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Kıymetli Misafirler, 

Bugün Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ailesi olarak; kesintisiz bir şekilde 
XIV’cüsünü gerçekleştirmekte olduğumuz, Uluslararası Mevlid-i Nebi 
Sempozyumumuzdan dolayı Rabbime hamd ediyorum. Yaşadığımız şu pandemi 
şartlarına rağmen böyle bir programın yapılıyor olması takdire şayandır. Harran 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ailesi olarak bunun haklı gururunu yaşıyoruz. 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizim rehberimiz, rol modelimiz, prototipimiz, üsve-i 
hasenemiz, yaşayan canlı Kur'an'ımız, dünya ve ahiretimizin huzur kaynağıdır. O'nun her 
bir sünneti, her bir hadis-i şerifi bizim için yolumuzu aydınlatan birer fener gibidir. 

Bugün başta Ümmet coğrafyası olmak üzere bütün insanlık, O'nun getirdiği 
ilkelerden, huzur ikliminden uzaklaştığından, dünya daha yaşanmaz bir hâl almış 
durumdadır. 

Savaşlar, zulümler, kan ve gözyaşı insanlığın nasıl da bir uçuruma doğru gittiğinin 
göstergesidir. Bir tavuk kanının bir Müslüman kanından daha kıymetli olduğu bir durum 
yaşınıyor adetâ... 

Bu bağlamda, Günümüz Müslümanları olarak bizler, yaşanan olayların 
muhasebesini çok iyi yapmalı ve sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmek için cihat 
ruhu ile çalışmak zorundayız. 

Bizler, bazen suyun içindeki balık misali sahip olduklarımızın kıymetini, değerini 
unutabiliyoruz. Elimizde Kur'an gibi, Hz. Peygamber (s.a.s.) gibi Rehberimiz varken neyin 
sıkıntısını yaşayacağız? Yeter ki biz bu iki hayat klavuzumuza uyalım, Onları hayatımıza 
hayat yapalım, o takdirde çözülemeyecek hiç bir meselemiz kalmayacaktır. 

Kıymetli Misafirler, 

Bu seneki Sempozyum konumuzun "İSLÂM VE ÇOCUK" olarak belirlenmiş 
olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz, onları 
en iyi şekilde yetiştirmek isteriz ama o konuda da çok arızaların olduğunu da 
görmekteyiz. Bu bağlamda, Kur'an ve Hz. Peygamber rehberliğinde nasıl çocuk 
yetiştirmemiz gerektiğini, onlarla nasıl iletişim kurmamız gerektiğini bugün buradaki 
birbirinden değerli tebliğlerde bulacağız inşallah. 

Bu vesileyle, sempozyumumuzun hayrlara vesile olmasını dilerken, sempozyumun 
bu aşamaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Sayın 
Rektörüme, Fakültemizin birbirinden değerli akademik ve idari bütün üyelerine, hassaten 
Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ ve Doç. Dr. Kadri ÖNEMLİ hocalarıma, çok kıymetli Araştırma 
Görevlisi arkadaşlarıma ve tabii ki birbirinden kıymetli tebliğleriyle sempozyumumuza 
destek veren Ülkemizin her köşesinden, yurt dışından katılım gösteren Kıymetli 
Akademisyen Hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim hizmetlerinizi kabul etsin, 
bereketlendirsin inşallah. 

Prof. Dr. Celil ABUZAR 
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BİRİNCİ BÖLÜM: KUR’AN VE SÜNNET’TE ÇOCUĞUN YERİ 

KUR’AN’DA ÇOCUKLARIN SINAV VESİLESİ OLDUĞUNUN ÖZELLİKLE 

ZİKREDİLMESİNİN ANLAMI 

Hasan KESKİN 

 

İnsanın sınava tâbi tutulması, Allah'ın insanlar için koymuş olduğu değişmez bir 

yasadır.1 Bu yasa gereği Allah'ın akıl ve irade verdiği bütün insanlar sınava tâbi tutulurlar. 

Bu nedenle Allah, insanı sınanacak kabiliyet ve donanımlarla yaratmış2, sınav şartlarının 

bir gereği olarak ona peygamber ve kitap göndermiş, kendisine de sınanacağını ve sınav 

kurallarını bildirmiştir3. İnsanın böyle bir sınava tabi tutulması, başıboş bırakılmayıp4 

kulluk görevlerinin olmasından ve hangi insanın daha güzel amel yapacağının 

denenmesinden kaynaklanmaktadır.5 Kâinat her ne kadar muayyen kanunlarla işlese ve 

insanın sınavı başka sebeplerin etkisi altında tezahür etse de asla Allah'tan bağımsız 

olması düşünülemez.6 Kur'an insanların Allah tarafından sınandığını açık bir şekilde bildir-

mektedir.7 Konu ile ilgili ayetlerden biri şu mealdedir: "Her nefis ölümü tadacaktır. Bir 

sınav olarak (fitneten) sizi şerle de hayırla da deneriz ve ancak bize döndürüleceksiniz."8 

Ayette, eğri ile doğru arasında seçim yapabilme kabiliyeti ile donatılmış bir varlık olan 

insanın hayatın iyi veya kötü tezahürleriyle yani hayır/nimet ve şer/musibet ile karşı 

karşıya kalmak suretiyle sınanacağı ifade edilmektedir. Burada özellikle dünyanın bir 

sınav alanı olarak düzenlendiği, yapılan sınavın niteliği gereği olarak her iyiliğin yanı 

başında bir de kötülüğün olduğu vurgulanmaktadır. Söz konusu sınav ve deneme, 

hayatın doğal verileri sayılan mal, mülk, evlat, sağlık, bol rızk gibi nimet sayılan şeylerle 

olabileceği gibi ölüm, hastalık, musibet, yokluk, düşman tasallutu gibi çeşitli belâ ve 

kederlerle de olmaktadır.9 Dolayısı ile Allah, insanların iman ve ahlaktaki samimiyetlerini 

kanıtlamaları için bir imtihan olmak üzere onları hayırla da şerle de deneyip sınar. Yani 

diğer bir ifade ile sınav hem nimetten hem de perişanlık ve zahmetten zuhur eder. Genel 

olarak kişilerin elinde bulunan maddî ve manevî her türlü nimet ve karşılaştığı her çeşit 

 
 Prof. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
1 Ankebût, 29/3. 
2 İnsân, 76/2. 
3 Mülk, 67/2. 
4 Kıyâme, 75/36. 
5 Keskin Hasan, Kur’an’da Fitne Kavramı, (İstanbul 2003) 162. 
6 Kıyâme, 75/36. 
7 Enbiyâ, 21/35 
8 Enbiyâ, 21/35 
9 Keskin, Kur’an’da Fitne Kavramı, s.170-189. İlgili ayetler için bkz. Enbiyâ,21/35; Tâhâ,20/131; Enfâl, 8/28; 

Teğâbün, 64/15; Zümer, 39/49; Tâhâ, 20/40; Tevbe, 9/126; Hacc, 22/11. 
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musibet aynı zamanda onlar için bir sınav vesilesidir. Nimetlerle sınanma, insanın şükür 

testinden geçirilmesinin bir gerekçesi, musibetlerle sınanma da onun sabır ve samimiyet 

testinden geçirilmesinin başka bir gerekçesidir.10 Ancak insanlar genellikle musibetlerin, 

sıkıntıların birer sınav olduğunu, nimetlerin ise sadece lütuf olduğunu zannederler. 

Hâlbuki nimetlerle yapılan sınavın kazanılması, musibetler ve sıkıntılarla yapılan sınavın 

kazanılmasından daha zor olabilir.11 Bu sınavda karşılaşılan musibetler ve nimetler kimin 

şükredip kimin nankörlük yapacağının, kimin sabredip, kimin ümitsizliğe düşeceğinin 

anlaşılması içindir.  

İlahi imtihan olgusu, insanoğlu için yaratılış amaçlarını gerçekleştirip 

gerçekleştirmediklerini tespitte zorunlu bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan 

dünya hayatı insanlar için bir sınav salonudur. Bütün insanlar gerek bireysel ve gerekse 

toplumsal olarak bu salonda sürekli sınanmaktadırlar. Kur'an insanların bu sınavda 

başarılı olmalarını öğütlemektedir. İnsanın bu salondan ayrılmasıyla da sınavı sona 

ermektedir.12 İnsanoğlu için dünya hayatının sonu olan ölümle sınav sona erecek, bu 

sınav sonucunda insanların gerçek durumları ortaya çıkacak, onlardan hangisinin 

üstlendiği sorumluluğu daha güzel bir şekilde ortaya koyduğu, hangisinin bu tasdikinde 

samimi olduğu belirlenecektir13. Sınavın sonuçlarına göre sınava tâbi tutulanlara karşılık 

olarak mükâfat veya ceza verilecektir. 

İnsanoğlunun kendisine bahşedilen maddi ve manevi nimet ve imkânlarla 

sınanacağı genel olarak ayetlerdeki ifadelerden anlaşılmaktadır14. Bu çerçevede 

kendisine verilen can, sağlık, beden, mal, makam, anne, baba, eş, evlat kardeş, akraba 

vb. nimetler aynı zamanda birer sınav vesilesidir. Bize bu nimetleri lütfeden Allah, her 

türlü nimetine karşılık hatırlanmasını ve şükredilmesini, kendisine karşı nankörlük 

edilmemesini istemektedir.15 Bu çerçevede insanoğlu kendisine verilen dünya hayatının 

en değerli nimetlerden birisi olan çocuklar ile de sınanacaktır. Dolayısıyla insana ilahi bir 

hediye ve emanet olarak verilen çocuklar başta anne baba olmak üzere büyükler (anne-

baba, veli, öğretmen, idareci ve toplum) için çok önemli bir deneme ve sınav vesilesidir.  

“Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer sınav sebebidir(fitne) ve büyük 

mükâfat Allah'ın katındadır.”16, “Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir sınav 

vesilesidir(fitne). Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır”17 meallerindeki ayetlerde mal ve 

çocukların birer sınav vesilesi olduğu özellikle zikredilmekte ve buna özel vurgu 

 
10 Keskin, Kur’an’da Fitne Kavramı, 170-189. 
11 Keskin, Hasan, Kur’an ve Çocuk, (Ankara 2009) 79. 
12 Keskin, Kur’an’da Fitne Kavramı, 30; Kur’an ve Çocuk, s.79. 
13 Mülk, 67/2. 
14 Enbiyâ, 21/35; Tâhâ, 20/131; Enfâl, 8/28; Teğâbün, 64/15; Zümer, 39/49; Tâhâ, 20/40; Tevbe, 9/126; 

Hacc,22/11. 
15 Bakara, 2/152. 
16 Enfâl, 8/28 
17 Teğâbün, 64/15 
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yapılmaktadır. İlahi bir armağan olarak verilen çocuğun varlığı bir sınav vesilesi olduğu 

gibi insanın bu armağandan mahrum edilmesi de farklı bir sınav vesilesidir. Sınavlar 

bazen nimet sayılan değerlerin verilmesiyle olduğu gibi, bazen de bunların 

verilmemesiyle olur. Kendilerine çocuk nimeti verilmeyen ve bu çok değerli varlıktan 

mahrum olan ailelerin bu durum karşısında Allah'a isyan edip etmedikleri, böyle bir 

mahrumiyete sabredip etmedikleri ölçülmektedir.18 İnanan kimse fiziki sebeplere riayet 

ettikten sonra çocuk sahibi olamamış ise, şuna kesin olarak inanmalıdır ki, Allah 

kullarından bazılarına çocuk nimetini verir.19 Bazılarını da bu nimetten mahrum bırakır. 

Şu ayette bu husus açıkça ifade edilmektedir. ''... O dilediğini yaratır; dilediğine kız 

çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını 

birlikte verir, Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü 

yeter”20  

Biz bu tebliğimizde saymakla bitirilmeyecek kadar çok olan nimetler arasında 

özellikle “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer sınav sebebidir(fitne) ve büyük 

mükâfat Allah'ın katındadır.”21, “Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir sınav 

vesilesidir(fitne). Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır”22 meallerindeki ayetlerde geçen 

mal ve çocukların sınav vesilesi olduğunun zikredilmesinin ve özellikle tebliğ konumuz 

çocuklar ile ilgili olduğundan burada çocukların sınav vesilesi olduğunun özel olarak 

zikredilmesinin sebeplerini anlamağa çalışacağız. 

Tebliğimizde öncelikle söz konusu ayetleri yer aldıkları bağlamları çerçevesinde 

doğru anlamaya çalışacağız. Anne ve babaların çocuklarıyla sınanmasının anlamını ve 

sınavın çeşitli yönlerini tespit etmeye çalışacağız. Yine çocukların birer sınav vesilesi 

olduğunun özel olarak zikredilmesinin ve özellikle mal ile sınavın söz konusu ayetlerde 

birlikte bulunmalarının sebeplerini açıklamaya çalışacağız. Yine tebliğimizde “sınav 

vesilesi” anlamında farklı kelimeler bulunmasına rağmen özellikle “fitne” kelimesinin 

kullanılmasının nedenleri üzerinde durmaya çalışacağız. 

“Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer sınav sebebidir(fitne) ve büyük 

mükâfat Allah'ın katındadır.”23, “Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir sınav 

vesilesidir(fitne). Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır”24 meallerindeki ayetlerde 

çocukların birer sınav vesilesi olduğu “fitne” kelimesi ile ifade edilmektedir. Her iki ayette 

de yer alan fitne sınav aracı anlamındadır.25  Bu ayetlerdeki geçen fitne kelimesi, 

 
18 Keskin, Kur’an ve Çocuk, s.79. 
19 Keskin, Kur’an ve Çocuk, s.79. 
20 Şûrâ, 42/49-50. 
21 Enfâl,8/28. 
22 Teğâbün,64/15 
23 Enfâl,8/28 
24 Teğâbün,64/15 
25 Bkz. Râğıb el-İsfahânî, Müfredâtü elfâzi’l-Kur’an, Thk. Safvân Adnan Dâvûdî, (Dımeşk 1997), 624; İbnü’l-

Cevzî, Cemaleddin Ebü’l-Ferec Abdurrahmân, Zâdü’l-mesîr fî ilmi’t-tefsîr, thk. Muhammed B. 

 



Kur’an’da Çocukların Sınav Vesilesi Olduğunun Özellikle Zikredilmesinin Anlamı                                                            | 4  

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 – Şanlıurfa) 

Türkçe’ye sınav olarak değil de fitne olarak aktarıldığı zaman görüleceği gibi bir yanlış 

anlama riski ortaya çıkmaktadır. Bu şekildeki bir meal, bunu okuyan insanların zihninde 

çocukların ve malın olumsuz olduğu şeklinde yanlış bir çağrışıma yol açabilecektir. 

Hâlbuki bu ayetlerde çocuklar ve mallar konusunda olumsuz bir tablo çizilmemektedir. 

Çünkü fitne kelimesinin Türkçe’de kullanıldığı anlam26, Arapça’daki esas anlamından 

farklıdır.27 Kelime, Arapça’da ‘sınav’ anlamına da gelmektedir28. Bu ayetlerde geçen fitne 

kelimesi sınav anlamında kullanılmıştır.29 

Muhammed Esed (1992), söz konusu bu ayetlerde geçen fitne sözcüğünün 

bulunduğu anlam örgüsü içinde en iyi karşılığının "sınav ve ayartma" sözcüklerinde 

bulunduğunu ifade etmektedir30. Buna göre mal ve çocuklar kaybetme riski fazla, 

kazanılması zor olan deneme ve sınav araçlarıdır. Özellikle mal ve çocukların- Kur'an'da 

"sınav" anlamını karşılayan başka kelimeler bulunduğu halde (örnek: bela, imtihan), daha 

çok ağır ve zor sınavları ifade eden bir kelime ile (fitne)- zikredilmeleri, insana verilen her 

iki nimetin önemini gösterdiği gibi insanın bunlara olan tutkusundan dolayı aynı 

zamanda kaybetme riski yüksek ve kazanılması zor sınav olduğunu da göstermektedir. Bu 

açıdan ayette mal ve çocukların sınav araçları olduklarının başka kelimelerle değil de 

"fitne" kelimesi kullanılarak ifade edilmesi de oldukça dikkat çekicidir.  

Zemahşeri (538/1143), mal ve evladın, fitneye -yani, günaha veya azaba- 

düşmeye- ya da Allah'ın emirlerini yerine getirme hususunda kullarının nasıl davrandığını 

denemeye birer vesile olduklarından dolayı fitne diye isimlendirildiğini söylemektedir31. 

Burada ele aldığımız “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir.”32 

meâlindeki âyette geçen fitneyi, “(mallarınız ve evlatlarınız sizi), meftûn eder, günaha ve 

belâya sokabilir bir dert ve imtihandır.” şeklinde açıklayan Elmalılı Hamdi Yazır, 

“Binaenaleyh ne mal-ü evlâda ne de başka bir şeye meftun olup da hıyanet tehlikesine 

 
Abdurrahman Abdullah, (Beyrut 1987). 3/235; Beyzâvî, Nasırüddin Ebû Sâîd Abdullah b. Ömer, Envârü’t-
tenzîl ve esrârü’t-te’vîl, (İstanbul, 1984). 6/282; Nesefî, Ebü’l-Berekât Abdullah b. Ahmed b. Mahmud, 
Medârikü’t-Tenzîl ve hakâiku’t-te’vîl, (İstanbul, 1984) 6/282; Hâzin, Ali b. Muhammed, Lübâbü’t-te’vîl fî 
meâni’t-Tenzîl, (İstanbul, 1984) 6/282; İbn Kayyim El-Cevziyye, Şemseddin Ebû Abdullah Muhammed, 
İğâsetü’l-lehefân fî masâidi’ş-şeytân, thk. Bişr Muhammed ‘Uyûn, (Riyad ty.) 2/580; İbn Kesîr, Ebü’l-Fidâ 
İsmail, Tefsîrü’l-Kur’ani’l-Azîm, (Kahire 1980), 4/376; Fîrûzâbâdî, Mecdüddin Muhammed b. Ya’kub, 
Tenvîrü’l-mikbâs min tefsîr-i İbn Abbâs (Mecma‘ u’t-tefâsîr içerisinde), İstanbul 1984,VI,282; Ebu’s-Suûd, 
Muhammed b. Muhammed, İrşâdü’l- akli’s-selîm ilâ mezâye’l-Kur’âni’l-Kerîm, Beyrut ty., Ateş, Süleyman, 
Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, (İstanbul ty.) 8/259; 11/474; Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, 
(İstanbul 1971), 8/5435.    

26 Keskin, Kur’an’da Fitne Kavramı, 33-36. 
27 Keskin, Kur’an’da Fitne Kavramı, 19-36. 
28 Keskin, Kur’an’da Fitne Kavramı, 19-36 
29 Keskin, Kur’an’da Fitne Kavramı, s.46-75. 
30 Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı, Meâl-Tefsir, trc. Cahit Koytak, Ahmet Ertürk, (İstanbul 1996) 1/327-328. 
31 Zemahşerî, el-Keşşâf, 2/154. Benzer bir yaklaşım için bkz. İbn Âşûr, Muhammed Tâhir, Tefsîrüt’tahrîr ve’t-

tenvîr, 9/325. 
32 Enfâl,8/28. 
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düşmeyin, düşüp de o büyük ecirden mahrum olmayın.” sözleriyle de âyetin sunduğu 

mesajı ifade etmektedir33. 

Esed (ö.l992) de "dünyevi şeylere karşı duyulan tutku ve meyil, kişinin ailesi için 

beslediği kayırma ve koruma duygusu bazen insanı haddi aşmaya (ve dolayısıyla Allah'ın 

mesajında öngörülen ahlaki ve manevi değerlere ihanete) sevk ettiği içindir ki, bunlar 

fitne olarak nitelendiriliyor" demektedir. İşte bu her iki ayette de Allah, özellikle insanlar 

için çekiciliği olan mal ve çocukların insan için büyük sınav vesilesi ve bir deneme konusu 

olduğunu belirterek müminleri dikkatli olmaları hususunda uyarmaktadır.34 Her iki 

ayetten önce gelen ayetler ve sebebi nüzulleri, ayetlerin kapsadığı çerçeveyi daha iyi 

anlamamız açısından bize yardımcı olacaktır. Enfal suresinin 28. ayetinin yer aldığı 

bağlama baktığımızda bu ayetin hemen öncesindeki "Ey iman edenler! Allah'a ve 

Peygambere hainlik etmeyin; (sonra) bile bile kendi emanet/erinize hainlik etmiş 

olursunuz." mealindeki 27. ayette, müminlerden Allah ve elçisine ve bile bile emanetlere 

hainlik etmemeleri istenmektedir. 

İşte söz konusu yaptığımız her iki ayette de (Enfâl, 8/28 ve Teğâbün, 64/15) Allah, 

mal ve çocukların insan için kazanılması zor ve önemli bir sınav konusu olduğunu 

belirterek müminleri sınavı kazanmaları için çok dikkatli olmaları hususunda 

uyarmaktadır. Bu zorluk da kişinin imanının gerektirdiği ahlak, iyilik ve adalet seviyelerini 

korumakta güçlük çekmesidir.35  Her iki ayetten önce gelen ayetler ve sebebi nüzulleri, 

ayetlerin kapsadığı çerçeveyi daha iyi anlamamız açısından bize yardımcı olacaktır. Enfâl 

suresinin 28. ayetinin yer aldığı bağlama baktığımızda bu ayetin hemen öncesindeki "Ey 

iman edenler! Allah'a ve Peygambere hainlik etmeyin; (sonra) bile bile kendi 

emanet/erinize hainlik etmiş olursunuz." mealindeki 27. ayette, müminlerden Allah ve 

elçisine ve bile bile emanetlere hainlik etmemeleri istenmektedir. Bu ayetin sebebi 

nüzulü hakkında şu olay anlatılır: Hz. Peygamber Yahudi kabilesi Kurayza'yı 21 gün 

muhasara eder. Bu sürenin sonunda Kurayzalılar, Beni Nadir'in anlaştığı şartlarda 

anlaşma yaparak Şam bölgesinde Ezria ve Eriha'ya yerleşmek isterler. Hz. Peygamber, 

onların bu isteklerine razı olmayıp, Sa'd b. Muaz'ın vereceği hükme boyun eğmelerini 

ister. Onlar da bunu kabul etmeyerek Ebu Lübabe b. Abdü'l-Münzir'i kendilerine 

göndermesi talebinde bulunurlar. Çünkü Ebu Lübabe, malı, ailesi ve çocukları onların 

yanında olduğundan onların kendine itimat ettikleri biriydi. Hz. Peygamber Ebu Lübabeyi 

onlara gönderir. Ebu Lübabe onların yanlarına vardığında onlar, Sa'd b. Muaz'ın 

görüşünü kabul edip etmemeleri konusundaki fikrini alırlar. Ebu Lübabe, eliyle boğazını 

göstererek o'nun hükmünün kılıçtan geçirmek olduğunu dolayısıyla kabul etmemelerini 

işaretle onlara bildirir36. Bu olayla ilgili Ebu Lübabe şöyle der: "Vallahi henüz orayı terk 

 
33 Hak Dini Kur’an Dili, 4/2392. 
34 Merâğî, Ahmed Mustafa, Tefsîrü’l- Merâğî, 10/130. 
35  Afzalur Rahman, Sîret Ansiklopedisi, (İstanbul 1996), 2/228. 
36 Vâhidî, Ebu’l -Hasan Ali b. Ahmed, Esbâbü’n-nüzûl, (Kahire, 1968), 157-158. 
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etmemiştim ki, Allah ve Rasulüne ihanet ettiğimi anlamıştım." Ebu Lübabe geri 

geldiğinde kendini mescidin direklerinden birine bağlar ve "Allah'a yemin olsun ki, 

ölünceye veya Allah tövbemi kabul edinceye kadar yiyip içmeyeceğim" der. Burada 

bayılıp düşene kadar yedi gün kalır ve sonra Allah o'nun tövbesini kabul eder. Tövbesinin 

kabul olduğu kendisine bildirildiğinde " Hz. Peygamber gelip çözene kadar bağını 

çözmeyeceğini" söyler. Neticede Hz. Peygamber gelip bağını çözer. Sonra Ebu Lübâbe'nin 

şöyle dediği bildirilir: "Tevbemi, günah işiediğim kavmimin yanına gidip malımın 

tamamını bağışlayarak tamamlayacağım." Hz. Peygamber üçte birinin bedel olarak 

yeteceğini söyler.37 Nüzul sebebini zikrettiğimiz Enfal 27. ayetin hemen akabinde 28. 

ayette mal ve çocukların birer sınav aracı olduğunun bildirilmesi, bu iki varlığa olan 

tutkunun bazen ihanete sürükleyebileceği hususunda müminleri uyarmaya yönelik 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Teğabün suresinin 15. ayetinden bir önceki ayette ise "Ey iman edenler! 

Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama 

affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır. Çok 

merhamet edendir." 38 buyrulmaktadır. Bu ayetin, bir rivayete göre, cihada çıkması ailesi 

ve çocukları tarafından engellenmek istenen Avf b. el-Eşca'i hakkında nazil olduğu 

belirtilmektedir39.   

Görüldüğü üzere çocukların bir sınav vesilesi olduklarını bildiren hem Enfâl 28. 

ayet ve hem de Teğabün 15. ayetinin yer aldıkları bağlamlardan hareketle şunları 

söyleyebiliriz: Mal ve çocuklara olan tutku40 müminleri bazen günaha ve hatta ihanete 

bile düşürebilir, onları Allah'a kulluktan uzaklaşabilir. Hâlbuki mal ve çocuklar müminler 

için bir gaye ve bir amaç değil bilakis bir sınav sebebidir. Ayetlerin yer aldığı bağlam göz 

önünde bulundurulduğunda sözünü ettiğimiz ayetlerde çocukların oldukça önemli bir 

sınav vesilesi (fitne) olduğu belirtilerek, bu hususta müminlerin daha dikkatli 

davranmaları vurgulanmaktadır. 

 Enfâl suresi 28 ve Teğâbün suresi 15. ayetlerinde çocukların sınav vesilesi 

olduğunun özel olarak zikredilmesi ve bu konuda müminlerin özel olarak uyarılması ile 

ilgili şunları söyleyebiliriz: 

İnsanoğlu, yaratılıştan mal ve evlada düşkün41, mal, şehvet ve evlat sevgisi ile 

donatılmıştır.42 “Kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, sağmal 

hayvanlar ve ekinlerden yana nefsin arzu duyduğu şeylerin sevgisi insanlara güzel 

 
37 Vâhidî, Esbâbü’n-nüzûl, 158. 
38 Teğâbün, 64/14. 
39 Râzî, Fahreddin, Et-Tefsîru'l-Kebîr, (Mefâtihu’l-Ğayb), 30/26 
40 Âl-i İmrân, 3/14, Ayrıca bkz. Kehf, 18/46; Fecr, 89/20; Âdiyât, 100/8. 
41  Âdiyât, 100/8. 
42  Âl-i İmrân, 3/14. 
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gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir...”43 Mealindeki ayette de bu husus 

açıkça ifade edilmektedir.  Bu nedenle Kur’an insanoğlunu bu hususlar ile ilgili olarak sık 

sık uyarmakta44 onların cazibesine kapılarak kulluk görevleri aksatmamalarını onlara 

bildirmektedir.    

 Anne-babanın çocuklarına karşı onların birer emanet ve sınav vesilesi olduğunu 

unutarak aşırı sevgi, tutku ve ilgisi, koruma ve kollama duygusu, geçindirme ve 

istikballerini düşünme kaygısı, dünyada bolluk içinde yaşatma hevesi, rahat ettirme 

planları vb. hususlar bazen anne babayı Allah'a kulluktan, namaz, hac, zekât, cihat, infak 

vb. gibi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmekten alıkoyarak bozulmasına, doğru 

yoldan şaşıp sapmasına neden olabilir.  Örneğin sözkonusu bu duygular anne babanın 

kendilerine verilen bu nimeti doğru anlayamayıp bu durumu başkalarına karşı bir 

üstünlük sebebi olarak algılamalarına, övünme aracı görmelerine, kulluk görevlerini eksik 

yapmalarına, harama el uzatmalarına, Müslümanlara ihanet etmelerine İslam'a uygun 

olmayan davranışlar sergilemelerine, adâletten uzaklaşmalarına, haddi aşıp haksızlık 

yapmalarına sürükleyebilir, Allah yolundan, O’na kulluk ve ibâdetten alıkoyabilir.45  

 “Kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, sağmal hayvanlar 

ve ekinlerden yana nefsin arzu duyduğu şeylerin sevgisi insanlara güzel gösterildi. Bunlar 

dünya hayatının menfaatleridir...”46 Mealindeki ayette de belirtildiği üzere çocuklar, 

sayısızca nimetler arasından insanlar için sevdirilmiş çekici özel nimetler arasında 

zikredilmiş, bununla birlikte kaybetme riski kazanmaya göre daha fazla olan bir sınav 

vesilesi olduğu da belirtilmiştir.47 Kur'an dünya hayatında kişiye güvence sağlayabilen 

dünyevi servet ve evlat sevgisinin cazibesine karşı anne ve babaları değişik vesilelerle 

birçok ayette uyarmakta, yaratılışlarının asıl gayesini unutmamalarını onlara bildirerek 

yer yer dünyevi nimetlere aşırı düşkünlük göstermenin tehlikelerine işaret etmekte ve 

asıl gözetilmesi gereken hedefi göstermektedir.48  Enfâl suresi 28 ve Teğâbün suresi 15. 

ayetlerinde de müminlerin söz konusu mal ve çocuklar hususunda daha dikkatli 

davranmaları gerektiği vurgulanmakta,49 onların, mal ve çocuklarına aşırı sevgi ve bağlılık 

duymalarının doğurabileceği tehlikelere işaret edilmektedir.50 Kur'an mal ve evlatlarının 

kendilerini Allah'a karşı görevlerini yerine getirmekten alıkoymaması hususunda da 

müminleri şöyle uyarmaktadır: "Ey İnananlar Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı 

 
43  Âl-i İmrân, 3/14, 
44 Münafikûn, 63/9. 
45 Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, 3/502. 
46 Âl-i İmrân, 3/14.  
47 Esed, Kur’an Mesajı, 1/327. 
48 Râzî, et-Tefsîru'l-kebîr, 15/152; Reşîd Rızâ, Tefsîrü’l-menâr, 9/646; İbn Âşûr, 9/324; Yazır, Hak Dini Kur’an 

Dili, 7/5038. 
49  Râzî, et-Tefsîru'l-kebîr, 15/152; Reşîd Rızâ, Tefsîrü’l-menâr, 9/646; İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, 9/324. 
50  Râzî, et-Tefsîru'l-kebîr, 15/152; Reşîd Rızâ, Tefsîrü’l-menâr, 9/645-646; İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, 

9/324.  
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anmaktan alıkoymasın; böyle olanlar hüsrana uğrayanlardır. "51 Bu çerçevede birçok 

insan, fazla mal ve soyunu devam ettirecek evlat sahibi olmayı hayatın tek gayesi saymak 

suretiyle Allah ile olan münasebetini tehlikeye düşürmektedir. Kur'an bu tutkunun, 

Allah'ın rızasını kazanma temeli üzerine kurulmadığında, insanı Allah'ın zikrinden ayıran 

ve en önemlisi O'na ortak koşmaya kadar götüren saptırıcı bir unsur olabileceğini 

bildirilmiştir. Allah'ın kendilerine verdiği çocuğu, Allah'ı unutarak bir yaşam gayesi haline 

getiren ve böylece O'na ortak koşan ailelerin örneği Kur'an'da şöyle anlatılır: "0, sizi tek 

bir nefisten yarattı ve kendisiyle durulup-yatışması için ondan esini var etti. Onu (eşini) 

örtüp-bürüyünce, o da bir yük yüklendi de bununla (bir süre) gezindi. Nitekim ağırlaşınca, 

ikisi Rableri olan Allah'a dua ettiler: "Eğer bize sâlih (bir çocuk) verirsen, andolsun 

şükredenlerden olacağız." Ama O, onlara sâlih (bir çocuk) verince, kendilerine verdiği şey 

konusunda O'na ortaklar kılmaya başladılar. Allah, onların şirk koştuklarından yücedir. 

Kendileri yaratılıp dururken, hiçbir şeyi yaratamayan şeyleri mi ortak koşuyorlar?"52 
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EVLİLİK AKDİ BAĞLAMINDA KUR’ÂN’IN ÇOCUĞU GÖZETMESİ 

Ahmet GÜNDÜZ* 

 

Giriş 

Aile efradının hak ve hukuku söz konusu olunca çoğu zaman Müslüman 

toplumunun aklına gelen şey anne baba hakkıdır. Bu konuda akla gelen ilk ayet ise şudur: 
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  َرَبَيان 

ا  ({24)  َصِغتر   “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı 

emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları 

azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak 

gönüllülükle kol kanat ger. ‘Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip 

yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster.’ diyerek dua et.”1 Burada 

unutulamaması gereken şey aile bireylerinde hakkı gözetilen ve Kur’ân tarafından 

koruma altına alınan sadece anne-baba değildir, çocuklar da hak ve hukukları açısında 

koruma altına alınmışlardır.  

Kur’ân geçmişte çocuğa, özellikle de kız çocuklarına yapılmış zulmün boyutlarına 

dair bazı ayrıntılara yer vermiştir:  ا
َ
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“Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde, öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen 

müjdenin (kendisine göre) kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı 

duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün! Görün işte, ne kötü 

yargıda bulunuyorlar!”2  

Cahiliyye dönemi güçlülerin zayıfları ezdiği ve her an hayat hakkını elinden almaya 

maruz bırakabileceği bir dönemin adıdır. Çocuk her halükârda aciz olduğu için örfün katı 

kuralları içerisinde hak bakımından mağduru olanların önde gelen kesiminden idi:     
َ
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 Bunun gibi, ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir“ ف

şey gibi gösterdi ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar! 

Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak!”3 

Kur’ân inşa ettiği medeniyette savunmasız olan çocukların savunmasını üstlenmiş bu 

 
*Doç. Dr., Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, gunduzhmet63@hotmail.com 
1 İsrâ, 17/23-24. 
2 Nahl, 16/58-59.  
3 En‘âm, 5/137. 

mailto:gunduzhmet63@hotmail.com
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çerçevede hayat hakkını korumuştur:  مآ
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Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne 

babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; biz, sizin de onların da 

rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça 

Allah’ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti; umulur ki düşünüp 

anlarsınız.”4 Kur’ân çocukların öldürülmemesi gerektiğini farklı bir yerde daha bir kez 

daha vurgulamıştır:  }ا ِبتر 
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“Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın! Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. 

Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.”5 

 Ayette özellikle bu öldürmenin ekonomik kaynaklı boyutuna bir vurgu vardır. O da 

fakirlik korkusudur. Yüce Allah rızık konusunu kendi kefaletine almak suretiyle bu 

endişenin yersiz olduğunu söylemiş, böylece bu işten vazgeçmelerini istemiştir. Böylece 

bütün çağlarda çocukların öldürülmeleri için öne sürülebilecek bir bahanenin önüne 

geçmek istemiştir.  

Yukarıdaki ayette her ne kadar fakirlik korkusu vurgusu varsa da çocukların fakirlik 

korkusu dışında başka bir gerekçe ile öldürülmeleri de caiz değildir.6 Buna rağmen 

bundan vazgeçmeyenleri Kur’ân apaçık ve ağır ifadelerle kınamaktadır: ِذيَن    
ه
ال ِشَ 

َ
خ  

آ
د
َ
}ق

َوَما  وا 
ُّ
ل
َ
ض  

آ
د
َ
ق  ِ

ه
اَّلل  

َ
َعىل اًء  َ ِ

تر
آ
اف  ُ

ه
اَّلل ُهُم 

َ
ق
َ
َرز َما  َوَحَرُموا  ٍم 

ْ
ِعل  ِ

آ
تر
َ
ِبغ ا  ه 

َ
َسف مآ 

ُ
ه
َ
د
َ
ّل وآ
َ
أ وا 

ُ
ل
َ
ت
َ
ِديَن{   ق

َ
ت ُمهآ وا 

ُ
ان
َ
ك  

“Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah’ın kendilerine verdiği 

rızkı, Allah adına yalan söyleyerek (kadınlara) yasaklayanlar muhakkak ki ziyana 

uğramışlardır; bunlar yoldan sapmışlardır, doğruyu bulacak durumda değillerdir.”7 

İnsanın acizliği arttıkça kaybetme riski olan haklarının sayısı ve büyüklüğü de 

artmaktadır. Korunması gereken hakların en önemlisi hayat hakkıdır. Hayat hakkı 

tanınmayan bir kimsenin diğer haklarının hiçbir önemi yoktur. Savaş veya bir topluma 

baskı çerçevesinde çocukların öldürülmesi Kur’ân’ın anlatımında Firavunun özelliği olarak 

özellikle zikredilmektedir. Böylece çocuğa hayat hakkı tanımayan kimseler Firavun ile 

özdeşleştirilmiş olmaktadır.8  

 
4 En‘âm, 5/151. 
5 İsrâ, 17/30. 
6 Muhammed b. Ömer Fahruddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb (Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1420), c. 10, s. 48. 
7 En‘âm, 5/140. 
8 “Hatırlayın ki sizi Firavun’un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü revâ görüyorlar, 

erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde rabbinizden büyük 
bir imtihan vardı.” Bakara, 2/49. 

“Musa, milletine dedi ki: "Allah'ın size olan nimetlerini anın; size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp 
oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtardı; bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan 
vardır.” (İbrahim, 14/6) 
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Cahiliyye döneminde çocukların aile efradı tarafından öldürülmesi kız çocuklarının 

gömülmesinden ibaret değildi. Annenin çocuğu düşürmesi gibi bir yol da söz konusuydu. 

Bugün ise bu durum kürtaj yoluyla farklı bir boyut kazanmıştır. Aileler maddi kaygılar 

veya rahatının kaçması endişesi sebebiyle bu yola başvurmaktadır. Hastanenler ise 

gerekçesini bile sormadan maddi kazanç mantığıyla bunu hemen yapmaktadır. Bugün 

kürtaj yoluyla öldürülen çocuk sayısı Cahiliyye döneminde öldürülen çocuk sayısından 

fazladır. Annenin çocuğu taşıyan kişi olması ona bu hakkı vermemektedir. Bu sebeple 

İslam’a gönül verecek olan kadınlar için bundan vazgeçmeleri konusunda Kur’ân’da özel 

bir vurgu vardır:  

 
آ
ق ِ
 َيشآ

َ
ا َوّل

 
ئ يآ
َ
ِ ش

ه
َن ِباَّلل

ْ
ِك
آ  ُيشر

َ
 ّل
آ
ن
َ
 أ
َ

 َعىل
َ
ك
َ
ن  ُيَباِيعآ

ُ
ات

َ
ِمن
آ
ُمؤ
ْ
 ال
َ
ا َجاَءك

َ
ُّ ِإذ ي ب ِ

َ
َها الن يُّ

َ
 َيزآ }َياأ

َ
َن  َن َوّل

ْ
ل
ُ
ت
آ
 َيق

َ
ِنير َ َوّل

ُروٍف   ي َمعآ ِ
 ف 
َ
ك
َ
ِصين  َيعآ

َ
ُجِلِهَن َوّل رآ

َ
ِديِهَن َوأ يآ

َ
 َبيرآ َ أ

ُ
ه
َ
ين ِ
ترَ
آ
اٍن َيف

َ
ت ِتير َ ِبُبهآ

ْ
 َيأ

َ
َن َوّل

ُ
ه
َ
د
َ
ّل وآ
َ
َ  أ

ه
ُهَن اَّلل

َ
ِفرآ ل

آ
غ
َ
ت ُهَن َواسآ َباِيعآ

َ
ف

َرِحيٌم{ وٌر 
ُ
ف
َ
غ  َ

ه
اَّلل  

َ
 Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah’a hiçbir şeyi ortak“    ِإن

koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını 

öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve 

akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye 

geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah’tan bağışlama dile. Kuşkusuz 

Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.”9 

1. Nikah Akdinde Çocuğu Gözetmesi 

1. 1. Temiz Eş Seçme Zorunluluğu 

Doğan çocuğun erkek olmaması durumunda bazı kültürlerde kabahat annede 

aranmaktadır. Bu açıdan anne horlanmakta ve aile içi bir takım huzursuzluğun nedeni 

olarak görülmektedir. Oysa erkek ve kız çocuğu hangisi doğacak karar veren Allah’tır:   ِ
ه
}َّلِل

ِض   رآ
َ آ
َواأل الَسَماَواِت   

ُ
ك
ْ
وَر{ُمل

ُ
ك
ُّ
الذ اُء 

َ
َيش ِلَمنآ  َهُب  َوي  َ ا 

 
اث
َ
ِإن اُء 

َ
َيش ِلَمنآ  َيَهُب  اُء 

َ
َيش َما  ُق 

ُ
ل
آ
َيخ  “Göklerin ve 

yerin egemenliği Allah’a aittir. O dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları bahşeder, 

dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. 

Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter.”10 Bu ayet ile 

Kur’ân çocuğun anneye haksızlık ve nefret söyleminin kaynağı olmasının da önüne 

geçilmiştir.  

Kur’ân erkek çocuğu doğuracak eşler arama yerine, kişinin Müslümanlığına, 

iffetine yakışacak şekilde eş araması gerektiği konusunu eşleştirmeler ile dile 

getirmektedir. Kur’ân eş seçimi ve tarafların denkliklerine ilişkin olarak ise birtakım 

izahatlar yapmaktadır: 

 
9 Mümtehine, 60/12. 
10 Şûrâ, 42/49. 
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انِ 
َ
ز  

َ
ِإّل  

ُ
ِكح

آ
َين  

َ
ي ّل ِ

{}الَزان  ِمِنير َ
آ
ُمؤ
ْ
ال  

َ
 َعىل

َ
ِلك

َ
ذ َم  َوُحر   

ٌ
ِك

آ ُمشر وآ 
َ
أ اٍن 

َ
ز  

َ
ِإّل ِكُحَها 

آ
َين  

َ
 ّل

ُ
َوالَزاِنَية  

ً
ة
َ
ِك
آ وآ ُمشر

َ
أ  
ً
َية  

“Zina eden erkek ancak zinakâr veya müşrik bir kadınla evlenir, zina eden kadınla da 

ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır.”11 

 
ُ
أ َباِت  ي 

َ
ِللط  

َ
ُبون ي 

َ
َوالط ِبير َ  ي 

َ
ِللط  

ُ
َبات ي 

َ
َوالط اِت 

َ
ِبيث

َ
خ
ْ
ِلل  

َ
ون

ُ
ِبيث

َ
خ
ْ
َوال ِبيِثير َ 

َ
خ
ْ
ِلل  

ُ
ات

َ
ِبيث

َ
خ
ْ
 }ال

َ
ُءون َ َ ُمت   

َ
ِئك

َ
ول

  } ِريٌم 
َ
 ك
ٌ
ق
آ
َوِرز  

ٌ
ِفَرة

آ
َمغ ُهمآ 

َ
ل  
َ
ون

ُ
ول
ُ
َيق  Pis şeyler pis olanlar içindir, pis olanlar da pis şeylere“ِمَما 

lâyıktır. Temiz şeyler temiz olanlar içindir, temiz olanlara da temiz şeyler yakışır. Onlar, 

iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar; onlar için bir bağışlama, 

değerli bir nasip vardır.”12 

Buralarda çocuklara ilişkin açık bir beyan veya bu tedbirin çocuklar için alındığına 

dair bir kayıt yoktur. Ancak doğacak çocuğun içinde bulunacağı ahlaki koşullar sebebiyle 

bundan etkilenmemesi mümkün değildir. Bunu Kur’ân’ın o beliğ ifadesi ile şöyle izah 

etmek mümkündür:   ُف ََص 
ُ
 ن
َ
ِلك

َ
ذ
َ
ا ك
 
ِكد

َ
 ن
َ
ُرُج ِإّل

آ
 َيخ

َ
 ّل

َ
ُبث

َ
ِذي خ

ه
ِه َوال ِن َرب 

آ
 ِبِإذ

ُ
ه
ُ
َبات
َ
ُرُج ن

آ
ُب َيخ ي 

َ
 الط

ُ
د
َ
َبل
ْ
}َوال

}
َ
ُرون

ُ
ك
آ
ٍم َيش وآ

َ
َياِت ِلق

آ
 Güzel memleketin bitkisi Rabb’inin izniyle (güzel) çıkar; kötü olandan“ اْل

ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için âyetleri böyle 

açıklıyoruz.”13 

Aklı selim ve iman sahibi şahsın bu ayetler çerçevesinde bir eş seçimine gitmesi 

gerekmektedir. Çünkü aile kurmaya ilişkin olarak taraflara uygun eş seçimi bu ailenin 

meyvesi olacak çocuğu da etkileyecektir. Kur’ân evlilik akdinin daha en başından yani eş 

seçiminden itibaren taraflara rehberlik etmektedir. Böylece olacak çocuğun geldiği yer ile 

dokuz ay ikamet edeceği yeri ve sonrasında aralarında yaşayacağı kimselerden oluşacak 

ortamın olabildiğince nezih olmasına imkân sunmaktadır. 

1.2. Evlenme Yasağı Getirerek Sağlanan Koruma 

Cahiliyye dönemin en çirkef tablolarından biri de evlenme usul ve şekilleriydi. Bu o 

kadar hadsiz ve edepten yoksun bir seviyeye ulaşmıştır ki ifade edilmesi bile güçtür. 

Örneğin eşleri takas etmeler, üvey anne ile evlenmeler, aile efradının bir eşi ortak 

kullanması14 bunlardan bazılardır. İslam terbiyesinden nasibini almamış, Kurâ’n ve 

sünnetin yasaklarından haberdar olmayan veya bunları umursamayan fertler arasında 

günümüzde de benzer şeyler olmaktadır. 

