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َ بِْسِم الّلَِ  ََّْم ََّحِ  اّ يمِ ِن اّ  

َبُنوَن زِ  ّْ َماُل َوا ّْ َ َحيَ ا ّْ َباِقَياُت ينَُة ا ّْ وِة اّّدُْنَيا َوا

َِّحاُت َخْْيٌ ِعْنَد رَبَِّك ثََوابًا َوَخْْيٌ اََمًًل  ا .اّّصَ  
 

 قَاَل رَُسوُل لّلِ َصّّلَ الّلُ َعَلْيِه َوَسّلََم:

َِ أَ  .ْحِسُنوا أَدبَُهمْ ُموا أْو ََلَدُكْم، َوأَ ْك  

  

       

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR 

 

     Muhterem Müslümanlar! 

     Yüce dinimiz İslâm; aklın, canın, malın 

ve dinin korunması yanında, neslin de 

korunmasını hedeflemiştir. Buna göre, 

çocuklarımızın beden ve ruh sağlığı 

yönünden korunması, dinimizin bize 

yüklediği bir sorumluluktur. Bu sebeple 

onların geleceğini tehdit edebilecek her türlü 

olumsuzluğa karşı tedbir almak, hepimizin 

görevidir. 

     

      Nitekim, Sevgili peygamberimiz Hz. 

Muhammed (s.a.s), özellikle çocuklara karşı 

farklı bir muhabbet beslemiştir. Sevilmeyi, 

şefkati ve merhameti yeterince tadamayan 

cahiliye devri çocukları, onun sayesinde 

toplumun göz bebeği haline gelmiştir. 

      

     Muhterem Kardeşlerim! 

     Çocuklarımız Yüce Allah’ın bizlere bir 

emanetidir. Bu emaneti korumak ve gereği 

gibi yetiştirmek bizim vazifemizdir. 

Çocuklarımız ailelerimizin ve milletimizin 

geleceğidir. Unutmayalım ki milletlerin 

bekası ancak iyi yetiştirilmiş nesillerle 

sağlanabilir. İman ve ahlaktan, ilim ve 

irfandan yoksun yetişen nesiller, milletlerin 

geleceğini temin edemez.  

 

        Aziz Cemaat! 

        Çocuklarımızı hayata hazırlarken, 

onları maddi ve manevi değerlerle 

donatılmış olarak yetiştirmeli, gelecekte hem 

Allah katında hem de insanlar arasında iyi 

bireyler olmaları için gayret göstermeliyiz. 

Sevgili Peygamberimizin; “Hiçbir baba 

çocuğuna güzel edep ve terbiyeden daha 

üstün bir şey vermemiştir”
1
 hadis-i şerifini 

kendimize rehber edinmeliyiz.  

 

         Aziz Müslüman Türk 

Kardeşlerim! 

 

          Eğitimin ailede başlayıp, okulda ve 

çevrede şekillendiği değişmez bir gerçektir. 

Sağlıklı bireyler ancak iyi ortamlarda 

yetişirler. Anne-baba başta olmak üzere bu 

konuda toplumun her bir ferdinin 

çocuklarımızın yetiştirilmesinde önemli 

sorumlulukları vardır. Hep birlikte bu 

sorumluluğu yerine getirdiğimizde, daha 

güzel yarınlara ulaşacağımızı da göreceğiz. 

Bu bağlamda, azınlık okullarımızda yarın 

08:00-17:00 saatleri arasında 

gerçekleştirilecek olan encümen seçimlerine 

son derece önem vermemiz gerektiği 

unutulmamalıdır. Okullarımızın geleceği 

için hepimiz bu seçimlere katılmalı ve 

bizlere tanınan bu hakkı kullanmalıyız.   

 

Geliniz hep birlikte, çocuklarımızın 

topluma ve insanlığa yararlı birer fert olarak 

yetişmelerini sağlamak için elimizden gelen 

tüm gayreti sarfedelim. Onların daha iyi 

şartlarda eğitim görmelerini sağlayabilmek 

için azınlık okullarımıza sahip çıkalım. 

Çünkü çocuklar, geleceğin büyükleridir. 

Geleceğini teminat altına almaya çalışan 

toplumlar, bu günün çocuklarına yatırım 

yapmalıdır. 

Değerli Kardeşlerim! 

İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği 

insanlık dışı saldırılara ve katliama karşı 

tepkimizi ortaya koymak ve Filistin’li 

kardeşlerimizin yanında olduğumuzu 

haykırmak üzere yarın saat 12:00’da İskeçe 

Şehir Meydanında yürüyüş düzenlenmiştir. 

Sivillere zulmeden İsrail’i kınamak ve 

yaşanan vahşete dikkat çekmek için tüm 

cemaatimiz davetlidir. 

                                                 
1
 Tirmizi, Birr, 33. 


