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İnsanlara Değer Verirdi Güvenilir Bir İnsandı Bilgiye Önem Verirdi 

Danışarak İş Yapardı 
Merhametli, Hoşgörülü 

ve Affediciydi 
Çalışmayı Sever ve 

Zamanı İyi Değerlendirirdi 

Sabırlı ve Cesaretliydi Hakkı Gözetirdi 
Doğayı ve Hayvanları 

Severdi 
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Hz. Muhammed (sav), Bilgiye Önem Verirdi 

 “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”

 “Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse âlimler de 

yeryüzünde rehberdirler.” 

 “İlim öğrenmek, her Müslüman erkek ve kadına farzdır.”

 “Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helak 

olursun.”

 “İlim öğrenmek için yola çıkan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır.” 

 “Kim ilim tahsiline yönelirse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır…” 

 “İlim, Mü’minin yitik (kaybolmuş) malıdır. Nerede bulursa alsın.”

 «… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?» (Zümer, 9)

 «Yaratan Rabbi’nin adıyla, OKU!» (Alak, 1)

 «...Allah, sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir.» (Mücadele, 11)

 «...De ki, Ey Rabbim, ilmimi arttır.» (Taha, 114)
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Hz. Muhammed (sav), Bilgiye Önem Verirdi 

 Hz. Muhammed’in Bedir Savaşı sonrası savaş esirlerini on Müslüman’a 

okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakması, Onun bilgiye 

verdiği değerin en güzel örneklerinden biridir.

 Hz. Muhammed, mescide girdiğinde iki grup görür. Bir kısmı dua etmekle 

bir kısmı da ilim öğrenmekle meşguldür. Onlar için şöyle der: “Her iki 

grup da iyi şeylerle meşguldür; şu var ki bir şey talep ederek dua 

edenlere o şeyi verip vermemek Allah’a aittir. Hâlbuki diğer gruptakiler 

ilim elde ediyorlar ve böylece cehaleti savıp kovuyorlar. Bana gelince, 

ben öğretmen (muallim) olarak gönderildim.” Sonra da ilim 

öğrenenlerin arasına oturmuştur. O, bu tavrıyla ilmin değerini yükseltmiş 

ve insanları ilme teşvik etmiştir.

 Hz. Muhammed hicretten sonra Medine’de Mescid-i Nebi’nin yanında 

“suffe” adı verilen bir bölüm yaptırmış ve bizzat kendisi burada eğitim 

faaliyetlerine katılmıştır. Buradan yetişenlere «Ashab-ı Suffe» denmiştir. 

Peygamber Efendimiz, “Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır; bana 

fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır.” diye dua ederdi.
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Hz. Muhammed (sav), Bilgiye Önem Verirdi 

Ya 

öğreten ol

1.

Ya 

öğrenen ol

Ya 

dinleyen ol

Ya bunları 

seven ol
5. si olma 

helak olursun

2. 3. 4. 5.

Hz. Muhammed (sav), öğrenmenin önemi hakkında şöyle buyurmuştur:

 Hz. Muhammed (sav), eğitimde kolaylaştırıcı metotlar uygulamayı teşvik etmiştir. O, 

"Öğretin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, öfkelendiğiniz zaman susun!" buyurarak eğitimde 

«tahammüllü olma» ve «öfke kontrolü» hususunda bizlere rehber olmuştur.

 Muaviye b. Hakem es-Sülemi isimli sahâbî: "Resûlüllah'tan daha güzel eğitim veren bir 

öğretmen görmediğini, eğitim esnasında onu hiç azarlamadığını, ona hiç hakaret 

etmedğini." söyleyerek Peygamberimizin örnek eğitim metodunu bizlerle paylaşmıştır.
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Hz. Muhammed (sav), Bilgiye Önem Verirdi 

 Hz. Muhammed (sav), hem hanım hem de erkek sahabenin eğitimiyle özel olarak 

ilgilenmiştir. İlim öğrenmede kadın-erkek ayırımı gözetmemiş, isteyen öğrensin

demeyip her ikisine de «ilim öğrenmenin farz olduğunu»  vurgulamıştır.

 Peygamber Efendimiz «Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz» buyurarak, eğitim 
ve öğretimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu, «İlim Çin’de de olsa 
gidip alınız» buyurarak da, bilginin evrenselliğini bizlere öğretmiştir.

 Peygamber Efendimiz, Zeyd b. Sâbit’i yabancı dil öğrenmesi konusunda teşvik 

etmiştir. Hz. Zeyd, bunun üzerine Süryanice ve İbranice dillerini öğrenmiş ve 

Peygamberimize gelen mektupları tercüme etmiştir.

 «Faydalanılan ilmin», öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam edeceğini 

müjdelemiş ve «Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve 

onu başkalarına öğreten kimsenin.» rol-model alınması gereken, imrenilen 

kişilerden birisi olduğunu haber vermiştir.

 Gördüğünüz gibi hem ayetler hem de hadisler bizi ilme, öğrenmeye, okumaya 

teşvik ediyor. Derler ki, ilk emri «Oku» olan Kur’an-ı Kerim hakkında, ahiretteki 

sorulardan birisi de peki o kitabı «Okudun mu?» seklinde olacak.
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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