
Hz.Peygamber(s.a.v) ve Çocuk 

İslâm’ın korumayı garanti altına aldığı beş temel haktan birisi de 

Nesli korumaktır. 

Nesli Korumak, ancak âile müessesini korumakla mümkündür. 

Anne baba çocuklarının sâhibi değil, emânetçisidir. Çünkü Allah, 

yeryüzüne yeni bir can göndermeyi murad etmiş ve bu canın oluşumu, 

doğumu ve gelişimi için anne babayı görevlendirmiştir. 

Böylesine yüce bir ismin emânetine gözleri gibi bakmak ve asla 

hıyânet etmemek zorundadırlar. Bu durum, çocuk üzerinde istedikleri 

tasarrufta bulunma özgürlüklerinin olmadığı anlamına gelir. 

 Çocuğun esaslı bir imtihan oluşu, insanın neredeyse tüm vaktini 

dolduracak kadar meşgul edici olmasıyla da alâkalıdır. 

Çocuğu ile meşgul olurken aslî vazifesini aksatmamalı, Rabbine 

karşı kulluk bilinci içinde yaşamayı ihmal etmemelidir.  

 يََٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا ََل تُْلِهُكْم اَْمَوالُُكْم َوََلَٓ اَْوََلُدُكْم َعْن ِذْكِر للّاِه  

“Ey iman edenler! Mallarınız ve evlâtlarınız, Allah"ı 

zikretmekten sizi alıkoymasın.” 

Allah Rasûlü"nün gündüzleri oruç tutan geceleri devamlı namaz 

kılan Abdullah b. Amr b. Âs"ı uyarırken, Vücudunun senin üezrinde 

hakkı vardır, eşinin seni üzerinde hakkı vardır, ,isafirin senin üzerinde 

hakkı vardır, dedikten sonra : َوإِنَّ ِلَولَِدَك َعلَْيَك َحقًّا “Çocuğunun senin 

üzerinde hakkı var!” buyurmuştur. (M2731 Müslim, Sıyâm, 183). 
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Peygamberimiz, peygamber olmanın dışında en güzel bir âile reisi- 

bir baba – idi. İnsanlığa her konuda örnek olan peygamberimiz, Âile ve 

neslin korunması konusunda da en güzel örnek olmuştur. 

Peygamber Efendimiz’den, hayatının hiçbir devresinde çocuklarla 

ilgili, onları incitecek-üzecek bir davranış sâdır olmamıştır.  

Efendimizin bu özelliğini, Peygamberimize Medine’de on yıl 

boyunca hizmet eden Enes bin Mâlik şöyle anlatır: 

 Hazarda ve seferde (on sene) hizmetini gördüm. Vallâhi işlediğim 

bir kusurdan dolayı: «Niçin böyle yaptın?» veya yerine getirmediğim bir 

vazîfeden ötürü: «Bunu niçin yapmadın?» dememiştir.” (Müslim, Fedâil, 52) 

 

PEYGAMBERİMİZİN 

ÇOCUKLARLA MÜNÂSEBETİ NASIL OLMUŞTUR? 

 

-Çocuklar hakkında tavsiyeleri: 

 " َما نََحلَ  َواِلد   َولًَدا ِمنْ  نَْحل   أَْفَضلَ  ِمنْ  أََدب   َحَسن   "

 “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir 

bağışta bulunmamıştır.” (Tirmizî, Birr, 33; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV,77) 
 

-Peygamberimiz çocukları sevmiş ve bu sevgisini onların 

anlayacağı dille ifade etmiştir: 

-Yolda rastladığı çocuklara selam vermiş, hatırlarını sormuştur. 

-Çocuklarla oyun oynamıştır. 

-Çocuklarla şakalaşmıştır. 

-Çocukların sevincine ve üzüntüsüne ortak olmuştur. 

-Hastalık gibi özel durumlarda ziyaretlerine gitmiştir. 

 

-Çocuklara karşı sevgi –şefkat ve merhametle yaklaşmıştır. 

