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Çocuklarımız ve Kur’an Öğrenimi 

(24.07.2015) 

 

 

Değerli Kardeşlerim! 

Yüce Allah’ın bizlere en büyük ve en önemli 

lütuflarından birisi çocuklarımızdır. Tertemiz bir 

fıtrat üzere bizlerin sorumluluğuna emanet edilen 

çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerinde, 

içinde doğup büyüdükleri aile ortamının etkisi 

büyüktür. 

 

Değerli Kardeşlerim, 

Çocuğun ilk eğitim merkezi, baba ocağı ve ana 

kucağıdır. Çocuk, müslüman kimlik ve kişiliğini 

kulağına okunan ilk ezandan itibaren aile 

okulunda kazanır. Allah demeyi, dinin temeli 

kelime-i şehadeti, “La ilahe illallah” zikrini, 

abdest almayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı aile 

okulunda öğrenir. 

 

Bu eğitim kurumunun başöğretmenleri ise anne-

babalardır. Sabah uyandığında annesini 

seccadenin başında, babasını helal rızkın peşinde 

gören çocuklar için ilk örnek ve model insan, anne 

ve babasıdır. 

 

Aziz Kardeşlerim! 

Çocuklarımızın temel aile eğitimlerini 

tamamlamak, dini, milli ve ahlaki değerlerini 

korumak amacı ile cemiyetlerimiz bünyesindeki 

camilerde yürütülen Kur’an kurslarına katılmasına 

anne-babalar olarak önem verelim ve onları teşvik 

edelim. Yavrularımız, hafta sonlarında ve okul 

tatillerinde camilerimizle tanışsınlar. 

Camilerimizde bizlerle birlikte ruku ve secdelerde 

buluşsunlar. Kendisine, anne ve babasına, 

yaşadıkları şehre, vatan-millet ve devletine, 

insanlığa faydalı,  hayırlı ve salih birer evlat 

olsunlar. 

 

Kıymetli Kardeşlerim, 

Unutmayalım ki; anne-babalık vazifesi sadece 

çocuğun maddi ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı 

değildir. Çocuklara doğru ve sağlıklı bir eğitim 

vermek öncelikle ebeveynin görevidir ve bunu 

bizzat kendileri üstlenmelidir 

 

 

 

Anne ve babaların çocuklarına karşı en önemli 

sorumluluklarından biri, onu İslami terbiye ile 

yetiştirerek, dünya ve ahiretin tehlikeli 

durumlarına karşı korumaktır. Zira, İslam ahlakı 

ile yetişmiş nesiller; insanlık için barış ve huzur 

kaynağı, anne-babalar için de dünya ve ahiret 

mutluluğu, göz nuru ve yüz akıdırlar. 

 

Bu nedenle Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) 

“Çocuklarınızı şu üç hususta yetiştirin: 

Peygamber aşkı ve sevdası, Ehl-i Beyt sevgisi ve 

Kur'an talim ve terbiyesi. Çünkü Kur'an 

hafızları, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet 

günü peygamberlerle, salihlerle beraber Allah'ın 

arşının gölgesindedirler. ” 1 buyurmuştur. 

 

Muhterem Mü`minler, 

 

“Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve 

kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve 

açık harcayanlar, asla zarara uğramayacak bir 

kazanç umabilirler.”2 Ayeti, Kuran’ı okuyup 

anlamanın, İslam`a hizmet etmenin ne kadar 

hayırlı olduğunu haber vermektedir.  

 

Hutbemi çocuklarının Kur'an öğrenmesine ve 

islami terbiye ile yetişmesine gayret eden anne-

babalara Peygamber Efendimizin şu güzel müjdesi 

ile bitirmek istiyorum: “İnsanoğlu öldüğü zaman 

amel defteri kapanır. Şu üç kişinin amel defteri 

ise kapanmaz ve bunlara sevap yazılmaya devam 

eder. Sadaka-i cariye,  yani kalıcı bir hayır 

bırakan kişi. İlmini insanlığın hayır ve hizmetine 

sunan kişi. Kendisine hayır duada bulunan bir 

evlat yetiştiren kişi”.3 
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