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138. SOHBET 

Peygamberimiz ve Çocuklar 

 

Kur’an-ı Kerim’de peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) “alemlere rahmet” olarak 

tanıtılmaktadır. Yani sadece insanlık olarak bizler için değil, varlıklar aleminde olan her şey için 

bir rahmet kaynağıdır. Bundan dolayı peygamberimizin örnekliği ve “alemlere rahmet” oluşu 

daha özel planda ele alınabilir. Hz. Peygamberin (sav) insanlık âlemi içinde, farklı statü ve 

mevkilere sahip olan tüm insanların peygamberi olduğu söylenebilir. Çünkü O, insanlara kendi 

içlerinden gönderilen bir “insan-peygamber” (beşer-resûl) vasfını haizdir. Bu iki vasfın özelliğinin 

özeti ise kulluğu ve peygamberliğidir.  

Peygamberimiz (sav) ailesinde müşfik bir eş, sevecen bir baba ve dede iken; devlet 

idaresinde adil bir başkan ve nihayet cihad meydanlarında cesur ve dirayetli bir komutandır. 

Dolayısıyla her konuda da örnek teşkil etmektedir.  

هَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا  لَقَدْ كَانَ لَکُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّ

“Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah´a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah´ı çok 

zikredenler için güzel bir örnektir.“1 ayeti de bu özellikleri tasdiklemektedir.   

PEYGAMBERİMİZİN DİKKAT ÇEKİCİ YÖNÜ 

Hz. Peygamberin (sav) peygamberlik dışındaki insanî yönünün en dikkat çekici örneklerini 

çocuklarla olan münasebetlerinde görebiliriz. Çünkü o bu münasebetlerinde “çocukla 

çocuklaşabilen”, çocukların gönüllerini kazanabilen ve bunu diğer insanlara da tavsiye edebilen 

önemli şahsiyettir.  

PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKLARLA OLAN MÜNASEBETLERİNE ÖRNEKLER 

1. Seniyyetü’l Veda ve Çocuklar 

Hz. Peygamberin (sav) hicret yolculuğunu tamamlamasına yakın haber alan Medineli çocuk 

ve yaşlılar en güzel elbiselerini giyerek, hasretle bekledikleri o kutlu nebiyi karşılamak üzere 

Seniyyetü’l Veda’ya gelmişler ve şehrin giriş yoluna karşılıklı dizilmiş bir şekilde 

beklemektelerdi. Çocuklar ve gençler ise ellerinde def çalmak suretiyle “Taleal Bedru Aleyna” 

diye bildiğimiz meşhur ezgiyi söylemektelerdi. Hz. Peygamber (sav) ise çocukların yanına 

                                                
1	Ahzab	Suresi,	33:21	
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giderek, “Beni seviyor musunuz?” diye sordu. Çocuklarda, “Evet, çok seviyoruz” cevabını verdiler. 

Hz. Peygamber (sav) de “  ”Allah şahit olsun ki, bende sizleri çok seviyorum =  اللَّهُ يَعْلَمُ أنَّ قَلْبِيَ يُحِبُّکُمْ

dedi.2   

2. Namaz ve Çocuklar   

Bir öğle veya ikindi namazı vaktinde idi, Peygamberimiz çıkageldi. Hz. Hasan veya Hz. 

Hüseyin sırtında idi. Namazı kıldırmak üzere öne geçerken çocuğu yere bıraktı. Namaza durdu, 

secdeye indi. Ama secdesini uzattı. Bir ara secdeden başımı kaldırdım, çocuk Peygamberimiz’in 

sırtında idi. Namaz bitince sahabe, “Secdeyi normalinden fazla uzattınız, bir şey mi oldu; yoksa 

vahiy mi aldınız?” diye sordu. Peygamberimiz, “Bunların hiçbiri olmadı. Ancak oğlum sırtımda idi, 

acele etmedim ve onun işini bitirmesini bekledim” buyurdu.3  

3. Kız çocuklarına düşkünlüğü 

Cahiliye döneminde erkek çocukları kız çocuklarına tercih edilmekteydi. Hatta kız 

çocukları diri diri gömülürdü. Peygamberimiz ise bu ayrıma karşı kalkan olup, bu geleneği 

ortadan kaldırmak için gayret etmişti. Hatta bir seferinde “Eğer ben birisini üstün tutacak olsaydım, 

kızları üstün tutardım”4 buyurmuştur.  

