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Ders : 48  
Konu : Sâlih Nesil  Yetiştirmek 
     Çocuklar; Allah’ın, anne-babaya bir ihsanı ve emânetidir. Aynı zamanda dünya hayatının süsüdür. 

Kur’ân-ı Kerîm’de ;                            

نَْيا  اَلَْماُل َوالَْبُنوَن ٖزيَنُة الَْحٰيوِة الدُّ                                                  

     “Mal ve evlat, dünya hayatının süsüdür”1  buyurulmaktadır.  

     İnsanlar, geride bıraktıkları nesillerle devam ederler. Hiçbir anne-baba neslinin kesilmesini, 

isminin unutulmasını istemez. Evlenmenin sebeplerinden biri de geride hayırlı bir nesil bırakma 

arzusudur. 

    Aile; toplumun temeli, çocuklar da ailenin teminâtıdır. Karı-kocayı birbirine bağlayan en önemli 

bağ çocuklardır. Çocuklar, cennet çiçekleridir. Resûlullah (s.a.v.): 

                                                                                                                  
    ‘’Çocuk, cennet çiçeklerindendir’’2 buyurmuştur. 

Gözleri yıldızlara, 

Dilleri bala benzer. 

Erenler anlattı ki, 

Çocuklar güle benzer.  (Ahmet Efe) 

    Ailenin göz bebeği olan çocukların, hayırlı birer  insan olmaları için en iyi şekilde yetiştirilmeleri 

gerekir. Aksi halde, mutluluk kaynağı, evlerin neşesi olan çocuklar, felâket ve azap sebebi olabilir. 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 

 

َيا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمُنوا قُوا اَنُْفَسُكْم َواَْهٖليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرُة 
َما ُيْؤَمُرونَ  َيْعُصوَن اللَّٰه َما اََمَرُهْم َوَيْفَعلُونَ َعَلْيَها َملِٰئَكٌة ِغَلاٌظ ِشَداٌد َلا  

      ‘‘Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin 

başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine 

emredilen şeyi yapan melekler vardır.‘‘3 

      Çocukların yetiştirilmesi, terbiye edilmesi kolay değildir. Bilgi, sabır, ciddiyet ve devamlılık ister. 

Bunun için de anne-babaların öncelikle iyi yetişmiş olmaları, nasıl davranacaklarını iyi bilmeleri 

gerekir. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:  

                                                           
       “Hiçbir baba, çocuğuna güzel edepten daha değerli bir miras bırakamaz”4 

                                                           
1 Kehf suresi, 46. âyet. 
2 Kenzü’l –Ummal -Ali el-Müttaki- C.16.Hd. No:44422 
3 Tahrim suresi, 6. ayet 
4 Camiu’s-Sağîr, Suyûtî, C.2, sh.130. 
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     Çocuklar, iyi veya kötü alışkanlıkları önce evde kazanırlar. Çünkü ev, bir okul gibidir. Evin hanımı 
çocuğun en yakını ve terbiyecisidir. 
    Ailenin geçimini temin eden koca genellikle dışarıda olduğu için, çocukların terbiyesi üzerinde 
kadın kadar etkili olamaz. 
    Çocuklar, annelerinin küçük kopyasıdır. Çünkü anne, başlı başına bir okuldur. Çocuğun şahsiyetinin 
şekillenmeye başladığı yer ana kucağıdır. 
    Şuurlu anneler, çocuklarının maddî ve mânevî terbiyeleri üzerinde titrerler. Çocuğa verilecek iyi bir 
terbiyenin onlara bırakılacak en değerli miras olduğunu bilirler.  Anne, dünyaya getirdiği çocuğun, 
başta ailesi olmak üzere bütün insanlığa faydalı olması için yetiştirme metodlarını iyi bilmelidir. 
    Herkes rastgele öğretmen olamıyorsa, her kadın da rastgele anne olamaz. Şurası unutulmamalıdır 

ki; iyi nesiller, iyi annelerin eseridir. Ancak bu; çocukların terbiyesi ve yetiştirilmesi anneye aittir gibi 

anlaşılmamalıdır. Çünkü çocukların yetiştirilmesinde baba, birinci derecede sorumludur. Çünkü 

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

                                                                                                      
“Hepiniz çobansınız, idarenizin altındakilerden  sorumlusunuz”5 buyurmuştur. 

