
	
	

	
	

	

	

 
 

KURAN-I KERİM’İ ÖĞRENİN VE ÖĞRETİN 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: 

 

 َخْیُرُكْم َمْن تََعلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمھُ 
 

“Sizin en hayırlınız Kur'ân'ı öğrenen ve öğreteninizdir.” diyor. Şimdi yaz vaktidir, 
çocuklar Kur’an kursuna gidiyorlar. Onlara da ailelerine de atalarına da büyük sevap 
oluyor çünkü onlar günahsız çocuklardır. Sıkmadan, etmeden güzel bir adet olmuş bu 
bahusus Türkiye’de. 

Başka yerde öyle görmedik. Burada her camide hocalar tarafından okutuluyor. 
Hocalara da hayır oluyor çünkü “En hayırlınız Kur’an’ı öğretentir.” diyor. Okuyanlara da 
aynı şekilde. Okuyanlar çocuk olduğu için hem onlara hem de ailelerine gidiyor. Bir de 
onların içine nur giriyor. Muhakkak hayatlarının sonuna kadar o nur kalplerinde kalır.  

Bu güzel bir şeydir, öğretilen en güzel şeydir. Çocuklar başka şeyler öğrenecek diye 
millet uğraşıyor duruyor, her türlü çabayı sarf ediyor. Aslında en mühim olan şey Kur’an 
öğretmek ama farkına varılmıyor, ehemmiyet verilmiyor. Yazın bir ay bile olsa çocuk 
Kur’an öğrenir. Birinci defada öğrenemedi, ikinci defa yeni baştan başlar. İkinci defa, 
üçüncü defa derken en sonunda öğrenir.  

Allah’ın izniyle hem imanı kuvvetlenir hem de zekâsı daha da gelişmiş olur. Çünkü 
değişik şeyler, harfler değişik, okuması değişik, bilmediği, anlamadığı bir lisan. Kendi 
anlamasa da o lisanı kalbi anlıyor, vücudu anlıyor. İlla kulak, kafa anlaması değil de esas 
olan Kur’an-ı Azimüşşan insanlara hidayet ve rahmet olarak verilmiş. “İllâ rahmeten lil 
âlemîn” (Enbiya Suresi-107)  



	
	

 

 

 

 

 إِالَّ َرْحَمةً لِّْلَعالَِمینَ 
Anladım diyen insan da anlamıyor. Anadilleri Arapça olanlar bile anlıyoruz diyor 

ama tam tersini anlayabiliyorlar. Onun için hürmetle öğrenen insanlara faydası olacak 
inşallah. Bu sabi sübyanın hürmetine de Allah bereketi veriyor çünkü ilim talebesi nereye 
yürürse, melekler kanatlarını serer, bereket olur, iman olur inşallah. Bu memleketin 
inşallah İslam’a, Allah’a, Kur’an’a hizmeti daim olsun, bereketleri üzerimize olsun inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
18 Temmuz 2017/24 Şevval 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


