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يم
ِ ٰــــــــــــــــــــــم ه
ِْبس
ِ اّلل ال ٰ َّرحْ هم ِن ال ٰ َّر ۪ح
ِ
َّ ْ ات َّو
َّ ٰ ّلل ُم ْل ُك
ِ ِٰ ه
ْب لِ َّمن
ِ الس هم َّو
ُ ض يَّخْ ُل ُق َّما يَّشَّ َٓا ُِۜء يَّ َّه
ِۜ ِ ْاْلر

ُ ٰ ب لِ َّمنْ يَّشَّ َٓا ُء
﴾٤٩﴿ َۙر
ً يَّشَّ َٓا ُء اِن
َّ الذ ُكو
ُ َّاثا َّويَّ َّه

يما اِ ٰنَّ ُه
ً اَّ ْو يُ َّز ٰ ِو ُج ُهمْ ذ ُْك َّر
ًۚ ً انا َّواِن
ِۜ ً َّاثا َّويَّجْ َّع ُل َّمنْ يَّشَّ َٓا ُء َّع ۪ق

﴾٥٠﴿ َّع ۪لي ٌم قَّ ۪دي ٌر

َّ َّ اّلل
َّ َّق
ُ ال َّر ُس
اّلل َّعلَّ ْي ِه َّو َّس ٰلَّ َّم
ِ َّ ٰ ول
ُ َّ ٰ ص ٰلى
َّ وإ ٰ َّن لِ َّولَّ ِد َّك َّعلَّي
ْك َّح ًقا

ÇOCUK HAKLARI
Muhterem Mü’minler!
Yüce Rabbimiz okuduğum ayeti kerimelerde şöyle
buyurmaktadır:
“Göklerin
ve
yerin
mutlak
hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır.
Dilediğine kız, dilediğine erkek evlat verir. Yahut
dilediğine hem kız hem erkek evlat verir. Dilediğini ise
çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilen, her şeye
gücü yetendir.”1 Allah Resulü (s.a.s) de okuduğum
hadisi şerifte “Çocuğunun senin üzerinde hakkı
vardır”2 buyurmaktadır.
Aziz Mü’minler!
Yüce dinimiz İslam her insanın hak ve sorumluluklarını
belirlediği gibi evlatlarımızın bizlerin üzerindeki
haklarını da belirlemiştir. Yavrularımızın en temel
haklarından en önemlisi yaşama hakkıdır. Çocuk anne
rahmine düştükten ve cenin oluştuktan sonra yaşama
hakkını kazanmıştır. Bu aşamadan sonra yaşama hakkına
yapılan her müdahale cinayettir ve büyük günahtır.
Dinimize göre ne gerekçe ile olursa olsun çocukların
öldürülmesi yasaklanmış3, korunup kollanmaları
istenmiş, nafakaları, bakımı ve süt emmeleri garanti
edilmiş, babalarına nispet edilme haklarından, terbiye ve
eğitimine kadar her hakları güvence altına alınmıştır.4
Dinimizde her çocuğun can ve ırz güvenliğinin
sağlanması, güven ve huzur içinde günlük hayatını
sürdürmesi, akıl, ruh ve beden sağlığının korunması, onun
insan olmakla taşıdığı şeref ve haysiyetine saygı
duyulması en temel hakkıdır.

Değerli Müslümanlar!
Kız ya da erkek olduğuna bakmaksızın, her çocuğun
dünyaya gelişini gönül rızası ile kabullenmek, onu
sevgiyle ve dualarla karşılamak bizim görevimizdir. Ona
hak ettiği ilgiyi ve şefkati göstermek, kardeşleriyle
arasında ayrım yapmadan adaleti gözetmek onun hakkı
bizim de sorumluluğumuzdur. Peygamber efendimiz
(s.a.s), çocukların hakları konusunda oldukça hassas
davranmıştır. Hatta “Çocuk hakkı” tabirini ilk defa O
kullanmıştır. Bazı hadisler “Çocuğun babası üzerindeki
hakkı vardır” diye başlamaktadır. Bazı hadislerde
“çocuğa güzel bir isim vermesi, güzel ahlak sahibi olarak
yetiştirmesi, yazı öğretmesi, atıcılık ve yüzme öğretmesi,
çocuğu helal rızıkla beslemesi gibi çocuğun anne ve
babası üzerindeki hakları zikredilmektedir. Çocuğun bir
kadın tarafından bakılması, süt emmesi, doğumunda
akîka kurbanı kesilmesi, sünnet edilmesi, iyi muamele
görmesi, oyun oynaması da onun hakları arasında
saymıştır.
Sevgili kardeşlerim!
Anne ve babalar olarak yarınlarımızın ümidi olan
çocuklarımızı haklarına riayet ederek şefkat ve
merhametle yetiştirelim. Hz. Peygamber “Hiçbir baba
çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir hediye
veremez”5 buyurmuştur. Aşırı disiplin, otorite, baskı ve
bunlara bağlı olarak duygusal ve fiziksel şiddet, aşırı
koruyuculuk veya tamamen serbestlik, çocukların
kişiliklerini olumsuz etkilemektedir. Psikolojik ve sosyal
açıdan davranış bozukluğu göstermelerine sebep
olmaktadır. Unutmayalım ki, hakları ihlal edilerek ezilen
çocuk, adaletin değerini bilemez. Şiddete maruz kalarak
ezilen çocuk, merhametin anlamını çözemez. Kişiliği yok
sayılarak aşağılanan çocuk, geleceğini sağlıklı bir şekilde
inşa edemez. Sevgili Peygamberimiz, “Bakmakla
yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah
olarak yeter”6 buyurmaktadır.
Öyleyse kardeşlerim!
Yavrularımızın yaşama hakkına saygı duyalım. Helâl ve
sağlıklı gıdalarla büyütelim. Eğitimlerine gereken
hassasiyeti gösterelim. Maddî ihtiyaçlarını karşıladığımız
gibi, manevî ihtiyaçlarını da karşılamamız gerektiğini
unutmayalım. Kendilerine ve yaşadıkları topluma faydalı
bir fert olarak yetişmeleri için elimizden gelen gayreti
gösterelim. Hutbemi Kur’an’ın bize öğrettiği bir dua ile
bitirmek istiyorum: “Rabbimiz! Eşlerimizi ve
çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a
karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.”7 Amin.
Hollanda Diyanet Vakfı
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