       Anne-babaların çocuklarını yetiştirme konusunda özel olarak şunlara dikkat etmeleri gerekir: 

1- Çocuk Dünyaya Gelmeden Önce Alınacak Tedbirler: 

a- İyi nesiller yetiştirebilmek için öncelikle evlenirken isabetli eş seçimi yapılmalıdır. 
b- Anne-baba haram ve şüpheli yiyeceklerden uzak durmalı, helal lokma ile beslenmeli  kötü söz 

ve davranışlarda bulunmamalıdır. 
c- Dünyaya gelecek olan çocuğun hayırlı ve sâlih bir evlat olması için dua edilmeli, Kur’an 

okunmalı ve dinlenmelidir. 
2- Çocuk Dünyaya Geldikten Sonra Alınacak Tedbirler: 
a- Çocuğa güzel bir isim verilmeli, sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet okunmalı, böylece 

doğduğunda ilk duyduğu şey Allah’ın adı olmuş olur. Öldüğünde de insanlara Kelime-i Tevhid 
telkin edilir. Hayat Allah’ın adıyla başlamış, Allah’ın adıyla bitmiş olur ki gerçek hayat budur. 

b- Çocuk için akika kurbanı kesilmeli, sadaka verilmelidir. 
c- Çocuğa helal lokma yedirilmeli, haram ve şüpheli şeylerden uzak durulmalıdır.  
d- Çocuğa Kur’an öğretilmelidir. Çünkü Resûlullah (s.a.v.):       

                                                                                                       
      ‘'Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir’’6 buyurmuştur. Diğer bir hadîs-i şerifte: 

      “Çocuklarınızı üç güzel huy ile terbiye edin: Peygamberiniz'in sevgisi, Ehl-i Beyti’nin sevgisi ve 

Kur'an okuma sevgisi ile. Çünkü Kur'an hâfızları (Hamele-i Kur'an) hiçbir gölgenin olmadığı 

(kıyâmet) gününde Allah’ın Peygamberleri ve seçkin kulları ile Allah’ın (arşının) gölgesindedirler”7 

buyurulmaktadır.  

e- Ailede İslam ahlakının havası esmeli, çocuğa sevgiyle yaklaşılmalı; yaşına uygun olarak ve 
dozu iyi ayarlanarak imân, amel ve ahlâk terbiyesi verilmelidir. Resûlullah(s.a.v.) şöyle 
buyurmuştur: 

                                                           
5 Riyazüs Salihin - C.1, Sh.306 
6 Riyazü’s-Sâlihîn C.5 , Sh.96 
7 Kenzü’l-Ummâl, Ali el-Müttaki, Hadis No: 45409 
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      ‘’Çocuklara ikramda bulununuz, onları güzel terbiye ediniz.’’ 8  

f- Anne-baba çocuğa güzel bir eğitim vermeli, bu eğitim, hem bedeni  hem de ruhî olmalı, çocu- 
ğun evdeki eğitimi de  ihmal edilmemeli, evi bir okul gibi düşünmelidir. Çünkü evler birer okul, bu 
okulun öğretmenleri de anne-babalardır. 

g- Anne-baba, çocuklarına iyi örnek olmalı, onlara anlayacağı şekilde nasihat etmelidir. Hz. 
Lokman oğluna şöyle nasihat etmiştir:    

 

لٰوَة َواُْمْر بِالَْمْعُروِف َوانَْه َعِن الُْمْنَكِر َواْصِبْر َعلٰى َما يَ  ا ُبَنیَّ اَِقِم الصَّ
 اََصاَبَك اِنَّ ٰذلَِك ِمْن َعْزِم اْلاُُمورِ 

                                  
“Yavrucuğum namazı kıl, iyiliği emret kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret, 
çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.” 9  
 
    h- Aile reisi olan baba sorumluluğunu iyi bilmeli; çocuğu, yedi yaşına gelince  özellikle namaza 
alıştırılmalıdır. Çünkü ağaç yaş iken eğilir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 

 

لٰوِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها  َواُْمْر اَْهَلَك بِالصَّ

                                                           
    ‘‘Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et…‘‘10 
 
    i- Aile ortamında, sevgi,saygı, ilgi, merhamet ve huzur olmalı, eşler arasında kavga ve anlaşmazlık 
olmamalıdır. Resûlullah (s.a.v.):                                                                                  
   ‘’Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin hakkını gözetmeyen bizden değildir’’11     
buyurmuştur. 

