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KUR’AN’LA BİR HAYAT SÜRMEK 

Muhterem Mü’minler! 

Kur’an; Allah’ın kitabı ve sözlerin en 

güzelidir. O, bizi en doğru yola ileten hidayet 

rehberimiz ve rahmet vesilemizdir. Kur’an-ı 

Kerim, insanları inançsızlığın karanlıklarından 

hidayetin aydınlığına çıkarmak için Yüce 

Allah’tan gelen önemli bir mesajdır. Daralan 

gönüllerimize ferahlık veren Rahmânî bir sestir. 

Nitekim bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu 

durumu şöyle bildirmektedir: 

“Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir 

öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol 

gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur’an 

geldi.”
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Kıymetli Müslümanlar! 

Kur’an-ı Kerim’i okumak, doğru bir 

şekilde anlamak ve en güzel bir halde yaşamak 

hayatımızın ana gayesi olmalıdır. Kur’an, 

sadece mevlit veya cenaze törenlerinde 

okunacak bir kitap değildir. Kur’an, her anımızı 

kuşatması gereken ve her halimizi aydınlatması 

gereken eşsiz bir hitaptır. Bu durumu  Mehmed 

Akif Ersoy bir şiirinde şöyle dile getirmiştir: 

 “Ya açar Nazm-ı Celîl’in, bakarız 

yaprağına; 

Yahut üfler geçeriz bir ölünün 

toprağına! 
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İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla 

bilin; 

Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal 

bakmak için!” 

Öyleyse geliniz, önce kendimizi sonra da 

göz aydınlığı olan yavrularımızı Kur’an’ın 

manevî iklimiyle buluşturalım. Onun 

mesajlarını, helal ve haramlarını evlatlarımıza 

öğretmek için kendimize hedef koyalım. 

Unutmayalım ki çocuklarımız, Yüce Allah’ın 

bize birer emanetidir. Bu nadide emanete sahip 

çıkmak, onları Kur’an ve sünnetin rehberliğinde 

büyütmekle mümkündür. Nitekim Peygamber 

Efendimiz bu gerçeği şöyle dile getirmiştir: 

“Hiçbir anne-baba çocuğuna güzel terbiyeden 

daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.”
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Aziz Kardeşlerim! 

Çocuklarımızın Kur’an’la, ibadetle ve 

güzel ahlâkla buluşup tanışacakları Kur’an 

kurslarımız bu hafta itibarıyla derslere 

başlamıştır. Geliniz, yavrularımıza sunulan bu 

hizmeti fırsat bilerek göz aydınlığımız olan 

evlatlarımızı Allah’ın yeryüzündeki manevî 

sofrasıyla buluşturalım. Gönüllerinin ve 

zihinlerinin Kur’an’la aydınlanmasına öncülük 

edelim. Tertemiz yüreklerine Allah ve 

Rasûlü’nün sevgisini nakşetmeye vesile olalım. 

Kur’an’ı hem kendimiz öğrenerek hem de 

yavrularımıza öğreterek Peygamber Efendimizin 

övdüğü hayırlı insanlar zümresine girmeye 

gayret edelim.
3
 Özellikle ilkokul çağındaki 

yavrularımıza yapacağımız en büyük yatırımın, 

Kur’an eğitiminden geçtiğini göz ardı 

etmeyelim. Hutbemi, başta okuduğum ayet-i 

kerimeyle bitireyim: 

“Kuşkusuz bu Kur’an en doğru olana 

iletir; dünya ve âhiret için yararlı işler yapan 

müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat 

olduğunu müjdeler.”
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