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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kur'an'ın &ouml;ns&ouml;z&uuml; durumundaki
F&acirc;tiha'dan sonra, Kitab&rsquo;ı ilk a&ccedil;an okuyucu i&ccedil;in;
&#1584;&#1614;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1616;&#1578;&#1614;&#1575;&#1576;&#1615;
&#1604;&#1575;&#1614; &#1585;&#1614;&#1610;&#1618;&#1576;&#1614;
&#1601;&#1616;&#1610;&#1607;&#1616; &#1607;&#1615;&#1583;&#1611;&#1609;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1616;&#16
10;&#1606;&#1614; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;"Bu Kitap kendisinde şek ve
ş&uuml;phe bulunmayan bir Kitaptır. Muttakiler i&ccedil;in rehber-kılavuz (huden)dur." (2/Bakara,
2) a&ccedil;ıklaması yapılarak okuyucunun Kitap hakkında endişe etmemesi gerektiği &acirc;deta
teyid edilmiştir. L&acirc; raybe fih denilerek Kitabın varlığı; Huden denilerek de kitabın ne
ama&ccedil;la g&ouml;nderildiği anlatılmaktadır. B&ouml;ylece Kitabı eline alan m&uuml;'min,
Allah'tan olduğu kesin olan Bu Kitab'ı rehber-kılavuz edinerek yolunu bulabilecektir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O, hak ile batılı ayırt eden bir s&ouml;z, Allah&rsquo;ın sımsıkı
sarılması lazım gelen sağlam ipidir. Allah Te&acirc;l&acirc;, onu dertler i&ccedil;in deva, kalplerin
pasını silmek i&ccedil;in cila, ders almak isteyenler i&ccedil;in &ouml;ğ&uuml;t, hak dava
i&ccedil;in hidayet rehberi, abidler i&ccedil;in feyz kaynağı kılmıştır. Kalplerin hayırlısı, onu
hıfzeden dillerin hayırlısı onu okuyan evlerin hayırlısı ona mekan olandır. O, Allah&rsquo;ın inzal
buyurduğu kitapların en b&uuml;y&uuml;ğ&uuml;, benzeri bulunmayan bir nur, nefslerin şifa,
kalblerin inşirak buyurduğu a&ccedil;ık bir b&uuml;rhandır.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&uuml;sl&uuml;man Kur&rsquo;an&rsquo;a
bağlı olarak yaşar. G&ouml;nl&uuml;, kişiliği onun ikliminden neşv&uuml; nem&acirc; bulur.
Kur&rsquo;an bizlere Rabbimizden uzanan bir iptir. O&rsquo;na sarılan kurtuluşu bulur.
Kur&rsquo;an sırat-ı m&uuml;stakimin işaret &ccedil;izgilerini belirler.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kur&rsquo;an g&ouml;n&uuml;l evimizin ışığıdır. Kalbimizin
mimarıdır. Kalb onunla imar olur. Zira Resulullah . &#1573;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1609;
&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1587;&#1614; &#1601;&#1610;
&#1580;&#1614;&#1608;&#1618;&#1601;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1588;&#1614;&#1609;&#1618;&#1569;&#1612; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1575;&#1604;&#1602;&#1615;&#1585;&#1570;&#1606;&#1616;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1582;&#1614;&#1585;&#1616;&#1576;&#1616; &nbsp;"H&acirc;fızasında
Kur'&acirc;n'dan&nbsp; hi&ccedil;bir ezber bulunmayan kişi harab olmuş bir ev gibidir&rdquo;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&uuml;&rsquo;minlerin yuvası, onunla nurlanmıştır.
