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Cocuklarım!za
Kur'an Eğ!t!mí Ver!rken...

Dr. Ayşe DOLMACI
Eg!t!mc!-Yazar

KURAN EĞITIMINI ÇOCUGUNUZ KIMDEN ALIYOR OLURSA OLSUN, SIZ!N BU OLAc!DDIYETLE TAKIP ETMENIZ, TEKRAR YAPMASINDA ONA YARDIMCI OLMANIZ,KAYDETTIGI ILERLEMELERDEN SEVINÇ DUYMANIZ GEREKMEKTEDIR.

Ocuklar!m!za Kur'an oku-

may! ogretmek ve her
zaman Kuran okumala-
nn! teşv!k etmek, b!z!m
onlara karş! vaz!feler!-

m!zdend!r. Yavrumuzun Kur'an
okuyab!len b!r b!rey olarak ye
t!şmes!, onun büyük b!r desteğe,

donan!ma sah!p olmas! anlam!na
gel!r ve hayat!n!n her safhası!nda
bundan !st!fade edeb!l!r Çünkü
hem b!z!m hem de çocuklarım!-
z!n Kur'an-! Ker!m'!n rehberl!ğ!ne,
arkadaşl!ğ!na, ș!fa gücüne, huzurve sükunet verme ózell!ğ!ne da-!ma !ht!yac! vard!r. Yoğun ders

dönemler! olan ve s!nav end!ge
ler! !le bunalan öğrenc!ler, Kuran
Okuyarak z!h!nler!n!, s!n!rler!

n! rahatlat!rlar, manev!yatlann
gel!şt!r!rler, böylece hayatlanna
huzur dolu dak!kalar serp!şt!rm!S
olurlar. Y!ne yoğun !ş tempoSu
alt!ndak! yet!şk!nler!n de Kuran
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sükunet! !le ser!nlet!lm!ş vaha- önceden b!rl!kte hesaplamak ve
larda d!nlenmeye !ht!yacı vardır.
Hastalar Kur'an okumakla ş!fa

bulur, evler Kur'an okumakla be-
reketlen!r, yalnız kalmış k!mseler
Kur'an'!n arkadaşl!ğı !le mutlu
olur.

Dünyada Kur'an-1 Ker!m okuma-

n!n b!ze sağladığı sayısız faydalar
b!r yana, öldükten sonra da bu
güzel !badet can kurtaran s!m!d!
g!b! karşım!za ç!kacak, kabr!m!z-
de b!ze arkadaş olacak, m!zanda
sevap hanem!z!n dolmasına yar-
d!m edecekt!r.

Kuran okumayı öğrenme yaşla-
r!na geld!ğ! zaman, k! bu dönem
kes!nl!kle on yaş önces!nde b!r
dönem olmal!dır, çocuğunuzu çok
büyük b!r özenle, buna hazırla-
malısın!z. Kur'an öğrenmen!n en
az okuma yazma kadar ónem-
l! olduğunu söyley!n ona. S!z!n
Kur'an eğ!t!m!ne vereceğ!n!z
önem, onun da bu !şe c!dd!yetle
eğ!lmes!n! sağlayacakt!r. Kur'an
eğ!t!m!n! b!r angarya olarak gör
mes!, s!z!n !ş!n!z! çok zorlaştır!r. O

yüzden buna engel olacak tedb!r-
ler! almal!sın!z. Kur'an eğ!t!m!n!n
vazgeç!lmez b!r eğ!t!m olduğunu
ona anlatmalı ve bunu başarma-
s!ndan dolayı duyacağın!z mutlu-
luğu ona h!ssett!rmel!s!n!z,

Kur'an eğ!t!m!n! çocuğunuz k!m-
den alyor olursa olsun, s!z!n bu
olayı c!dd!yetle tak!p etmen!z,

tekrar yapmas!nda ona yard!mc!
olman!z, kaydett!ğ! !lerlemeler
den sev!nç duyman!z gerekmek
ted!r. Bu sev!nçler! küçük ödüller
ya da sürpr!zlerle daha da görü-
nür hâle get!reb!l!rs!n!z. Cüzden

