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٠ "Babanın çocuğuna karşı görevleri! 

Çocuğuna güzel isim koymak, 

terbiye etmek, okuyup yazmayı, ok atmayı, 

yüzmeyi ve zamanın silahlarını kullanmayı 

öğretmek, ona helal, temiz rızk elde 

etmesini sağlamak ve yetişince 

evlendirmektir.  
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•CENAB-I HAK’TAN SALİH EVLAT DİLEMEK. 

 

“Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı  

bize göz aydınlığı kıl ve bizi  

Allah’a karşı gelmekten sakınanlara  

önder eyle.” 

 

74 /(Furkan) 
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Çocukları hizmete alıştırmak. 

 

 

 

٠ “Allah’ım tembellikten sana 

sığınırım.” 
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ÇOCUĞA İYİ ÖRNEK / MODEL 

OLUNMALIDIR 

 
"Kim helal ve haramın ne olduğunu bilmeyen küçük bir 
çocuğa içki içirirse, Allah'ın o içirene, cehennem evinin 
irinlerinden içirmesi bir hakkı olur". 
"Peygamber(s.a.v) ahlakça insanların en güzeli idi. Benim 
sütten yeni kesilmiş olan Umeyr adında bir kardeşim vardı. 
Allah resulü (s.a.v ) bize şöyle derdi. Ey Ebu Umeyr1 Nuğayr 
ne yaptı? Nuğayr Ebu Umeyr'in kendisiyle oynadığı bir kuş 
idi. Çoğu kez o evimizdeyken namaz vakti gelirdi, üzerimde 
oturduğu şiltenin süpürüp temizlenmesini ve üzerine su 
serpilmesini emrederdi. Sonra kalkar namaza dururdu. Bizde 
onun arkasına saf olurduk v^bize namaz kıldırırdı. (Buharî ve 
Müslim, Ebu davud ve Tirmiz?) 
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Çocuğu temizliğe alıştırmak. 

 
 
 

“Temizlik imanın yarısıdır.” 
“Eğer ümmetim üzerine zahmet 
vermeyecek olsaydım, her namazda 
misvak kullanmalarını emrederdim.” 
(Kütüb-i Site, 10/161) 
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Çocuğun ilk konuşmasında 

Allah’ın ismini öğretmek. 

٠ “Çocuklarınıza ilk söylediğiniz 
،La ilahe illallah” kelime-i tevhidi 

olsun. Vefat ederken de aynı 

kelimeyi telkin ediniz.”(Kenzu l-

Ummal) 
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Çocuğun yanında kötü sözler 

konuşmamak. 

Çocukları şımarık ve arsız 

yetiştirmemek. 

Çocukları tasarrufa alıştırmak. 

Şefkat ve merhamete alıştırmak. 
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ÇOCUK KANDIRILMAMALI, 

VERİLEN SÖZ TUTULMALIDIR 

 
Resulü Ekrem (s.a.v ) ,in evinde bulunduğu bir 
günde; Gel sana bir şey vereceğim, 
diye annem beni çağırdı. Resulü Ekrem (s.a.v) 
anneme; 
Çocuğa ne vermek istedin? diye sordu. Annem: 
Hurma vereceğim, diye cevap verdi. Bunun 
üzerine Resulü Ekrem (s.a.v.) ; Eğer (aldatıp) bir 
şey vermeseydin sana bir yalan günahı 
yazılırdı, buyurdu 
Bir kimse çocuğa (gel sana şunu vereceğim) der 
ve sonra da vermezse bu sözü bir yalandır.“ 
 

www.mehmetzekiaydin.com 
 
  

http://www.mehmetzekiaydin.com/


ÇOCUK, KARŞI CİNSİN KİMLİĞİNE 

ÖZENDİRİLMEMELİDİR 
 
 
 

 

"Peygamber (s.a.v ) kadın elbisesi 

giyen erkeğe; erkek elbisesi giyen 

kadına lanet etmiştir." (Ebu Davud) 
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ÇOCUK İYİ DOĞRU GÜZEL  

DAVRANIŞLARA TEŞVİK EDİLMELİDİR 
 
 
 

٠ “Allah güzeldir, güzelliği sever; 

temizdir, temizliği sever; kerimdir, 

kerimi sever, cömerttir, cömertliği 

sever. Öyle ise avlularınızı temiz tutun 

da Yahudilere benzemeyin.” 
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ÇOCUKLARA HAYVAN 

SEVGİSİ VE HAYVANLARA  

İYİ DAVRANILMASI 

ÖĞRETİLMELİDİR. 