Hz. Âişe anlatıyor: “Yanıma bir kadın geldi. Beraberinde iki kız çocuğu vardı. Bir şeyler 

istedi. Ne var ki, yanımda bir tane hurmadan başka da bir şey yoktu. Onu kendisine verdim. Kadın 

da ikiye bölerek kızlarına paylaştırdı, kendisine ise bir şey kalmadı. Çıkıp gittiler. Daha sonra 

Resûlullah içeri girdi. Durumu ona anlatınca şöyle buyurdu: “Kim bu şekilde kızlarıyla sınanır da 

onlara iyi davranırsa, o kızlar, onun için ateşe karşı perde olurlar.” 

 Çocukların korumalarına verilen önem 

Tüm canlılarda içgüdüsel olarak “yavruyu koruma” duygusu, insanların da en belirgin 

özelliklerindendir. “Allah merhameti yüz parçaya ayırdı. Bunun doksan dokuz parçasını kendi katında 

tuttu, geriye kalan bir parçayı ise yeryüzüne indirdi. İşte bu parçadan dolayı, hayvanlar yavrularına 

zarar vermesin diye ayaklarını dikkatle atarlar”5 hadisi de yine bu bağlamda değerlendirilmelidir.  

4. Çocuklara gösterilen ilgi ve sevgi 

                                                
2	 İbnü’l-Esîr,	 Üsdü’l-Gâbe	 fî	Ma’rifet-i’s-Sahâbe,	 c.	 2,	 s.	 99;	 Kastallânî,	 el-Mevahibu’l-Ledünniye,	 c.	 1,	 s.	 159;	
Taberani,	Mu’cemu’s	Sagir,	Elif	Maddesinde	men	ismuhu	Ahmet,	H.	No:	78	
3	Nesaî,	Sünen,	4/344,	H.	No:	1129	
4	Deylemî,	Müsnedu’l-Firdevs,	3/a.	
5		Buhârî,	Edeb	19;	Müslim,	Tevbe	17	
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Hz. Enes anlatıyor: “Ailesine karşı Hz. Peygamber (sav)’den daha şefkatli hiç kimseyi 

görmedim. Oğlu İbrahim’in, Medine’nin kenar mahallelerinden birinde oturan bir süt annesi 

vardı. Bu sütannenin kocası demircilik yapmaktaydı. Her gün çocuğu görmek için oraya giden Hz. 

Peygamber (sav), varınca duman dolu eve girer, çocuğunu kucaklayarak bağrına basar, koklar ve 

öperdi”6 

İbn Rebia b. el-Hâris anlatıyor: “Babam beni, Abbas da oğlu Fadl’ı, Hz. Peygamber (sav)’in 

yanına gönderdi. Huzuruna girdiğimiz zaman bizi sağına ve soluna oturttu ve sonra öylesine 

sıkıca kucakladı ki, O’ndan daha kuvvetlisini görmemiştik.”7 

Mahmud b. Rebi’ isimli sahabi, kendisi beş yaşlarında iken Hz. Peygamber (sav)’in, bir 

kovadan su alarak yüzüne püskürttüğünü ve bunu diğer çocuklara da yaptığını anlatmaktadır.8 

Bir sabah namazında birinci rek’atte altmış ayet okuduğu halde, ikinci rek’atte bir çocuk 

ağlaması işiterek en kısa surelerden biriyle namazı tamamlayan Hz. Peygamber (sav)’e bunun 

sebebi sorulunca şu anlamlı açıklamada bulunmuştur: “Bir çocuk ağlaması duydum ve annesine 

eziyet vermeyeyim diye hemen namazı kısa tuttum.”9 Bir başka hadis-i şerifte ise şöyle 

buyurulmuştur:  أعْلَمُ لِوَجْدِ أمِّهِ بِبُکَائِهِإنِّى الٔدْخُلُ فِى الصَّالَةِ وَأنَا أرِيدُ إطَالَتَهَا فَأسْمَعُ بُکَاءَ الصَّبِىِّ فَأتَجَوَّزُ فِى صَالَتِى مِمَّا   

“(Çok defa) ben namaza girerim ve uzatmak isterim de bir çocuğun ağladığını duyunca, ağlaması 

nedeni ile anasının üzüntüsünü bildiğim için kıraatimi hafifletirim.”10  

5. Peygamberin (sav) Eğitim metodları 

Rafi’ b. Amr, hurmaları taşlayan yaramaz bir çocuktur. Bahçe sahibi, onu yakalayarak Hz. 