Bir gün sahabeden Akra bin Habis, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'ın 

huzurundaydı O sırada, torunlarından Hasan, oynayarak Efendimizin 

(s.a.v)'in yanına geldi Peygamberimiz, Hasan'ı öptü, bağrına bastı ve 

dizine oturttu Akra bin Habis: 

-Doğrusu benim on çocuğum var. Ama hiçbirini öpmedim". Bu sözü 

üzerine Resulullah, Akra'ya doğru baktı ve: 



- "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz", diye cevap verdi. 
(Bkz. Buharî, "Edeb", 18; Müslim, "Fedâil", 64) 

 

İslam’da çocuk hakları: 

- Çocuğun “Ihsân-ı İlâhi" Bilinme Hakkı 

-Hayat Hakkı 

-Helâl Rızık Hakkı 

-Süt Emme Hakkı 

- Neseb Hakkı 

- Velayet Hakkı 
İslâm’da her çocuğun, "terbiye, nefis ve mal"ından sorumlu bir veliye sahip 

olma hakkı vardır. Cami avlusu veya kırda bulunan çocuk misalinde olduğu 

üzere, hiçbir yakını bulunmayan çocuğun velisi devlettir. 

 

-Çocukların haklarını gözetmiş, gözetilmesini emir 

buyurmuşlardır. 

-Helal lokma yedirmeli 

-Güzel bir isim vermeli 

- Çocuklar arasında adâletli olmalı, eşit muamele etmeli. 

“Allah"tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun!” ( M4181 

Müslim, Hibe, 13) 

Sevgiye yenik düşerek imtihanı kaybetmemek asıldır: 

Aralarında bir yaş olan iki oğlan çocuğu Medine Mescidi"ne 

girdiklerinde, herkes pür dikkat hutbeyi dinlemekteydi. Kırmızı gömlek 

giymiş olan küçükler acemi adımlarla yürürken sendeleseler de 

minberdeki dedelerine ulaşmakta kararlı görünüyorlardı. Resûl-i 

Ekrem"in, torunlarına karşı hissettiği muhabbet öylesine yoğundu ki 

Hasan ve Hüseyin"i görmezden gelerek konuşmaya devam edemedi ve 

Allah"ın Resûlü, cemaatin hayret dolu bakışları arasında üç basamaklı 

olan minberinden indi. İleride cennet gençlerinin efendileri olacaklarını 

müjdelediği1 iki yavruyu kucakladı. Hutbesini tamamlamak üzere 

torunlarıyla birlikte tekrar minbere çıktığında şöyle diyordu:  

ِبيَّْيِن يَْمِشيَاِن َويَْعثَُرانِ  » ُ ) إِنََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوَلَُدُكْم فِتْنَ ة  ( فََنَظْرُت إِلَى َهذَْيِن الصَّ  َصَدَق للاَّ

 « فَلَْم أَْصبِْر َحتَّى قََطْعُت َحِديثِى َوَرَفْعتُُهَما
“Allah, "Mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir." 2 derken 

ne kadar doğru söylemiş! Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü 
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görünce dayanamadım da sözümü keserek onları kucağıma 

aldım.” (T3774 Tirmizî, Menâkıb, 30) 

 

-Çocuklar arasında adâletli davranılmasını, ayırım 

yapılmamasını emretmişlerdir. 

Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları 

Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı 

Hadis 

Nu'mân İbni Beşîr (r.a)'ın anlattığına göre, babası onu 

Rasûlullah (s.a.v)'e götürdü ve: 

– Ben, sahip olduğum malı/bir köleyi bu oğluma verdim, dedi. Bunun 

üzerine Rasûlullah (s.a.v): 

– "Ey Beşir! Bundan başka oğlun var mı?" diye sordu. Beşir: 

– Evet, var, dedi. Peygamberimiz: 

– "Buna verdiğin gibi onlara da verdin mi?" buyurdu. Beşir: 

– Hayır, vermedim, dedi. Bunun üzerine: 

– "O halde beni bir zulme şâhit tutma; çünkü ben bir zulme şâhit 
olamam" buyurdu. Müslim, Hibât 14,16) 
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Medinede  dünyaya gelen ilk çocuk, Hz.Esmâ bint-i Ebî Bekir’in 

dünyaya getirdiği Abdullah bin Zübeyr idi. 

Babası: Zübeyr bin Avvam’dır. Aşere-i mübeşşere’dendir. 

 

Esmâ’nın “Kubâ"da doğum yapması, sadece kendisini değil daha 

önce hicret eden bütün Müslümanları sevince boğmuştu.  

Bu çocuk, “Medine"de doğan ilk muhâcir evlâdıydı.  

