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Çocuklar arasında adil davranmak 
 

ْبسم هللا الرحم َْ ْ ِ ِ ِن الرحيمِ ِِ َ ْ  
َعلموا أنما أموالكم و أوالدكم فتنة وٱَو  َ ٌَ َ ْ ِ ْ ُْ ُُ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ ٌأن هللا عنده أجر عظيم ْ ِ َِ ٌ ْ ُ ْ َ َّ  

 
Bismillahirrahmanirrahim 

“Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafaat ise 
Allah katındadır.” 

 
[Enfal suresi, ayet 28] 

 
Muhterem Müslümanlar!  
 
Dünya hayatımızın süsü olan evlatlarımız, yüce Rabbimizin bizlere birer emaneti ve aynı 
zamanda bir imtihan vesilesidir. Onları maddi ve manevi alanda yetiştirdiğimiz ve onlar arsında 
adil davrandığımız ölçüde bu imtihanı kazanmış olacaz. Zira Allah (c.c.), yüce kitabımız Kur’an-ı 
Kerim‘de “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafaat 
ise Allah katındadır.” [1] buyuruyor. 
 
Değerli kardeşlerim!  
 
Adalet, herşeyi layık olduğu yere koymak, doğru hüküm vermek , haksızlıktan ve taraflı 
davranmaktan sakınmaktır. Adaletle herkes yükümlüdür. Evimizin huzurlu, aile yuvamızın uzun 
ömürlü olması, anne babaların evlatlarına  şefkatli, merhametli ve adaletli davranmalarıyla 
mümkün olacaktır. Adaletin olduğu yerde huzur ve güven vardır. Bir aile düşünün ki, anne 
baba kendi çocukları arasında adalet ölçülerine uymaz, evlatlarının bir kısmına sevgi 
gösterirken diğerlerini azarlarsa bu ailede hiç huzur olur mu? Bu aile fertlerinin birbirine sevgi 
ve saygısı kalır mı? Elbette kalmaz. Bakınız evlatları arasında  farklı davranan bir sahabi  nasıl 
uyarılıyor: “Numan bin Beşir anlatıyor: Babam bana malından bir şeyler hibe etmişti. 
Annem binti Revaha: ‘Bu hibeye Peygamberimizi şahit tutmazsan kabul etmem, dedi. 
Bunun üzerine bana yaptığı hibeye şahitlik yapması için babam, beni alarak 
Peygamberimize götürdü. Durumu öğrenen Peygamberimiz: Başka çocukların var mı? 
diye sordu. Babam, 'Evet, var' dedi. Peygamberimiz de: Bütün çocuklarına aynı şekilde 
hibede bulundun mu? deyince Babam, 'hayır' dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz 
(s.a.v): Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adil davranın,buyurdu. Babam Allah 
Rasülü’nün huzurundan çıktıktan sonra bana yaptığı hibeden vazgeçti.” [2] 
 
 
Kıymetli  Kardeşlerim! 
 
Haklı ve makul bir gerekçe olmadan çocuklar arasında farklı bağışta bulunmak, birini diğerine 
tercih etmek, kardeşler arasında kıskançlık ve kırgınlıklara yol açar, kendi aralarındaki 
sevgilerini ve bağlılıklarını zedeler. Anne babalarına olan saygılarını azaltır, nefretlerini artırır. 
Bu da minik dünyalarında korkunç fırtınalar estirerek yalnız kaldıklarını hissettirir ve ruh 
dünyaları alt üst olur. Peygamber Efendimiz bir gün: “Allah (c.c.), öpücüğe varıncaya kadar 
her hususta, çocuklar arasında adaletli davranmanızı sever.” [3] buyurarak, hem sevgi ve 
ilgide hem de hediye ve bağış yapmada adaletle muamele edilmesini istemiştir.  
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Aziz Mü’minler! 
 
Aynı anne babanın çocukları olsalar bile, her çocuk farklı yaratılış ve özelliklere sahip olabilir. 
Kalbimizde yer bulan özel sevgi ve muhabbet duygularımızı asla çocuklar arasında ayrımı 
çağrıştıracak bir noktaya getirmemeliyiz. Evlerimizi şiddetten uzak, huzurlu ve emniyetli bir 
yuva haline getirmek istiyorsak çocuklarımız arasında mutlaka adil davranmalıyız. Kıyamet 
günü Allah-ü Teala’nın en çok değer verdiği kimselerin adaletle iş görenler olduğunu 
unutmamalıyız.   
 
Hutbemi bir  ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyorum: “Hep adaletle iş görün, şüphesiz ki Allah, 
adil olanları sever.” [4] 

 
 

[1] Enfal, 8/ 28. 
[2] Buhari, Hibe,12-13. 
[3] El-Camiu’s-Sağir, 2/297. 
[4] Hucurat, 49/9. 
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