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Muhterem Cemaat 

Yeni bir eğitim yılı daha başlamak üzere. 

Geleceğimizin güvencesi olan yavrularımızın, 

evlatlarımızın yaz tatilleri yavaş yavaş bitmeye 

yaklaşıyor. Artık okul zamanı, eğitim zamanı… Her 

ne kadar tatillerden sonra okula uyum sağlamak 

biraz zor da olsa biz çocuklarımızın öğretmenlerini, 

öğrenci arkadaşlarını, sınıflarını ve hatta sıralarını 

bile özlediklerini düşünüyoruz.  Çünkü şunu iyi 

biliyoruz ki eğitimi ve okulu seven çocuklar her 

zaman zihinlerinde ve kalplerinde bu güzel 

duyguları taşırlar.  

Değerli Kardeşlerim  

Eğitim ve öğrenmek sadece okula gitmekten 

ibaret değildir. Öğrenmek ilk olarak aile ortamında 

başlar. Kişinin aile terbiyesini alması, anne-babasına 

saygılı olması, onlara iyi davranması eğitimdir. 

Hatta eğitimin en önemli aşamasıdır. Çünkü 

çocukların ilk öğretmenleri anne ve babasıdır. Bu 

yüzden anne-baba olarak bize önemli görevler 

düşmektedir. Evlatlarımızı, yavrularımızı şefkat, 

merhamet ve sevgi kanatlarımızla Allah rızası 

doğrultusunda yetiştirmek zorundayız. Nitekim 

Yüce Rabbimiz insanoğlunun eğitimi ile alakalı: 

”Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”1 

buyurmak suretiyle bilgili insanların üstün 

niteliklerini ortaya koymaktadır. 

Kardeşlerim  

Eğitim ve öğretim sadece matematik, fizik gibi 

pozitif ilimleri öğrenmek ve bunun sonucunda 

önemli yerlere gelmek de değildir. Bu dünyevi 

güzelliklerin yanında maneviyatımızı 

güzelleştirmek, ahiret hayatımızı kurtarmak adına 

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerimi ve Sevgili 

Peygamberimizin Sünnetini öğrenmemiz ve bu iki 

eşsiz kaynağa göre hayatımızı yaşamamız da 
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eğitimdir. Hatta bu ilimleri öğrenmek ve yaşamak bu 

dünyada var oluşumuzun gayesidir. Allah Rasulu 

(s.a.s.) veda hutbesinde bütün ashabına bu gerçeği 

haykırıyordu: “Size iki emanet bırakıyorum. Her 

kim onlara sımsıkı sarılırsa asla yanlış yollara 

sapmaz. Bu iki emanet: Kur’an-ı Kerim ve benim 

sünnetimdir.”2 

Aziz Cemaat 

Netice olarak, hayatın her safhası farkında olanlar 

için bir eğitimdir. Şu dünya hayatına baktığımızda 

Allah bizi ne güzel yaratmış, akıl vermiş, irade 

vermiş, güç vermiş, şu dünyada ne var ne yok birçok 

şeyi hizmetimize sunmuş. Daha ne duruyoruz? Yüce 

rabbimizin şu kâinatta bizim için yaratmış olduğu bu 

nimetleri iyi okuyalım ve anlayalım. Şu dünyada boş 

ve faydasız bir şekilde yaratılmadığımızın farkında 

olalım. Allah bizi her türlü cahillikten ve 

bilgisizlikten korusun. 
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