Evlerimizin kandilidir, ruhudur, direğidir. Kur&rsquo;an bizlerin vazge&ccedil;ilmez hayat iksiridir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kur&rsquo;an&rsquo;la tanışan g&ouml;n&uuml;ller
huzur bulur. Kur&rsquo;an&rsquo;ın Kılavuzluğuna mahk&ucirc;m olanlar yollarını hi&ccedil;bir
zaman şaşırmazlar. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bir m&uuml;&rsquo;minin
Kur&rsquo;an&rsquo;dan ayrı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmesi imk&acirc;nsızdır. Bir
m&uuml;&rsquo;minin Kur&rsquo;an&rsquo;dan ayrı kalması Rabbi ile olan iletişimini kaybetmesi
anlamına gelir. Kur&rsquo;an-ı Kerim&rsquo;in devre dışı bırakılması demek; insanın kendi var

oluş sebebini iptal etmek anlamına gelir ki, bu insan i&ccedil;in muhaldir. İnsanın Rabbi ile olan
hukukunu bitirmeye kalkışması akıl alır bir davranış değildir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eğer insan var olacaksa Rabbi ile, yani O&rsquo;nun
g&ouml;nderdiği mesaj ile -Kur&rsquo;an ile- Onun insanın &ouml;n&uuml;ne koyduğu
&ouml;nder, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile var olacaktır. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
İlk M&uuml;sl&uuml;manlar Mekke g&uuml;nlerinde g&ouml;n&uuml;llerini Kur&rsquo;an suyuyla
yıkadılar. Evlerini Kur&rsquo;an&rsquo;la dirilttiler. Mekke&rsquo;nin o zulmet kokan karanlığını
Kur&rsquo;an&rsquo;ın nuruyla aştılar. &Ouml;mer b. Hattab Allah Res&ucirc;l&uuml;n&uuml;
&ouml;ld&uuml;rmeye giderken Kur&rsquo;an la dirildi, eniştesinin evinde.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mekke&rsquo;nin puta tapıcıları &ldquo;Onu
dinlemeyin&rdquo; derlerdi yandaşlarına ve kalplerine ama kendilerini Kur&rsquo;an dinlemekten
alıkoyamazlardı. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Kur&rsquo;an&rsquo;a direnmek zordu.
Mekke&rsquo;nin mazlum evlerinde okunan Kur&rsquo;an daha sonra b&uuml;t&uuml;n
&ccedil;ağların diline ulaştı. &Ccedil;ağları ve kavimleri kendi &ouml;l&ccedil;&uuml;leriyle eğitti.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Afrika&rsquo;nın ekmek bulamayan, &ccedil;arık
bulamayan &ccedil;ocukları Kur&rsquo;an-ı Kerim&rsquo;le buluştular. Azerbaycan&rsquo;da,
Kırım&rsquo;da, Bulgaristan&rsquo;da, Arnavutluk&rsquo;ta, Kazakistan&rsquo;da,
Dağıstan&rsquo;da, Sovyet hakimiyeti altındaki t&uuml;m yurtlarda &ccedil;ocuklar Kur&rsquo;an
a&ccedil;lığı ile sarıldılar Allah&rsquo;ın kitabına. Şu an &ccedil;ok geniş bir coğrafyada yeniden
Kur&rsquo;an, insan buluşması yaşanıyor. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bizim
insanımız zor zamanlarda dahi &ccedil;ocuklarını Kur&rsquo;an&rsquo;sız bırakmamak
i&ccedil;in her t&uuml;rl&uuml; zorluğa katlandılar. Samanlıklarda Kur&rsquo;an &ouml;ğrettiler
yavrularına. Dayağı, hapsi g&ouml;ze alarak. &Ccedil;ocuklarımız Kur&rsquo;an&rsquo;sız
b&uuml;y&uuml;mesin diye &ccedil;ırpındılar. Kimde Kur&rsquo;an&rsquo;dan bir ışık
par&ccedil;ası g&ouml;rd&uuml;lerse onun dizinin dibine &ccedil;&ouml;kerek ondan
Kur&rsquo;an yudumlamaya başladılar. Allah Rasul&uuml; buyurmuyor muydu:?
&#1582;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1605;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1615;&#1585;&#1570;&#1606;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1607;&#1615;
&nbsp;&ldquo;Sizin en hayırlınız Kur&rsquo;an-ı &ouml;ğrenen ve &ouml;ğreteninizdir.&rdquo;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Onlar &ldquo;En hayırlılar&rdquo;&nbsp; olmak
i&ccedil;in her t&uuml;rl&uuml; fedakarlığı g&ouml;ze aldılar. Bin bir g&uuml;&ccedil;l&uuml;kle
hazırlayabildikleri Kur&rsquo;an &ouml;ğrenme ortamını zaman zaman yapılan baskınlarla,
hocalarının g&ouml;zlerinin &ouml;n&uuml;nden alınıp g&ouml;t&uuml;r&uuml;lmesiyle
kaybetseler dahi. Kur&rsquo;an &ouml;ğrenme sevdası onlarda hi&ccedil;bir zaman azalmadı.