Kur’ân Cahiliyyenin sınır tanımaz evlilik anlayışını evlenilemeyecek kişileri 

belirlemek suretiyle bir sınıra kavuşturmuş bu konuda şöyle bir hüküm getirmiştir: 

  
ُ
ات

َ
َوَبن ِخ 

َ آ
األ  

ُ
ات

َ
َوَبن مآ 

ُ
ك
ُ
ت
َ
اّل
َ
َوخ مآ 

ُ
ك
ُ
َوَعَمات مآ 

ُ
ك
ُ
َوات

َ
خ
َ
َوأ مآ 

ُ
ك
ُ
ات
َ
َوَبن مآ 

ُ
ك
ُ
َمَهات

ُ
أ مآ 

ُ
ك يآ
َ
َعل  

آ
َمت ي }ُحر  ِ

نر
َ
الَل ُم 

ُ
ك
ُ
َمَهات

ُ
َوأ ِت 

آ
خ
ُ آ
  األ

 
11 Nûr, 24/3. 
12 Nûr, 24/26. 
13 ‘Arâf, 7/58. 
14 Cevâd Ali, el-Muffassal fî tarîhi’l-Arab kable’l-İslâm (Beyrut: Dâru’s-Sâkî, 2001), c. 10, s. 206; İbrahim 

Sarıçam, Hz. Muhammed ve evrensel mesajı (Ankara: D.İ.B, 2005), 40; Şemsettin Günaltay, “İslâm’dan 
önce Araplar arasında kadının durumu aile ve türlü nikâh şekilleri”, Marife 3 (2002), 197-198. 
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مآ ِمنآ ِنَس 
ُ
ي ُحُجورِك ِ

ي ف  ِ
نر
َ
ُم الَل

ُ
مآ َوَرَباِئُبك

ُ
 ِنَساِئك

ُ
َمَهات

ُ
اَعِة َوأ

َ
مآ ِمَن الَرض

ُ
ك
ُ
َوات

َ
خ
َ
مآ َوأ

ُ
ك
َ
ن عآ

َ
ض رآ

َ
مآ ِبِهَن  أ

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
ي د ِ

نر
َ
ُم الَل

ُ
اِئك

ُم 
ُ
اِئك
َ
ن بآ
َ
ِئُل أ

َ
مآ َوَحَل

ُ
ك يآ
َ
اَح َعل

َ
 ُجن

َ
َل
َ
مآ ِبِهَن ف

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
وا د

ُ
ون
ُ
ك
َ
مآ ت

َ
 ل
آ
ِإن
َ
    ف

َ
ِ ِإّل

يرآ 
َ
ت
آ
خ
ُ آ
َمُعوا َبيرآ َ األ جآ

َ
 ت
آ
ن
َ
مآ َوأ

ُ
ِبك
َ
َل صآ

َ
ِذيَن ِمنآ أ

ه
ال

} ا  َرِحيم  ا  ور 
ُ
ف
َ
غ  

َ
ان
َ
َ ك

ه
اَّلل  

َ
ِإن َف 

َ
َسل  

آ
د
َ
ق  ,Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız“ َما 

teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren anneleriniz, 

sütbacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde 

bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz (nikâh ortadan 

kalktığında) kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan 

oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak geçen 

geçmiştir, Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”15 

Burada oğullardan, kızlardan yeğenlerden, süt kardeşlerden ve üvey kızlardan 

bahsedilmekte, bunlarla ilgili bazı evlilik yasakları getirilmektedir. Ancak bunlara ilişkin 

bir yaştan yani çocukluklardan bahsetmemektedir. Burada konumuz açısından önemli 

olan şey şudur; Bir kimsenin yeğeniyle, geliniyle ve annesiyle evlenip gerdeğe girdiği 

kadının başkasından olan kızıyla evlenemeyeceği hükmünün varlığıdır. Böylesi bir hüküm, 

bu kişiye bu konumda olan çocuklara eş olabileceği gözüyle değil de akraba gözüyle 

bakıp ona göre muamele etmesi durumunu ortaya koymaktadır. Böylece çocuğun 

muhafazanın gerekçesini akraba ilişkisi ve ona karşı vefa borcunu eda etme üzerine inşa 

edilmesini istemektedir. Cahiliyye döneminde sınır tanımamazlık böylece bir sınıra 

kavuşturulmuş, modern dünyada cahiliyyece hareket ederek ahlaki dejenerasyona sebep 

olacakların önüne dîni anlamda set çekmiştir. Dolayısıyla çocuk daha bebekliğinden 

itibaren mahremiyet yasaklarına kavuşturulmuş, onunla koruma altına alınmış 

olmaktadır. 

1. 3. Çocuğun Nesebinin Korunması 

Kur’ân getirdiği kurallar vesilesiyle aldığı tedbirlerin bir kısmında doğrudan 

çocukları zikretmemektir. Ancak bunların bir kısmı çok boyutlu olarak tefekkür 

edildiğinde çocukları ilgilendiren yönleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Zina ile ilgili hüküm 

böylesi bir konu içerisinde değerlendirilebilir. Ayet: رَ  
آ
ق
َ
 ت
َ
 َوَساَء }َوّل

ً
ة
َ
اِحش

َ
 ف
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َ
ا ِإن
َ
ن {  ُبوا الز 

ً
َسِبيَل

“Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur.”16 demek suretiyle evlilik 

dışı ilişkiyi tamamen yasaklamaktadır. Bu yasak toplumun ahlaki yapısını korumaya katkı 

sunduğu gibi; neseplerin karışmasını engellemekte ve bununla birlikte doğacak çocuğun 

baba konusunda yaşayacağı problemlerin de önüne geçmektedir. Bugün tıp yoluyla 

nesebin tespiti mümkün olmaktadır. Anacak babası olduğu kişi bulunamamış ve DNA 

testi için bundan tahlil için örnek alınamamış durumlar da bir vakıadır. Neticede nesebi 

tespit olsa bile, çocuk yapılan gayr-ı meşru ilişkiye dair hiçbir suçu olmadığı halde sosyal 

çevresinde kötü bir damga yemeye ve dışlanmaya maruz kalabilecektir. Ayrıca çoğu 

 
15 Nisâ, 4/23. 
16 İsrâ, 17/32. 
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zaman gayr-ı meşru ilişkiden doğan çocuklar için erkekler çoğu zaman sahiplenme 

duygusu taşımamakta, gözetim ve şefkatinden mahrum bırakmaktadırlar. Böyle bir 

tavrın kadın tarafından gösterilmesi de pekâlâ mümkündür. 

2. Talak Durumunda Çocuğu Gözetmesi 

2. 1. Talak Durumunda Çocuğun Etkisi 

İslam aile birlikteliğinden yanadır. Ancak boşanma gibi bir husus olunca bu 

durumda boşanma ile ilgili İslam Hukuku devreye girmektedir. Talak lafızlarının sarih 

olanları kullanılmış olsa bile kadının beklemesi gereken bir süreç vardır. Bu süreci 

belirleyen ise boşama lafzını kullanan erkeğin durumu değil, kadının durumudur. 

Müresel ve sahîh olan bir rivayete göre sahâbe Hz. Peygamber’e (s.a.s): “Yâ 

Resûlallâh, adet görmeyen, adetten kesilmiş kadının iddeti nasıl olacak diye sorunca şu 

ayet nâzil oldu: ي    ِ
ن 
َ
َوالَل ُهٍر 

آ
ش
َ
أ  
ُ
ة
َ
ث
َ
َل
َ
ث ُهَن 

ُ
ت
َ
ِعد

َ
ف مآ 

ُ
ت بآ
َ
ت ارآ ِإِن  مآ 

ُ
ِنَساِئك ِمنآ  َمِحيِض 

ْ
ال ِمَن  َن  َيِئسآ ي  ِ

ن 
َ
مآ    }َوالَل

َ
ل

ُيشآ   ِرِه  مآ
َ
أ ِمنآ   

ُ
ه
َ
ل َعلآ  َيجآ  َ

ه
اَّلل ِق 

َ
َيت َوَمنآ  ُهَن 

َ
ل َحمآ َن  عآ

َ
َيض  

آ
ن
َ
أ ُهَن 

ُ
َجل
َ
أ َماِل  حآ

َ آ
األ  

ُ
ت

َ
وّل
ُ
َوأ َن 

آ
ا{ َيِحض  

“Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlar ile âdet görmeyenler hakkında tereddüt 

ederseniz onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süreleri ise doğum 

yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık 

verir. 17”18  

İbn Mesud yukarıdaki ayetin yani iddetin doğum ile biteceğini söyleyen ayetin, 

ölüm veya boşanma iddetlerini belirleyen ayetlerden sonra indiğini, bu sebeple onların 

anlamını tahsis ettiğini söylemektedir. Bundan hareketle doğumun iddeti bitirdiği 

kanaatinedir. Buna karşılık Hz. Ali19 ve İbn Abbâs’a göre eşinin ölümü sebebiyle iddet 

bekleyen gebe kadının ölüm iddeti ile doğum iddetinden en uzun olanını bekler.20  

Ayetin de açıkça ifade ettiği gibi; boşanan kadın gebe ise iddet olarak bekleyeceği 

süre doğuma kadar uzamaktadır. Kadının iddeti bitmesine bir gün kala bile olsa gebe 

olduğu anlaşılırsa, ayetin beyanına istinaden iddet süresi doğuma kadar uzar.  

Gebeliğin anlaşılması durumunda iddetin uzatılması çocuğun nesebini koruduğu 

gibi, ilahi rahmetin neticesi olarak kendisine mesken kılınan ana rahminin yabancı 

mayalardan da korunmasına imkân sağlayacaktır. Böyle bir parça mesken dokunulmazlığı 

bu şekilde sağlanmış olacaktır. 

 

 

 
17 Talâk, 65/4. 
18 Selim b. ‘Îd el-Hilâlî - Muhammed b. Musa Âl Nasr, el-İsti‘âb fî beyâni’l-esbâb (Suudi Arabistan: Dâr İbn 

Cevzî, 1425), c. 3, s. 432. 
19 Döndüren, Delilleriyle aile ilmihali, 461. 
20 Muhammed b. Ömer Fahruddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb (Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1420), c. 30, s. 563. 
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2. 2. Gebeliğin İddet Müddetinde Nafakaya Etkisi 

Cahiliyye döneminde boşamanın sonuçları kadın üzerinde çok çetin bir şekilde 

tezahür etmekteydi. Kadının kendisi bir meta muamelesi görmekteydi. İddet ve boşama 

konusunda erkeğin sahip olduğu sınırsız tasarruf sebebiyle bazen hiç 

boşanamamaktaydı. Oysa İslam ile birlikte sınırsız boşama yetkisi üç ile sınırlanmıştır. 

Bunun yanı sıra iddet süresinde kadın için mali birtakım tedbirler de almıştır:   َن
ُ
وه

ُ
ِكن نسآ

َ
}أ

 
ُ
ِفق
آ
ن
َ
أ
َ
ف ٍل  َحمآ ِت 

َ
وّل
ُ
أ َن 

ُ
 ك
آ
َوِإن ِهَن  يآ

َ
َعل وا 

ُ
ق ي 

َ
ض
ُ
ِلت َن 

ُ
وه ارُّ

َ
ض
ُ
ت  
َ
َوّل مآ 

ُ
ِدك ُوجآ ِمنآ  مآ 

ُ
ت
آ
ن
َ
َسك  

ُ
ث َحيآ َحبرَ  ِمنآ  ِهَن  يآ

َ
َعل وا 

} َن  عآ
َ
 O kadınları, durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve“    َيض

onların imkânlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer 

hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın.”21 

Tanınan bu mali haklar, vefa borcu ve zayıf olan kadını zor zamanlarda ortada 

bırakmama açısından son derce medeni bir hukuktur. Cahiliyyenin örfünü nasıl yıktığı da 

hesap edildiğinde bunun medeni seviyesi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu süreçte gücü 

nispetinde mesken temin etmesi erkeğe özellikle hatırlatıldığı gibi, özellikle vurgulanana 

bir diğer şey de gebeliğinin gözetilmesidir. Bunun için de nafakasının temin edilmesi 

istenmektedir. Bâin talak olması durumunda anneye nafaka temin edilmesini zorunlu 

kılan husus anne karnındaki çocuktur.22 Doğum gerçekleşene kadar bunun ihmal 

edilmeden yapılması emredilmektedir.  

2. 3. Emzirme Hakkının Koruması 

Kur’ân getirdiği düzenleme ile doğumdan sonra da anne çocuk arasındaki yakın 

ilişkinin bir müddet daha devamını ve çocuğun en temel gıda ile beslememesini 

sağlamaktadır. Bâin talak ile boşanmış annenin gebeliği durumunda maddi anlamda 

kendisini bir parça rahatlatan ayet, aynı şekilde boşanmanın akabinde çocuğun 

emzirilmesine ilişkin şöyle bir hüküm getirmektedir:    
ُ
آت
َ
مآ ف

ُ
ك
َ
َن ل عآ

َ
ض رآ

َ
 أ
آ
ِإن
َ
ِمُروا  }ف

َ
ت
ْ
َن َوأ

ُ
ُجوَره

ُ
َن أ

ُ
وه

َرى{  
آ
خ
ُ
أ  
ُ
ه
َ
ل ِضُع  آ َسترُ

َ
ف مآ 

ُ
ت َعاَشآ

َ
ت  
آ
َوِإن ُروٍف  ِبَمعآ مآ 

ُ
ك
َ
ن  Sizin hesabınıza (çocuğunuzu) emzirirlerse“َبيآ

onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız 

bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir.”23  

 Emzirmenin üst sınırını ve sütten kesilmesine ilişkin tarafların kararını ise başka 

şu ayetler açığa kavuşturmaktadır: }ا ر  هآ
َ
ش  

َ
ون

ُ
ث
َ
َل
َ
ث  
ُ
ه
ُ
َوِفَصال  

ُ
ه
ُ
ل  Karnında taşıması ve“ }َوَحمآ

sütten kesmesinin süresi otuz aydır.”24 Bu iki buçuk yıl anlamına gelmektedir. Bunun en 

az altı ayı gebeliktir zira şu ayet emzirmenin iki yıl olduğunu söylemektedir:   
ُ
ات

َ
َواِلد

ْ
}َوال

 
21 Talâk, 65/6. 
22 Muhammed b. Ömer Fahruddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb (Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1420), 30, s. 564; 

Vehbe b. Mustafa Ez-Züheylî, el-Vecîz fî usûli’l-fıkhi’l-İslâmî (Dımeşk: Dâru’l-Hayr, 2006), c. 2, s. 158; b. Ali 
b. Muhammed Abdülkerim en-Nemle, el-Mezheb fî ilmi usûli’l-fıkhi’l-mukâran (Riyad: Mektebetu’r-Rüşd, 
1999), c. 4, s. 1783. 

23 Talâk, 65/6. 
24 Ahkâf, 45/15. 
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َ

 َوَعىل
َ
اَعة

َ
 ُيِتَم الَرض

آ
ن
َ
 أ
َ
َراد
َ
ِ ِلَمنآ أ

يرآ 
َ
اِمل
َ
ِ ك
يرآ 
َ
ل َن َحوآ

ُ
ه
َ
د
َ
ّل وآ
َ
َن أ ِضعآ   ُيرآ

َ
ُروِف ّل َمعآ

ْ
ُهَن ِبال

ُ
َوت ُهَن َوِكسآ

ُ
ق
آ
 ِرز

ُ
ه
َ
وِد ل

ُ
ل َموآ

ْ
ال

ِدهِ 
َ
ِبَول  

ُ
ه
َ
ل  
ٌ
ود
ُ
ل َموآ  

َ
َوّل ا 

َ
ِده

َ
ِبَول  

ٌ
ة
َ
َواِلد اَر 

َ
ض
ُ
ت  
َ
ّل َعَها  ُوسآ  

َ
ِإّل ٌس 

آ
ف
َ
ن ُف 

ه
ل
َ
ك
ُ
ِضُعوا ,,,,,,,,,,,,,,    ت آ ترَ سآ

َ
ت  
آ
ن
َ
أ مآ 

ُ
ت
آ
َرد
َ
أ  
آ
َوِإن

مآ 
ُ
ك يآ
َ
َعل اَح 

َ
ُجن  

َ
َل
َ
ف مآ 

ُ
ك
َ
د
َ
ّل وآ
َ
{ أ ٌ َبِصتر  

َ
ون

ُ
َمل عآ

َ
ت ِبَما   َ

ه
اَّلل  

َ
ن
َ
أ ُموا 

َ
ل َواعآ  َ

ه
اَّلل وا 

ُ
ق
َ
َوات ُروِف  َمعآ

ْ
ِبال مآ 

ُ
ت يآ
َ
آت َما  مآ 

ُ
ت مآ
ه
َسل ا 

َ
ِإذ   

“Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Onların 

normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın 

(babanın) borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz…. Ana baba 

karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse bundan dolayı onlar için 

bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı sütannelere emzirtmek isterseniz münasip olan ücreti 

verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah’ın koyduğu kurallara aykırı 

davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir.”25 

 Yukarıdaki ayetler annenin emzirme arzusunu gözetmiş ancak bunun maddi 

külfetini hatta bu annenin giyim külfetini bile babaya yüklemiştir. Boşanma ve doğum 

sebebiyle annenin yaşadığı yıpranmayı böylece bir nebze azaltmıştır. Boşanma akabinde 

emzirilecek çocuğun durumunu açıklayan ayetlerin her ikisinde de işin bu maddi yönüne 

bir vurgu vardır. Ancak bu iki yerde dikkat edilmesi gereken başka hususlar da 

zikredilmiştir. Bunlardan biri annenin bunu fırsata çevirip akla hayale sığmayan 

meblağlar istemesinin önüne geçmektedir. Bununla birlikte anneye çocuğu emzirme gibi 

bir zorunluluk da getirilmemiş, isteğine bırakılmıştır.26 Ayrıca talak gibi anlaşmazlıkların 

yaşandığı bir süreçte işin gönüllülük esasına bağlanmış ve tarafların birbirlerine karşı 

olabildiğince güzel bir muamele sergilemeleri istemiştir.27 Anne babanın rızalarına 

binaen iki yıldan önce ihtiyaca binaen sütten kesmek de mümkündür.  

 Çocuğun emzirilmesi konusunda eşlerin anlaşamaması ihtimal dahilindedir. Bu 

durumda çocuğun süt anneye verilmesi ve külfetinin ise boşama yetkisi kullanmış olan 

baba tarafından karşılanabileceği beyan edilmektedir. Mama vb. birçok beslenme aracı 

varken süt anneye verilmesine imkân sağlanmış olması çocuğun bu kritik ve gelişim 

sürecinde en tabii ve en zengin beslenme aracıyla beslenmesine imkân sunulmuştur. 

2. 4. Çocuğun Şantaj Aracı Olmaktan Kurtarılması 

Boşanmanın akabinde ortada bir evlat varsa, bu çoğu zaman taraflar arasında bir 

başka problemin kaynağı haline gelmektedir. Çocuğun bakım masrafları, emzirilmesi, 

velayet hakkı vb. birçok konu bu polemiğin temel konuları olmaktadır. Bunların bir 

kısmına ilişkin izahlara ve ayetlere yukarıda temas edildi. Bu izahların yanında Kur’ân şu 

ifadeye de ayrıca yer vermiştir: }ِدِه
َ
ِبَول  

ُ
ه
َ
ل  
ٌ
ود
ُ
ل َموآ  

َ
َوّل ا 

َ
ِده

َ
ِبَول  

ٌ
ة
َ
َواِلد اَر 

َ
ض
ُ
ت  
َ
 Ne ana çocuğu“ }ّل

 
25 Bakara, 2/233. 
26 Fahruddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, c. 30, s. 564; Vehbe b. Mustafa Ez-Züheylî, et-Tefsiru’l-munîr fi’l-

‘Akideti ve’ş-şeri‘ati ve’l-menheci (Dımeşk: Dâru’l-Fikri’l-Muâsır, 1418), c. 28, s. 284. 
27 Muhammed b. Muhammed Ebu’s-Suûd, İrşâdu’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-kitabi’l-kerîm (Beyrut: Dâru 

İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts.), c. 8, s. 263. 
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yüzünden zarara uğratılsın ne de babası (çocuk kendinden olan erkek) çocuğundan dolayı 

zarar görsün.”28 İfade genel verilmek suretiyle bu zararın her türlüsü nehyedilmiştir. 

Modern hukukta çocuk üzerinden yaşanan polemiklere maalesef daha çok 

rastlamaktayız. Çocuğu babasına göstermeyen annelerin, aynı şeyi yapan babaların ve 

çocuğunu görebilmek için mahkeme mahkeme koşan ebeveynlerin sayısının haddi 

hesabı yoktur. Bazen çok daha vahim tablolar oluşmaktadır. Bunları basında hemen 

hemen her gün görmek mümkündür. Mahkeme kararına binaen bir ücret yatırıp 

memurlar eşliğinde kapıya dayanmalar ve çocuğu birkaç saatliğine sevmek için zorla alıp 

götürmeler modern dünyanın medeniyet adı altındaki deni tablosundan başka bir şey 

değildir. Bu sahnelerde çocuğun gitmek istemeyişi her seferinde seyredip durduğumuz 

acı sahnelerdir. Nedeni ise çocuğu yanında tutan velinin karşı tarafın ne kadar kötü biri 

olduğunu anlatarak ona kin ve nefreti aşılamış olmasıdır. Şehir değiştirmek suretiyle karşı 

tarafın çocuğuna ulaşmasına engel olunmaya çalışılması da diğer vahim bir tablodur. 

Oysa anne ve babanın çocuklar sebebiyle eziyet görmemeleri gerektiğini söyleyen aynı 

ayetin sonunda şu vurgu da yapılarak konun ciddiyetine ve tehlikesine işaret edilmiştir:  

 َ
ه
 اَّلل

َ
ن
َ
ُموا أ

َ
ل َ َواعآ

ه
وا اَّلل

ُ
ق
َ
{  }َوات ٌ  َبِصتر

َ
ون

ُ
َمل عآ

َ
 Allah’ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan“ ِبَما ت

sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir.”29 

 Çocuğu karşı taraftan kaçırmak bazen çocuğu koruma gayesi taşımış olsa da 

bunun başka bir sebebi de vardır. O da karşı tarafı çocuk üzerinden yıpratmaktır. Bütün 

bu süreçte en çok yıpranan kişi çocuktur. Zira yaşının masumiyetine binaen akli süreçleri 

yeterince teşhis ve tetkik edememektedir. Yanında bulunduğu velisinin kendisini 

koruduğunu sanmaktadır. Oysa kendisine bir şantaj malzemesi muamelesinde 

bulunduğunun kesinlikle farkında değildir. Kur’ân bu süreçlere ilişkin kurallar ve 

açıklamalar getirmek suretiyle temelde şunları hedeflemektedir. Bunlardan biri 

münazaraya yer bırakmamak ve diğeri ise üç tarafın da zarar görmesini engellemektir.  

2. 5. Çocuğun Öz Babasıyla Bağının Korunması 

Evlat edinme mevzuu günümüze has bir mevzu değildir. Geçmişte Arap 

toplumunda da cari olan bir konuydu. Bizzat evlat edinenlerden biri de Hz. Peygamberdi. 

Hz. Zeyd bir baskın sonucu ele geçirilmiş ve köle yapılmıştı. Nihayetinde Hz. Hatice’ye 

yeğeni Hâkim b. Hızâm tarafından hediye edildi. Hz. Hatice ise Hz. Peygamber (s.a.s) ile 

evelenince onu Allah Resûlü’ne (s.a.s) hediye etti. Hz. Zeyd’in ailesi bir müddet sonra 

izini buldu ve bir bedel karşılığında onu geri almak istedi. Ancak Allah Resûlü bedeli kabul 

etmek yerine Hz. Zeyd’i kendisi ile asli babası arasında muhayyer bıraktı. Zeyd ise Hz. 

Peygamber’i (s.a.s) tercih etti. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s), o dönemin adetlerine 

istinaden şöyle dedi: “Bundan böyle Zeyd benim oğlumdur. Ben ona o da bana 

 
28 Bakara, 2/233. 
29 Bakara, 2/233. 
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mirasçıdır.”30 Bu olaydan sonra Zeyd b. Hâris’eye Muhammed’in oğlu denmeye başlandı. 

Bunun üzerine şu ayet indi31:   مآ
ُ
ك
ُ
َوان

آ
ِإخ
َ
مآ ف

ُ
ُموا آَباَءه

َ
ل عآ
َ
مآ ت

َ
  ل
آ
ِإن
َ
ِ ف

ه
 اَّلل

َ
د
آ
 ِعن

ُ
َسط

آ
ق
َ
َو أ
ُ
مآ ِْلَباِئِهمآ ه

ُ
ُعوه

آ
}اد

 
َ
ان
َ
مآ َوك

ُ
وُبك

ُ
ل
ُ
ق  
آ
ت

َ
َعَمد

َ
ت ِكنآ َما 

َ
َول ِبِه  مآ 

ُ
ت
ْ
أ
َ
ط
آ
خ
َ
أ ِفيَما  اٌح 

َ
ُجن مآ 

ُ
ك يآ
َ
َعل َس  يآ

َ
َول مآ 

ُ
يِن َوَمَواِليك

 
الد ي  ِ

ا {  ف  َرِحيم  ا  ور 
ُ
ف
َ
ُ غ

ه
اَّلل  

“Evlâtlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir 

davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz 

ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur, fakat bilinçli ve kasıtlı olarak 

yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir.”32 

Hz. Zeyd hicretin 5. yılında Peygamber’in (s.a.s) halasının kızı olan eşi Zeyneb b. 

