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Muhterem Müslümanlar! 
 

Hayat boyu birçok imtihanla karşı karşıya olan 

insanoğlunun, manevi yönden kendini kuşatan bu 

imtihanlardan başarıyla çıkabilmesi için kendi iç 

aleminde ciddi bir şuur ve tefekkür düzeyine 

ihtiyacı vardır. İnsanın, idrak gücünü aşan 

sonsuzluk yolculuğunu anlayabilmesi için aklının, 

bilgisinin ve duygularının iman feyzi ile 

beslenmesine, ilahi terbiye altında eğitilmesine 

ihtiyacı vardır. Aksi halde, aklın ve hislerin, kişiyi 

doğruya yönlendirici olacağı yerde sahibini 

felakete yönlendirmesi kaçınılmaz olacaktır. 

 

Muhterem Mü’minler! 
 

Dünyamızın bilinmeyenlerini bilinir yapan, 

sorularını ve sorunlarını çözüme kavuşturan, 

karanlıklarını aydınlatan, akıl ve kalp için her 

bakımdan tatmin edici delilleri içeren yegane ilahi 

kitap, Kur’an-ı Kerimdir. O kitabın niteliği kendi 

içinde şöyle anlatılır: 

 

“Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, 

kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici 
bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.” [1] 

 

“Doğrusu size Allah’tan bir nur ve apaçık bir 
kitap gelmiştir.[2] 

 

İşte bu nedenle yüce Allah, kâinatın yaratılış 

gayesini ve insanın varlık hikmetini açıklayıp 

kâinattaki ilahi nizama uygun bir hayat yaşamamızı 

öğütleyen Kur’anı bize öğretmiştir. 

 

„Rahman Kur’anı öğretti. İnsanı yarattı. Ona 
düşünüp açıklamayı öğretti.“ [3] 

 

Kur’an, inanan insanlara onun Hak katından gelmiş 

ilahi bir kelam olduğuna inanma, manasını ve 

mesajını anlamaya çalışma sorumluluğu yüklediği 

gibi “... De ki: bana Kur’an okumam emredildi 

...” [4] emr-i ilahisi ile onun lafzını tanıma ve 

okumayı da emretmiştir. 

 

Değerli müminler! 
 

Kur’an, okunuşuyla insanları ibadet ecrine 

ulaştıran bir kitaptır. Bu yüzden her müminin 

Kur’anla tanışarak onu lafzıyla okuyabilecek bir 

konuma gelmelidir. Allah Resulü şöyle buyurur: 

 

“Bu Kur’an’ı öğreniniz! Şüphesiz ki siz onu 

okurken, her bir harfine karşılık on sevap 

alırsınız. Ben ‘Elif Lam Mim’ bir harftir 

demiyorum. Elif bir, lam bir, mim de bir 

harftir. Her harfe karşılık on sevap vardır.” 
[5] 

 

Kulu Allah’a en yakın kılan namaz ibadetinin de 

temel rüknü olan Kur’an’la tanışmak, onu 

lafzıyla okumak, hem şahsen kendimize hem de 

çoluk çocuğumuza ait bir sorumluluktur. 

 
Bu itibarla ümmetin en hayırlıları olabilmek 

için, çocuklarımızın gönüllerini ve hayatlarını 

Kur’an’la aydınlatmak onlara mutlaka Kur’an’ı 

öğretmek zorundayız. Bu gayret içerisinde 

olanlar Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından şöyle 

tarif edilir: 

 

“Sizin en hayırlınız Kur’anı öğrenen ve 
öğreteninizdir.” [6] 
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