Unuttular Elif-Ba&rsquo;yı sonra yine başladılar okumaya. Muhterem m&uuml;minler
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hem kendi kişiliğimiz hem de eğitimden sorumlu
olduğumuz şahısların kişiliği a&ccedil;ısından Kur&rsquo;an&rsquo;la bağlantıyı diri tutmak her
birimizin en temel hassasiyet konumuz olmalıdır. Onun i&ccedil;in Kur&rsquo;an&rsquo;ı
g&ouml;r, onunla ilişkini diri tut, ona sahip ol, onu &ccedil;ocuklarında geleceğe taşı, yaşat,
&ccedil;oğalt, hem kendi hayatını, hem aileni Kur&rsquo;an&rsquo;la buluştur...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İşte bunun i&ccedil;in yaz tatilleri &ccedil;ocuklarımız i&ccedil;in
b&uuml;y&uuml;k bir fırsattır. Kısaca &ldquo;Yaz Eğitimi&rdquo; diye isimlendirebileceğimiz bu
&ccedil;alışmalarla yavrularımıza sadece Kur&rsquo;an eğitimini değil, bunun yanında temel
İslam&icirc; bilgileri, İslam tarihini, ahlak, siyer, tefsir, hadis v.b. konularda da pek &ccedil;ok
bilgiyi &ccedil;ocuklarımıza kazandırabiliriz. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Camilerimizde yaz aylarında başlatılan Kur&rsquo;an-ı Kerim okuma seferberli bu a&ccedil;ıdan
&ccedil;ok &ouml;nemlidir. &Ccedil;ocuğunun İslam&icirc; bir kimlikle yetişmesini arzu eden her
veli, bu konuda mahallesinin imamı ile diyaloga ge&ccedil;meli ve camilerimizi
&ccedil;ocuklarımızın coşkusuyla koştukları bir eğitim yuvası haline getirilmesi i&ccedil;in gerekli
yardımları ve &ccedil;alışmalarıyla cami g&ouml;revlisine yardımcı olmalıdır.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İnsanlar i&ccedil;in Kur&rsquo;an eğitimi, ne zamana
kadardır? &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bizce bu eğitim, &ouml;l&uuml;nceye
kadar olmalıdır. Kur&rsquo;an eğitimi sadece okul tatilinde bir ka&ccedil; &ccedil;ocuğun camilere
giderek, eğitim yapmaları iyi olmakla beraber yeterli değildir. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
T&uuml;m bunlardan dolayıdır ki bir insanın m&uuml;sl&uuml;manım dedikten sonra
m&uuml;sl&uuml;manca d&uuml;ş&uuml;n&uuml;p, yaşayabilmesi i&ccedil;in Allah'ın emir ve
nehiylerini, O'nun Kitabı Kur'an'dan &ouml;ğrenmesi gerekmektedir. Kur' an &ouml;ğrenilmeli ve
bu &ouml;ğrenim kısa zamanda da yaşantıya ge&ccedil;irilmelidir. &Ouml;ğrenmek ve yaşamak
bir d&uuml;zendir ve bir eğitim metodudur.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Ouml;zellikle Kur'an eğitimi;
&ccedil;ocuklarda, &ccedil;ocukların yaş d&ouml;nemleri dikkate alınarak ve sevdirilerek
başlatılmalıdır. Zihinlerinin d&uuml;nyevi mantıklarla kirletilerek Allah'a kul olmanın
&ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;mesi engellenmeye &ccedil;alışılmalıdır. Bu &ccedil;alışmaya,
istinasız her M&uuml;sl&uuml;man anne ve babanın zaman ge&ccedil;irmeden, ge&ccedil; kaldık
diye d&uuml;ş&uuml;nmeden, doğru ve anlaşılabilir bir y&ouml;ntemle &ccedil;ocuklarına Kur'an'ı
anlatmaya, &ouml;ğretmeye, sevdirmeye başlaması gerekmektedir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Neslimizi, Kur'an'la tanıştırmak, konuşturmak,
buluşturmak ve kaynaştırmak hepimizin temel g&ouml;revidir. Kur'an'ı &ouml;ğrenmek, bilmek,
okumak ve sevmek her M&uuml;sl&uuml;man &ccedil;ocuğun ve gencin vazge&ccedil;ilmez
hakkıdır.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kur' an'ı Kerim, &ccedil;ocuklara
&ouml;ncelikli olarak verilmesi gereken temel eğitim prensiplerini Lokman (a.s.)'ın zatında
ş&ouml;yle a&ccedil;ıklamaktadır.: &#1608;&#1614;&#1575;&#1616;&#1584;&#1618;
&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;