Cahş’ı boşadı. Sonrasında inen şu ayet Allah Resûlü’ne (s.a.s) Zeyneb ile evlenmesini 

emretti:  َع
آ
ن
َ
ِذي أ

ه
وُل ِلل

ُ
ق
َ
 ت
آ
  }َوِإذ

َ
ِسك

آ
ف
َ
ي ن ِ
ي ف  ِ

ف 
آ
خ
ُ
َ َوت

ه
ِق اَّلل

َ
 َوات

َ
َجك وآ

َ
 ز
َ
ك يآ

َ
 َعل

آ
ِسك مآ

َ
ِه أ يآ

َ
 َعل

َ
ت َعمآ

آ
ن
َ
ِه َوأ يآ

َ
ُ َعل

ه
َم اَّلل

َه 
َ
اك
َ
ن َوجآ

َ
ز ا  ر 

َ
َها َوط

آ
ِمن  

ٌ
د يآ
َ
ز  

ض َ
َ
َما ق

َ
ل
َ
ف اُه 

َ
ش
آ
خ
َ
ت  
آ
ن
َ
أ َحقُّ 

َ
أ  ُ
ه
َواَّلل اَس 

َ
الن  

َ شر
آ
خ
َ
َوت ِديِه  ُمبآ  ُ

ه
اَّلل   َما 

َ
ون

ُ
َيك  

َ
ّل آ  ي

َ
ِلك   ا 

َ
َعىل

}
ً
ُعوّل

آ
َمف  ِ

ه
اَّلل ُر  مآ

َ
أ  
َ
ان
َ
َوك ا  ر 

َ
َوط ُهَن 

آ
ِمن ا  وآ

َ
ض
َ
ق ا 
َ
ِإذ ِعَياِئِهمآ 

آ
د
َ
أ َواِج 

آ
ز
َ
أ ي  ِ
ف  َحَرٌج  ِمِنير َ 

آ
ُمؤ
ْ
 Bir zaman, Allah’ın“  ال

kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkâr davrandığın kişiye, ‘Eşinle evlilik bağını 

koru, Allah’tan kork.’ demiştin. Bunu derken Allah’ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde 

saklıyordun, kendisinden çekinme hususunda Allah’ın önceliği bulunduğu halde sen 

halktan çekiniyordun. Zeyd onunla beraber olduktan sonra müminlere, evlâtlıklarının -

kendileriyle beraber olup ayrıldıkları- eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin 

diye seni o kadınla evlendirdik. Allah’ın emri elbet yerine getirilecektir.”33 

Bu iki ayet neticesinde evlat edinme uygulaması tamamen kalkmış oldu.34 Evlatlık 

müessesesinin kalkmış olması demek, hiçbir çocuğun uygun şartlar dahilinde bakımının 

üstlenilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Buradaki en önemli hususlardan biri çocuk 

adına asıl korunulan şeyin ne olduğudur. O da bakımı üstlenen çocukların asıl babalarına 

nispet edilerek anılmalarıdır. Böylece kimsesiz çocuğun bakımını üstlenen şahıs veya 

şahısların; çocuğun asıl babası, dolayısıyla geçmişiyle bağını koparmasının önüne geçilmiş 

olmaktadır.35 Aynı şey velayet hakkını alan anneler için de geçerlidir. Hatta bu durum bu 

çerçevede daha sık rastlanan bir durumum halini almıştır. Kur’ân’ın aldığı bu tedbir 

çocuğun nesebinin kaybolmasını engelleyen bir başka bir hükümdür. 

 

 

 
30 Hamdi Döndüren, Delilleriyle aile ilmihali (İstanbul: Altınoluk, 2004), 298. 
31 Muhammed b. İsa Et-Tirmizî, Sünenu’t-Tirmizî, thk. Beşâr ‘Avvâd (Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 1998), 

Tirmizî, Tefsîr Ahzâb 34; Ali b. Ahmed El-Vâhidî, Esbâbu’n-nüzûli’l-Kur’ân, thk. ‘Isâm b. Abdülmusin el-
Humeydân (Dammam: Dâru’l-Islah, 1992), 352. 

32 Ahzâb, 33/5. 
33 Ahzâb, 33/37. 
34 İsmail b. Ömer İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’âni’l-azîm, thk. Sâmî b. Muhammed Selâme (Dâru Taybe: Beyrut, 

1420), 6, s. 426. 
35 İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’âni’l-azîm, 6, s. 378. 
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Sonuç 

Kur’ân çocuğun varlığından önce bile kendisi için birtakım hazırlıklar yapmaktadır. 

Bu çerçevede geleceği yerin ve aynı şekilde anne bedeninde kalacağı yerin nezahetini 

sağlamak için tedbir almaktadır. Gayr-ı meşru ilişkileri yasaklamak ve nikahı teşvik etmek 

suretiyle bu işi hem erkek de kadın cenahında sağlamaktadır. Sahih bir evlilik için de eş 

seçiminde dengini aramaktan bahsetmektedir. Bu konularda doğrudan doğruya 

çocukların maslahatından bahsetmemektedir. Fakat bu husus, çocuğun menfi kişilerin 

yer aldığı bir ortam içinde menfi bir etkileşime maruz kalmasını olabildiğince en aza 

indirgemektedir. 

Bir insanın öncelikli hakkı hayat hakkıdır. Zira dini yaşamak için bile bir hayata 

ihtiyaç vardır. Kur’an çocuğun hayat hakkına özellikle temas etmiş ve bunu güvence 

altına almıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de birçok çocuk maddi kaygılar ve rızık 

endişesiyle öldürülmektedir. Kur’ân çocukların maddi kaygılar sebebiyle öldürülmesinin 

önüne geçmek için açık bir beyanda bulunmuştur. Bu sebeple rızkın kefaletinin Allah’ta 

olduğunu }  مآ
ُ
َوِإَياه مآ 

ُ
ك
ُ
ق
ُ
ز رآ
َ
ن ُن  حآ

َ
ُهمآ  { , } ن

ُ
ق
ُ
ز رآ
َ
ن ُن  حآ

َ
 demek suretiyle bunu dile getirmiştir. Bu } ن

cümleler bir isim cümlesidirler. İsim cümlelerinin sebat bildirdiği de hesap edildiğinde 

maddi kaygının ne kadar gereksiz olduğu daha iyi anlaşılacaktır.  

Çocukların babalarına nispet edilmesi mevzusu Kur’an’ın bir sebeb-i nüzûle 

nispeten bahsettiği bir konudur. Ancak getirdiği hüküm oluşan yeni sosyal şartları ve 

vakıaları da dizayn edecek genel bir hüküm içermektedir. Bu konuda bir hüküm koymak 

suretiyle, aile içerisinde çocuklar üzerinden yıllarca sürebilecek tartışmaların önüne 

geçmektedir. Bugün aile kavgaları neticesinde, eşler arasında çocuğun taşıyacağı soyadı 

bile tartışma konusu olduğu düşünülürse böyle bir hükme ne kadar ihtiyaç olduğu 

kendiliğinden anlaşılacaktır.  

Boşanan kadının iddetinin çocuğun doğumuna bağlanmış olması, çocuk için anne 

karnında nezih bir ortam sağlama adına önemli bir tedbir de içermektedir. Zira gebe bir 

kadının evlenememesi çocuğu anne karnındaki meskeninde yabancı mayalara 

bulanmaktan kurtarmaktadır. 

Kur’an gebe iken boşanan kadının nafakasına ilişkin birtakım beyanlarda 

bulunmaktadır. Böylece henüz dünyaya gelmemiş çocuğun tüketeceği gıdaları anne 

üzerinden garanti altına almıştır. Aynı çocuk için dünyaya gelince emzirme hakkını da 

gözetmiş ve 2 yıl gibi bir süreye vurgu yapmıştır. Emzirme süreçlerinde oluşabilecek mali 

haklara ilişkin düzenlemeleri beyan etmek suretiyle çocuğu belirsizlikler içerisinde 

yıpranmaktan korumuştur. 

Boşanma durumunda çocuklar vesilesiyle eşlerin birbirlerine, özellikle de erkeğin 

kadına zarar vermemesi emredilmektedir. Bununla çocuğun şantaj aracı, intikam ve 

ıstırap vesilesi kılınmasının önüne geçilmektedir. Buna engel olunması, eşler nezdinde 



Ahmet Gündüz                                                                                                                                                         | 20  

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 – Şanlıurfa) 

çocuğun bir mal, koz ve silah değil de bir evlat ve can olduğu şuurunun unutulmamasını 

sağlamaktadır. 

Bütün bunlar gösteriyor ki savunmasız bir can olan çocuk için Kur’an kalınacak 

yeri, hayat fırsatını, boşanma durumunda onun hatırına annesini ve bu süre zarfında her 

ikisinin maddi birtakım haklarını koruma altına almıştır. Bununla birlikte hiçbir şeyden 

habersiz olan bu masum varlığın tartışma ve çekişmelere araç kılınmasına engel 

olmuştur. Talak konusundaki beyanların dikkate alınması modern dünyada birçok 

konunun mahkeme vesilesi olmasının da öne geçecektir. 
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HAK VE SORUMLULUK BAĞLAMINDA KUR'AN'DA EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİ 

Ahmet ÖZ 

 

Giriş 

İnsanlığa hayat rehberi olarak gönderilen Kur'an-ı Kerîm, insanı ilgilendiren her 

türlü konuyu içerisinde barındırmaktadır. Toplumun en küçük birimi olan aile de 

Kur'an'da üzerinde önemle durulan bir konudur. Anne, baba ve çocuklardan oluşan 

ailede, her bireyin kendi hak ve sorumlulukları vardır. Çocuk yapma ve onu öncelikle 

ahlaklı bir insan ve iyi bir Müslüman olarak yetiştirme görevi, anne-babanın en temel 

görevlerinden birisidir. Kur'an'da ebeveyn-çocuk ilişkisi ile ilgili birçok örnek 

bulunmaktadır. Hz. Lokman’ın oğluna yaptığı nasihatler, Hz. Yakup’un Yusuf ve 

kardeşlerine verdiği öğütler gibi. Kur'an'da çocukların eğitimi ile ilgili geçen bütün 

örnekler, karakter ve kişilik sahibi iyi insanlar yetiştirmeye yönelik ilkeler ortaya 

koymaktadır. Bu ilkler, çocuğu önce rabbine karşı kulluk bilinciyle yetiştirirken, büyüklere 

saygı duymayı, herkesin hak ve hukukunu gözetmeyi, nezaket kurallarına uymayı, 

insanlara, hayvanlara ve kısacası tüm canlılara ve çevreye karşı duyarlı olmayı 

öğretmektedir. 

Genellikle ebeveynler tarafından çocuklara verilen öğüt ve bilgilendirmeler, bazen 

tam tersi olarak, çocuklar tarafından da ebeveynlerine yönelik olmaktadır. Kur’an’da Hz. 

İbrahim’in putperest olan babasına tevhid inancını anlatması, çocukların bazen 

ebeveynlerinin göremediği bazı gerçekleri görebildiğini ve bazı konularda 

ebeveynlerinden daha bilgili olabileceklerini göstermesi açısından önemlidir. Bu yüzden 

çocukların fikirlerine ve önerilerine önem vermek, bazı konularda onlarla istişarede 

bulunarak görüşlerini almak gerekmektedir. İşte biz bu sempozyum bildirisinde, 

Kur'an'da sunulan örneklerden hareketle ebeveyn-çocuk ilişkisi ile ilgili ilkeleri tespit 

etmeye çalışacağız. Üzerinde hassasiyetle durulması gereken böyle bir konuyu, bir 

sempozyum bildirisi sınırlılıkları çerçevesinde, ana hatlarıyla özetleyeceğiz. 

1. Kur'an'da Aile ve Çocuk 

Kur'an'da aile ve ebeveyn-çocuk ilişkisinden bahseden pek çok örnek 

anlatılmaktadır. Nitekim doğrudan çocuklardan bahseden yaklaşık 300 âyetin yanında, 

dolaylı olarak çocuklarla ilgili olan 340 âyet bulunmaktadır. Bu âyetlerde başta 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve ailesi olmak üzere, Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. 

İbrahim, Hz. Salih, Hz. Yakup, Hz. Lût, Hz. Davut, Hz. Nuh, Hz. Eyüp ve İmrân ailesi gibi 

peygamberlerin ailelerinden bahsedilmektedir. Bunlardan Hz. İbrahim ve Hz. Lokman’ın 

 
 Doç. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 



Ahmet Öz                                                                                                                                                                  | 22  

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 – Şanlıurfa) 

aileleri ebeveyn-çocuk ve eşler arası iletişim açısından ideal aileler olarak zikredilirken, 

Hz. Nuh’un ve Hz. Lût’un aileleri, ebeveyn-çocuk ve eşler arası iletişim açısından olumsuz 

örnekler olarak anlatılmaktadır. Özellikle olumsuz örnekler olarak zikredilen çocuklar ve 

eşler hakkında peygamberlerin çektikleri sıkıntı ve endişe de âyetlerde dile getirilmiştir. 

Hz. Nuh’un iman etmeyerek boğulan oğlu için endişelenip üzülmesi,1 Hz. Lut’un iman 

etmeyen eşi hakkında endişelenmesi2 gibi.  

Yüce Allah'ın insanlara vermiş olduğu sayısız nimetlerinden birisi de çocuktur. 

Çünkü aile içerisinde çocuk ebeveyn için mutluluk vesilesi, göz aydınlığı, güç ve teselli 

kaynağı, onları yaşama umutla bağlayan, şevkle çalıştıran önemli bir etken olduğu gibi, 

ölümlerinden sonra da soylarını devam ettirecek özel bir varlıktır. Nitekim Yüce Allah: 

“Mal mülk, çoluk çocuk, bütün bunlar dünya hayatının süsleridir”3 buyurmaktadır. 

Kendilerine çocuk / çocuklar ihsan edilen bazı aileler tarafından bunun kıymeti tam 

olarak anlaşılmasa da çocukları olmayan bir çiftin bu nimete ulaşmak için ne kadar maddi 

ve manevi fedakârlıkta bulunduğu herkesin malumudur.  

Diğer yandan, dünyada insanın hoşuna giden her çeşit güzelliğin toplandığı yer 

olan cennet hayatında da özellikle, çocukların varlığından, insanların fıtraten hoşlandığı 

ifadeler kullanılarak bahsedilmektedir. Kur'an üç ayrı surede, saçılmış incilere benzetilen 

cennet çocuklarından bahsetmektedir.4 Bu husus, anne-baba için çocuğun, dünyevi 

nimetler içerisindeki değerini göstermektedir. Toplumlara, zamana ve mekâna göre fazla 

değişkenlik taşımayan, insanın doğasına yerleştirilmiş fıtri arzu ve cazibe merkezlerinin 

ele alındığı "Kadınlar, çocuklar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, güzel cins atlar, 

etinden ve sütünden yararlanılan hayvanlar ve ekinler gibi nefsin hoşuna giden şeyler 

insanlara cazip kılındı... " (Âl-i İmran 3/14) mealindeki âyette, çocukların da sayılması 

dikkate değer bir durumdur. Yüce Allah bu âyette, insanın fıtratında mevcut olan bir 

tutkuya işaret etmektedir. İnsan kadına, evlada, çok miktarda altın ve gümüşe kısaca tüm 

dünya varlığına düşkündür. Bunlardan ne kadar elde etse de daha fazlasına sahip olmak 

ister. İnsanlara verilen nimetleri hatırlatan şu âyette de çocuk nimetinin büyüklüğü 

vurgulamaktadır: "Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır; 

dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve 

kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her 

şeye gücü yeter."(eş-Şûrâ 42/49-50) Görüldüğü üzere bu âyette Allah, insanlar için bir 

mutluluk vesilesi, aynı zamanda bir güç ve ölümlerinden sonra da soylarını devam 

ettirecek bir varlık olan evlatları da bu nimetler arasında zikretmektedir.5 

 
1 Hûd 11/45. 
2 el-Hicr 15/60, 65. 
3 el-Kehf 18/46. 
4 el-İnsan 76/19; el-Vakıa 56/17; et-Tur 52/24. 
5 Hasan Keskin, “Çocuklarla İlgili Anne-Babaya Yapılan Kur'ani Uyarılar” Kur'an'da Aile Sempozyumu, Ed. 

Hüseyin Yaşar vd. (İzmir: Tıbyan Yayıncılık 2011),1/190-191. 
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Çocuk, Yüce Allah'ın insanoğluna bir hediyesi6 ve müjdelenecek kadar insanı mutlu 

eden bir lütfudur. Nitekim Yüce Allah, “Ey Zekeriya! Biz sana Yahya adında bir oğlun 

olacağını müjdeliyoruz” (Meryem 19/7) buyurarak çocuğun müjde olduğunu ifade 

etmektedir. Ayrıca kendisinden salih bir evlat isteyen Hz. İbrahim’e de “Biz ona akıllı uslu 

bir oğlu olacağını müjdeledik.”(es-Sâffât 37/101) buyurulmaktadır.  

2. Ebeveynin Çocuklarına Karşı Görev ve Sorumlulukları 

Anne-baba için çocuk, bir yandan Allah’ın büyük bir lütuf ve nimeti iken, diğer 

yandan imtihan vesilesidir.7 Yüce Allah tarafından bahşedilen bütün nimetler, birer 

emanet olarak algılanmalıdır. Hz. Peygamber'in "Hepiniz çobansınız ve hepiniz 

güttüklerinizden sorumlusunuz"8 hadis-i şerifi, bu sorumluluğu teyit etmektedir. Bilinçli 

bir ebeveyn, kendilerine emanet olarak verilen çocuk/çocukları, Allah'ın emrettiği şekilde 

korumak ve ona karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir. Bu görev 

ve sorumlulukları özetle şöyle sıralayabiliriz: 

2 .1.  Çocuğu Helal Rızıkla Beslemek 

Kur'an-ı Kerîm'de bir çocuğun sağlıklı bir şekilde yedirilip içirilmesi ve giyim 

kuşamının temini, babasının üzerine bir sorumluluk olarak verilmiştir.9 Diğer yandan 

Yüce Allah, insanların yeme-içmelerinde dikkat etmesi gereken konuları da Kur'an'da 

açıklamıştır. Kur’an’da nimetlerin temiz ve helal olanından yemek gerektiği, âyetlerde 

şöyle ifade edilmektedir: “Ey insanlar! Yeryüzündeki helâl ve temiz nimetlerden 

yiyin…”(el-Bakara 2/168)10 

Verdiği nimetlerin çoğunu helal kılan Yüce Allah, bazılarını da yasaklamıştır. Helal 

kılınan şeyler, insanların yararına olan nimetlerdir. Haram edilenler ise insanlara zararlı 

olan şeylerdir. Ancak hikmet açısından, zarar ve yarar dengesi tespit edilmiş olsa da bir 

Müslümanın Allah'ın helal kıldığını yemesi içmesi, haram kıldığı şeylerden de doğrudan 

kaçınması gerekir. Dolayısıyla Müslüman bir anne baba, çocuğunu helal rızıklarla 

beslemeli, haram olan yiyecek ve içecekten uzak tutmalıdır. Eğer Allah'ın helal kıldığı bir 

rızık, haram yoldan kazanılırsa, o zaman o da haram olur. Bu yüzden evinin nafakasını 

temin eden anne veya baba, kazancına dikkat etmek ve helal yoldan kazanmaya gayret 

etmek zorundandır. Çünkü haram yiyeceklerle büyüyen bir çocuk, karakter olarak da 

problemli bir kişi olacaktır. 

2 .2.  Çocuğu Sevgi ve Merhametle Büyütmek 

Bir çocuğun merhametli ve güzel ahlak sahibi olarak yetişebilmesi için en önemli 

şey, sevgi ve merhamettir. Çocuğun anne sevgisi ve şefkati ile ilişkisi, hamilelik 

 
6 Meryem 19/19. 
7 el-Enfal 8/28. 
8 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr (b.y.: Dâru 

Tavki’n-Necât, 1422/2001), “Cuma”, 11 (No. 893). 
9 el-Bakara 2/233. 
10 Ayrıca Bkz. el-Bakara 2/172; en-Nahl 16/114. 
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döneminde başlar, beslenmesini anne sütünü emerek sürdürmesi ile devam eder. Bu 

konuda yapılan araştırmalar, anne sütünden mahrum olarak yetişen çocukların, sevgi ve 

merhamet duygularının eksik olduğunu, annesinden yeterli düzeyde süt emen çocukların 

duygusal yönden iyi karakterli olduğunu ortaya koymaktadır. Anne sütü ile beslenen 

çocukların ruh ve beden bakımından daha sağlıklı, dengeli ve başarılı olmalarının sebebi 

budur.11 

Kur'an-ı Kerîm'de Yüce Allah, çocuğun emzirilme süresinin iki yıl olduğunu ifade 

etmektedir: “Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi tam olarak 

uygulamak isteyenler içindir…”(el-Bakara 2/233) Bu âyette, çocuğun hem fizyolojik 

gelişimi, hem de duygusal gelişimi için gerekli olan emzirme süresinin, eğer 

tamamlanmak istenirse, iki yıl olduğu ifade edilmektedir. Âyetin devamında, eğer anne-

baba kendi aralarından anlaşırlarsa, bu sürenin kısaltılabileceği de ifade edilmektedir. 

Ancak bir şeyin tam olarak yapılması, o işin mükemmelliğe ulaşmasını sağlar.   

İnsan, her gelişim aşamasında sevildiğini hissetme ihtiyacı duyar. Özellikle yaşamın 

ilk yıllarında, çocuğun beklediği sevgi, koruyucu sevgi olarak adlandırılır. Bu, sağlıklı 

büyümesi, sağlam bir kişilik geliştirmesi için çocuğa verilen karşılıksız sevgidir. Anne baba 

ve çocuk arasındaki ilişkilerde sevgi, en önemli faktördür. Sevgiden uzak olarak 

büyütülen çocuk, susuz bırakılan bir bitkiye benzetilebilir. Sevgi ve şefkat eksikliği, 

çocuğun gelişmesini her yönüyle etkileyebilir. Bu dönemde bebeğe gösterilen sevginin 

sürekli olması ve en çok bir iki kişiden gelmesi gerekir. Sevgi gösteren kişilerin sürekli 

değişmesi, bebeğe güven verici olmaz. Bu dönemde annenin sevgi ve şefkat dolu 

yaklaşımı, bebeğin zihni ve ruhi gelişmesi için de en kuvvetli vitamindir ve buna işaret 

olarak anne sevgisine "büyüme vitamini" adı verilmiştir.12 Dolayısıyla çocuğun küçük 

yaşlarda anneden ayrılması, başka kişi ya da kişilerin eline verilmesi doğru değildir. 