İçlerinden bir türlü atamadıkları korku sona ermiş, Yahudilerin 

Medine’ye göç eden Müslümanlara büyü yaptıkları ve bir daha 

çocukları olmayacağı şeklinde dalga dalga yayılan söylenti asılsız 

çıkmıştı. (  B5469 Buhârî, Akîka.) 
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Annesi onu Peygamber Efendimizin kollarına bıraktığında Allah"ın 

Resûlü, bebeği şefkatle kucakladı. Çocuğa Tahnîk yaptı.  

Sonra dua etti Peygamberimiz. Bebeğin hayatı için hayır ve bereket 

diledi.  

Ve adı kondu: Abdullah. 
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Bebeğin doğumu ile aileye yeni bir ferdin katılması, heyecan 

uyandırdığı kadar sorumluluk duygularını da pekiştirir.  

Öncelikle anne baba, “Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen, 

elbette şükredenlerden olacağız.” diye dua eden ama bebek dünyaya 

geldikten sonra onu gönderene ortak koşan ebeveynlerden 

olmamalıdırlar.8  

 

Cinsiyetine bakmaksızın yavrularını bağırlarına basmalı, kızı olunca 

utanıp üzülen9 ama oğlu olduğunda sevinip coşan cahiller güruhuna 

katılmamalıdırlar.  

 

Dünya hayatının süsü olan çocuklarının10 ne kadar değerli birer 

nimet olduğunu akıllarından çıkarmamalı, Allah"ın onlar vasıtasıyla 

kendilerini imtihan ettiğini11 göz ardı etmemelidirler.  

İlk günden itibaren çocuklarına merhametin en derinini ve 

muhabbetin en safını sunmalıdırlar. 

 

Yetim çocuklarla yakından ilgilenmiştir: 

 

Beşir bin Akrabe henüz çocuk yaştayken babası Uhud Savaşı’nda 

şehit düşmüştü. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) Beşir’i ziyaret etti. 

Ağladığını görünce, “Ağlama ey sevgili çocuk, ne diye ağlıyorsun? Ben 

baban, Aişe de annen olsun, istemez misin?” diyerek onu teselli etti. Beşir 

de “Evet isterim.” cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) 

onun başını okşadı. (Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, Haydarabad, 1941, 2/78; Ali el-Müttekî, Kenzü’l-Ummâl, 13/298) 
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Hz. Muhammed (s.a.v.), yetime bakan kimseye cennet müjdesini 

vermiş, onunla komşu olacağını belirtmiştir: “Ben ve kendisine veya 

başkasına ait yetime bakan/arka çıkan/işini üstlenen/görüp gözeten, 

şu iki parmağım gibi [orta parmağı ile baş parmağını yan yana 

getirdi], cennette yan yana olacağız.” (Buhârî, Edeb, 24, Talâk, İslam’da Yetim Hakları ve 

Sorumluluklarımız 10 14, 26; Müslim, Zühd, 42; Ebu Dâvud, Edeb, 131; Tirmizî, Birr, 14)  
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Esad bin Zürare, vefat ederken Kebşe, Habibe ve Faria adındaki 

üç kızını Hz. Peygamber’in himayesine bıraktığını vasiyet etmiştir. Hz. 

Peygamber (s.a.v), hangi hanımının yanına giderse bu kızları da yanında 

götürürdü. Onların evlilikleriyle de bizzat ilgilenmiştir. (İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, 

3/610) 
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Yetim başını okşamak, sevapların en büyüğünü kazandırır: “Kim 

Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç 

sayısınca iyilik yazılır. Kim yanında bulunan yetim erkek veya kız 

çocuğa iyi davranırsa, ben ve o, cennette şu ikisi gibidir.” (Ahmed bin Hanbel, 

Müsned, 5/250) 
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Yetimi ve yoksulu koruyan, komşusuna yukarıdan bakmayan, 

Allah’ın korumasına girer: “Beni hakla gönderen Allah’a yemin ederim 

ki; yetime merhamet edene, ona yumuşak konuşana, onun yetimliğine 

ve zayıflığına acıyana ve Allah’ın kendisine lütfettiği imkânlar 

sebebiyle komşusuna tepeden bakmayana, Allah kıyamet gününde 

azap etmez.” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/263, 387) 
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“Kalbinin yumuşamasını istiyorsan yoksulu doyur ve yetimin 

başını okşa.” (Ahmed bin Hanbel, a.g.e., 2/263, 383, 387) 

 