&#1604;&#1615;&#1602;&#1618;&#1605;&#1614;&#1606;&#1615;
&#1604;&#1575;&#1616;&#1576;&#1618;&#1606;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1593;&#1616;&#1592;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1610;&#1614;&#1575;&#1576;&#1615;&#1606;&#1614;&#1609;&#1617;&#1614;
&#1604;&#1575;&#1614; &#1578;&#1615;&#1588;&#1618;&#1585;&#1616;&#1603;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1588;&#1617;&#1616;&#1585;&#1618;&#1603;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1592;&#1615;&#1604;&#1618;&#1605;&#1612;
&#1593;&#1614;&#1592;&#1616;&#1610;&#1605;&#1612;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "Lokman, oğluna &ouml;ğ&uuml;t vererek;
yavrucuğum Allah'a ortak koşma! Doğrusu şirk b&uuml;y&uuml;k bir zul&uuml;md&uuml;r,
demişti"(31 lokman s./13). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bu ayete g&ouml;re &ccedil;ocuğa
ilk verilmesi ve &ouml;ğretilmesi gereken terbiye, Allah'ın varlığını, birliğini ve ortağı olmadığını
&ouml;ğretmektir.. Kur'an'ı &Ccedil;ocuklara &Ouml;ğretmede Ortaya &Ccedil;ıkan Engeller
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kur'an'ın amacı, Y&uuml;ce olan Allah'ın insanı
kendi istekleri doğrultusunda şekillendirmek, y&ouml;nlendirmektir. Yani Kur'an bir inşa
d&uuml;ş&uuml;ncesinin adıdır.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kur'an'ın hedefi, g&ouml;nderildiği zamandaki
toplumdan bu g&uuml;ne, bug&uuml;nden geleceğe, t&uuml;m insanlık i&ccedil;in hayatı
tanımlayacak, inşa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; edecek olan, Kur'an insanını oluşturmaktır. Bu ise
insanı &ouml;ğrenme ve yaşamada sorumlu kılar. Yani ni&ccedil;in yaratıldığını bilen ve bu
bilmeye g&ouml;re yaşayan insanı hayatı oluşturmaktır bu sorumluluğun merkezi. Bu sorumluluğu
yerine getirmek &ccedil;ok da zor değildir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; insanın fıtratı Y&uuml;ce
Allah tarafından bu sorumluluğa uygun bir şekilde hazırlanmıştır. İnsana d&uuml;şen ise,
d&uuml;nyada d&uuml;ş&uuml;n&uuml;p, akledip, sağlam, karakterli, kişilikli bir şekilde Allah'a kul
olarak hayat s&uuml;rmektir. Engellerimiz &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Kur'an, peygamberi vasıtasıyla oluşturduğu ilk &ouml;nc&uuml; nesilde kendisinin g&ouml;nderiliş
amacına uygun bir yaşam modeli oluşturmuştur. Bug&uuml;n ise hayatı şekillendiren
d&uuml;ş&uuml;nce Kur'an'&icirc; değildir. Daha &ccedil;ok bidat ve hurafelerle dolu geleneksel
bir İslam anlayışı ya da hayatım t&uuml;m zerrelerine kadar sızmış d&uuml;nyevileşme,
batılılaşma Kur'an'&icirc; yaşamın yerini almıştır.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Genel olarak Kur'an'ın indiriliş amacı
kavranılamadığından, Kur' an'a yaklaşımlarda &ccedil;ok anlamsız ve tehlikeli haller
i&ccedil;eriyor.
&#1604;&#1616;&#1610;&#1615;&#1606;&#1618;&#1584;&#1616;&#1585;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1581;&#1614;&#1610;&#1617;&#1611;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1581;&#1616;&#1602;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1614;&#1575;&#1601;&#1616;&#1585;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Bu Kur&rsquo;&acirc;n ancak aklı,
fikri, duygusu, diri; kalbinde hayat ışığı olanları u-yarmak ve Allah&rsquo;tan gelen
ger&ccedil;ekleri &ouml;rtbas edenlerin &uuml;zerine de azapla ilgili s&ouml;z&uuml;n hak
olduğunu bildirmek &uuml;zere indirilmiştir&rdquo; Kur'an, insan i&ccedil;in, insanın inanma ve
yaşama ilkeleri i&ccedil;in diri olan insanlara (yasin 36/70) g&ouml;nderilmiş bir kitabtır.
