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PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK 

Muhterem Müslümanlar! 

Bir gün Peygamber (s.a.v) torunu Hz. 

Hasan’ı öperken, yanında oturan sahabeden Akra 

bin Hâbis (r.a) ‘Benim on tane çocuğum var, 

bugüne kadar hiçbirini öpmedim’ deyince 

Efendimiz (s.a.v), “Merhamet etmeyene 

merhamet olunmaz.”1 buyurarak çocuklara 

karşı şefkatli ve merhametli olunması gerektiğini 

ifade etmiştir. 

Değerli Kardeşlerim! 

  Yüce Allah’ın insanlara bahşettiği en 

büyük nimetlerden biri de çocuklarımızdır. Onlar 

gözlerimizin aydınlığı, geleceğimizin teminatı, 

evlerimizin neşe kaynağıdır. Aynı zamanda onlar 

bizler için imtihan vesilesidir. “Mallarınız ve 

çocuklarınız sizin için birer imtihandır.”2 

ayetiyle bu gerçek ifade edilmektedir. 

Çocuklarımızı milli ve manevi değerlere bağlı 

olarak yetiştirmek, onların terbiyeli ve ahlaklı 

olmalarını sağlamak en önemli görevimizdir. 

Peygamberimiz (s.a.v), Hiçbir baba, çocuğuna 

güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras 

bırakmamıştır.3 buyurmuştur. 

Kıymetli Müminler! 

 Her konuda olduğu gibi çocuklarla 

iletişimde de Peygamberimiz en güzel örnektir. 

O hem kendi çocukları ve torunları hem de 

ashabının çocukları ile yakından ilgilenirdi. 

Çocuklar ağladığında onları sevindirmeye çalışır, 

bazen onlarla oynar, bazen devesine bindirir, 

bazen omuzuna alırdı.  İçlerinden mahzun ve 

yetim olanları sevindirir, onlara selam verir, hal 

ve hatırlarını sorar, onlarla şakalaşır, 

hastalandıklarında ziyaretlerine gider, sevgi ve 

şefkatini onlardan hiç esirgemezdi. O 

‘Küçüklerine sevgi, büyüklerine saygı 

göstermeyen bizden değildir.’4 buyurmuştu. 

Muhterem Müslümanlar! 

Bugün dünya çocukları merhamet ve 

sevgiye ne kadar da muhtaçtır. Zira sevgi ve 

merhamet yoksunu günümüz dünyasında pek çok 

çocuk ihmal edilmekte, türlü istismara maruz 

bırakılmaktadır. Kimi çocuk barınma, beslenme, 

sağlık ve eğitim gibi en temel haklardan mahrum 

kalmakta, kimi de savaşın, sürgünün ve açlığın 

pençesinde her gün Yüce Yaratan’a insanlığı şikâyet 

etmektedir. Öyleyse geliniz; hep birlikte 

geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sahip 

çıkalım. Yavrularımızı iyi bir insan olmaları için 

rahmet, merhamet ve şefkat ikliminde yetiştirelim. 

Onların temiz ve pak gönüllerine Allah sevgisini ve 

muhabbetini yerleştirelim. Peygamberimizin örnek 

ahlakını yavrularımıza iyi tanıtalım.  

Yüce Allah, bizlere yavrularımız için daha 

yaşanır, daha güzel ve daha güvenli bir dünya 

kurmayı nasip etsin. 

Değerli Müslümanlar! 

Ne yazık ki dün yine bir terör eylemi ile 

sarsıldık. Nice’de meydana gelen ve 3 masum 

vatandaşın ölümüne sebep olan saldırı hepimizi 

derinden üzdü. 

Unutulmamalıdır ki, barış dini olan İslam 

adı kullanılarak yapılan her türlü şiddet eylemi, en 

büyük zararı yine kendi bağlılarına vermektedir.  

İnsanlığın huzurunu ve güvenliğini tehdit 

eden eylemleri hiçbir din ve evrensel değer tasvip 

etmez. 

Bu vesileyle, bu tür şiddet ve eylemleri 

tekrar kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ve 

yakınlarının acılarını yürekten paylaşıyor, yaralılara 

acil şifalar, vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. 

 
1 Buhari, Edep: 18 
2 Enfal Suresi: 8/28 
3 Tirmizi, Birr: 33 
4 Tirmizi, Birr: 15 


