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حيم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــــــِم ّٰللاه

 
َ ِعْنَدهُُٓ    َوَانَّ اّللٰه

ٌۙ
َنة  ا َاْمَواُلُكْم َوَاْوََلدُُكْم ِفتـْ َواْعَلمُُٓوا اَنَـّمَُٓ

ࣖيم  َاْجر  َعظ  
 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم :   َوقَاَل النَِّبُّ َصلَّى اّللَّ  
ِلَوَلِدَك َعَلْيَك َحقًّا وإٰن  … 

 

 

ÇOCUK: ALLAH’IN BİZE EMANETİ 

 

Muhterem Müslümanlar! 

 

Okuduğum Ayet-i Kerime’de Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız 

birer imtihan vesilesidir ve büyük mükâfat 

Allah’ın katındadır.”1 Okuduğum Hadis-i Şerif’te 

ise Sevgili Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor: 

“Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır.”2 

 

Aziz Mü’minler! 

 

Çocuklarımız Yüce Allah’ın bizlere bahşetmiş 

olduğu kıymetli bir emanettir. Onlar hayatımızın 

neşesi, yuvamızın bereketidir. Ailemizin umudu, 

geleceğimizin teminatıdır. Onun içindir ki 

çocuklarımızı sağlıklı bir aile ortamında, sevgi ve 

güzel ahlakla yetiştirmek öncelikli görevimizdir. 

Onları her türlü ihmal ve istismardan korumak, dini, 

ahlaki, hukuki ve herşeyden önce insani 

sorumluluğumuzdur. 

 

Kıymetli Müslümanlar! 

 

Ne acıdır ki, yozlaşmanın, ahlakı ve hukuku 

kaybetmenin, vicdansızlığın bedelini en fazla 

çocuklar ödüyor. Bir yanda yaşanan savaşların ve 

trajedilerin, mülteci kamplarının ve yoksulluğun; 

diğer yanda ihmal, istismar ve insanlık dışı 

davranışların en büyük mağduru çocuklar oluyor. 

 

 
1 Enfâl, 8/28. 
2 Müslim, Sıyâm, 183. 
3 Buharî, Cum’a 11 

Değerli Kardeşlerim! 

 

Çocuklarımız; sevgi, saygı, korunma, sevilme, 

güvenme, acıları paylaşma, sevinci tatma gibi 

değerleri aile içinde kazanır. Aileden insana sadece 

maddi varlıklar kalmaz; asıl miras olarak manevi 

değerler de yavrularımıza intikal eder. Zaman, ortam 

ve imkanlar ne kadar değişirse değişsin 

çocuklarımıza hayatı boyunca rehberlik edecek 

dinimizin yüce değerlerini ve insan olmanın bir 

gereği olan güzel hasletleri ancak eğitimle 

kazandırabiliriz. Bu eğitimi bizlere emanet olan 

çocuklarımıza vermek emanete sahip çıkmanın bir 

gereğidir. Bu konuda sevgili Peygamberimiz (sav) 

bir hadisinde şöyle buyurmuştur:  “Hepiniz 

idarecisiniz ve idare ettiklerinizden 

sorumlusunuz. Aile reisi de idarecidir ve 

ailesinden sorumludur.”3  

 

Muhterem Müslümanlar! 

 

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 etmemiştir. Onlarla 

şakalaşmış ve onlarla eğlenmiştir. Hz. Peygamber, 

namaz kıldırırken çocuk ağlaması duyduğunda 

namazı kısa tutmuş, kısa sureler okumuştur. Ayrıca 

kız ve erkek çocukları arasında asla ayrım 

yapmamıştır. Öyleyse gelin, bizler de çocuklarımıza 

selam verelim, onlarla oynayalım, onları anlamaya 

çalışalım, onların gönül dünyalarına dokunalım, iyi 

insan, iyi müslüman ve hayırlı evlat olmaları için 

elimizden gelen gayreti gösterelim. Unutmayalım ki 

bugünün çocukları yarının yetişkinleridir. Hutbemi 

şu ayet ile bitiriyorum: “Rabbimiz! Bize gözümüzü 

aydınlatacak eşler ve evlatlar nasip eyle. Ve bizi 

takva sahiplerine önder kıl.”4 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

4 Furkân, 25/74. 