Kuran'a geç!sş!n! küçük b!r cem!-
yet !le kutlayab!l!rs!n!z. Bu tar!h!,

bu program! b!r!l!kte ayarlamak
ona epey b!r key!f verecekt!r

Kur'an'a geçme adım!n! att!ktan
sonra hedef Kur'an-ı Ker!m'! hat
metmekt!r. Fakat !lk etapta bu
hedef, henüz yen! yen! Kuran
okuyan çocuğunuza b!r hayl!

uzak gözükeb!l!r. Onu teşv!k et
mek !ç!n, daha yakın b!r hedef

olarak Bakara Sures!'n! b!t!rme-
v! bel!rleyeb!l!rs!n!z. Mutlaka her

gün b!r parça Kur'an okumasını

tem!n ed!n. Istersen!z bunu tab-
lolar yaparak tak!p edeb!l!rs!n!z.
Sonra ne zaman Bakara Sure-
s!'n! b!t!reb!leceğ!n! çocuğunuzla

b!rl!kte tahm!n etmeye çalışın.

Bakara Sures!'n!n b!t!m! de onun

arkadaşlaryla b!r araya gel!p kü-
çük b!r kutlama yapmasına ves!-
le olab!l!r. Kutlamalar, ödüller ve
bu konuda ver!len sözler çocuk
lan cesaretlend!r!r. Kuran oku-
ma vaz!fes!n!n hassas!yetle tak!p
ed!lmes! de onları destekler ve
başarn!lı olmayı tem!n eder

Sonuçta gocuğumuzun Kur'an

okuması!nı sürekl! teşv!k ve tak!p

etmem!z, b!z!m !g!n uzun y!llar
boyu üzer!m!zden kalkmayacak
b!r vaz!fed!r. B!r hat!m b!ter, d!ğer!

başlar. Kur'an okumaya gündel!k
hayatımızda b!r yer açmış olmak
b!z!m en öneml! kullukvaz!feler!
m!zden b!r!s!d!r. Kur'an okumayı
öğrenmek, onu okumak, anla-
mak ve hayatımıza tatb!k etmek

aşamalannın başında gel!r. Bu

nedenle çocuklanım!za da küçük

yaşta Kuran eğ!t!m! vermem!z
gerekmekted!r.

B!z burada Kuran okumanın
faz!letler! ve çocuklanım!Z!n
severek Kuran !lehem
hál olmalar!nı sağlayacak
tedb!rlerden bahsedecek
olursak; öncel!kle bebek!k
ve küçü!k cocukluk çağında-
k!ler !g!n şunlanı yapab!l!r!z:

Bebek !ken odası!nda
Kuran okuyun.

Küçük yaşlardak! çocuğu-
nuzun Kuran okuduğunuz
zaman yan!n!za gelmes!ne
!z!n ver!n. Onu yan!n!za
oturtun, saçlar!n! oksayın,
S!k!l!ncaya kadar s!z! !zles!n;
buyük b!r huşu !ç!nde, mut-
lulukla Kuran okuduğunuza
şah!t olsun.

K!sa sureler! okurken ona
da tekrar ett!reb!l!rs!n!z.
Eger bundan zevk alyorsa
devam ed!n, ama çocuk-
lar böyle seylerden çabuk
s!klab!l!fer, S!k!ld!ğ!nı h!s
sett!ğ!n!z anda onu serbest
b!rak!n.

Hergün özenle Kur'an
okuduğunuza şah!t olmasın!
tem!n ed!n.

Kur'an-1Ker!m'!otur
duğunuz odada, güzel b!r
kösede göz önünde bulun-
durun.

Yaşı henüz küçükken
sadece el!f-ba harfler!n!
tantarak, onu !ler!k! Kuran
eğ!t!m!ne hazırtayabl!rs!n!z.
Bunu da oyunlarla öğre-
terek bu !şten çok zevk
almasını tem!n ed!n. Istekl!
olmad!ğ! zamanlarda !srarcı
olmayın.
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