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Bismillahirrahmanirrahim 
[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla] 

“(Onlar) ‘Ey Rabbimiz! E şlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a kar şı 
gelmekten sakınanlara önder eyle’ diyenlerdir.” 

 [Furkan suresi, ayet 74] 
  

Muhterem Müslümanlar! 
       
Yüce dinimiz İslam, aklın, nefsin, 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. 
  
Bütün insanlara ve Allah’ın yarattığı her şeye karşı daima sevgi ve şefkat içinde olan sevgili peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.v.), özellikle çocuklara karşı farklı bir muhabbet beslemiştir. Sevilmeyi, şefkati ve merhameti yeterince 
tadamayan cahiliye devri çocukları, onun sayesinde toplumun göz bebeği haline gelmişlerdir. 
  
Aziz  Müslümanlar! 
  
Çocuklarımız bizlere Allah’ın emanetidir. Yavrularımıza doğrular öğretildiği ve güzel alışkanlıklar kazandırıldığı sürece 
hayırlı birer evlat olurlar. Bu sebeple, onların yetiştirilmelerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan 
bir kaçını şöyle ifade edebiliriz: 
  
-Her şeyden önce güzel söz ve davranışlarla onlara örnek olmak, 
-Helal lokma ile beslemek, 
-Huzurlu ve kavgasız bir aile ortamı hazırlamak, 
-Ruh dünyalarını güzel ahlak ile süslemek, 
-Sorumluluk bilinci aşılamak, 
-Dini ve milli değer ve görevlerini zamanı geldiğinde uygun bir tarzda anlatmak,      
 öğretmek ve yaşamalarını sağlamak, 
  
Değerli Müslümanlar! 
  
Bir toplumun geleceğini çocuklarının ve yetişmekte olan neslinin şimdiki haline bakarak anlayabiliriz. Aslında çocuğa 
yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Eğer ev, arsa apartman almadan önce çocuklarımızın maddi ve manevi 
değerlerle donatılmış, hayırlı evlatlar olarak yetişmeleri için onların eğitimlerine yatırım yapar, onların iyi eğitim almaları 
için hiçbir masraftan kaçınmazsak bu yatırımlarımız gelecekte boşa gitmez. Allah’ını, kitabını bilen, ana babaya hürmeti 
önemseyen güzel ahlaklı bir çocuk büyütmek demek; gelecek için yapılan bu binanın temelinin çok sağlam olması 
demektir. 
  
İçinde yaşadığımız şu modern ve büyük ülkenin gelişmiş bütün imkânlarından yararlanarak, milli ve manevi değerlerimizi 
de ihmal etmeden yetiştireceğimiz çocuklarımız, gelecekte gururumuz olacaktır. Mesela Almancayı çok yüksek düzeyde 
kullanan, bununla birlikte ana dili Türkçeyi de çok güzel konuşabilen, İslam ahlakıyla donatılmış olan çocuğumuz, nerede 
ve hangi konumda olursa olsun yüce milletimizin yüz akı olacaktır.  
  
Değerli mü’minler! 
  
Bugün Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bağımsızlığın ve millet egemenliğinin sembolü TBMM’nin açıldığı gün olan 23 Nisan gününü çocuk 
bayramı olarak ilan etmesi çok manidardır. Çünkü bugünün küçükleri yarının büyükleri, varlığımızın gelecekteki teminatı 
olacaklardır. Çocuklarımız adına kutlanan bu bayram dünyada kutlanan tek çocuk bayramıdır. 
  
Hutbemi, bir ayet-i kerime ve hadis-i şerif ile bitiriyorum. “(Onlar) ‘Ey Rabbimiz! E şlerimizi ve çocuklarımızı bize göz 
aydınlığı kıl ve bizi Allah’a kar şı gelmekten sakınanlara önder eyle’ diyenlerdir.” [1] “Çocuklarınıza güzel 
davranınız ve onları güzel terbiye ediniz.” [2] 
  
[1] Furkan, 25/74 
[2] İbn-i Mace, Edep, 3 
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