&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bu g&uuml;n, geleneksel anlayışta, y&uuml;z&uuml;nden okuyarak sevap
kazanılan, &ouml;l&uuml;m anlarında kullanılan ve belli zaman ve zeminlere hapsedilmiş bir
kitaptır Kur'an. Kur'an'a saygı g&ouml;sterirken saygısızlığa itilir insanlar. Onunla korunmak
&#1607;&#1615;&#1583;&#1611;&#1609;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1616;&#16
10;&#1606;&#1614; &nbsp;(Bakara 2/2), onunla aydınlığa &ccedil;ıkma
&#1610;&#1614;&#1607;&#1618;&#1583;&#1616;&#1609; &#1576;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1605;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1578;&#1617;&#1614;&#1576;&#1614;&#1593;&#1614;
&#1585;&#1616;&#1590;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1587;&#1615;&#1576;&#1615;&#1604;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1615;&#1582;&#1618;&#1585;&#1616;&#1580;&#1615;&#1607;&#16
15;&#1605;&#1618; &#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1592;&#1617;&#1615;&#1604;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575;&#1578;&#16
16; &#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&nbsp;&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1615;&#1608;&#1585;&#1616;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1616;&#1584;&#1618;&#1606;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1607;&#1618;&#1583;&#1616;&#1610;&#1607;&#1616;&#16

05;&#1618; &#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1589;&#1616;&#1585;&#1614;&#1575;&#1591;&#1613;
&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1602;&#1616;&#1610;&#1605;&#1613;
&ldquo;Ki onunla, Allah kendi rızasını arayan herkese kurtuluşa g&ouml;t&uuml;ren yollarını
g&ouml;sterir, rahmetiyle onları karanlığın derinliklerinden aydınlığa &ccedil;ıkarır ve dos-doğru
bir yola y&ouml;neltir&rdquo; (Maide 5/16), hakkı batıldan ayırmak
&#1578;&#1614;&#1576;&#1614;&#1575;&#1585;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1609;
&#1606;&#1614;&#1586;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1601;&#1615;&#1585;&#1618;&#1602;&#1614;&#1575;&#1606;&#16
14; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1593;&#1614;&#1576;&#1618;&#1583;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1604;&#1616;&#1610;&#1614;&#1603;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1605;&#1616;&#16
10;&#1606;&#1614; &#1606;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1585;&#1611;&#1575;
&ldquo;B&uuml;t&uuml;n insanlığa bir uyarı olsun diye, kuluna hakkı batıldan ayırt edici ve fark
ettirici bir &ouml;l&ccedil;&uuml; olarak Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ı indiren Allah y&uuml;celerin
y&uuml;cesidir&rdquo; (Furkan 25/1), &nbsp;İnsanlara &ouml;ğ&uuml;t vermek
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1590;&#1614;&#1585;&#1614;&#1576;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1616;
&#1601;&#1616;&#1609; &#1607;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1615;&#1585;&#1618;&#1575;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1616;
&#1605;&#1614;&#1579;&#1614;&#1604;&#1613;
&#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1578;&#1614;&#1584;&#1614;&#1603;&#1617;&#1614;&#1585;&#1615;&#16
08;&#1606;&#1614; &nbsp;&ldquo;İşte biz bu Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;da &uuml;zerinde
d&uuml;ş&uuml;ns&uuml;nler diye, insanların &ouml;n&uuml;ne her &ccedil;eşit &ouml;rnek
getirmekteyiz&rdquo; (Z&uuml;mer 39/27) yer&#1605;&#1615;ine onu duvarların, rafların
&uuml;st kısımlarına koyup ondan uzaklaşmak temel şiar olmuştur. Muhterem kardeşlerim
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İnsan, her h&acirc;l&uuml;k&acirc;rda hayatını
