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Çocuklara güzel örnek olmak 
 

Cenab-ı Hak, insanoğlunu en güzel bir 

şekilde yaratmış, sayısız nimetler vermiş ve 

onu bir takım görevlerle sorumlu kılmıştır. 

Şüphesiz Rabbimizin bahşettiği dünyanın en 

güzel nimetlerinden biri de bize emanet 

olarak verdiği ve ”dünya hayatının süsü”(1) 

olduğunu bildirdiği çocuklarımızdır. Bu 

nimetin şükrünün eda edilmesi ve emanetin 

korunması ise onların güzel bir şekilde terbiye 

edilmesine bağlıdır. Anne-babaların iyi nesil 

yetiştirme görevi, çocukların ise anne-babaya 

itaat etme sorumluluğu vardır.  

 

Değerli Mü’minler! 

 
Çocuğun ilk eğitimini aldığı yer evi, 

ilk öğretmenleri de anne-babalarıdır. Çocuğun 

bedensel gelişimi için anne sütünün yerini bir 

başka gıda ile doldurmak imkânsız olduğu 

gibi, ahlaki gelişimi için ailenin verdiği sevgi, 

şefkat ve ahlâkî değerleri de bir başkasının 

vermesi mümkün değildir.  

 

Çocuklar hiçbir değer hükmüne sahip 

olmadan dünyaya gelirler ve büyüklerin 

onlara verdiği hayat anlayışını ve davranışları 

kazanırlar. Çocukların gözünde en mükemmel 

insanlar anne ve babalardır. Bu nedenle 

çocuklarımıza neler söylediğimiz değil, 

onların önünde neler yaptığımız önemlidir. 

Sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. 

Çocuklarımıza dünya ve Ahiret mutluluğunu 

sağlayacak tavsiyelerde bulunurken, 

söylediklerimizi önce kendimiz yapmak ve iyi 

örnek olmak zorundayız. Alkol ve sigara 

kullanan anne-babanın çocuklarına: Alkol 

alma! Sigara içme! demesi ne kadar etkili olur 

acaba?  

 

Bu konuda Yüce Rabbimiz: ”Kitabı okuyup 

durduğunuz halde kendinizi unutur da, 

başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? 
Düşünmez misiniz?”(2) buyuruyor.  

                                                 
1 Kehf, 18/46. 

2 Bakara, 44 

3 Tirmizi, Birr, 6 

4 Tahrim, 6 

Bu nedenle çocuklarımıza güzel örnek olmak 

için sözümüz ve davranışlarımız bir bütünlük 

arz etmelidir. Helal haram tanımayan bir ana-

babanın çocuklarına yalanın, rüşvetin, içki ve 

kumarın kötülüğünden söz etmeye hakkı olur 

mu? Olsa da etkisi bulunur mu? Aile 

bahçemizin gülleri olan çocuklarımızı, 

çevremizin soldurmaması için; onları dinî ve 

millî konularda bilgilendirmeliyiz. 

Çocuklarımıza nasihat ederken uygun bir 

ortam hazırlamalıyız ve onların kabul 

edebileceği bir üslup kullanmalıyız. Doğruları 

kırmadan, incitmeden öğretmeliyiz. 

 

Aziz Mü’minler! 

 
Hayatta en değerli varlığımız olan 

evlâtlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli 

miras, onların güzel bir ahlâka sahip 

olabilmelerini sağlamaktır. Sevgili 

Peygamberimiz ”Hiçbir baba çocuğuna 

güzel bir terbiyeden daha güzel bir miras 
bırakamaz’ buyurmuştur”(3). Bu mirası 

onlara bırakabilmek için ise önce bizim bu 

servete sahip olmamız gerekmektedir.  

 

Değerli Mü’minler! 
 

Söylediklerimizin etkili olması, bizim 

de söylediklerimize göre yaşamamıza 

bağlıdır. Çocuklarımızın nasıl olmasını 

istiyorsak biz de öyle olmalıyız. Çocukların 

nasihatten çok iyi örneğe ihtiyacı olduğunu 

unutmamalıyız. Yaptığımız her yanlış, çocuğa 

da aynı yanlışı yapma hakkını verebilir. 

Çocuklarımızı vatan ve milletimize faydalı 

olacak şekilde eğitmeliyiz, onları en iyi 

şekilde yetiştirip; her konuda onlara iyi örnek 

olmalıyız. Hutbemi bir ayet mealiyle 

bitiriyorum. Ey Đman edenler! Kendinizi ve 

ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan 
ateşten koruyunuz” 

  

 

 

 

 

 

 