Çocuğun daha sonraki hayatında önce küçük çapta, sonra daha önemli işlerde 

sorumluluk sahibi olabilmesi için de köklü bir iyilik ve sevgi duygusuna sahip olması 

gerekir. Çocuk, sevilip korunduğuna inandığı zaman, daha rahat serpilip gelişir. Böylece 

yetişkinlerin onu eğitme işi de kolaylaşmış olur'.13  

Kur'an-ı Kerîm, anne-babaların evlatlarına karşı yaratılıştan ve içten gelen bir sevgi 

ve şefkat beslediklerini belirtmektedir. Bu durum bazı âyetlerde çocuk kelimesi yerine, 

gözbebeği manasına gelen "Kurratu a’yun / göz aydınlığı" 14 tabirinin kullanılmasından da 

anlaşılmaktadır. Nitekim Hz. Musa’nın Firavunun sarayında tekrar annesine kavuşması 

olayının anlatıldığı âyetlerde de “Biz onu tekrar annesine kavuşturduk ve böylece istedik 

ki annesinin gözü aydın, gönlü ferah olsun…”(el-Kasas 28/13) şeklinde göz aydınlığı 

ifadesi kullanılmaktadır. Aynı zamanda Hz. Yusuf’un kaybolmasına karşı, babası Hz. 

 
11 Betül Tunç, “ Kur' an-ı Kerîm'de Anne Kavramından Hareketle Eğitimde Anne Çocuk İlişkisi” Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 5/5 (1998), 218-220. 
12 Mehmet Emin Ay, Çocuklarımıza Allah'ı Nasıl Anlatalım,(İstanbul: Timaş Yayınları, 2019),27. 
13 Tunç, “ Kur' an-ı Kerîm'de Anne Kavramından Hareketle Eğitimde Anne Çocuk İlişkisi” 223.  
14 el-Furkan 25/4; el-Kasas 28/9. 
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Yakub'un çocuğuna karşı duyduğu şefkat ve hasretten dolayı ağlayarak gözlerinin kör 

olması,15 bu sevgi ve şefkatin ne derece kuvvetli olduğuna bir delildir.16 

2. 3. Çocuğa Güzel Bir İsim Vermek  

Kur'an-ı Kerîm'de, Hz. İsa’nın annesi Meryem’in, daha doğmadan önce annesi 

tarafından Allah'a adandığı zikredildikten sonra, onun doğumunun hemen ardından ona 

Meryem adını verildiği şöyle anlatılmaktadır: “Hani bir vakit İmran’ın hanımı şöyle 

demişti: "Ya Rabbî, karnımda taşıdığım çocuğumu sana adadım, her türlü bağdan âzade 

olarak senin yoluna hizmet edecektir. Adağımı lütfen kabul buyur. Şüphesiz duaları işiten, 

niyetleri bilen yalnız Sen’sin! Derken onu doğurunca da: "Ya Rabbi, dedi, ben bir kız 

doğurdum. -Zaten Allah ne doğurduğunu çok iyi biliyordu-, erkek evlat, elbette kız gibi 

değildir. Ben onun adını Meryem koydum. Onu da, onun neslinden gelecekleri de o 

mel’un şeytanın şerrinden korumanı niyaz ediyorum." (Âl-i İmran 3/35-36) 

Bu âyetler, çocuğa doğumundan hemen sonra ilk fırsatta isim verilmesi ve verilen 

ismin anlamının güzel olması gerektiğini göstermektedir. Nitekim Meryem ismi, rabbine 

ibadet eden17, hizmet eden üstün kişi anlamına gelmektedir. Ayrıca Kur'an'da Hz. 

İsmail’in, Hz. İshak’ın,18 Hz. Yakub’un19 ve Hz Yahya’nın20 isimlerinin kendilerine Allah 

tarafından verildiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla her biri güzel anlamlar içeren bu 

isimler gibi çocuklara güzel isimler verilmesi gerektiği örneklerle anlatılmaktadır. Nitekim 

Peygamberimiz(sav):“Kıyamet günü sizler isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle 

çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz”21buyurmaktadır. İslâm 

âlimleri, çocuğa güzel bir isim vermenin, çocuğun ebeveyn üzerindeki temel haklarından 

birisi olduğunu söylemektedirler.22 

Bugün isim koyma konusunda, dinimizin ve geleneğimizin tavsiye etmediği şekilde, 

farklı uçlarda savrulduğumuz da bir gerçektir. Bunlardan ilki bazı anne-babaların kura ile 

Kur’an’dan isim bulma, dinî isim koyma gibi ifadelerle dillendirdikleri faaliyetlerdir ki 

bunların dinde mesnedi yoktur. İkincisi ise bize ait olmayan, kültürümüzle yakından ilgisi 

bulunmayan kelimelerin çocuklara isim olarak verilmesidir; bu da genellikle modern 

 
15 Yusuf 12/84-86. 
16 Tunç, “Kur' an-ı Kerîm'de Anne Kavramından Hareketle Eğitimde Anne Çocuk İlişkisi”,224. 
17 ez-Zemahşeri, el-Keşşâf an Hakâiki Ğavâmizi’t-Tenzil ve Uyûni’l-Ekâvili fi Vucûhü’t-Te’vil,Thk. Muhammed 

Abdussealam Şahin, (Beyrut: Dâru’l-Kütübu’l-İlmiyye, 1995),1/350. 
18 İbrahim 14/39. 
19 Hûd 11/72. 
20 Âl-i İmran 3/39; Meryem 19/7. 
21 Ebu Davut, Sünen-i Ebu Davut, Thk. Muhammed Muhiddin Abdulhamid, (Beyrut: Mektebetü’l-Asriyye, ts.), 

“Edep” 4948. 
22 Orhan Çeker, İslâm Hukukunda Çocuk, (İstanbul: Kayıhan Yayınları,1990),158. 
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algının üzerimizde bıraktığı yıkıcı tesirlerden sadece birisidir.23 Dolaysıyla çocuklara 

anlamı güzel olan isimler koymak gerekmektedir. 

2. 4.  Çocukları Güzel Ahlak Sahibi Birer Müslüman Olarak Yetiştirmek 

Çocuğun büyümesi, gelişmesi, ahlaklı ve karakterli bir Müslüman olarak 

yetişebilmesi için fizyolojik ihtiyaçlarının yanında, ruhi olarak onu olgunlaştıracak ahlak 

ve din eğitimine de ihtiyacı vardır. Bazı bilim adamlarına göre anne karnında başlayan, 

bazılarına göre küçük yaşlardan itibaren başlayan eğitim-öğretim süreci, hayat boyu 

devam etmektedir. Bu eğitim sürecinde en önemli dönem, 3-4 yaş aralığıdır.24 

Çocuk eğitiminde, ailenin yerini tutacak herhangi bir alternatif bugüne kadar 

ortaya konulamamış, üretilen alternatiflerde karşılaşılan başarısızlıklar, tekrar aileye 

dönülmesini sağlamıştır. Bu düşünce ve uygulama psiko-sosyal açıdan böyledir. Erken 

çocukluk döneminde anlatılanlar değil, yaşananlar önemlidir. Çocuk daha çok anne 

babasını izleyerek onları taklit etmeye çalışır. Dini kavramların genellikle soyut özelliği 

göz önüne alındığında, ebeveynin örnek olarak yaşamasının önemi anlaşılmış olur. 25 

Kur'an-ı Kerîm'de Yüce Allah, ebeveyni, çocuklarının cehenneme sürüklenmesine 

sebep olacak yanlış yollara gitmemeleri için eğitmeleri gerektiği konusunda şöyle 

uyarmaktadır: “Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu, yakıtı insanlar ve taşlar 

olan cehennem ateşinden koruyunuz.” (Tahrim 66/6) Âyette ifade edilen görevi ifa etmek 

isteyen bazı anne-babalar, istedikleri şekilde başarı elde edememektedirler. Âyette bu 

konu şöyle anlatılmaktadır: “Fakat bir de öyleleri var ki, kendisini imana davet eden anne 

ve babasına: "Öf be! Yetti artık! Benden önce nice nesiller ölüp de geri dönmediği halde, 

siz beni öldükten sonra dirilmekle mi korkutuyorsunuz!" der. Onlar, Allah’a sığınıp 

yalvararak oğullarına hidayet nasip etmesini isterken bir yandan da: "Yazık ediyorsun 

kendine! imana gel, Allah’ın vâdi elbette gerçektir" derler. O ise yine de: "Bu âhiret inancı 

eskilerin masallarından başka bir şey değildir" diye diretir.” (Ahkâf 46/17) Bu âyette 

anlatılan ve ahirete inanmayan gençlere karşı ebeveyne düşen görev, sevgi ve merhamet 

sınırları içerisinde onu doğruya yöneltmek için çaba sarf etmektir. Eğer başarılı olamazsa 

da Allah'a yönelip çocuğunun ya da çocuklarının hidayeti için dua etmelidir. İnsanın bir 

başkasını zorla hidayete yöneltme gücü yoktur.26 Nitekim bazı peygamberler de kendi 

çocuklarına söz geçirememiş ve onları hidayete yöneltememiştir. Hz. Âdem’in oğlu27 ve 

Hz. Nuh’un oğlu28 gibi.  

 
23 Mustafa Çoban, “Dinî Referanslarda Ailenin Sorumluluğu Bağlamında Çocuğun Dinî Eğitimine Dair Bazı 

İlkeler”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10/22 (Haziran 2019),189. 
24 Mehmet Emin Ay, Ailede verilecek Din Eğitiminde Genel Prensipler, İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi II, 

(İstanbul: Ensar Neşriyat,2005), 364. 
25 Çoban, “Dinî Referanslarda Ailenin Sorumluluğu Bağlamında Çocuğun Dinî Eğitimine Dair Bazı İlkeler” 190-

192. 
26 el-Bakara 2/272. 
27 el-Maide 5/27-31. 
28 Hûd 11/42. 
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Kur'an-ı Kerîm'de çocuk eğitimi ile ilgili örnek anlatımlardan en geniş olanı, Hz. 

Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerdir. Bu sempozyum bildirisinin kısıtları içerisinde, söz 

konusu âyetleri ayrıntılı olarak inceleme şansımız olmayacaktır. Ancak çok kısa bir 

şekilde, âyetlerin verdiği mesajı sunmaya çalışacağız. Konu ile ilgili müstakil kitaplar, 

tezler ve makaleler bulunmaktadır.  

“Lokman, oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah'a ortak koşma! Doğrusu şirk, 

büyük bir zulümdür, demişti.” (Lokman 31/13) Bu âyette oğluna Tevhid inancını anlatan 

Hz. Lokman, şirke düşmemesi konusunda onu uyarmaktadır. Çünkü bu husus, bütün 

peygamberlerin ana mesajıdır. Âyetin devamında Hz. Lokman oğluna, Allah'ın adaletli 

olduğunu, herkese hak ettiği karşılığı vereceğini ifade etmekte, böylece ona Allah'ı 

tanıtmaya çalışmaktadır. Devam eden âyet ise şöyledir: “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği 

emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Çünkü bunlar azim ve 

kararlılık gerektiren işlerdendir.” (Lokman 31/17) Burada dinin en önemli rükünlerinden 

olan namaz ibadetine dikkati çeken Hz. Lokman, oğluna namazı bırakmamasını 

öğütlemektedir. Çünkü namaz, Hz. Âdem’den son Peygamber Hz. Muhammed’e (sav) 

kadar tüm peygamberlere emredilen ve onların da ümmetlerine öğrettikleri en önemli 

ibadettir.29  

Şu iki âyette de Hz. Lokman, oğluna bazı ahlak ilkelerini öğretmektedir: “İnsanları 

küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme; Allah, kendini beğenip 

övünen kimseleri asla sevmez. Yürürken ölçülü, dengeli yürü! Konuşurken sesini ayarla, 

bağırarak konuşma! Unutma ki seslerin en çirkini, avazı çıktığınca bağıran eşeklerin 

sesidir.” (Lokman 31/18-19) Anlaşıldığı kadarıyla Hz. Lokman, bir yandan kibirlenmenin, 

kendini beğenmenin, yanlış bir davranış olduğunu, alçak gönüllü olmak gerektiğini 

vurgularken, diğer yandan da tevazu ile yürümesi ve konuşurken de insanları rahatsız 

edecek düzeyde yüksek sesle konuşmaması gerektiği konusunda ona öğüt vermektedir. 

Hz. Lokman’ın oğluna, "Yavrucuğum" diyerek, şefkat ve merhamet dolu bir hisle 

yaklaşması; her öğüdün başında, bu sevgi ve şefkat dolu ifadesini tekrarlamış olması, 

çocuğa yaklaşım bakımından bu eğitim metodunun önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca 

nasihatlerin önem sırasına göre dizilmiş olması, çocuğun yaş ve gelişim seviyesine göre 

tedriciliği göz önünde bulundurması da eğitim metodu açısından kayda değer bir 

durumdur.30 

Sonuç itibari ile Kur'an, ebeveynin çocuğuna / çocuklarına karşı en önemli 

sorumluluklarından birisinin ona / onlara güzel ahlaki melekeler kazandırması, sağlam bir 

karaktere sahip olması için çaba sarf etmesi ve iyi bir Müslüman olarak yetiştirmesi 

olduğunu pek çok âyette vurgulanmaktadır. 

 

 
29 el-Bakara 2/83; el-Maide 5/12; Yunus 10/87; İbrahim, 14/40; Hûd 11/87 vd. 
30 Zeki Duman, “Ailede Çocuk Eğitimi ve Lokman Hakim'in Oğluna Nasihatlerinin Düşündürdükleri” Diyanet 

İlmi Dergi 27/3, (Eylül 1991),112. 
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2. 5.  İyi Bir Rol Model Olmak 

Çocuklar küçük yaşlarda kendilerine hayranlıkla baktıkları anne-babalarını ya da 

başka büyüklerini örnek alırlar. İyi veya kötünün ne olduğunu tam olarak bilmedikleri 

için, onları gözlemleyerek, birebir taklit etmeye çalışırlar. Bu yüzden ebeveynler, 

çocuklarının yanında konuştukları her şeye, yaptıkları her davranışa, dikkat etmek 

zorundadırlar. Örneğin, sürekli yalan söyleyen bir anne-baba, çocuğa yalan söylemenin 

normal bir iş olduğu yönünde kötü bir rol model olmuş olur ve o çocuk çok rahat bir 

şekilde yalan söylemeye başlar. Aynı şekilde iyi örneklerde de çocuk ebeveynini taklit 

eder ve bu konuda ebeveyn, onların güzel davranışlarına sebep olur. Kur'an'da Yüce 

Allah bu konuda mü'minlere davranışlarında tutarlı olmaları gerektiğini söylemektedir: 

“Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et.” (Tâhâ 20/132) “Kitapta İsmail 

hakkında anlattıklarımızı da hatırla. O sözünün eri idi ve tarafımızdan gönderilmiş bir 

peygamberdi. Ailesine namaz kılmayı ve zekât vermeyi söylerdi. Rabbinin razı olduğu biri 

idi.” (Meryem 19/54-55) 

Yukarıdaki iki âyette Allah, ebeveyne çocuklarına namaz kılmalarını söylerken, 

kendileri de namaz kılma konusunda herhangi bir zafiyet göstermemelerini, sabırla 

namaza devam ederek çocuklarına iyi örnek olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca 

ikinci âyette, Hz. İsmail’in sözünde duran, verdiği sözün gereğini yerine getiren, karakterli 

bir insan olduğuna dikkat çekilmektedir. Burada da ailesine / çoluk çocuğuna namaz 

kılmalarını söyleyen Hz. İsmail’in, sözünde durması yönüyle çocuklarına iyi bir örnek 

olduğu vurgulanmaktadır. Tefsirlerde geçen bir rivayet göre, Hz. İsmail bir gün, bir 

adamla bir yerde buluşmak için sözleşmiştir. Hz. İsmail sözleştikleri saatte anlaştıkları 

yere gitmiş, ama sözleştiği kişi gelmemiştir. Hz. İsmail o gece orada sabaha kadar 

beklemiştir. Adam ertesi gün gelmiş ve unuttuğu için gelemediğini söylemiş ve ona 

“dünden beri burada mı bekledin?” diye sormuş. Hz. İsmail, “sen buraya gelinceye kadar 

bekleyecektim” diye cevap vermiştir. İbn Kesir tefsirindeki rivayette, üç gün orada 

beklediğini söylemiştir.31 Bu yüzden Yüce Allah Hz. İsmail’den “sözüne sadık” birisi diye 

bahsetmektedir.32 

Kur'an'da söz ve davranış arasındaki olması gereken tutarlılığa dikkat çekilmekte 

ve kitap ehli bu konuda şöyle uyarılmaktadır: “İnsanlara iyilik yapmalarını söyleyip 

kendinizi unutuyor musunuz yoksa?” (el-Bakara 2/44) âyette kitap ehli bu yüzden 

kınanmaktadır. Ayrıca Allah, yapmayacağı ya da yapamayacakları şeyleri yapacakmış gibi 

anlatan mü'minleri de “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” 

(Saf 61/2) âyetiyle uyarmakta, söz ve davranışta tutarlı olmalarını istemektedir.  

 
31 İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim, Thk. Heyet,(Beyrut, Dâru’l-Marife, 1969),3/125.  
32 et-Taberi, Câmiu’l-Beyan an Te’vili âyi’l-Kur'an, Thk. İslam Mansur Abdulhamid, vd. (Kahire: Dâru’l-Hadis, 

2010),7/767. 
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Sonuç olarak ebeveyn, çocuklarına iyi ve ahlaklı bir tavırla ve doğru sözle örnek 

olursa, çocuklar da onları örnek alarak iyi ve ahlaklı bireyler olarak yetişirler. Eğer 

Salzmann’ın dediği gibi tam tersi olursa, çocuk kötü karakterli ve yalancı olur.33 

2. 6.  Çocukların Geleceği İçin Hayır Duada Bulunmak 

İslâm eğitiminin doğum öncesi ve sonrasında devam eden en önemli ilkelerden 

biri de "dua"dır. Dua, İslâmi eğitim anlayışı ile diğer sistemleri birbirinden ayıran en 

önemli faktördür. Duanın eğitimde yer alması, insanı eğitenlerin aczini ifade etmektedir. 

İnsan terbiyesi, herhangi bir canlının terbiyesine benzemez. Genelde hayvanlar, 

doğdukları anda türlerinin gerektirdiği hareketi yapmak için, eğitime ihtiyaç duymaz. 

Oysaki insanın bir kelime söyleyebilmesi ve bir adım atabilmesi için, bir yıla yakın bir 

süre, öğrenmesi gerekir. Diğer taraftan, insan kendisine kabul ettirilmeye çalışılan her 

şeye tepki gösteren bir varlıktır. Bu özelliği, onun eğitimini güçleştirmektedir. Eğer biz, 

onun manevi yönden mükemmel bir seviyede olmasını istiyorsak, iş gittikçe zorlaşmakta, 

hatta eğitimcinin gücünü aşmaktadır. Eğitimin bu noktasında, Peygamberler bile aciz 

kalmakta ve onun için devreye duayı sokarak ilahi müdahaleyi istemektedirler. Eğitimci, 

Peygamber olsa bile, kendi gücü ile eğitim faaliyetini yüksek bir oranda yürütmesi 

mümkün değildir. Hatta eğittiği kişiler, kendi çocukları olsa bile. Eğitimin öyle bir alanı 

vardır ki beşeri iradenin eğitici olarak orada faaliyet yürütmesi çok güçtür, hatta 

imkânsızdır, denilebilir. Kur'ani anlamda buna "hidayet" diyoruz. İnsanın hem fikren ve 

hem de imani manada doğru yola girmesi, Allah'ın müdahalesi olmadan imkânsızdır.34 

Nitekim Yüce Allah pek çok âyette bu hususu şöyle ifade etmektedir: “İnsanların hidayeti 

senin elinde değildir; Fakat Allah istediğine/isteyene hidayeti nasip eder.” (el-Bakara 

2/272) “Şüphesiz ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin; fakat Allah isteyenin doğru 

yola yönelmesini diler: zira O kimin doğru yola girmek istediğini çok iyi bilir.” (el-Kasas 

28/56) 

Kur'an'da, ebeveynin daha çocukları olmadan önce, kendilerine sâlih evlatlar 

vermesi için dua ettikleri, Hz. İbrahim örneğiyle şöyle anlatılmaktadır: "Ey Rabbimiz, bizi 

sana teslim olan kul eyle ve bizim neslimizden sana teslim olan bir ümmet meydana getir. 

Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve 

hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her 

şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.”(el-Bakara 2/128-129) Bu iki âyete de kişi 

Peygamber bile olsa, bir noktadan sonra; kendisi yetersiz kalacağı için, Rabbine dua 

etmekten başka çaresinin olmadığı vurgulanmaktadır. 

 
33 Christian Gotthilf Salzmann, Yengeç Kitabı /Nerede Hata Yaptık, Çev. Zeki Karakaya (Ankara: Birleşik 

Dağıtım, 1992),31-34. 
34 Bayraktar Bayraklı, “İslâm Eğitimi İle Batı Eğitim Sistemleri Arasındaki Temel Farklar” Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7-8-9-10 / 524-525 (1995). 
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Hz. İbrahim, başka bir duasında Allah'a şöyle yalvarmaktadır: "Rabbim! Beni ve 

çocuklarımı/torunlarımı namaza devam edenlerden eyle. Rabbim duamı kabul buyur." 

(İbrahim 14/40) Yüce Allah bu dua usulünü, Müslümanın bir vasfı olarak ele almaktadır. 

Furkan Suresi'nin 63. âyeti ile 77. âyetleri arasında Rahman'ın kulu olanların özellikleri 

sayılırken, 74. âyette Müslümanın şu şekilde dua edeceğini ifade edilmektedir:" Ey 

Rabbimiz! Bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller ver ve bizi muttakilere önder eyle." 

(el-Furkan 25/74) 

Görüldüğü gibi, "Dua" İslâm eğitiminin temel ve önemli usullerinden biridir. Duasız 

eğitim, susuz çeliğe benzer. Duasız eğitim, Allah'ın mülkünde, O'nun müdahalesi 

olmadan bir işi yapmaya benzer.35  

2. 7.  Yaşlarına Uygun Konularda Onlarla İstişare Etmek 

Aile içi iletişim ve muhataba değer vermek açısından istişare, çok önemli bir 

konudur. Ebeveynler, çocuklarını genellikle pek bir şey bilmeyen ve tecrübesi olmayan 

kişiler olarak görmektedirler. Bu yüzden çoğunlukla, onları ilgilendiren konularda bile 

onlarla istişare etmek yerine, kendi bildikleri gibi karar vermektedirler. Oysa istişare, 

hem doğru karar vermeye yardımcı olur hem de kendisiyle istişare edilen kişiye değer 

verildiğini hissettirir. Nitekim Kur'an'da Yüce Allah, Hz. Peygamber’e önemli kararlar 

vereceği zaman arkadaşları ile istişare etmesini emretmektedir.36 Ayrıca Hz. İbrahim’in 

oğlu İsmail’i kurban etmesi yönünde gördüğü rüya ile ilgili oğluyla yaptığı istişare, âyette 

şöyle anlatılmaktadır: “Babasıyla beraber yürüyüp gezecek ve onu anlayacak çağa 

gelince, Babası: “Canım Oğlum! Rüyamda seni kurban gibi kestiğimi görüyorum; bir 

düşün; ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap! İnşallah beni 

sabredenlerden bulursun” diye cevap verdi.” (es-Sâffât 37/102) 

Âyetteki örnekte görüldüğü gibi, çocukların söylenenin mahiyetini anlayacağı yaşa 

gelmesinden itibaren, onlarla özellikle kendilerini ve aile bireylerini ilgilendiren 

konularda istişare etmek gerekmektedir. Diğer yandan, her ne kadar çocuklar anne 

babaları kadar bilgi sahibi olmasalar da bazı konularda ebeveynlerinden daha doğru 

bilgiye sahip olabilirler. Nitekim Kur'an'da anlatıldığı gibi, Hz. İbrahim, putperest olan 

babasına, taptığı putların anlamsızlığını söyleyerek, onu hidayete çağırmıştır.37 

Dolayısıyla çocukların fikirlerini, öneri ve tekliflerini ciddiye almak gerekmektedir. 