 

 

Nebi (sav) hayvanlara işkence 

       yapanlara lanet etti.” 
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ÇOCUKLARA HAYIR DUA'DA 

BULUNMAK. 
 

"Kendinize beddua etmeyin, çocuklarınıza 

beddua etmeyin, hizmetçilere de beddua 

etmeyin, mallarınıza beddua etmeyin; çünkü ٠ 

bedduanız Allah tarafından kabul edileceği 

saat rastlarsa kabul edilir, (ve siz 

üzülürsünüz)" (Ebu Davud ) 

”Hiç biriniz diğerine Allah sana lanet etsin, 

Allahın gazabına uğra, cehennemde yan gibi 

beddualarla lanetlemeyiniz." 
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Çocuklara temiz ve güzel elbise 

giydirmek. 

Yemek yemenin, su içmenin adabını 

öğretmek. 

Güzel ahlâklı çocuklarla arkadaşlık 

kurmasını sağlamak. 

Çocuklara dinî eserleri okutmak. 

Yetişince evlendirmektir. 
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Çocukları öpmek, sevmek, okşamak. 
Nebi (s.a.v) çocuklara her uğrayışında onlara 

tebessüm eder ve selam verirdi.” (Buharî, Müslim) 

“Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğün 

hakkını tanımayan bizden değildir.” (Ahmed, Ebu 

Davud, Tirmizî) 

Ebu Hureyre (r.a)’den şöyle rivayet ediliyor: Nebi 

(s.a.v) Haşan b.Ali (r.a)’yi öpünce, Akra’b. 

Habis(r.a): 

-Benim on tane çocuğum var. Hiçbirisini 

öpmedim, dedi. Resulallah (s.a.v) bunun üzerine 

şöyle buyurdu: 

“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” 

(Buhari,Müslim)                www.mehmetzekiaydin.com 
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• Çocuklarının yanında başkalarının 

arkasından dedikodu etmemek, suizan 

ederek ayıplarını araştırmamak, kötü 

ad takmamak, gıybet etmemek. 
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Dua 

 

٠ “Rabbimiz! Eşlerimizi ve 

çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve 

bizi Allah’a karşı gelmekten 

sakınanlara önder eyle.” (Furkan/74) 
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Ergenlik çağına gelen kız ve erkeğin 

halleriyle ilgilenmek. 

 

 

• Furkan suresinin 74. ayeti: “Rabbimiz! 

Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz 

aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı 

gelmekten sakınanlara önder eyle.” 
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“Ey inananlar! Kendinizi ve aile halkanızı 

yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten 

koruyun..” (Tahrim, 6) 
 

“Hiçbir baba, çocuğuna güzel ve yararlı 

eğitimden daha değerli bir miras 

bırakamaz.” (Tirmizî, Birr, 33) 

“Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı 

bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı 

gelmekten sakınanlara önder eyle.” 

(Furkan/74) 
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Güzel bir ad koymak 
 
 
 

“Siz kıyamet günü, kendi adlarınız ve 

babalarınızın adlarıyla çağrılacaksınız, 

öyleyse, adlarınızı güzel kılın.” (Ebu 

Davud, Edeb 70) 

"Çocuğun babası üzerindeki 

haklarından biri, ismini ve edebini 

güzel yapmasıdır.” 
www.mehmetzekiaydin.com 
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Helalinden gıdasını temin etmek. 

 
   

“Allah yolunda sarf ettiğin dinar, köle azad 

etmek için sarf ettiğin dinar, fakire sadaka 

olarak verdiğin dinar ve ailene sarf ettiğin 

dinar... Bunların ecir bakımına en üstünü 

ailene sarfettiğindir. (Müslim) 
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(Hepiniz, çobansınız. Çoban, sürüsünü 

koruduğu gibi, siz de evinizde ve emriniz 

altında olanları cehennemden 

korumalısınız! Onlara Müslümanlığı 

öğretmezseniz, mesul olursunuz.) 

