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CAMİ VE ÇOCUK EĞİTİMİ  

 

نِِِّللَاِِِبِْسمِِ الَرِحيمِِِالَرْحم َٰ   

ا الُُكمِِْاِنَم َٓ ُدُكمِِْا ْمو  ا ْوَل  ِِو 
ّللٰاُِِفِتْن ة   هَُِِٓو  ع ۪ظيمِ ِا ْجرِ ِِعْند   

 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
َحَسن   أدب   من أفضلَ  نَْحل   ِمن ولدًا والد   نََحلَ  ما  

 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyurmaktadır: “Mallarınız ve 

çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah 

katında ise büyük bir mükâfat vardır.” 
(Teğabun;15) 

 

Allah Teâlâ’nın bizlere birer lütfu olan 

çocuklarımızı, gözümüzün nuru, kalbimizin 

neşesi ve hayatımızın süsü olan evlatlarımızı 

iyi eğitip güzel terbiye etmek, iyi ahlâk sahibi 

bir kişiliğe kavuşturmak hepimizin görevidir. 

Unutmayalım ki her nimetten olduğu gibi evlat 

ve aile nimetinden de hesaba çekileceğiz. 

 

Kıymetli Kardeşlerim ! 

Yükümlülüklerimizi yerine getirme bilinci, 

küçük yaşlarda alınacak din eğitimiyle doğru 

orantılıdır. Bu bakımdan, çocukların sağlıklı bir 

din ve ahlak eğitimi alması çok önemlidir. Zira 

bu şekilde yetiştirilen nesiller, insanlık için 

huzur kaynağı; anne-baba için de dünya ve 

ahiret kazancıdır.  

 

Bilinmelidir ki, din ve ahlak eğitimi öncelikle 

ailede başlar, camide ve okulda devam eder. Bu 

konuda öncelikle ebeveynler üzerine düşeni 

yapmalı sonra da güvenilir kurumlardan 

eğitim-öğretim desteği alınmalıdır. Zira doğru 

temellere dayalı bir din eğitimi, yanlış 

ideolojilere, batıl inanç ve hurafelere 

saplanmayı önler.  

Değerli Mü’minler ! 

Günümüzde yaşanılan maddî ve manevî 

problemlerin birçoğunun din eğitimindeki 

kusur ve ihmallerden kaynaklandığını 

unutmayalım. Dünya hayatındaki geçici 

nimetlerin, insanı tam olarak tatmin 

edemeyeceğini bilelim. Bu anlamda dinimizin 

inanç, ibadet, sosyal hayat ve ahlakla ilgili 

ilkelerini öğrenmeye ve yaşamaya gayret 

edelim. Başta çocuklarımız olmak üzere, 

sorumluluk alanımızdaki diğer kişilerin de 

öğrenmesine ve yaşamasına vesile olmaya 

çalışalım.  

 

Değerli Müslümanlar ! 

Camilerimizde yıl boyu devam eden 

kurslarımıza gerekli ilgiyi gösterelim. Pandemi 

sürecinde olduğumuzu unutmadan ve gerekli 

tedbir kurallarına uyarak evlatlarımızı bu 

kurslara düzenli bir şekilde gönderelim. 

Unutmayalım ki bugünkü ihmallerimiz yarın 

pişmanlık olarak karşımıza çıkacaktır.  

 

Sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifi ile 

hutbeme son veriyorum : “Hiçbir baba, 

çocuğuna güzel ahlaktan daha kıymetli bir 

miras bırakmamıştır.” (Tirmizi, Birr 33, (1953)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