3. Çocukların Ebeveynlerine Karşı Görev ve Sorumlulukları 

3. 1.  Anne-Babaya İtaat Edip Saygıda Kusur Etmemek 

Kur'an’ın birçok âyetinde Allah'a imanla birlikte anne-babaya itaat 

emredilmektedir.38 Çünkü insanın yaratıcısı Allah ve varlık sebebi de anne-babasıdır.39 Bu 

âyetlerden sadece iki tanesini burada zikretmek suretiyle konuyu özetlemek istiyoruz. 

 
35 Bayraklı, “İslâm Eğitimi İle Batı Eğitim Sistemleri Arasındaki Temel Farklar”, 527. 
36 Âl-i İmran 3/159. 
37 el-En’am 6/74; Meryem 19/42-44 vd. 
38 el-Bakara 2/83;Nisa 4/36; el-En’am 6/151; el-İsra 17/23. 
39 Rıfat Oral, “Kur'an'da Lokman (as) ve Çocuk Eğitimi” Mehir Dergisi, (İlkbahar 1999),64. 
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“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin 

bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine «öf!» 

bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.” (el-İsrâ 17/23) “Biz insana, 

annesine babasına iyi davranmasını emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında 

taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl kadar sürer. İnsana buyurduk ki: "Hem Bana, hem de 

annene babana şükret, unutma ki sonunda Bana döneceksiniz." (Lokman 31/14) 

Yukarıdaki âyetlerde ve bu konuları içeren pek çok âyette, Allah'a itaatten sonra 

anne babaya itaat emredilmektedir. Çünkü özellikle annenin hamilelik sürecinden 

itibaren, çocuğu yetişkin olana kadarki süreçte çektiği sıkıntılar, onu sonsuz saygıya 

müstahak kılmaktadır. Anne kadar olmasa da babalar da çocuklarının nafaka temininden 

tutun her türlü sıkıntılarına çözüm üreten merci olması yönüyle, fazlasıyla saygıyı hak 

etmektedirler. Dolayısıyla çocukların ebeveynlerine saygıda kusur etmemeleri, onları 

dinleyip itaat etmeleri gerekmektedir. Ancak Kur'an'da, anne babanın çocuğuna Allah'a 

şirk koşmasını emretmesi durumunda, onlara bu konuda itaat edilmemesi gerektiği, 

ifade edilerek40 itaate sınır konulmuştur.  

3. 2.  Hasta veya Bakıma Muhtaç Olduklarında Onlara Bakmak 

İnsanoğlu belli bir yaşa ulaştığında onda çeşitli hastalıklar ve yaşlılığın getirdiği 

sıkıntıların olması doğal bir durumdur. İşte bu durumda çocuklarına düşen görev, onlarla 

ilgilenmek, tedavi edilmesi gerekiyorsa tedavi ettirmektir. Ancak hem yaşlı olan ebeveyn 

hem de ona bakan çocuklar için sıkıntılı geçen bu süreçte, çocukların ebeveynlerinden 

kaynaklanan sıkıntılara sabırla katlanmaları, onlara kızmamaları ve kötü söz 

söylememeleri gerekmektedir. Çünkü onlar, kendilerine bebeklik ve çocukluk 

dönemlerinde verdikleri pek çok sıkıntıya rağmen, nasıl merhametle yaklaşmış ve 

gereken sevgiyi göstermişlerse, ebeveynlerine karşı da kendilerinin aynı hassasiyeti 

göstermesi gerekmektedir. Âyette bu husus şöyle dile getirilmektedir: “Rabbin, sadece 

kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. 

Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine «öf!» bile deme; onları 

azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat ger ve şöyle dua 

et: "Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni özenle yetiştirdilerse, ona mükâfat olarak 

Sen de onlara merhamet eyle!” (el-İsra 17/24) 

Nitekim Sevgili Peygamberimiz (sav) bir defasında şöyle buyurmuştur: “Burnu yere 

sürtünsün, Burnu yere sürtünsün Burnu yere sürtünsün” diye üç defa tekrar edince, 

yanındakiler, Ya Rasulallah, kimin burnu yerde sürtünsün? diye sormuşlardır. O da Anne 

babası ihtiyarladığında, bunlardan birine veya her ikisine yetişip de ona bakmayıp 

saygıda kusur eden ve cennete giremeyen kimsenin”41 buyurmuştur. 

 

 
40 el-Ankebut 29/8. 
41 Müslim b. Haccac Ebu’l-Hasan el-Kuşeyri, Sahih-i Müslim, Thk. Muhammed Fuad Abdulbaki (Beyrut: Dâru 

İhyâi Türâsi’l-Arabi, ts),Bir ve Sıla, 9 (No.2551). 
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3. 3.  Arkalarından Hayır Duada Bulunmak 

Anne-babanın çocukları için ettikleri hayır duaları gibi çocukların da ebeveynlerini 

için dua etmeleri gerekmektedir. Nitekim Kur'an'da çocukların ebeveynleri için yaptıkları 

dua örnekleri pek çoktur. Bunlara birkaç önek olarak şu âyetler zikredilebilir: "Ey 

Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle." (İbrahim 

14/41) "Ya Rabbî, beni, anamı, babamı ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kadın 

bütün müminleri affeyle…" (Nuh 71/28) 

Yukarıdaki âyetlerde geçen dua örnekleri, çocukların anne-babalarına karşı bir 

vefa borcu olarak arkalarından dua etmeleri gerektiğini göstermektedir. Ayrıca konuyla 

ilgili olarak, Peygamberimiz (sav) bir hadisinde: “İnsan öldüğü zaman bütün amelleri 

kesilir. Yalnız üç şey müstesna; sadaka-i cariye, faydalanılan bir ilim ve kendisine dua 

eden sâlih bir evlat”42 buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifte de iyi bir çocuğun ebeveyni için 

hayır duada bulunması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Sonuç 

Hak ve sorumluluklar açısından ebeveyn-çocuk ilişkisini ifade etmeye çalıştığımız 

bu sempozyum bildirisinde, Kur'an'da her iki kesimin de birbirine karşı görev ve 

sorumluluklarından bahsedildiğini tespit ettik. Sempozyum bildirisi olması hasebiyle, çok 

özet olarak yaptığımız bu çalışma, konunun daha geniş bir şekilde incelenmesi gerektiğini 

ortaya koymuştur. 

Bir toplumun medeniyet düzeyinin yükselmesi, o toplumdaki bireylerin kaliteli 

olmasıyla doğru orantılıdır. Kaliteli insan, güzel ahlak sahibi ve sağlam karakterli insandır. 

Kaliteli insan yetiştirmenin yolu, aile ocağından geçmektedir. Yapılan istatistikler, aile 

terbiyesiyle yetişen insanların hayatta daha başarılı ve toplum içinde daha az sorun 

çıkaran insanlar olduğunu ortaya koyarken, aile terbiyesi görmeyen, sahipsiz ya da anne-

baba sevgi ve şefkatinden yoksun olarak yetişen çocukların, topluma uyum problemleri 

yaşadıklarını ve suç işleme oranlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu 

durum, anne-baba ve çocuklar arası iletişimin ne kadar önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Günümüzde özellikle çalışan annelerin çocuklarını bakıcıların eline teslim 

etmek yerine, 3-4 yaşına kadar gerekirse ücretsiz izin almak suretiyle, çocuklarına bizzat 

kendilerinin bakmaları eğitim uzmanları tarafından önerilmektedir. 

Ebeveyn çocuk ilişkisinde üzerinde önemle durulması gereken bir diğer konu, 

anne-babanın iyi bir rol model olabilmesidir. Özellikle küçük yaşlarda çocuklar, 

ebeveynlerini birebir taklit etme eğilimindedirler. Bu yüzden anne-baba, en azından 

çocuklarıyla birlikte geçirdikleri süre içerisinde, çocuklara kötü örnek olacak davranışlar 

içerisine girmemesi, onların yanında kötü söz ve yalan söylememesi germektedir. Onların 

istedikleri bir şeyi yapma ya da istedikleri bir eşyayı alıp almama konusunda dürüst 

davranmak gerekmektedir. Eğer yapılabilecek bir şey istiyorsa “yapacağım” demek, 

 
42 Müslim, “Vasiyye”, 14 (No.1631). 
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yapılamayacak bir şey istiyorsa “yapamayacağım” demek ve ikna yolunu seçmek 

gerekiyor. Aynı şekilde istediği eşya için de “alacağım” ya da “alamayacağım” diye net 

cevap vermek ve gerekçesini zikrederek ikna etmeye çalışmak gerekmektedir. Böylece 

çocuk da karakter olarak, dürüst olması gerektiğini anne-babasından öğrenmiş olur. Eğer 

çocuğu susturmak için yalan söylenirse, çocuk yalan söylemenin normal bir şey olduğunu 

düşünür ve ilerde kendisi de rahat bir şekilde yalan söyleyebilir.  

Çocukların yaşlarına ve anlayış kapasitelerine göre, onlarla öncelikle kendilerini 

ilgilendiren konularda ve aile ile ilgili genel konularda istişarede bulunmak 

gerekmektedir. Kendisiyle istişare edilen çocuk, kendine verilen değerden dolayı, hem 

anne babasına olan saygısı artar, hem de kendine güvenen, fikirlerine rahatça ifade 

edebilen bir kişi olarak yetişmiş olur. Kendi düşüncesini anlatmaktan aciz, bir konuda 

gösterilmesi gereken tavrı ortaya koyamayan kişiler, hayatta başarılı olamazlar. Bu 

yüzden çocuklara özgüven kazandırmak, yeri geldiğinde büyükleriyle bile saygılı bir 

şekilde fikir tartışmasına girebilme cesareti kazandırır.  
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ÇOCUKLARIN EĞİTİM VE TERBİYESİNDE KUR’ÂNÎ İLKELERİN YERİ VE ÖNEMİ 

İsa KANİK* 

 

Giriş 

Kur’ân’da; rubûbiyeti, ehadiyeti, kudreti, rızık vermesi, herhangi bir ihtiyaçtan 

müstağni oluşu, merhameti ve yaratıcılığı gibi sıfatlarıyla Yüce Allah, insan zihninin 

tasavvur edebileceği genel hususlardan bahsetmektedir. Yer ve göklerin yaratılması, dil 

ve renklerin farklılığı, gece ve gündüzün varlığı, rahmet rüzgârlarıyla yağmurları 

göndermesi ve denizde dağlar misali gemileri yüzdürmesi onun varlığının âyet ve 

işaretlerindendir.1 Allah’ın varlığı ve birliğinin âyetlerinden biri de yaratılanların en 

değerli ve kıymetlisi olan insandır.2 Çocuk ise insana özgü bir varlık unsurudur. Yüce Allah 

evlat edinmekten münezzehtir.3 İnsanı muhatap alan Kur’ân’da genel olarak erkek ve 

kadın; özel olarak da anne, baba ve çocuklara yönelik hususlardan bahsedildiği 

görülmektedir. Bir yaratılış aşaması olarak anne karnında gelişimi ve dünyaya gelişi, 

maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması, anne ve baba için imtihan oluşu ve her 

ebeveynin arzulaması gibi konular genel olarak Kur’ân’ın çocuklarla ilgili dile getirdiği 

hususlardandır.4 Kur’ân’da çocuklarla ilgili olarak “د
َ
ل“ ,veled”5/َول

آ
م“ ,tıfl”6/ِطف

َ
َل
ُ
 gulâm”7/غ

ve “ ي  sabiyy”8 gibi kelimeler kullanılmaktadır. Aralarında bazı ince anlam farklılıkları/ َصب ِ

bulunan bu kelimeler genel olarak çocukları karşılamakta ve bunların kullanıldığı âyetler 

çocuklarla ilgili muhtelif hükümleri de ihtiva etmektedir. Çocukların eğitim ve terbiyesi 

de söz konusu kelimeler bağlamında âyetlerde ifade edilen konulardandır. Bu nedenle 

araştırmamızda çocukların eğitim ve terbiyesinde Kur’ânî ilkelerin yeri ve önemine 

değinilmektedir. 

Allah tarafından faziletli kılınması ve yeryüzündeki her şeyin kendisi için yaratılmış 

olmasıyla doğru orantılı olarak insanın sorumluluk ve mükellefiyet alanı da 

genişlemektedir.9 Çocuklar, insanların dini ve dünyevi sorumlulukları arasında önemli bir 

yere sahiptir. Çünkü çocuk, Yüce Allah’ın insana en güzel nimeti, en önemli emaneti ve 

 
* Dr. Öğr. Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Dalı. İsa.kanik@ahievran.edu.tr 
1 Kur’ân Yolu Meali, haz. Hayrettin Karaman vd. (Ankara: DİB, 2014), Bk. er-Rûm 30/22-23-24-25-46; el-

Fussılet 41/37-39; eş-Şûrâ 42/29-32.  
2 el-İsrâ 17/70; et-Tîn 95/4. 
3 Meryem 19/35-92; ez-Zümer 39/4.  
4 Bk. ez-Zümer 39/6; el-Bakara 2/233; el-Enfâl 8/28; et-Teğâbün 64/15; el-Furkân 25/74. 
5 Bk. el-Bakara 2/233; Âl-i İmrân 3/47; en-Nisâ 4/11-12-176; Yûsuf 12/21; Lokmân 31/33. 
6 el-Hâc 22/5; en-Nûr 24/31; el-Mü’min 40/67. 
7 Âl-i İmrân 3/40; Yûsuf 12/19; Meryem 19/8-20. 
8 Meryem 19/12-29. 
9 el-Bakara 2/29; el-İsrâ 17/70. 
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en değerli hediyesidir.10 Bu nedenle annelerinden hiçbir şey bilmiyorken tertemiz olarak 

dünyaya gelen; şükretmesi için kulak, göz ve gönüller verilen çocukların nafakalarının 

temini, karakter ve kişiliklerinin geliştirilmesi, merhamet gösterilmesi, terbiye edilmesi 

ve eğitilmesi anne-babaların en önemli sorumlulukları arasında değerlendirilmektedir.11 

Her şeyin hâlıkı olan Yüce Allah insanı da yaratmıştır.12 Yaratılanı en iyi bilen de 

yine o’dur.13 Kur’an; insanları doğruya yöneltmesi, onların sıkıntı ve dertlerine şifa 

olması, leh ve aleyhlerine olabilecek durumları anlatması yönüyle bir 

ة“
َ
ِعظ  mev‘ize”dir.14 Dolayısıyla Allah’ın en güzel biçimde yarattığı insanoğlunun ahlâkî/َموآ

gelişiminde Kur’ânî ilkelerin önemi izahtan varestedir. Özellikle çocukluk dönemi 

karakter ve kişilik inşasında bahse konu ilkelerin yeri ve ehemmiyeti inkâr edilemez bir 

gerçeklik arz etmektedir. Zira kadın ve erkeğiyle insanoğlunu varlık sahnesine çıkaran 

ilahî güç ile bir nur ve hidayet rehberi olan Kur’ân mesajının kaynağının ortak oluşu da bu 

tezi güçlendirmektedir. 

1. Kur’ân’da Eğitim ve Terbiye 

Kur’ân; ilme, eğitime, yetiştirmeye, öğrenme ve öğretmeye değer veren ilahî bir 

kitaptır. Kur’ân’da Fâtiha’dan Nâs sûresi’ne kadar pek çok sûrede sarih veya gayr-i sarih 

şekilde insan eğitiminin yapı taşlarını oluşturacak hüküm ve ilkelerin bulunduğu 

bilinmektedir. Kur’ân’daki; akıl etme, tedebbür, tezekkür, tefekkür ve nazar gibi doğru 

bilginin hakikatini idrake vesile olan emirler eğitim ve terbiye bağlamında önem arz 

etmektedir. İnsan nasıl düşünür, nasıl öğrenir, nasıl yetişir ve niçin öğrenir türünden 

soruların cevabı olan âyetler Kur’ân’ın eğitim ve terbiye ile ilgili âyetleridir. Duhâ ve 

İnşirah sûrelerinde arayış içerisinde olan insanı Kur’ân vahyinin ferahlandıracağı, 

yetiştireceği, Allah’a kurbiyetine vesile olacağı, evveli ve ahirine bakıldığında kişiyi 

eğiteceği anlaşılmaktadır. İlk emrin “ 
ْ
َرأ
آ
ة “ oku”, ilk mükellefiyetin de/ِاق

َ
 ”okumak/ِقرائ

olması eğitim ve terbiyede okumanın ehemmiyetini anlatmaktadır.15 Aynı şekilde bir 

eğitim ve öğretim vasıtası olarak kaleme, kelimeye ve yazıya da vurgu yapılmaktadır.16 

Eğitim ve öğretim anlamında kullanılan تربية/terbiye ve  تعليم/ta‘lîm lafızları 

Kur’ân’da geçmemektedir. Bununla birlikte insanın düşünmesi, bilmesi, öğrenmesi, 

 
10 Bk. el-En‘âm 6/84; el-Enbiyâ 21/90; Sâd 38/30; Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-

Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek ʿale’s-Sahîhayn, thk. M. Abdulkâdir Ata, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-
‘Ilmiyye,1410/1990), “Tefsir”, 3.  

11 en-Nahl 16/78. 
12 el-En‘âm 6/102; er-Rahmân 55/3. 
13 el-Mülk 67/14. 
14 Yûnus 10/57. 
15 Nevzat Ayasbeyoğlu, İslamiyet’in eğitimimize getirdiği değerler ve Kur’ân-ı Kerîm’in eğitim ile ilgili 

âyetlerinin tahlili (İstanbul: MEB., 1991), 52-58. 
16 el-Kalem 68/1; Kehf 18/109; Lokmân 31/27; el-Alâk 96/1-5. 
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eğitilmesi ve yetiştirilmesi konusunda “َماء
َ
 ,â‘limûn”18/َعاِلُمون“ ,u‘lemâ’”17/ُعل

ُموا “
َ
ل  “ ı‘lemû”19 ve/اعآ

َ
ُمون

َ
ل عآ
َ
 ı‘lm” kökünden müştak kelimelerin/علم“ ta‘lemûn”20 gibi/ت

geçtiği; söz konusu mefhuma delalet eden onlarca âyet bulunmaktadır.21 Râgıb el-

İsfahânî’ye (öl. V./XI. yüzyılın ilk çeyreği) göre تعليم/ta‘lîm, manaların tasavvuru için 

nefsin uyarılmasıdır. Ona göre tâlim, öğrenen üzerinde kalıcı bir iz oluşturacak kadar 

tekrar etmeye ve çoğaltmaya tahsis olunmuştur.22 İsim ve sıfat olarak Kur’ân’da; 

yetiştiren ve mevcudatın maslahatını gözetip koruyan anlamlarıyla “رب/rab” lafzı sıkça 

kullanılmaktadır.23 Yerden yükseltmek, artırmak, murakabe ve ıslah etmek 

anlamlarındaki “و  terbiye; bir şeyi aşama aşama, derece/تربية rabv” kökünden türeyen/َربآ

derece olgunluk sınırına ulaştırmaktır.24 Cürcânî’ye (öl. 816/1413) göre تربية/terbiye, 

insanların içerisinde yaşadıkları çevrede dengeli bir hayat sürmelerine imkân veren; 

neslin, ahlakî, aklî ve bedenî bakımdan yükselip gelişmesini sağlayan faaliyetler 

bütünüdür. Diğer bir ifadeyle terbiye; insandaki bütün yetenek ve eğilimlerin uyarılması, 

geliştirilmesi ve yetiştirilmesidir. Bu açıdan terbiye, kişilere salt bilgi kazandırma ve zihin 

eğitimi de diyebileceğimiz tâlimden daha şümullüdür.25 Çocukların eğitim ve terbiyesinde 

bilgi; marifet, fazilet ve güzel ahlakla desteklenmelidir. Çünkü Kur’ân’da kişilerin bilgiyle 

ulaşabilecekleri iman yanında sâlih amelde bulunmaları da emredilmektedir. İslam 

kültürüne bakıldığında terbiye ve eğitimin müradif lafızlar olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Eğitim; psikolojik ve sosyolojik yönleri de bulunan, anlam ve ilgi alanı 

geniş bir kavramdır. Modern zamanlarda eğitim; tâlim, terbiye, öğretim, öğrenme, hedef 

ve reform gibi kavramlarla ilişkisi bakımından farklı açılardan tanımlanmaktadır. İnsanın 

ruhî ve bedenî gelişimi, bilgi ve beceri kazanımı yaşamı boyunca devam emektedir. Bu 

yüzden eğitim, “bireyin davranışlarında kendi yaşantıları (bilgi, beceri, değer) yoluyla ve 

kasıtlı olarak istendik değişimler (davranış, bilişsel, duyusal) meydana getirme süreci” 26 

 
17 el-Fâtır 35/28; eş-Şu‘arâ 26/197. 
18 el-Ankebût 29/43. 
19 el-Bakara 2/194. 
20 es-Sâf 61/11; et-Tekâsür 102/3-4-5;  
21 Bk. el-En‘âm 6/50; et-Tevbe 9/122; er-Ra‘d 13/16-19; en-Nahl 16/43-78; Tâhâ 20/114; er-Rûm 30/50; el-

Fâtır 35/28; ez-Zümer 39/9; el-Mücâdele 58/11. 
22 Ebü’l-Kâsım Hüseyn b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahânî, Müfredâtü elfâzi’l-Kurʾân, thk. S. 

Adnân Dâvûdî, (Dımeşk: Dâru’l-Kalem, 1417/1997), 580. 
23 Bk. M. Fuâd Abdülbâkî, el-Mu’cemu’l-müfehres li-elfâzı’l-Kur’âni’l-Kerîm, (İstanbul: Çağrı, 1410/1990), 285-

298. 
24 Ebû Nasr İsmail b. Hammâd el-Cevherî, es-Sıhâh tâcu’l-luga ve’s-sıhâhu’l-arabiyye, thk. A. Abdülğafûr 

Attâr, (Beyrut: Dâru’l-I‘lm li’l-Melâyîn, 1407/1987), 6/2350; İsfahânî, Müfredât, 336; Ebü’l-Kâsım Mahmûd 
b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî, Esâsü’l-belâga, thk. M. Bâsil Ayûn es-Sûd, (Beyrut: 
Dâru’l-Kutubi’l-‘Ilmiyye, 1418/1998), 1/327; Ebû Abdillâh Zeynüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Abdilkâdir 
er-Râzî, Muhtârü’s-Sıhâh, thk. Yûsuf eş-Şeyh Muhammed, (Beyrut: Mektebetü’l-A‘sriyye, 1419/1999), 117. 

25 Cürcânî, Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf, et-Ta‘rîfât, thk. M. Abdurrahman el-

Mar’aşî, (Beyrut: Dâr en-Nefâs, 1427/2007), 118; Halis Ayhan, Eğitim Bilimine Giriş, 2. Baskı, (İstanbul: 
Şûle, 1997), 51-53. 

26 Münire Erden, Eğitim Bilimlerine Giriş, 11. Bakı, (Ankara: Arkadaş, 2017), 13; Ayhan, Eğitim, 18. 
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olarak tanımlanmaktadır. Eğitim ve terbiyede hazır bulunuşluk, tedricîlik, programlılık, 

iletişim, hedef ve kazanımlar da önemli başlıklardandır. Tanımlar ekseninde Kur’ân’ın 

eğitim ve terbiye metoduna, insanlara yüklediği ödev ve mükellefiyetlere veya bireylerin 

kazanımlarına bakıldığında da eğitim ve terbiyenin insan yaşamının tamamını 

kapsadığını, bu sürecin Kur’ân’ın nüzulünden kıyamete kadar devam edeceğini ifade 

etmek mümkündür. 