Peygamber (sav)’in huzuruna getirir. Hz. Peygamber (sav)’in ‘Hurma ağaçlarını neden taşlıyorsun 

yavrucuğum?’ sorusuna, Rafi’ mahcup bir şekilde ‘Aç idim Yâ Resûlallah! Yemek için...’ cevabını 

verir. Hz. Peygamber (sav), “ رْمِ النَّخْلَ وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِى أسْفَلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أشْبِعْ بَطْنَهُفَالَ تَ  = Bir 

daha ağaçları taşlama yavrum. Ama istersen ağaçların altına düşenlerden alıp yiyebilirsin’ der ve 

sonra başını okşayarak ‘Allah’ım! Bu yavrunun karnını Sen doyur’ diye dua eder.”11 

Hz. Enes anlatıyor: Bana Peygamberimizin ilk tavsiyesi şu oldu: ‘Sana sır olarak verdiğim 

şeyleri kimseye açıklama. Güvenilir bir kişi ol! Bundan dolayı annem ve hanımları benden 

                                                
6	Buharî,	Edeb	18;	Müslim,	Fedâil	63.	
7	Askalânî,	İbn	Hacer;	el-Metalibu’l-Aliyye,	II,	441.	
8	Buhârî,	İlim	18.	
9		Nesâî,	Kıble	35;	Nevevî,	Şerhu	Müslim,IV,	187	
10	İbn	Mâce,	İkâmetu's-salavât,	49	
11	İbn	Mâce,	Ticaret	67;	Ebu	Davut,	Sünen,	Cihad,	85	
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Peygamberimize ait gizli konuları sorduklarında kesinlikle bir şey söylemezdim. 

Peygamberimizin bana diğer tavsiyeleri şöyleydi:  

“Oğulcuğum, abdestini tam ve güzelce al ki, ömrün uzun olsun. Koruyucu melekler de seni 

sevsin ve korusun.  

Enes! Gusül abdesti alırken güzelce yıkan. Saç diplerini iyice ıslat ve tenini de güzelce 

temizleyerek yıkan. Şayet böyle yaparsan, yıkandığın yerden ayrılırken günah ve hatalarından da 

arınmış olarak çıkarsın. 

Oğulcuğum, elinden geldikçe abdestli ol. Çünkü kim abdestli olarak ölürse ona şehitlik sevabı 

verilir. 

Enes! Namaz kılarken, rükûa gidince ellerinle dizlerini sıkıca tut, parmaklarını birbirinden ayır. 

Dirseklerini yanlarına yapıştırma. Oğulcuğum, rükudan kalkınca her uzvun tam olarak yerine gelsin. 

Çünkü Allah, kıyamet gününde rüku ile secde arasında belini doğrultmayana merhamet etmeyecektir. 

Oğulcuğum secde edince de alnını ve ellerini yere tam olarak koy. Horozun yeri gagalaması gibi sen 

de secdeden çabuk kalkma. Secdede kollarını yere serme. Namazda sağa sola bakmaktan sakın. 

Oğulcuğum, namazını devamlı olarak kılmaya özen göster... Eğer buna özen gösterirsen, 

melekler de senin için rahmet dileğinde bulunurlar. Müslümanların büyüklerine hürmet, küçüklerine 

de sevgi göster. 

Oğulcuğum, evinden dışarı çıktığın zaman, ayrım yapmaksızın bütün Müslümanlara selam ver. 

Böylece, affedilmiş olarak eve dönersin. Kendi evine girdiğin zaman da ailene selam vererek eve gir. 

Oğulcuğum, Kur’ân okumaktan geri durma. Zira Kur’ân ölü kalbe hayat verir, kötü ve çirkin 

şeylerden ve haddi aşmaktan insanı korur. 

Oğulcuğum, kimseye karşı kalbinde kötülük tutmadan sabahlamaya ve akşamlamaya çalış. Eğer 

bunda başarılı olabilirsen, kıyamet gününde hesabını çok kolay verirsin. İşte bunlar benim 

sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşar ve yaşatırsa beni sevindirmiş olur. Beni sevindiren ise 

cennette benimle beraber olur.”12 

 

Alınacak Dersler: 

1. İnsanlara yaklaşırken tatlı dille ve asgari bir ortak payda bularak yakınlık 

                                                
12	Bu	tavsiyelerin	yer	aldığı	rivayetler	için	bkz.	Buhârî,	Vesâyâ	25;	Ebu	Davud,	Edeb	1;	Tirmizî,	Birr	69,	

İlim16;Heysemî,	Mecmeu’z-Zevâid,	I,	271,	IX,	16;	Dârimî,	I,	34;	Müslim,	Fedâil,	54;Taberânî,	el-Mu’cemu’s-Sağîr,	II,	
118.	Deylemî,	Müsned,	II,	377	
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gösterilmelidir.  

2. İnsanların inançları bağlamında direkt sorgulama yerine mantıkla hareket edilmeli 

karşıdakini düşündürmeye çalışılmalıdır.  

3. Kendi inanç değerlerimizin üstünlüğünü, kendi değerlerimizin sıfatlarıyla tanıtmaya 

çalışmalıyız. 

Ödev:  

Peygamberimizin hayatını ve özellikle çocuklarla olan münasebetlerini okuyup uygulamaya 

çalışalım.  


