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ÇOCUK EĞİTİMİ

Bir gün Peygamber (s.a.v) torunu Hz. Hasan’ı öperken
yanında oturan sahabeden Akra bin Hâbis o’nu görür ve
“siz çocukları öper misiniz, benim on çocuğum var,
hiçbirini öpmedim ey Allah’ın elçisi” der. Bunun
üzerine Hz. Peygamber ona “Merhamet etmeyene
merhamet olunmaz” buyurur. Yine “Siz çocukları öper
misiniz biz öpmeyiz” diyen bir kişiye “Allah c.c senin
kalbinden
merhameti
kaldırdıysa
ben
ne
1
yapabilirim ” buyurur.
Değerli kardeşlerim!
Allah’ın c.c emaneti olan çocuklarımızın yetişmesinde
anne ve babaya büyük görevler düşmektedir.
Nesillerimizi korumak, kollamak en güzel şekilde insani
ve ahlaki değerlerle yetiştirmek, İslam’ın en temel
hedefidir. Çocuklarımızı bizlere ihsan eden Rabbimiz,
onların sadece maddi ihtiyaçlarını değil, kalbini, ruhunu,
aklını ve nefsini eğitme vazifesini bizlere vermiştir.
Kalbi; temiz duygularla, Ruhu; Allah c.c bilinciyle,
Aklı; doğru bilgiyle, Nefsi; ise kötü duygulardan
temizlemek suretiyle çocuklara eğitim verilmelidir.
Kıymetli Müminler!
Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede yüce
Rabbimiz, anne ve babaya, çocukların dünya ve ahiret
ateşlerinden korunması noktasında şöyle buyurur: “Ey
iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı, insanlar ve
taşlar olan ateşten koruyun.2” Çocuklarımızın
hatalardan korunması ve güzel ahlakla donanımlı olması
ancak eğitimle mümkündür. Çocuklarımız bir aile
içerisinde aldığı inanç, ahlak ve değerlerle sonraki
yaşamının temelini oluşturur. Şahsiyet ve kişiliğin
oluşmasında anne ve babadan elde edilen kazanımlar
başka bir yerde elde edilemez.
Muhterem Kardeşlerim
Çocuklarımız; sevgi, saygı, korunma, sevilme, güvenme,
acıları paylaşma, sevinci tatma gibi değerleri ailede fiili
olarak kazanır. Aileden insana sadece maddi varlıklar

miras kalmaz; asıl miras manevi değerlerin yavrularımıza
intikal etmesidir. Çocuklara miras olarak güzel ahlaktan
daha kıymetli bir şey bırakılamaz. Zaman ne kadar
değişirse değişsin çocuklarımızın benliğinden söküp
atamayacağı duygular ancak eğitimle kazandırılır. Sevgili
peygamberimiz s.a.v ’den rivayeten şöyle buyrulmuştur:
"Hepiniz ailede idarecisiniz ve hepiniz idare
ettiklerinizden sorumlusunuz.3" Çocuklara derin bir
sevgi ve şefkat besleyen Hz. Peygamber, onları ciddiye
alıp, seviyelerine inmeyi ve problemlerini dinlemeyi
öğütlemiştir. Çocukları hoş tutmuş, onların isteklerini
öğreterek ve eğiterek yerine getirmiştir. Çocuklara selam
vermeyi, onların hatırını sormayı ihmal etmezdi. Onlar ile
şakalaşır ve onlar ile eğlenirdi. Hz. Peygamber namaz
kıldırırken çocuk ağlaması duyunca namazı kısa tutar,
kısa sureler okurdu. Bizlerde çocuklarımıza selam
verelim, onlarla oynayalım, onları anlamaya çalışalım,
onlara yetişkin insan muamelesi yapalım, unutmayalım ki
bugünün çocukları yarının yetişkinleridir.
Değerli kardeşlerim!
Hz. Peygamber kız ve erkek çocuğu ayrımı yapmamıştır.
Hatta kız çocuklarını terbiye edip yetiştirenleri özel
olarak övmüştür.4 Hz. Peygamber, çocuklara güzel isim
koyma, onları iyi terbiye etmeyi çocuğun babası
üzerindeki haklar arasından saymıştır. Terbiyenin
içerisinde çocuk eğitimi asla göz ardı edilemez. Hutbemi
Kur’an’da zikredilen Rahmanın has kullarının yapacağı
bir dua ile bitirmek istiyorum: “Rabbimiz! Bize
gözümüzü aydınlatacak eşler ve evlatlar nasip eyle. Ve
bizi takva sahiplerine önder kıl.5”
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