin dinde ve insan
hayatında ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir. Peygamberimiz (s.a.s) bir
duasında Rabbimize şöyle yalvarmıştır:
“Allah’ım! Bana öğrettiklerinle beni
faydalandır. Bana fayda verecek ilmi
bana öğret ve ilmimi artır.”2

buyurarak bilginin kıymetine vurgu
yapmaktadır. Kerim kitabımızı en iyi
şekilde tatbik etmeye çalışan Peygamber
Efendimiz’in hayatında da ilmin ne kadar
önemli olduğunu görmekteyiz. Bir gün
Mescid-i Nebevi’de bir grup sahabî, tesbih
ve duayla, diğer bir grup sahabî de ilimle
meşguldü. Ashabın bu durumunu gören
Peygamberimiz (s.a.s), şöyle buyurdu:
“Her iki grup da hayırlı bir işle
meşguller. Bir kısmı Allah’a dua ediyor
ve O’ndan bir şey istiyorlar. Allah,
onlara dilerse verir, dilerse vermez.
Diğerleri ise ilim tahsil ediyorlar ve
bilmeyen kimselere ilim öğretiyorlar.
İşte bunların yaptığı daha faziletlidir.”
Allah Resûlü (s.a.s), ilim tahsil eden
sahabeyi sadece bu şekilde taltif etmekle
kalmadı ve ekledi: “Şüphe yok ki, ben de
bir öğretmen, bir öğretici olarak
gönderildim.” buyurarak onların yanına
oturdu.4
Muhterem Müslümanlar!
Eğitim öğretim hayatımızda önemli
bir yere sahip olan öğretmenlerimiz, vicdan
ve merhamet sahibi; erdemli, değerlerine
bağlı, milletinin ve insanlığın yararına
çalışan nesiller yetiştirmeye devam
edeceklerdir.
Bu
vesileyle bütün
öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü'nü”
tebrik ediyor, hutbemi bir Hadisi Şerifle
tamamlıyorum. “Ya öğreten ol, ya
öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi
destekleyen ol. Beşincisi olma, helâk
olursun!” 5

Değerli Mü’minler!
Yüce Rabbimiz: “De ki: Hiç
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!”3
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