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ÇOCUK EĞİTİMİ 

َّ۪حيمِ  َّْْحهِن الٰر ِ الٰر  بِْسِم اّلٰله

اْلبَّاِقيَّاُت  يَّاِة الٰدُْنيَّا وَّ اْلبَُّنونَّ ِزينَُّة اْلحَّ اُل وَّ اْلمَّ

ًل  ْْيٌ أَّمَّ خَّ ابًا وَّ ْْيٌ ِعندَّ رَّبِٰكَّ ثَّوَّ اُت خَّ اِلحَّ  الٰصَّ
     Muhterem Müslüman Türk 

Kardeşlerim! 

İslâm dininin özenle üzerinde 

durduğu en önemli konulardan biri de 

çocuk eğitimidir. Bilindiği gibi toplumun 

temeli aile, ailenin özü de çocuktur. 

Kur’an’ın ifadesiyle çocuk; "Dünya 

hayatının süsüdür." 
(1)

 Peygamberimizin 

ifadesiyle çocuk; "Cennet çiçeğidir. "
(2) 

"Gönül meyvesidir." 
(3)

 "Berekettir" 
(4)

 

"Cennet Kokusudur" 
(5)

 "Dünyada 

nur, ahirette sürur "dur.
(6)

 

Âyet ve hadislerde belirtildiği gibi en 

kıymetli varlığımız olan, kanımızdan, 

canımızdan yaratılan, ümidimiz ve istikbalimiz 

bulunan çocuklarımızı en güzel şekilde terbiye 

etmek hem dinî hem de millî bir görevimizdir. 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), bir 

hadis-i şerifinde; "Bir babanın evladına 

bırakacağı en güzel miras, güzel 

terbiyedir."
(7)

  buyurarak, çocuğun hem 

dünya hem de ahiret mutluluğunu gaye edinen 

terbiyeye dikkat çekmiştir. Terbiye, ilk planda 

çocuğun şahsiyetini geliştirme, olgunlaştırma 

faaliyeti olarak görülse de; geniş planda 

yarınki cemiyeti kurma gayretidir. 

Değerli Mü’minler! 

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz; 

"Çocuğun babası üzerindeki hakkı güzel bir 

isim vermesi ve terbiyesini (eğitimini) güzel 

yapmasıdır."
(8)

 buyurmaktadır. 

Dolayısıyla çocuğun, ailesine, çevresine 

faydalı bir şekilde yetişmesi, ihtiyaç duyduğu 

bütün insanî ve ahlâkî faziletleri, dinî inanç ve 

değerleri öğrenmesi ve yaşaması, ruhî ve 

bedenî bakımdan sağlıklı, bilgili ve hünerli 

olabilmesi için ana babaların bütün imkânları 

kullanarak gayret sarf etmeleri gerekir. 

Nitekim bir hadis-i şerifte peygamberimiz: 

“Kişinin, çocuğunun eğitimi ile uğraşması, 

sadaka vermesinden daha hayırlıdır” 

buyurmuştur.(9) 

Aziz Kardeşlerim! 

Çocuklarımızı okul çağları geldiği 

zaman, okula göndermek de en önemli 

vazifelerimizden ve Allah-u Teâlâ’nın bize 

yüklediği sorumluluklarındandır.  

Bu dönemde anaokuluna devam eden 

çocuklarımızın ilkokullara kayıtları 1 Mart ile 

19 Mart tarihleri arasında yapılacaktır.   

Bu nedenle kayıt dönemine girdiğimiz 

bu günlerde, çocuklarımızı kendi azınlık 

okullarımıza yazdırmamız, yavrularımıza karşı 

yerine getireceğimiz  en büyük görevimiz 

olacaktır. Eğer bu konuda sorumsuzca 

davranıp çocuklarımızı kendi azınlık 

ilkokullarımıza yazdırmazsak, bunun vebali 

büyük olacaktır. Çünkü bu can ciğer 

evlatlarımız, milli ve dini yönden yoksun 

yetişecek  ve Allah muhafaza asimile olma 

tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu da 

kendi elimizle yavrularımıza yapacağımız en 

büyük kötülük olacaktır.  

Eğer biz azınlık okullarımıza sahip 

çıkmaz,  çocuklarımızı buraya göndermezsek, 

bu okullarımız kapanır ve böylece var olan 

azınlık eğitim haklarımızı da kendimiz 

çiğnemiş oluruz ki bu da felaketimiz olur.  

Kıymetli Müminler! 

Allah nasib ederse, önümüzdeki 10 

Mart Çarşamba akşamı Mirac Kandilini de 

ihya edeceğiz. Birçok ibret ve hikmetlerle dolu 

bu gecenin feyiz ve bereketinden istifade 

etmeyi Rabbimden niyaz ediyor, Mirac 

gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. 
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