2. Kur’ân’da Terbiye ve Tâlim Muhtevalı Âyetlerin Tahlili 

İnsan; huy, mizaç ve cibilliyet açısından sabit tabiatlı görünse de zaman ve şartlara 

göre değişken, dinamik ve mütekâmil bir potansiyele haizdir.27 İnsanın irade hürriyeti, 

sorumluluğu, anatomik özellikleri ve yetenekleri gibi hususiyetleri onun eğitilebilen bir 

varlık olduğunu göstermektedir. Çünkü insan fıtraten eğitim ve terbiyeye teşne olarak 

dünyaya gelmektedir. Kur’ân’da güzel ahlak, terbiye ve erdemli davranışlarla ilgili pek 

çok âyet bulunmaktadır. Araştırma hacminin sınırlılığı sebebiyle konu bağlamında 

zikredilmesi elzem birkaç âyete burada yer vermenin faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Kur’ân’da anne-babaya saygı ve hürmet, Allah’a itaat ile birlikte zikredilerek “  
َ
َل
َ
ف

ا ِريم 
َ
 ك

ً
ّل وآ

َ
ُهَما ق

َ
لآ ل

ُ
َما َوق

ُ
ه َهرآ

آ
ن
َ
 ت
َ
ف  َوّل

ُ
ُهَما أ

َ
لآ ل

ُ
ق
َ
 Onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de/ ت

gönül alıcı güzel sözler söyle”28 ifadeleriyle ebeveynlerine yönelik aşırı ve haksız 

davranışları noktasında çocuklar tedip edilmektedir.29 Aynı şekilde bir diğer âyette de 

ا“ َصِغتر  ي  ِ
َرَبَيان  َما 

َ
ُهَما ك َحمآ ارآ َرب   لآ 

ُ
َوق َمِة  الَرحآ ِمَن  ل  

ُّ
الذ اَح 

َ
َجن ُهَما 

َ
ل ِفضآ 

آ
 Onlara merhametle ve/ َواخ

alçak gönüllülükle kol kanat ger. ‘Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip 

yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster’ diyerek dua et”30 buyrulmaktadır. 

Bu âyette de anne-babanın özellikle ihtiyarlıklarında ihtiyaç duyacakları merhamet 

unsuru, mecazî bir üslupla kuşların yavrularına kanat germesi ifadesiyle anlatılmaktadır. 

Ayrıca çocukların korunma, beslenme, sevgi, ilgi, merhamet, yetenek ve şahsiyet inşası 

gibi bilhassa küçüklük dönemi terbiye konularında ebeveynin muallim ve mürebbi 

rollerinin vurgulandığı görülmektedir.31 Yine burada fıtri bir durum tespiti yanında 

terbiyenin; yani şahsiyet oluşturma, sosyalleştirme ve kemale yönelik değişim ve 

olgunlaştırmanın çocukluk döneminde başlaması gereken ve çocuk için şükrü gerektiren 

bir ebeveyn vazifesi olduğuna da işaret edilmektedir.32 

 
27 el-İsrâ 17/83-84, M. Zeki Aydın, Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi, (Ankara: Nobel, 2006), 4-5. 
28 el-İsrâ 17/23. 
29 Ebu’l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ʿan hakâʾikı gavâmizi’t-

tenzîl ve ʿuyûni’l-ekâvîl fî vücûhi’t-teʾvîl, (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-A‘rabî, 1407/1986), 2/658. 
30 el-İsrâ 17/24. 
31 Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî b. Muhammed eş-Şevkânî es-San‘ânî, Fetḥu’l-ḳadîr, (Beyrut: Dâru’l-

Kelimi’t-Tayyib, 1414/1993), 3/260. 
32 Muhammed et-Tâhir b. Muhammed b. Muhammed et-Tâhir et-Tûnisî(İbn Âşûr), et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 

(Tunus: ed-Dâru’t-Tûnisiyye, 1404/1984), 15/73. 
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Kur’ân’da; mahremiyet eğitimi, özel hayat ve kişilik hakları gibi beşeri 

münasebetlerde de çocukların terbiye edilmesi istenmektedir. Nûr Sûresi’nde, “  َها يُّ
َ
َياأ

و 
ُ
غ
ُ
ل َيبآ مآ 

َ
ل ِذيَن 

ه
َوال مآ 

ُ
ك
ُ
َمان يآ

َ
أ  
آ
ت
َ
ك
َ
َمل ِذيَن 

ه
ال ُم 

ُ
ك
آ
ِذن
ْ
أ
َ
ت ِلَيسآ وا 

ُ
آَمن ِذيَن 

ه
َمَراٍت ال  

َ
ث

َ
َل
َ
ث مآ 

ُ
ك
آ
ِمن َم 

ُ
ُحل
ْ
ال ا   /Ey iman 

edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar 

yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar…”33 buyrulurken bir sonraki âyette de 

“ الُ 
َ
ف
آ
ط
َ آ
األ  

َ
غ
َ
َبل ا 

َ
آَياِتهِ َوِإذ مآ 

ُ
ك
َ
ل  ُ

ه
اَّلل ُيَبير  ُ   

َ
ِلك

َ
ذ
َ
ِلِهمآ ك بآ

َ
ق ِمنآ  ِذيَن 

ه
ال  
َ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
ت اسآ َما 

َ
وا ك

ُ
ِذن
ْ
أ
َ
ت َيسآ

ْ
ل
َ
ف َم 

ُ
ُحل
ْ
ال ُم 

ُ
ك
آ
ِمن    ُ

ه
َواَّلل  

َحِكيٌم   Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin / َعِليٌم 

alıyorlarsa onlar da öyle izin alsınlar. Allah âyetlerini işte size böyle açıklıyor; O her şeyi 

bilir, yerli yerinde yapar”34 buyrulmaktadır. Bu âyetlerde de çocukların terbiyesi 

bağlamında kişilik hakları ve özel hayatın mahremiyeti açısından gerekli olan izin isteme 

gibi her kültürde değer verilen önemli bir nezaket kuralına değinilmektedir. Eğitim 

bilimciler bedenî gelişmenin yirmili yaşlarda sonlanırken ruhî gelişmenin ömür boyu 

devam edeceğini belirtmektedir.35 Bu nedenle örtülmesi gereken yerlerin istemsizce 

açılabileceği özellikle uyku ve dinlenme zamanları gibi vakitlerde çocukların bu kurala 

dikkat etmeleri sağlanarak bedenî ve ruhî terbiyelerinin sürekliliği ve olumlu gelişimine 

katkıda bulunulmalıdır. 

Terbiye ve eğitim, öncelikle kişinin kendisi ve ailesinden başlamalıdır.36 Bu 

minvalde Tahrîm Sûresi’nde de “ 
ُ
ِحَجاَرة

ْ
اُس َوال

َ
ا الن

َ
ه
ُ
ود
ُ
ا َوق ار 

َ
مآ ن

ُ
ِليك

آ
ه
َ
مآ َوأ

ُ
َسك

ُ
ف
آ
ن
َ
وا أ

ُ
وا ق

ُ
ِذيَن آَمن

ه
َها ال يُّ

َ
 َياأ

/Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun”37 

mealindeki âyetle ailenin en hassas üyelerinden biri olarak çocukların dini ve dünyevi 

bütün alanlarda korunması ve terbiye edilmesi gereken bir birey olduğu anlatılmaktadır. 

Bu anlamda ailenin ve çocuğun korunup terbiye edilmesinden tıpkı bir çoban gibi 

öncelikle baba sorumludur. Bu maksatla çocuğuna güzel bir isim vermeli, dua, zikir, 

terbiye ve güzel ahlâkı öğretmeli, namazı emretmeli, ibadetlere alıştırmalıdır.38 

2. 1. Çocukların Terbiye ve Tâlimlerine Yönelik Kur’ânî Metotlar 

Çocukların eğitimi, terbiyesi, karakter ve kişiliklerinin güzel ahlak ve erdemler 

açısından şekillendirilmesi konuları Kur’ân âyetleri ve hadis kaynaklarımızın bazı 

bölümlerinde önemle vurgulanan hususlardandır.39 Kur’ân, dünyada sadece belirli bir 

 
33 en-Nûr 24/58. 
34 en-Nûr 24/59. 
35 Ayhan, Eğitim, 89. 
36 M. Ali es-Sabûnî, Safvetü’t-Tefâsîr (İstanbul: Dersaâdet, ts.), 2/541. 
37 et-Tahrîm 66/6. 
38 Ebû Bekr Ahmed b. Alî er-Râzî(el-Cessâs), Ahkâmü’l-Kur’ân, thk. M. Ali Şahin, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-

‘Ilmiyye, 1415/1994), 1/238-491; Ebû Bekr Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Meâfirî(İbnü’l-Arabî), 
Ahkâmü’l-Kur’ân, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘Ilmiyye, 1424/2003), 4/300; Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail 
el-Buhârî, el-Câmu’s-Sahîh, thk. M. Züheyr b. Nâsır, (B.y.: Dâru Tavkı’n-Necât, 1422/2001), “Nikâh”, 81; 
Nîsâbûrî, “Edeb”, 41 (No.7676). 

39 Bk. el-İsrâ 17/24; Buhârî, “Edeb”, 18-20-22; Müslim, Ebü’l-Hüseyn b. Haccâc, el-Kuşeyrî en-Neysabûrî, 

Sahîhu Müslim, thk. M. Fuâd Abdulbâkî, (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts.), “Birr ve’s-Sıla”, 45; Ebû 
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vakte kadar yaşama imkânı verilen insanoğlunun; “  
ُ
َرابت /toprak”, “ة

َ
ف
آ
ط
ُ
 ,”nutfe/ن

ة“
َ
ق
َ
ل“ ,”alak/َعل

آ
 “ ,”bebek/ِطف

 
د
ُ
ش
َ
ُيوخ“ güçlü çağı” ve/أ

ُ
 yaşlılar” gibi kelimelerle ifade/ش

edilen farklı yaratılış ve gelişim evrelerinden geçtiğini anlatmaktadır.40 Bebeklik ve 

çocukluk dönemleri söz konusu evrelerden biridir. Kur’ân üslubu ve retoriğine 

baktığımızda mümin, müşrik, münafık ve ehl-i kitâba yönelik farklı hitap ve delillerin 

kullanıldığı görülmektedir. Bu durum insanın terbiye ve eğitiminde çeşitliliğin 

zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle çocukların terbiye ve eğitiminde bir 

Kur’ân davet metodu olan hikmet, mevize ve tartışma yöntemlerini kullanmak 

mümkündür. Kur’ân’da “ َُسن حآ
َ
أ  َ ِهي ي  ِ

بر
ه
ِبال ُهمآ 

ْ
َوَجاِدل ِة 

َ
َحَسن

ْ
ال ِة 

َ
ِعظ َموآ

ْ
َوال َمِة 

ْ
ِحك

ْ
ِبال  

َ
ك َرب  َسِبيِل   

َ
ِإىل  

ُ
ع
آ
 اد

/Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla en güzel yöntemle tartış”41 

buyrulmaktadır. Her çocuk farklı bir dünyadır. Bu hakikat, onlara karşı eğitim ve terbiye 

açısından farklı metot ve yöntemlerin kullanılmasını gerektirmektedir. Kur’ân’ın metot, 

muhteva ve mesaj bakımından insan için bir öğüt ve hatırlatma olması çocukların 

eğitiminde onun en temel kaynak olabileceğini göstermektedir.42 Kur’ân’ın peyderpey 

indirilmesi, kolaylaştırılması, kolaydan başlayarak aşamalı ve bölümsel bir terbiye 

metodunu izlemesi de çocukların eğitim ve terbiyesinde takip edilmesi gereken önemli 

ipucu ve inceliklerdendir.43 

İnsan düşünen ve sorgulayan bir varlıktır. Kur’ân’ın edebî anlatım üslubundaki 

istifham ifadeleri sormanın; öğrenme, öğretme, eğitme ve terbiyede bir yöntem olarak 

kullanıldığına delalet etmektedir. Hz. İbrahim’in, oğlu hakkında gördüğü rüya neticesinde 

َرى“
َ
ت ا 
َ
َماذ رآ 

ُ
ظ
آ
ان
َ
 Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin?”44 ifadesi çocukların bilişsel/ ف

gelişim ve eğitimlerinde sorunun önemine işaret etmektedir. Özgüven ve sorumluluk 

eğitimi açısından onların bu duygularını geliştirecek görevler verilmesi de bir başka 

terbiye yöntemidir. Hz. İbrahim’in, Kâbe’nin temellerini oğluyla birlikte yükseltmesi; 

hakeza terbiye faaliyeti sürecinde gerekli adımları izlemekle birlikte “  ِ
ِلَميرآ  ُمسآ ا 

َ
ن
ْ
َعل َواجآ ا 

َ
َرَبن

 
َ
ك
َ
 Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle”45 diye dua etmesi de çocukların eğitim/ ل

ve terbiyesinde sözlü ve fiilî uygulamaların yanında duanın önemini anlatması 

bakımından dikkate değerdir. 

Kur’ân; günümüzde de pedagojik açıdan kabul görmeyen zorba, katı kuralcı ve 

dayatmacı yaklaşımın aksine nasihat ve öğüt yöntemini kullanmaktadır. Kur’ân’da Hz. 

Lokman’ın; namaz kılması, mütevazı olması, sabretmesi, şirk koşmaması, insanlardan yüz 

 
Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî, es-Sünen, thk. M. Fuâd Abdülbâkî, (B.y.: Dâru İhyâi’l-
Kütübi’l-A‘rabî, ts.), “Edeb”, 3. 

40 el-Mü’min 40/67. 
41 en-Nahl 16/125. 
42 Kâf 50/45. 
43 el-İsrâ 17/106; el-Furkân 25/32; el-Kamer 54/17-22-32-40; el-Müzzemmil 73/20.  
44 es-Sâffât 37/102. 
45 el-Bakara 2/128. 
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çevirmemesi ve kibirlenmemesi gibi konularda evladını eğitirken ona öğüt vermesinden 

bahsedilmektedir.46 Söz konusu nasihat yönteminde ism-i tasğîr kalıbıyla “ َ ي
َ  Sevgili/ ُبب 

oğlum!” şeklinde samimiyeti, meveddeti ve nasihat edilenlere teşviki ima eden bir dil 

kullanılması da bir başka edebî inceliktir.47 Aynı şekilde çocukların karşılaşacakları 

tehlikelere karşı tedbirli olmaları konusunda Hz. Yakup’un çocuklarına şehre farklı 

kapılardan girmelerini tavsiye etmesi de çocuklara öğüt ve nasihatte bulunmanın terbiye 

sürecinde bir metot olduğunun bir başka örneğidir.48 

2. 2. Çocuk Terbiyesinde Nebevî Örnekler 

Peygamberler; beraberlerinde gönderilen ilahi mesaja muhatap kitle tarafından 

kendilerine tabi olunsun ve örnek alınsınlar diye melek olarak değil, beşer olarak 

gönderilmişlerdir.49 Diğer insanlar gibi çarşıda yürüyor ve yemek yiyor diye eleştirilseler; 

hatta peygamber olmaları için beraberlerinde melekler ve hazineler indirilmesi 

beklenilse de onlar mücadeleleri, yaşantıları, evlilikleri, aileleri, çocukları ve diğer 

insanlarla ilişkileri noktasında birer numune-i imtisaldirler.50 Allah’ın ayetlerini insanlara 

okuması, kitabı, hikmeti ve bilmedikleri şeyleri öğretip onları arındırması Hz. 

Peygamber’in öncelikle bir mürebbi ve muallim olarak gönderildiğini göstermektedir. 

Onun bütün peygamberlik hayatı bir talim ve terbiye faaliyeti içerisinde geçmektedir.51 

Bu bağlamda Hz. Peygamber özelinde “… 
َ
اِتك

َ
َوَبن  

َ
َواِجك

آ
ز
َ
ِِل لآ 

ُ
ق  ُّ ي ب ِ

َ
الن َها  يُّ

َ
ا ا 
َٓ
 !Ey peygamber/ َي

Eşlerine ve kızlarına söyle…”52 ifadesiyle terbiye ve eğitimde öncelik sırasına; kişinin 

evvela kendi eşi ve çocuklarından başlayarak onlarla konuşmasına işaret edilmektedir.53 

Çocukların gelişim evrelerine uygun olarak eğitim ve terbiyesinde iffet ve hayâ 

duygusunun da önemli bir yeri vardır. Olumlu bir kimlik ve kişilik kazanmaları, yaşadıkları 

çevrede dengeli ve uyumlu hareket etmeleri açısından bu durum ebeveyn tarafından 

hassasiyetle izlenmelidir. Kasas sûresi’nde anlatıldığına göre Hz. Musa ile Medyen 

kuyusunda karşılaşan kızların öne çıkarılan özelliklerinden biri de utangaç bir edaya sahip 

olmaları, iffet ve hayâ konusunda babaları tarafından güzel terbiye edilmiş olmalarıdır.54 

Kur’an’daki peygamberler ve kavimlerini konu alan kıssalar bağlamında meseleye 

baktığımızda peygamberlerin, aileleri ve çocuklarıyla münasebetlerine ilişkin terbiyevi 

yaklaşım örneklerine de ulaşmak mümkündür. Çocukların terbiye ve eğitimlerinde güzel 

örnek ve rol modellik önemlidir. Bu konuda Hz. İbrahim’in, oğlu Hz. İsmail’e Kâbe’nin 

 
46 Lokmân 31/13-19. 
47 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 21/155. 
48 Yûsuf 12/67. 
49 en-Nahl 16/43; el-Enbiyâ 21/7. 
50 el-İsrâ 17/93; el-Furkân 25/7-8; et-Teğâbün 64/6; el-Mümtehine 60/4; el-Ahzâb 33/21. 
51 el-Bakara 2/129; Âl-i İmrân 3/164; el-Cum‘a 62/2; İbn Mâce, “Îmân”, 17 (No. 229). 
52 el-Ahzâb 33/59. 
53 M. Mütevellî eş-Şa‘râvî, Tefsîru’ş-Şa‘râvî, (B.y.: Metâbiu ehbâri’l-yevm, 1417/1997), 19/12160. 
54 el-Kasas 28/25. 
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inşası ve kurban kesimi gibi emirlerin imtisalinde örnek oluşu câlib-i dikkattir.55 Hakeza 

kardeşler arasındaki muhtemel kıskançlık ve çatışmaları öngörerek Hz. Yakub’un, “  
َ
َ ّل ي

َ َياُبب 

 
َ
َوِتك

آ
ِإخ  

َ
َعىل  

َ
َياك

آ
ُرؤ ُصصآ 

آ
ق
َ
 ,Yavrucuğum! Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma”56 demesi/ ت

irade eğitimi ve sır tutmak gibi konularda çocuk terbiyesi bakımından değerlidir. 

Dünya hayatının süsü ve çoklukla övünme vesilesi olan evlatlar, insan için kolay 

olmayan bir imtihan unsurudur.57 Bu zorlu sınavda onların hata ve yanlışları görmezden 

gelinmemeli, pedagojik yöntemlerle ıslah edilmelidir. Bu minvalde nebevî bir terbiye 

konusu olarak Kur’ân’da Hz. Nûh’un evladına karşı hassasiyeti, evladının yanlış tercihinin 

sonuçlarından haberdar ederek ciddiyetle onu engellemesi, hatasını düzeltmeye 

çalışırken kötü söz söylememesi ve azarlamaması da çocukların terbiyesi bağlamında 

gözden kaçırılmamalıdır. Aynı şekilde “ ٌم
ْ
ِعل ِبِه   

َ
ك
َ
ل َس  يآ

َ
ل َما  ِن 

ْ
ل
َ
أ سآ
َ
ت  
َ
َل
َ
 Hakkında bilgi sahibi/ ف

olmadığın bir şeyi benden isteme”58 uyarısından da evlatların menfaatlerinin kesin olarak 

idrak edilemediği konularda, onlar hakkındaki talep ve dualarında ebeveynin titiz olması 

gerektiği anlaşılmaktadır.59 

2. 3. Karakter ve Kişilik Gelişimi 

İnsanların çevreye uyum biçimleri ve süreklilik gösteren özelliklerine 

kişilik/şahsiyet denmektedir.60 Karakter ise onların kişiliklerine özgü davranışlar 

bütünüdür.61 Kur’an’daki ahsen-i amel, ahsen-i takvim ve esfel-i safilin gibi kavramlar 

insanların iki uç nokta arasında bizzat kendi tercihleriyle yaşantılarında bazı değişiklikler 

gösteren bir süreci yaşmakta olduklarına delalet etmektedir. Her ne kadar dönemsel 

farklılıklar gösterse de büyüme ve gelişim insan yaşamıyla atbaşı giden iki önemli 

kavramdır. İnsan yaşamını etkilemesi bakımından bu sürecin en önemli aşamasını 

çocukluk dönemi oluşturmaktadır. 

Her insan, özünde temiz bir fıtratla dünyaya gelmektedir.62 Her çocuk da o fıtrat 

üzere doğar; fakat ailesi ve çevresi onu değiştirmektedir.63 Kur’ân’a göre çocuklar ailenin 

göz bebeğidir.64 Çocukların karakter ve kişilik eğitimleri öncelikle ailede başlamakta ve 

yaşamlarının geri kalan kısmını etkilemektedir. Çocukların sosyalleşmeleri ve yaşadıkları 

topluma faydalı olabilmeleri için karakter, kişilik ve mizaçları geliştirilmelidir. Çocukların 

 
55 el-Bakara 2/127. 
56 Yûsuf 12/5. 
57 el-Enfâl 8/28; el-Hadîd 57/20; et-Tekâsür 102/1.  
58 Hûd 11/46. 
59 Hûd 11/42-43. 
60 İbrahim Ethem Başaran, Eğitim Psikolojisi, (Ankara: y.y. 1998), 28. 
61 Aydın, Çocuğun Ahlak Eğitimi, 2. 
62 er-Rûm 30/30. 
63 Buhârî, “Cenâiz”, 78. 
64 el-Furkân 25/74; el-Kasas 28/9. 
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tanınması, ilgi ve yeteneklerinin uygun mecralara sevki, bedeni ve ruhi gelişim 

merhalelerinin takip edilmesi kişilik ve karakter eğitimi açısından önemlidir. 

Kur’ânî terbiyenin en belirgin özelliği imanı esas alması ve inançlı insan 

yetiştirmeyi hedeflemesidir. Bu nedenle dengeli bir kişilik ve karakter eğitiminde 

çocuklara öncelikle iman esasları anlatılmalıdır.65 Çünkü dengeli kişilik ve sağlam karakter 

özellikleri ancak böyle bir inanç zemininde gelişme imkânı bulmaktadır. Hz. Lokman’ın, 

“ ِ
ه
ِباَّلل  

آ
ِك

آ شر
ُ
ت  

َ
ّل  َ ي

َ  Sevgili oğlum! Allah’a ortak koşma” 66 şeklinde evladına iman/ َياُبب 

noktasındaki uyarısı bunu göstermektedir. 

Çocukların olumlu kişilik ve karakter gelişiminde ibadetler önemli bir yere sahiptir. 