garantiye almak, huzurlu bir şekilde yaşamak yolunda pl&acirc;nlar yapar. Ancak zaman zaman
yanlış tespitlerle tedbir yerine tehlikeye sarılır da farkında olmaz. Bu sebeple y&uuml;ce Allah,
insanoğlunu &icirc;kaz eder: &#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1615;&#1604;&#1618;&#1602;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1614;&#1610;&#1618;&#1583;&#1616;&#1610;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1578;&#1617;&#1614;&#1607;&#1618;&#1604;&#1615;&#1603;&#1614;&#15
77;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1581;&#1618;&#1587;&#1616;&#1606;&#1615;&#1608;&#15
75; &#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614;
&#1610;&#1615;&#1581;&#1616;&#1576;&#1617;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1581;&#1618;&#1587;&#1616;&#1606;&#1616;&#16
10;&#1606;&#1614; &ldquo;(D&uuml;nyaya dalıp da &acirc;hireti bir tarafa bırakarak) kendi
elinizle kendinizi tehlikeye atmayın!&rdquo; Bakara&nbsp; 2/195)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bu il&acirc;h&icirc; &icirc;kazı, zamanımızda bir de
Kur&rsquo;&acirc;n-ı Ker&icirc;m &ouml;ğretim ve eğitimi hakkında bilhassa değerlendirmek

l&acirc;zım. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bazıları, Kur&rsquo;&acirc;n eğitmine ayrılacak bir yıllık
zamanı, sudan bahanelerle kayıp bir zaman par&ccedil;ası olarak değerlendirebiliyor. Ya da
ge&ccedil;iştirici tutarsız yaklaşımlarla başka şeyleri daha değerli olarak g&ouml;r&uuml;yor.
Hayat&icirc; meseleler, sadece madd&icirc; ve sadece d&uuml;nyaya ait olarak
d&uuml;ş&uuml;n&uuml;l&uuml;yor. Oysa bu, bir sonsuzluk yolcusu olan insan i&ccedil;in en
b&uuml;y&uuml;k tehlikedir. B&uuml;t&uuml;n hazırlıkları mola yerine g&ouml;re yapmak, son
gidilecek yere eli dolu gidememek, ne kadar doğru bir davranıştır? Bilhassa y&uuml;ce yaratıcının
bizlere iki d&uuml;nyayı da kazandıracak olan y&uuml;ce kitabını tam ve doğru olarak
g&ouml;nl&uuml;m&uuml;ze ve dimağlarımıza yerleştirememek, bir &ouml;m&uuml;rl&uuml;k
değil, sonsuz bir kayıp demektir. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Unutmamalıdır ki Kur&rsquo;&acirc;n, bizi sonsuzluğa ve All&acirc;h&rsquo;a bahtiyar olarak
kavuşturacak olan en temel adımdır. Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ı &ouml;ğrenmek ve kavramakla
ge&ccedil;en aylar ve yıllar, hayatımızın en verimli ve en k&acirc;rlı anlarıdır.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu anlar, insan hayatının b&uuml;t&uuml;n bir &ouml;mr&uuml;ne ve
hatta &ouml;l&uuml;m sonrasına da her y&ouml;n&uuml;yle tesir eder. Elimizdeki
b&uuml;t&uuml;n yılların olumlu veya olumsuz olarak şekillenmesinde son derece &ouml;nemli rol
oynar. İnsan &ouml;mr&uuml;n&uuml;n asl&acirc; bitmeyen yeg&acirc;ne sermayesi budur. Bu
sermayeden mahrumiyet ise, b&uuml;t&uuml;n bir nesli &ccedil;orak ve g&uuml;&ccedil;s&uuml;z
h&acirc;le d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;r. Bu hususta, y&uuml;zyıllardır bizi Anadolu
topraklarından atmak isteyip de başarılı olamayan d&uuml;şmanlarımızın: &ldquo;T&uuml;rklerin
elinden Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ı almadık&ccedil;a başarılı olamayız!&rdquo; demelerinin
sebebini derinden d&uuml;ş&uuml;nmek l&acirc;zım&hellip;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gelin, bu yıl; neslimize, hem vatanımıza
ve bayrağımıza sahip &ccedil;ıkacak g&uuml;&ccedil;, hem de sonsuzluk yolunda
&ouml;m&uuml;rler ve cennetler kazandıracak bir Kur&rsquo;&acirc;n eğitimi seferberliği
başlatalım! Bize bin bir yıl verecek olan bir yılı Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;a ayıralım &nbsp;
&nbsp; &nbsp; Kaynaklar 1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Ouml;mer
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