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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ن َضْعٍف ثهَم َجعََل ِمن بَْعِد َضْعٍف قهَوةً ثهَم  الَِذي َخلَقَكهم ّللَاه  م ِ

قهَوةٍ َضْعفاً َوَشْيبَةً يَْخلهقه َما يََشاءه َوههَو اْلعَِليمه  َجعََل ِمن بَْعدِ 

 اْلقَِديره 
ه َعلَْيِه َوَسلَمَ  ِ َصلَي ّللا   قَاَل َرسهوله ّلل 

 لَْيس ِمنَا َمْن لَْم يَْرَحْم َصِغيَرنَا َويهَوقِ ْر َكبِيَرنَا
 

 

BÜYÜKLERİMİZE HÜRMET, DİNİMİZİN 

EMRİDİR 

 

Muhterem Mü’minler! 

 

 Dinimiz insanların dünya ve ahirette mutlu 

yaşamaları için bir takım prensipler koymuştur. Bu 

prensiplerin başında sevgi, saygı, hürmet ve 

merhamet duyguları gelmektedir. İnsan, ancak bu 

yüce duygular sayesinde mutlu olabilir

 Peygamberimiz(s.a.v) okumuş olduğum Hadisi 

Şerifde“Küçüklerimize merhamet etmeyen, 

büyüklerimize saygı göstermeyen bizden 

değildir.”1 Buyurarak konunun önemine 

dikkatlerimizi çekmektedir.      

          

Değerli  Mü’minler! 
Dünya hayatı bir imtihan dünyasıdır. Her ne 

ekersek onun karşılığını bulacağız, iyilik yapan 

iyilik bulacak, seven sevgi görecek, saygılı olan 

saygıyla karşılanacaktır  

Sevgili Peygamberimiz (s a v ) bir 

hadislerinde; “Bir kimse, ihtiyara yaşından dolayı 

saygı gösterirse, yaşlandığı zaman, Hz. Allah, ona 

saygı duyacak bir kişiyi mutlaka nasip 

edecektir”2  buyurarak bize, insanlara karşı daima 

merhametli, hürmetkâr, hoşgörülü, güler yüzlü, 

yardım sever, sevgi ve saygılı olmayı tavsiye 

etmektedir. Atalarımız da; “Bugün bana ise, yarın 

sanadır; etme bulma dünyası… Küçüklere “oğul” 

de, şefkat eyle; ululara “ata” de, hürmet eyle”3 

diyerek dile getirmişlerdir.  

Dinimiz birbirimize karşı saygı 

ve sevgi beslemeyi istemektedir   Çocuklarımızı 

sevmek onlara şefkat ve merhamet etmek, onları  en 

iyi şekilde eğitmek, büyüklerimize hürmette kusur 

etmemek, saygı gösterip, onların hayır dualarını 

almak en başta gelen dini görevlerimizdendir.  

 

 

 

 

 

 

Değerli Mü’minler! 

Yüce Dinimiz büyüklere saygıyla, 

küçüklere sevgiyle yaklaşmayı tavsiye ediyor. 

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de büyüklerimize 

karşı nasıl davranmamız gerektiği hususunda şöyle 

buyuruyor:  “Rabbin, sadece kendisine ibadet 

etmenizi, ana-babaya da iyi davranmanızı kesin 

olarak emreder  Eğer onlardan biri ya da her 

ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, 

sakın onlara “öf “ bile deme, onları azarlama.

Onlara tatlı ve güzel söz söyle  Onlara merhamet 

ederek üzerlerine kanat ger ve deki:  Ey Rabbim!  

Küçükken onlar beni nasıl koruyup 

yetiştirdilerse, sende onları esirge.”4 Peygamber 

Efendimiz (s.a.v)’de :  "Ey Enes! Yaşlılara saygı 

göster, küçüklere de şefkat et ki, cennette bana 

arkadaş olasın"5 buyurdu.  

   

Değerli Mü’minler! 

Yaşlılar saygıya, küçükler ise; sevgiye 

muhtaçtır. Bugünün gençleri, yarının yaşlıları 

olacaklardır  Anne-babamıza, akrabalarımıza 

gösterdiğimiz saygıyı, yaşına hürmeten özellikle 

yaşlılarımıza göstermeliyiz. Yolda gördüğümüz 

büyüklerimize selam vermeli, hal hatır sorarak hayır 

dualarını almalıyız. Özellikle toplu taşıma 

araçlarında yaşlı kimselere, büyüklere yer vermeli, 

yardım istediklerinde seve seve yardımlarına 

koşmalıyız. Peygamberimiz (sav)’in buyurduğu gibi: 

“İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı 

olandır”6 Yaşlılarımız bizler için birer yük değil, 

hanelerimizin bereketi, cenneti kazanmamıza vesile 

olan ilahi bir lütuf tur.  

 Hutbemizi okuduğumuz ayeti kerimenin 

meali ile bitirelim: “Allah, sizi güçsüz olarak 

yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç 

veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve 

yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla 

bilendir, sınırsız güç sahibidir.”7  
 Cenabı Hak cümlemizi büyüklerimize saygı 

ve hürmet gösteren kullarından eylesin. 

1-Tirmizi,Bir,15 

2-Tirmizi,Bir,75 

3-Sözler Hazinesi S.512 

4-İsra Suresi 23 

5-Beyhaki,Şuabu’l-İman 458 

6-C.Sağir II.8 

7-Rum Suresi 54 
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