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ْنَسانََْْخَلقَْ{1ْ}َْخَلقَْْالَِّذْيْرَبِّكَِِْْبْسمِِْْْإقْ َرأْْ َْْوَربُّكَِْْإقْ َرأْْْْ{2ْ}َْعَلقْ ِْمنْْْاْْلِ
ْنَسانََْْعلَّمَْْ{4}ِِْْبْلَقَلمَِْْْعلَّمَْْأَلَِّذي{3ْْ}ْاْْلَْكَرمْ   ْ{5}ْيَ ْعَلمْْْلََْْْماْْاْْلِ

 

َفع ِِنَْوزِْدِِنِْعْلًمْااللَّه مَّْ انْ َفْعِِنِْبَاَْعلَّْمَتِِنَْوَعلِّْمِِنَْماْيَ ن ْ  

BEŞİKTEN MEZARA İLİM 

Değerli Kardeşlerim! 

Bir gün Mescid-i Nebevi’de bir grup sahabî, 

tesbih ve duayla, diğer bir grup sahabî ise ilimle 

meşgul idi. Arkadaşlarının bu durumunu gören 

Peygamberimiz (s.a.s), bunu şöyle yorumladı: 

“Şüphesiz her iki grup da hayırlı bir işle 

meşguller. Nitekim bir kısmı Allah’a dua ediyor 

ve O’ndan bir şey istiyorlar. Bir kısmı da ilim 

tahsil ediyor ve bilmeyen kimselere ilim 

öğretiyorlar. İşte bunların yaptığı daha 

faziletlidir.” Allah resulü devamında “Şüphe yok 

ki, ben de bir öğretmen, bir öğretici olarak 

gönderildim.” diyerek ilim talebelerinin yanına 

oturmayı tercih etti.  

Aziz Kardeşlerim! 

Bizler, bilginin hikmetle buluştuğu, ilmin irfanla 

yoğrulduğu, mensuplarının ahlâkla bezendiği bir 

medeniyetin mensuplarıyız. Medeniyetimizde ilim, 

aklın ibadeti olarak görülür. İlim, en başta eşyanın 

hakikatini, varlığın gaye ve hikmetini anlamaya 

çalışmaktır. Temeli ilim, amel ve hakikat üzerine 

inşa edilmiş bir iman, en büyük özgürlüktür. 

Özgürlüğün sermayesi ise bilgidir; ilimdir. Bilgiye 

sahip olmayan insanlar ve dahi toplumlar, rüzgarda 

savrulan yapraktan farksızdırlar. En doğru yol, 

Yunus Emre’nin dediği gibi bilmeye kendimizden 

başlamaktır. “İlim ilim bilmektir, ilim kendin 

bilmektir; sen kendini bilmezsen ya nice 

okumaktır”. Yunus’umuzun dediği gibi ilim, önce 

kendini bilmektir. Zira kendini bilen, Rabbini bilir. 

Rabbini bilen, eşyanın hakikatini öğrenmeyi gaye 

edinir. Kendi varlığının farkında olan, çevresinin, 

kâinatın ve hayatın farkında olur.  

 

Değerli Müminler! 

İslam medeniyeti, insanlığın gelişmesi ve 

cehaletin karanlığından kurtulması için ilme ve 

bilgiye büyük önem vermiştir. Yüce Allah, Kur’ân-ı 

Kerim’in misyonunu şöyle açıklamaktadır.  ِلتُْخِرَج

الظُّلَُماتِ  ِمَن   Biz bu Kur’an’ı, insanları“ النَّاَس 

 
1 İbrahim, 14/1. 
2 Alak, 96/1-5. 

karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için sana 

gönderdik”.1 Yine hidayet rehberimiz Kur’an-ı 

Kerim ilk olarak “Oku” emriyle başlamaktadır. 

Hutbenin başında okuduğum ayetlerde Yüce 

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Oku! 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.”2  

Aziz Müminler! 

İlim sahibi olmak kadar önemli bir husus var ki; 

o da ilimle amel etmektir. Kur’ân-ı Kerîm’de onlarca 

ayette, iman etmek ve salih amel işlemek birlikte 

zikredilmektedir. Bu, iman etmenin zorunlu olarak 

güzel davranış ve ahlak sahibi olmayı gerektirdiğini 

göstermektedir. Zira ilim olmadan imanın; amel 

olmadan da ilmin bir değeri yoktur. Ebû Hüreyre 

(r.a.), “Amele dönüştürülmeyen ilim, Allah 

yolunda harcanmayan bir hazine gibidir.” 

diyerek ilim ve amel arasındaki zorunlu ilişkiye 

dikkat çekmiştir. İlim amel ilişkisi bağlamında Muâz 

b. Cebel (r.a.) de şöyle söylemektedir: “İstediğiniz 

kadar ilim sahibi olun. İlminizle amel etmediğiniz 

sürece, yani bilginizi ahlaklı bir eyleme 

dönüştürmediğiniz sürece Allah sizi 

mükâfatlandırmaz”. Bugün Müslümanlar olarak en 

büyük sorunumuz cehalet değil, bildiğimiz ile amel 

etmemektir. Ahlaklı bir insan olma konusunda 

gevşeklik göstermemizdir.   

 

Değerli Müminler! 

Malumunuz olduğu üzere Hollanda Diyanet 

Vakfımıza bağlı camilerde eğitime Eylül ayı içinde 

başlanacaktır. Çocuklarımızı Kur’an’ın nurundan 

mahrum etmeyelim. Şu fani dünya hayatında 

çocuklarımıza maddi gelecek hazırlamak için 

yaptığımız fedakarlığın daha fazlasını, onların hem 

dünya hem de ahiretini imar edecek olan dinlerini 

öğrenmeleri için yapalım. Unutmayalım ki 

çocuklarımıza sahih din bilgisiyle yoğrulmuş güzel 

ahlaktan daha değerli bir miras bırakamayız.  

Ayrıca her işin başı sağlıklı olmaktan geçer. Bu 

itibarla hem okulda hem camilerimizde başlayan 

eğitim sezonunda kendimizin ve ailemizin sağlığı 

için korona aşısı olmalı ve bunun için telkinlerde 

bulunmalıyız.  

Hutbemi peygamber efendimizin bir duasıyla 

bitirmek istiyorum. "Allah'ım! Bana öğrettiğin 

ilimle beni faydalı kıl! Bana fayda verecek ilmi 

öğret ve ilmimi artır!3 Amin 

3 Tirmizî, Deavât, 128. 


