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Muhterem Mü’minler, 
 
Yüce Rabbımizin insanlığa gönderdiği son 
ilahi kitap Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’dir. 
Muhatabı tüm insanlık, gayesi ise insanın 
dünya ve ahiret mutluluğudur. Bu konuda 
Rabbimiz Kur’an’ı şöyle tanıtır: “O kitap 
(Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, 
müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) 
için bir yol göstericidir.”[2:2]  “ Şüphesiz ki bu 
Kur'an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda 
bulunan müminlere, kendileri için büyük bir 
mükâfat olduğunu müjdeler.” [17:9]  
 
Değerli kardeşlerim, 
 
Haris b. A’ver (ra) anlatıyor: “Mescide 
uğradım; cemaati bazı dedikodulara dalmış 
buldum ve Hz. Ali (ra)’in yanına girerek şöyle 
dedim: “Ey Mü’minlerin emiri! İnsanların 
lüzumsuz dedikodulara daldıklarını görmüyor 
musunuz?”  Bunun üzerine Hz. Ali (ra), 
“Gerçekten böyle yapıyorlar mı?” diye sordu; 
ben de “evet” dedim. Bunun üzerine Hz. Ali 
(ra) şöyle dedi:  Rasûlullah (s.a.s)’den işittim 
şöyle buyurmuştu: 
 
“Dikkat edin! Büyük bir fitne olacaktır!” Ben 
de “bu fitneden kurtuluş nasıl olacaktır Ey 
Allah’ın Rasûlü!” dedim. Şöyle buyurdular:  
“Allah’ın Kitab’ına sarılmakla. Çünkü onda 
sizden öncekilere ve sizden sonrakilere ait 
bilgiler ile aranızdaki meselelerin hükmü 
vardır. O, hak ile batılı birbirinden ayıran 
kesin bir hükümdür. Her kim nankörlük 
yaparak ondan uzaklaşırsa, Allah,  onu 
cezalandırır. Her kim de doğru yolu 
Kur’ân’dan başka yerde ararsa, Allah onu 
sapıklığa düşürür. O, Allah’ın sağlam ipidir ve 
hikmet dolu sözleridir. O Sırat-ı Müstakîm’dir. 
O Kur’ân arzu ve isteklerin bozamadığı, 
dillerin karışıklığa düşüremediği, ilim 
adamlarının doyamadığı, çok tekrarlamakla 

eskimeyen ve bıkkınlık vermeyen, hayranlık 
yönü bitip tükenmeyen bir kitaptır.” (Sünen-i 
Tirmizi, H. No: 2906) 
 
Aziz Mü’minler, 
 
Böyle bir kitaba sahip Müslümanlar olarak ona 
lâyık olmak zorundayız. Bunun ilk aşaması, 
onu okumayı öğrenmektir. 
 
Kur’an’ı okumaktan maksat, onu anlamak; 
anlamaktan maksat da onun hükmü ile amel 
etmek ve gösterdiği yoldan yürümektir   “Her 
harfine on sevap verilen” ve “okuyanı, 
öğreneni ve öğreteni en hayırlı insan olan” 
Kur’an hizmetkârlarından olmak her 
Müslüman için büyük bir bahtiyarlıktır. 
 
İçinde bulunduğumuz her türlü imtihan 
sürecinde biz müminler için anahtar bir rol 
üstlenen Kur’an-ı Kerim, bilgisizlik ve 
düşmanlıklara karşı da en büyük sığınak ve 
destek olacaktır. Çünkü Kur’an, kendisine 
sahip çıkan herkese sahip çıkan ve onları her 
türlü musibetten muhafaza eden bir kitaptır. 
 
O halde, kendimiz, ailemiz ve çocuklarımız, 
kısaca bütün bir ümmet olarak, Kur’an’ın 
feyizli ikliminden azami ölçüde istifade etmek 
ve onun hayat veren prensipleriyle dünya ve 
ahretimizi kazanmaya çalışmak en önemli 
hedefimiz olmalıdır. 


