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olmuştu. Yüce Rabbimiz, Son Elçisi nezdinde insanlığa
evvela şöyle buyurmuştu: “Yaratan Rabbinin adıyla
oku. O, insanı döllenmiş yumurtadan yarattı. Oku!
Senin Rabbin, sonsuz kerem sahibidir. Kalemle
yazmayı öğreten O’dur. İnsana bilmediğini öğreten
O’dur.”3

İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ
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 övmekle kalmadı. “Şüphe
yok ki, ben de bir öğretmen, bir öğretici olarak
gönderildim” buyurarak onların yanına oturdu.1
Kardeşlerim!
Yüce Dinimiz İslam, ilk emri oku ile başlayan kutlu bir
medeniyet davasıdır. İslam, kendisinden önceki dönemi
cahiliyye olarak nitelendirmektedir. Cahiliyye döneminin
en bariz özelliği insanlığın dünyasını ve ahiretini mamur
edecek ilim ve hikmetten yoksun olmasıdır. İlim ve
cehalet aydınlık ile karanlık gibidir. Aydınlığın olmadığı
yerde karanlık olduğu gibi ilmin olmadığı yerde de
cehalet vardır. Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’in
gönderiliş amacı birçok ayette insanları karanlıklardan
aydınlığa çıkarmak olarak tarif edilmektedir. Buradaki
aydınlıktan maksat insanı Allah’ın rızasını kazanmaya
götüren ilim ve hikmettir. Bu sebeple İslam ve cehalet bir
arada bulunamaz. İlim olmadan iyi bir Müslüman
olunamaz.
Peygamberimiz ömrü boyunca ilme, bilgiye, öğrenmeye
ve öğretmeye büyük önem vermiştir. Mekke’den
Medine’ye hicret ettiğinde, İslam’ın ilk medresesi olan
Mescidi nebeviyi inşa etmiş ve orada yoğun bir eğitim
öğretim faaliyeti başlatmıştır. Onun en büyük
gayelerinden birisi, cehaleti yok etmekti. Hak ve hakikate
götüren, hayatı anlamlı kılan bilgiyi, insanı yücelten ilmi
öğretmekti. O, “Allah’ım! Bana fayda verecek ilmi
öğret ve ilmimi artır”2 şeklinde dua eden bir öğretmen
ve öğrenciydi. Zira Peygamberimiz, ilk olarak hidayet
rehberimiz Kur’an-ı Kerim’in “Oku” emrine muhatap
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Aziz Kardeşlerim!
Yüce Allah’ın rızasına ermemize vesile olan en önemli
salih amellerden birisi ilim öğrenmek ve öğretmektir.
Peygamber efendimiz birçok hadisinde ilim tahsil
etmenin önemini ifade buyurmuş ve ümmetini teşvik
etmiştir. Bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur; Allah
Teala, ilim tahsil etmek için yola çıkana cennete giden
yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandığı
için ilim tahsil eden kişiye kanatlarını gererler.
Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki
balıklara varıncaya kadar hepsi ilim tahsil eden için
Allah’tan bağışlanma dilerler. Bir âlimin âbide
üstünlüğü Ay’ın diğer yıldızlara olan üstünlüğü
gibidir.
Âlimler
peygamberlerin
varisleridir.
Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş
bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o
mirasa kavuşan sonsuz bir pay ve haz almıştır.4
Geliniz hem kendimizi hem de yavrularımızı
Peygamberlerin bıraktığı ilim mirasından mahrum
etmeyelim. Unutmayalım ki ilim öğrenmek için çekilen
çile, gösterilen fedakarlık hem dünyamızı hem ahiretimizi
ihya edecektir.
Aziz Müminler!
Camilerimizde hafta sonları dini eğitim dersleri bu yıl da
devam edecektir. Dinimizi doğru bir şekilde öğrenmek
her insanın asli ihtiyaçlarındandır. Doğru ve kaliteli bilgi
ile süslenmiş çocuklarımız geleceğe güven ile
bakacaklardır. Çocuklarımızı ilmin aydınlığından
mahrum etmeyelim. Onları karanlıklara mahkum
etmeyelim. Camilerimizde yürütülen faaliyetlerden
istifade etmeleri için gereken fedakarlığı yapalım.
Unutmayalım ki yavrularımıza bırakacağımız en değerli
miras güzel ahlaktır. Buna ulaşmanın yolu ise dinimizi
doğru bir şekilde öğrenmek ve yaşamaktır. Allah,
evlatlarımıza okul ve cami eğitiminde üstün başarılar
eylesin. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılımızın
geleceğimizin
teminatı
olan
evlatlarımıza,
öğretmenlerimize, tüm ailelere ve Hollanda’ya hayırlar
getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
Hollanda Diyanet Vakfı
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