Tam sevenler sevince, 

Duyguları ne ince, 

Solar, örselenince, 

Çocuklar güle benzer!  

                         (Ahmet Efe) 

i- Anne-Baba, çocuğun kimlerle arkadaş olduğuna dikkat etmelidir.  

Hadîs-i şerifte:                                                                          

    ‘’Kişi dostunun dini üzeredir. Sizden biriniz kiminle dost olduğuna baksın“12 buyurulmuştur. 

j- Ahlak ve mânevî değerlerin ayaklar altına alındığı, yerlerden uzak tutmalı,içki, uyuşturucu, 
kumar, fuhuş gibi kötü alışkanlıklar edinmemeleri konusunda dikkatli davranmalıdır. 
 

                                                           
8 Sünen-i İbn-i Mâce – C.9 - Sh. 459 
9 Lokman suresi, 17-19. âyetler. 
10 Tâhâ suresi, 132. ayet 
11Riyazüs-Sâlihin-C.2-Sh.533   
12 Riyâzü’s-Salihin, C.2, Sh.559 
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Sonuç olarak çocuğa verilebilecek en büyük hediye, bırakılabilecek en güzel miras iyi bir 

terbiyedir. Çocuklarının her türlü maddî ihtiyaçlarını sağlamak için çalışan, öldükten sonra da evler, 

arsalar, servetler bırakmak için gece gündüz çalışan anne-babalar, arkalarından bir Fatihâ bile 

gönderemeyecek, bıraktıkları servetleri şeytanî yollarda harcayacak cennet çiçeği yerine, cehennem 

odunu çocuklar bırakmak istemiyorlarsa, onlara iyi bir edep ve terbiye mirası bırakmayı düşünmeli- 

dirler.  

Çünkü Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:   

       “İnsan ölünce, şu üçü dışında bütün amellerinin sevabı kesilir; sadakay-ı câriye, kendisinden 

istifade edilen ilim, arkasından duâ eden hayırlı evlat.”13 

                                    Can gelirdi cihâna 
Anlaşılsaydı mânâ 

Büyükler bahçıvana, 

Çocuklar güle benzer. 

                            (Ahmet Efe) 

Alınacak Dersler: 

1. Çocuklarının dinî hayatını düşünen ve onları dinî terbiyeyle yetiştiren baba ve anneler, daha 

dünyadayken çocukları tarafından gördüğü hizmet ve hürmetle bunun mükâfatını 

alacaklardır. 

2. Çocuklarını ihmal eden anne babalar ise daha dünyadayken çocukları tarafından 

horlanacaklar, belki de bakım evlerine terk edileceklerdir. Ahirette ise Cenâb-ı Hakk’a bu 

sorumsuzluklarının hesabını vereceklerdir. Allah cc, huzurunda çocukları kendilerinden: 

“Neden bizi  İslam terbiyesi ile yetiştirip ahiretimizi kurtarmadınız?” diyerek davacı 

olacaklardır. 

3. İslâm’dan bîhaber olan, çocuk psikolojisini bilmeyen, sabırsız, tahammülsüz, cahil anne ve 

babaların çocuklarını ne kadar terbiye edebilecekleri bilinmektedir. İyi bilinmelidir ki; çocuk 

yetiştirmek ehemmiyet verilmesi, ciddiyetle üzerinde durulması ve kafa yorulması gereken 

önemli bir iştir.  

4. Bir insan ibadetlerinde ve dinî hayatında çok hassas olabilir ama çocuklarını eğitme 

konusunda aynı hassasiyeti göstermiyorsa hiç farkına varmadan onların kayıp gittiğini geç 

kalmış bir şekilde anlayacaktır.  

 
Not:Bu hafta; 
1-Sâlih evlat yetiştirme konusundaki sorumluluğumuzu gözden geçirelim. 

2-Peygamber (s.a.v.)’in ‘’Evlatlarınıza ikramda bulununuz...’’ hadisini mânâsıyla ezberleyelim. 

                       

                                                           
13 Riyazü’s-Sâlihîn – C.1, Sh.7 