(Müslim) 

“Her doğan, (islâm) fıtratı üzerine doğar. 

Sonra, anne-babası onu Hristiyan, 

Yahudî veya Mecusî 

yapar. www.mehmetzekiydin.om 



İSLAMDA EVLENMEK 

 

VE 

 

ÇOCUK YETİŞTİRMEK  

 

TEŞVİK EDİLMİŞTİR. 



Kız erkek ayrımı yapmamak. 

 ٠KIZ ERKEK AYRIMI YAPMAK 

CAHiLiYYE ADETİDİR. 
٠ Peygamberimiz, “Koruduğu, 

ihtiyaçlarını giderdiği ve merhamet ettiği 

üç kızı olan kimseye şüphesiz Cennet 

farz olmuştur.” buyurunca, cemaatten 

biri: 

-İki tane olursa, ya Resulallah? dedi. 

“iki tane de olsa.” buyurdu, (ibn Mace; 

Ahmed) 
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Kişinin öldükten sonra geride 

bıraktığı şeylerin en hayırlısı, 

kendisine dua eden salih bir evlat, 

sevabı kendisine ulasan sadaka-i 

cariye, kendisinden sonra halkın amel 

ettiği ilimdir. 

 

 

"Bir baba, cocuğuna güzel terbiyeden 

daha iyi bir miras bırakamaz." [Tirmizi] 
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Kız ve erkek çocuklarının 

yataklarını ayırmak. 
 
 
 
 

٠ “Çocuklarınıza yedi yaşına 

geldiklerinde namazı emrediniz. 

Yataklarını ayırınız.”(Camius-Sağir) 
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Küçük çocuklarla 

şakalaşmak. 
 
 
 

٠ “Çocuğu olan kimse ona karşı 

çocuklaşsın.” (Ibn Asakir) 

٠ Nebi (s.a.v) Haşan veya Hüseyin 

(r.a)’in elini tutar, onun iki ayağını 

kendi ayağı üzerine koyar sonra da 
،،Haydi çık” buyururdu. (Taberan?) 
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Küçük yaşta çocukları 

korkutmamak. 
 
 
 
 
 

‘Hiçbir mümin korkutulmasın.’ 

 

(Edebul-Müfred,I,470,225) 
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Namaza ve diğer ibadetlere 

alıştırmak. 
 

Ey Muhammed (AS)! Ailene namazı 

emret. Kendin de ona sabır ile devam 

et.”(Taha/132) 

“Çocuklarınıza yedi yaşına 

geldiklerinde namazı 

emrediniz.”(Camius-Sağir) 
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“Nikâh benim sünnetimdir. Benim 

sünnetimden yüz çevirenler benden 

yüz çevirmiş olurlar.” (İbn Mâce, 

Nikâh, 1) 

“Evleniniz ;çoğalınız; sizin 

çokluğunuzla övünürüm.” (Tecrid, XI, 

251) 
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Çocukları severken adalete riayet 

etmek. 
 
 

• Nebi (s.a.v) in yanında bir adam 

vardı. Bu adamın oğlu geldi, adam 

onu öptü ve kucağına oturttu. Kızı 

gelince ise onu önüne oturttu. Bunun 

üzerine Resulallah (s.a.v) buyurdu ki: 

“Onlara eşit davranamaz mıydın?” 
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Çocukları yalancılığa alıştırmamak. 

Çocukları sert davranamamak ve 

dövmemek. 

Çirkin sözler söylememek, beddua 

etmemek. 

Çocukların eğitimiyle meşgul olmak. 
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Sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okumak. Tatlı bir 

şeyle ağzını açmak. 

Akika kurbanı kesmek. 

Erkek çocuklarını sünnet ettirmek. 

٠ 

  "Çocukta yedi şey sünnettir. Yedinci gün adı 

konur; sünnet edilir; ondan bunun sıkıntısı 

giderilir; kulağı delinir; adına kurban kesilir; 

başına akikasının kanı sürülür; saçının 

ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk edilir. 

(Teberani) 
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İYİ ARKADAŞ EDİNİLMESİ 

SAĞLANMALIDIR 
 

 

٠ “Kişi dostu dini üzeredir. Bu 

nedenle kişi kiminle dost olacağına 

dikkat etsin.(Davud, Tirmizî) 
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TEŞEKKÜRLER 
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