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İSLÂM’IN EĞİTİM ANLAYIŞI 

Muhterem Mü’minler! 

İslâm dininin gönderiliş amaçlarından biri 

de, hak ve hakikate götüren yolları insanlara 

öğretmek ve cehaleti ortadan kaldırmaktır. 

İnsan, hangi yaşta ve hangi konumda olursa 

olsun eğitim ve öğretime, edep ve terbiyeye 

muhtaçtır. Zira insan, Allah’ın ayetlerini ancak 

ilimle ve eğitimle doğru anlayabilir. Bunun 

yanında, dünya hayatını güzelleştirebilmek, 

kalbini, ruhunu ve vicdanını ilimle 

aydınlatabilmek için de sürekli öğrenmeye ve 

kendini geliştirmeye ihtiyacı vardır. Bundan 

dolayı da, insanın hem dünyasını hem ahiretini 

güzelleştirmeyi hedef alan yüce dinimiz,  

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in dilinden ilim 

öğrenmenin kıymetini şöyle bildirmiştir: 

 “Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa, 

Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. 

Melekler, duydukları memnuniyetten dolayı 

ilim öğrenen kişiye kanatlarını serer. Sudaki 

balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli 

âlim kişinin bağışlanması için Allah’a dua 

eder. Âlimin, ibadet edene üstünlüğü, ayın 

diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. 

Kuşkusuz âlimler peygamberlerin 

vârisleridir. Peygamberler miras olarak ne 

altın ne de gümüş bırakmışlardır; onların 

bıraktıkları yegâne miras ilimdir. Dolayısıyla 

kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.”
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Kıymetli Müslümanlar! 

İlim, kişiyi Allah’a ulaştırdığı, imanla 

buluşturduğu ve insanlığa faydalı olduğu oranda 

değerlidir. Yoksa sadece dünyalık menfaat elde 

etmek için öğrenilen ilmin Allah katında 

herhangi bir kıymeti yoktur. Böyle bir anlayışla 

elde edilen ilim hakkında yüce Rabbimiz şöyle 

buyurmuştur: “Onlar, iyi işler yaptıklarını 

sandıkları halde, dünya hayatında çabaları 

boşa giden kimselerdir.”
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 Bu nedenledir ki 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) fayda vermeyen 

ilimden Rabbine sığınmıştır.
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İnsanlığa faydalı olabilmek için 

öğrenilmeye çalışılan ilim hakkında ise 

Peygamber Efendimiz (s.a.s) şu müjdeyi 

vermiştir: 

“İlim için yola koyulan kimse, 

dönünceye kadar Allah yolundadır.”
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Aziz Kardeşlerim! 

Kur’an-ı Kerim’de “Kulları içinden 

ancak bilenler, Allah’ın büyüklüğü 

karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah 

üstündür, çokça bağışlayıcıdır”
5
  buyrulur. 

Demek ki ilim Yüce Rabbimizi hakkıyla 

bilmeye, gönlümüzde O’nun sevgisini ve 

saygısını sürekli hissetmeye vesiledir.  

Öyleyse geliniz, bu yeni eğitim öğretim 

yılında evlatlarımızı her yönden yetiştirmeye 

gayret edelim. Millî ve manevî değerlerimizi 

onlara aşılayarak, güzel bir ahlâk ve kuvvetli bir 

imanla onları yetiştirelim. Yaşadığımız zamanın 

gereklerine göre değil, geleceği onların inşa 

edebilecekleri bir kalitede eğitelim. Onları hem 

millî hem manevî açıdan eğitebilmek için azınlık 

okullarımızın ve Kur’an kurslarımızın ne denli 

büyük bir öneme sahip olduğunu asla 

unutmayalım. Bu bilinçle, bu hafta başlamış 

olan yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, 

öğretmen ve velilerimize hayırlar getirmesini 

niyaz ediyorum. 
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