Tâhâ sûresi’ndeki “…َها يآ
َ
َعل آ  ت ِ

َ
ط ِة َواصآ

َ
ِبالَصَل  

َ
ك
َ
ل
آ
ه
َ
أ ُمرآ 

ْ
 Aile fertlerine namazı emret, kendin/ َوأ

de bunda kararlı ol”67 emrinde Hz. Peygamber şahsında çocuklar dâhil bütün aileye 

namazın emredilmesi anlatılmaktadır. Bu âyet nazil olduktan sonra Hz. Peygamber’in her 

sabah Hz. Ali ve Fatıma’nın evine giderek onları namaza uyandırdığı nakledilmektedir.68 

Salih, kusursuz bir evlat; iyi bir soy ve temiz nesil dünyada her insanın arzuları 

arasındadır.69 Çünkü evlat sevgisi fıtraten insana çekici kılınmıştır.70 Dinî, ahlaki ve hukuki 

sorumluluklar gereği Kur’ân’a göre anne ve çocukların uygun ölçüler içerisinde 

beslenmeleri babalarına aittir.71 Kur’ân tam iki yıl süreyle çocuğun emzirilmesini tavsiye 

etmektedir.72 Çünkü o dönemde anne sütü ve şefkati çocukların bedenî gelişimleri, ruhi 

terbiyeleri ve kişilik kazanımları bakımından önemlidir. Kendilerini güvende hissetmeleri, 

nicelik ve nitelik bakımından helal ve temiz gıdalarla beslenmeleri de onların kişilik ve 

karakterlerini olumlu yönde etkilemektedir.73 

Terbiye, bir çocuğa bakmak ve bütün işlerini güzelce idare etmektir.74 Bu anlamda 

Kur’ân’da “ا
 
َوِليد ا 

َ
ِفين  

َ
ك َرب 

ُ
ن  مآ 

َ
ل
َ
 Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi?”75/ أ

ifadesiyle Hz. Musa’nın küçük bir çocukken Firavun ailesince terbiye edilip 

yetiştirildiğinden bahsedilmektedir. Burada Firavunun, Hz. Musa’nın sözleri ve davası 

karşısındaki haksız tepkisi ve âyetin mefhumundan anlaşılan o ki, söz konusu terbiyenin 

kişinin karakteri ve kişiliği üzerinde tesiri olmalıdır. Çünkü mezkûr terbiyenin tesiri olmalı 

 
65 İbrahim Turan, “Günümüz Aile Problemleri Çerçevesinde Kur’ân’da Ebeveyn-Çocuk İlişkisi”, OMÜ İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 2013/35, 82. 
66 Lokmân 31/13. 
67 Tâhâ 20/132. 
68 Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-Kurtubî, el-Câmiʿ li-ahkâmi’l-Ḳurʾân, thk. Ahmet 

el-Berdûnî vd., (Kâhire: Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye, 1384/1964), 11/263. 
69 el-A‘râf 7/189-190; el-Furkân 25/74. 
70 Âl-i İmrân 3/14. 
71 el-Bakara 2/233. 
72 Lokmân 31/14. 
73 el-Mâide 5/88. 
74 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 19/111. 
75 eş-Şu‘arâ 26/18. 
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ki, bu terbiyeyi alan bireyler toplumun ve mürebbilerin paradigmalarına mugayir 

davranmamalıdır. 

2. 4. Çocuklara Şefkat ve Merhamet 

Çocukların fizyolojik ihtiyaçları yanında psikolojik ve duygusal ihtiyaçları da 

bulunmaktadır. Şefkat, merhamet ve sevgi bunlar arasında önemli bir yere sahiptir. 

Çocukların ebeveynleri tarafından en çok ihtiyaç duydukları şey sevgidir. İnsandaki çocuk 

sevgisi fıtrî ve ebedi bir duygudur.76 Hz. Nuh ve Yakup ile Hz. Musa’nın annesinin 

evlatlarına şefkat ve merhametleri bu bağlamda Kur’an’da anlatılan örneklerdendir.77 

Diğer bütün duygularımız gibi şefkat ve muhabbetin de dengeli ve ölçülü kullanılması 

gerekmektedir. Özellikle bu duygunun çocuklar arasında adil kullanılmaması aile içi 

kargaşa ve kıskançlıklara neden olur ki bu da onların eğitim ve terbiyesinin akametine yol 

açmaktadır.78 Çocukların terbiye ve eğitimlerinde sevgi ve şefkat kilit rol oynamaktadır. 

Kur’ân, gerek insanlar arası gündelik ilişkilerde, gerekse düşünce ve tekliflerin telkininde 

yumuşak bir üslup kullanmayı, rahatlatıcı söz söylemeyi tembihlemektedir.79 Çünkü güzel 

sözün büyüleyici bir etkisi vardır.80 Çağımız pedagoglarınca da vurgulanan sevgi ve şefkat 

duygusuyla süslenmiş terbiye yaklaşımları çocuklar nezdinde olumlu sonuçlar 

doğurmaktadır. Hz. Yusuf’a yapılanlar karşısında Hz. Yakup’un, çocuklarıyla iletişimini 

koparmaması, onları affetmesi, şefkatle “ ٌَجِميل  ٌ آ َصت 
َ
 Artık (bana düşen) güzelce/ ف

sabretmektir”81 demesi, onları cezalandırma veya onlarla tartışma yoluna gitmemesi zor 

durumlarda bile merhamet ve şefkat dilinin çocukların terbiyesinde olumlu sonuçlar 

doğuracağını göstermektedir. 

Sonuç 

Eğitim ve terbiye insanlık tarihiyle başlayan bir faaliyettir. İnsanlar çevreleriyle 

etkileşimleri neticesinde hayatları boyunca edindikleri kazanım ve tecrübeleri sonraki 

kuşaklara aktarma ihtiyacı duymaktadır. Aynı şekilde toplumlar da yeni yetişen kuşaklara 

kültür, bilgi birikimi ve tecrübelerini aktararak onların ortak bir kimlikle yetişmelerini 

istemektedir. Bu durumun eğitim olgusunu doğurduğu anlaşılmaktadır. 

Terbiye/tâlim; ilerlemeye, ideal ve makul olana doğru olgunlaşmaya yönelen 

sürekli bir oluştur. Eğitimciler insan hayatını genellikle; çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve 

yaşlılık dönemlerine ayırmaktadır. Bunlar arasında etkisi ve sonuçları bakımından en 

önemli ve dikkat edilmesi gereken dönem aralığı çocukluktur. Çocuklar; kimi zaman 

düşünme, kimi zaman yaratılıştan gelen temiz ve sağlam duyguları uyandırma, kimi 

 
76 el-İnsân 76/19; et-Tûr 52/24; el-Vâkıa 56/17. 
77 Hûd 11/45; Yûsuf 12/84; el-Kasas 28/10-13; Tâhâ 20/40. 
78 Yûsuf 12/5-8-9. 
79 el-Bakara 2/83; el-İsrâ 17/28; Tâhâ 20/44. 
80 Buhârî, “Nikâh”, 47. 
81 Yûsuf 12/18-83. 
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zaman da durumların gerekçe ve sonuçlarından bahsederek akılları işletme gibi 

yöntemlerle terbiye edilmeye çalışılmaktadır. 

Terbiyede temel gaye, kişinin maslahatı ve iyiliği gözetilerek belirli bir süreç 

içerisinde gözlemlenebilen bir olgunlaştırma ve ıslah ameliyesidir. Kur’ân’ın nüzul süreci 

ve ahkâmındaki tedricîlik unsuru bu anlamda onun tâlim ve terbiyevî hikmet alanını 

yansıtmaktadır. Peygamberler, gönderilmiş oldukları kavimler içerisinden seçilen rol 

model muallimler; tebliğ ettikleri vahiy ve ilahi mesajlar ise en temel eğitim materyalleri 

olarak değerlendirilebilir. Çocukların terbiye ve eğitimleri konusunda müstakil bir sûre 

veya sûreler grubu bulunmamaktadır. Bununla birlikte Kur’ân bütünlüğü çerçevesinde 

baktığımızda iman, amel, ahlak ve âdâb-ı muaşeret gibi konularda genellikle yetişkinlerin 

uyarılması, çocukların eğitim ve terbiyesi bakımından da elbette önemlidir. Kur’ân’ın 

evrenselliğini sağlayan şahsına münhasır özelliklerinden biri de âyetlerde tebyîn olunan 

bazı özel konular dışında insanların durumlarıyla ilgili mutlak ve küllî hükümlerden 

bahsetmesidir. Çocukların eğitimi ve terbiyesiyle ilgili hadislerde daha ayrıntılı ve hususi 

izahlar bulunmaktadır. Bu yüzden tebliğimizde daha çok Kur’ânî pencereden meseleye 

bakılmaya çalışılmaktadır. Bu durum da bizi kıssalar veya daha genel ifadeler üzerinden 

meseleye yaklaşmamıza neden olmaktadır. 

Buraya kadarki ifade edilen düşünce, tespit ve yorumlardan anlaşılan o ki; 

Kur’ân’ın, terbiye ve tâlim muhtevalı âyetleri, eğitim ve terbiye konusundaki farklı 

metotları ve çocukların terbiyesiyle ilgili sunduğu nebevî örneklikleri insan eğitimi ve 

özellikle çocukların eğitiminde Kur’ân’ın evrensel rehberliğinin son derece önemli 

olduğunu ortaya koymaktadır. 
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KÜTÜB-İ SİTTE’DEKİ RİVAYETLER ÇERÇEVESİNDE ALLAH RASÛLÜ’NÜN 

ÇOCUKLARA İSİM KOYMA KONUSUNA YAKLAŞIMI 

Mustafa ÖZTOPRAK 

 

Giriş  

İnsanın birey olarak kendisini diğerlerinden farklı kılan unsurların başında ismi 

gelir. Çünkü kişinin ismi, ona ait alanı, kimliği, nevi şahsına münhasır gerçek kişiliği ifade 

edebilme vesilesidir. Milyarlarca insanın yaşadığı dünyada her bir bireyin ismi kendisini 

diğerlerinden ayıran bir yöndür. Duyulduğunda zihinlerde beliren bir duruşun, anlayışın, 

yaşam şeklinin, hayata bakışın ve kişiliğin göz önünde beliren halidir. Etkisi hangi 

seviyede olur bilinmez ancak konulan isimler kişiliklerin/şahsiyetlerin oluşmasında 

etkilidir.1 Dünya kurulduğundan günümüze insanoğlu bu yönünü farklı yol ve 

yöntemlerle etkin bir şekilde kullanmış ve kullanmaya da devam etmektedir. 

İsim koyma hususunda kültürel değerler kadar dini değerler, hayata bakış, içinde 

yaşanılan coğrafya vs. etkilidir. Çünkü insanı inşa eden değerler bunlardır. Bireylerin 

şahsiyet şekillenmesinde mezkûr nedenler belirleyicidir. İsim, yön vermek demektir. 

Hayata hangi pencereden bakılacağını oluşturmaktır. Mesela Allah Rasûlü’nün bir çocuğa 

isim koyarken dua etmesi, ezan okuması ve mana yönüyle, içeriğiyle dini motifleri 

barındıran güzel bir isim vermesi bir amaca matuf eylemlerdir. Dolayısıyla isim koymada 

olduğu gibi din, insanın hem dünya hem de ahiret boyutuyla bireyi şekillendirmeyi amaç 

edinmektedir. 

 Allah Rasûlü sahabenin dini yönlerinin yanında isim koyma gibi günlük hayata dair 

konularıyla da ilgilenmiştir. Büyüklerin isimlerinden mana bakımından uygun 

görmediklerini değiştirmiş,2 talep edildiğinde yeni doğan çocuklara isimlerini bizzat 

koymuştur.3 İsim koyduğu çocukların ya etrafındaki yakınları ya da kendisine gelen 

sahâbîlerin çocukları olduğu tespit edilmektedir. Tabiidir ki sahâbîlerden isteyenler 

çocuklarına isimlerini kendileri koymuşlardır. Rasûlüllâh’ın bu noktadaki yaklaşımı 

gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

 
 Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, mustafaoztoprak@yaani.com 
1 Konu ile ilgili geniş bir değerlendirme için bakınız: https://www.nevzattarhan.com/isminiz-kisiliginizi-

olusturuyor.html. 
2 İbn Mace, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezid el‐Kazvinî, es‐Sünen nşr. Muhammed Fuad Abdülbâkî, (Kâhire: 

Dâru ihyaiʹt‐türâsiʹl‐Arabî, 1975), “Edeb”, 31; Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as b. İshâk el‐Ezdî es‐Sicistânî, es‐
Sünen nşr. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd, (byy.: Dâru’l‐fikr, ts.) “Edeb”, 69.  

3 İbn Mace, “Edeb”, 31; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 69. 
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Çalışmamız, Kütüb-i Sitte’de yer alan konu ile alakalı rivayetler kapsamında 

olacaktır. Zira Kütüb-i Sitte’de geçen konu ile ilgili rivayetler, genel olarak isim koyma 

mevzuundaki hadislerin numunelerini taşımaktadır. Başka bir ifadeyle Kütüb-i Sitte’nin 

isim koymada bütün hadis kitaplarının örneklerini sunduğu söylenebilir. Bu muteber 

hadis kitapları hem ilim dünyasında sıhhat açısından hem de halk nazarında “sahîh” 

hadislerin çoğunlukla toplandığı eserler olarak da kabul edilmektedir. Dolayısıyla diğer 

konularda olduğu gibi isim koymada da mümkün olduğunca “sahîh” hadislerden 

faydalanmak meseleyi doğru anlamaya yardımcı olacaktır. Çalışmada konu üç farklı 

başlık altında incelenecektir. 

1. İsim Koyma Adabı 

Aileler açısından çocuğun olması mutluluk vesilelerindendir. Çocuk doğduktan 

sonra mutluluğunun yanında maddi ve manevi görevlerin de yapılması gerekmektedir. 

Bakımı, iaşesi, eğitimi, ahlakı ve sağlığının yanında güzel bir isme sahip olması üzerinde 

hassasiyet gösterilen konulardandır. Çünkü aileler hem ismin telaffuzu hem de manası 

bakımından kültürel veya dini boyutuyla güzel olmasını istemektedir. Zaman zaman da 

dünyaya bakışla doğru orantılı bir yaklaşım sergilenebilmektedir. Bu süreç, hamileliğin 

başından itibaren anne-babaların gündemini meşgul etmekte, hatta çiftler arasında 

sıkıntıya bile vesile olabilmektedir. İsim koymada her anne-babanın ve toplumun belli 

hassasiyetleri vardır. İslam’ın ilk yıllarından itibaren dini içerikli bir yaklaşımın 

Müslümanların gündemini belirlediğini söylemek mümkündür. Bu noktada Allah 

Rasûlü’nün meseleye nasıl yaklaştığına bakmak, konuyu somutlaştırma açısından önem 

arz etmektedir. 

Sahâbîler çocukları olduğunda Allah Rasûlü’ne götürmüşler ve ona isim vermesini 

istemişlerdir.4 Daha önceki dönemlerde böyle bir uygulama var mı bilinmez ancak İslami 

dönemde Hz. Peygamber’in birçok çocuğa isim koyduğu tespit edilmektedir. Buradan 

şöyle bir sonuç çıkmamalıdır: her sahâbî doğan çocuğunun ismini Hz. Peygamber’e 

koydurmaktadır. Mevcut rivayetlerde çocuğuna isim koyduran sahâbîler sınırlıdır. Kütüb-

i Sitte’deki rivayetler çerçevesinde bakıldığında, Peygambere erkek çocukların getirildiği, 

ismini koyduğu bir kız çocuğunun bile getirilmediği tespit edilmektedir. Yaptığımız kısa 

bir araştırmaya göre diğer hadis kaynaklarında da konu ile alakalı rivayet 

bulunmamaktadır. Bu durum, yeni bir anlayış ve hayata bakış süreci yaşayan toplumun 

bütün katmanlarından cahiliye kültürünün temizlenemediğini göstermektedir. Tabiidir ki 

sosyolojik değişimler bir süreci ihtiva etmektedir. İsim koyma hususunda da mevcut eski 

anlayışların değişimi zaman alacaktır. Bu noktada, Allah Rasûlü hayattayken meselenin 

henüz istenilen seviyeye gelmediği anlaşılmaktadır.  

 
4 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, el‐Câmiu’s‐sahîh, nşr. Mustafa Dîb el‐Buğa 

(Lübnan: Dâru İbn Kesîr, 1407), “Edeb”, 108.  
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Hz. Peygamber isim koyarken belli bir silsileyi takip etmektedir. Öncelikle gelen 

çocuğu sevmiş, ona dua etmiş, ezan okumuş5, hurma ile tahnîk6 yapmış ve ismini 

koymuştur. 7 Bazı rivayetlerde, ismi yedinci günde koyduğu ve akika kurbanı kestiği veya 

tavsiye ettiği geçmektedir.8 Gün ifade eden rivayetin etmeyenlere göre “şaz” kalması, 

bazı rivayetlerde “doğduktan sonra Peygambere gittik”9 ifadelerinin geçmesi, meselenin 

zorunlu değil, bireylerin kendi tercihleriyle şekillendiği sonucunu çıkarmaktadır. Konuya 

Hz. Peygamber açısından bakıldığında, mevcut rivayetlerin hiçbirinde gelen çocukların 

ismini yedinci gün değil diye koymadığı tespit edilmemektedir. Allah Rasûlü açısından da 

bu duruma zorunluluk değil tercih yönüyle bakıldığı anlaşılmaktadır.  

Rivayetlerde Rasûlü Ekrem’in isim koyarken dikkat ettiği bir nokta, mana 

bakımından güzel olmasıdır. Bunu hem dünya hem de ahiret boyutuyla istemektedir. Bir 

hadiste, “Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız, 

öyleyse isimlerinizi güzelleştirin”10 ifadesi geçmektedir. O’nun koyduğu isimler bu 

yaklaşımı desteklemektedir. Mesela, “Münzir”, “Abdullah”, “Abdurrahman”, “İbrahim”, 

“Hasan”, “Hüseyin”, “Muhsin”, “Cemile”11 Dikkat edilirse koyduğu isimler, “Uyarıcı”, 

“Allah’ın Kulu”, “Rahmanın Kulu” ve “Güzel” gibi anlamlara gelmektedir. Mezkûr 

isimlerde kulluğu ifade eden manalar dikkati çekmektedir. Bu noktada Allah Rasûlü’nden 

meseleyi açıklayan “Kulluğu ifade eden isimler, Allah katında en güzel isimlerdir.”12 hadisi 

nakledilmektedir. 

Güzel isimlere yönlendirme var ise, kötü isimlerden de sakındırma söz konusudur. 

Rivayetlere bakıldığında, kötü manalı isimlerin daha fazla geçtiği tespit edilmektedir. 

Mesela, uyarıda bulunduğu isimlerden bazıları şunlardır: “Melikül Emlâk” 

(Hükümdarların Hükümdarı), “Eflâh” (Kurtulan), “Rabâh” (Kazançlı), “Yesâr” (Kolaylık), 

“Nâfî” (Yasaklayan), “Necîh” (Başarılı), “Âsî” (İsyan Eden), “Azîz” (Güçlü Olan)…13 

 
5 Ebû İsa Muhamed b. İsa b. Sevre es_Sülemî Tirmizî, es‐Sünen, nşr. Ahmet Muhammed Şâkir (Beyrut: 

Daru ihyâi’t‐türâsi’l‐Arabî, ts.), “Edahi”, 16.  
6 Tahnik: Hurmanın ezilip, (yeni doğan) çocuğun ağzının içinde damağına sürtülmesi, ağızda yemekten kalan 

tat anlamına gelmektedir. Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm el-Herevî el Bağdadî, Garibül Hadis, thk: 
Muhammed Abdülmuîd Hân (Haydarabad: Matbaatü daireti’l maarifi’l-Osmanî, 1384), 1/174; Cemalüddin, 
Ebû’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Cevzî, Garibül Hadis, (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 
1405), 1/247; Ebü’s-Seâdât Mecdüddîn el-Mübârek b. Esîrüddîn Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-
Cezerî, en-Nihâye fi garîbi’l-hadis, (Beyrut: Mektebetü’l-ilmiyye, 1399), 4/271. 

7 Müslim b. el‐Haccac, Ebûʹl‐Hüseyin el‐Kuşeyrî en‐Nisabûrî, el‐Câmiu’s‐sahîh, nşr. Muhammed Fuad 
Abdülbâkî (Beyrut: Dâru ihyâi’t‐türâsi’l‐Arabî, ts.), “Edeb”, 5, 24, 25.  

8 Tirmizî, “Edeb”, 63. 
9 Buhârî, “Edeb”, 108. 
10 Ebû Dâvûd Süleyman b. Eş’as b. İshak el‐Ezdî es‐Sicistanî, es‐Sünen nşr. Muhammed Muhyiddîn 

Abdülhamîd (Byy: Dâru’l‐fikr, ts.), “Edeb”, 68. 
11 İbn Mace, “Edeb”, 31; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 69; Müslim, “Adab”, 1, 5, 15. 
12 Ebü’l-Kâsım Müsnidü’d-Dünyâ Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsad thk. Mahmûd 

b. Ahmed et-Tahhân. (Riyad: Mektebetü'l-maârif, 1405), 1/214. 
13 Buhârî, “Edeb”, 114; Müslim, “Âdab”, 2, 4.  
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Zikredilen isimlerden isyan ve kibir içerikliler dışındakilere Allah Rasûlü daha sonraki 

süreçte itiraz etmemiştir.14 İki nokta burada ön plana çıkmaktadır: Birincisi, kibir ve isyan 

içerikli rivayetlere karşı duruş sergilenmektedir. İkincisi, mana bakımından problem teşkil 

etmeyeceklere ilk başta izin verilmezken daha sonra müsaade edilmiştir. Muhtemelen 

Allah Rasûlü, mezkûr isimlerin farklı yönlere çekilmeyecek manaya sahip olduklarını, 

belki de toplumun onları olumsuz yönde anlamayacak seviyeye geldiğini düşünmüştür. 

 Konulan/tavsiye edilen ve yasaklanan isimlerde genel olarak dikkat edilen nokta 

dini kaygı gibi görünmektedir. Tavsiye edilenlerde hem dünya hem de ahiret boyutuyla 

meseleye bakıldığı tespit edilirken, yasaklananlarda isyan, kibir gibi insanı aldatıcı 

mahiyet içermesine dikkat çekilmiştir. Her iki noktada ne kültür ne asabiyete önem 

verilmezken bir Peygamber olması hasebiyle dini bakış açısının etkili olması önemlidir. O, 

isim koyarken güzele talip olmuş, kötü olanlara karşı durmuştur. Adeta “iyiliği emretme, 

kötülükten sakındırma” anlayışını isim koyma sürecine taşımıştır. 

2. İsim Değiştirmek  

Allah Rasûlü isimlerin değiştirilmesi hususunda iki saikle hareket etmiştir. Bunlar, 

mana bakımından kötü olanları güzel ve doğru olanlarla,15 manası Allah’ın sıfatlarıyla 

benzer anlam taşıyanlar.  

Allah Rasûlü’nün manası itibariyle değiştirdiği isimleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

Berre’yi (İyi, Günahsız) Zeyneb ve Cüveyriye’ye,16 Âsiye’yi (İsyan Eden) Cemile’ye 

(Güzel),17 Esram’ı (Kesilmiş, Budanmış) Zür’â’ya (Münbit),18, Hasîn’ı (Koruyan) Abdullah’a 

(Allah’ın Kulu),19 Ekber’i (En büyük) Beşîr’e (Müjdeleyen),20 Harp'i (Savaş) Selem'e (Barış), 

Müzdaci' (Yatan) Münbeis'e (Kalkan), Afira’yı (Bir arazi ismi) Hazira'ya (Yeşillik), Dalâlet 

Vadisi'ni Hidâyet Vadisi’ne, Zinaoğulları ve Azgınoğulları'nı Faziletoğulları'na21 çevirmiştir. 

Kütüb-i Sitte’deki rivayetlerde bazı ne ile değiştirdiği geçmeyen isimler de 

bulunmaktadır. Mesela; “Şihab”, “Atele”, “Hakem”, “Gurab”, “Hubab”…22 

Allah Rasûlü bazen bir ismi hoş karşılamadığında sebebiyle açıklama yoluna 

gitmiştir. Açıklama yapmak, bir nevi ikna etme yolunu, muhatabın niçin yeni isme 

 
14 Müslim, “Adab”, 13. 
15 Ebû Muhammed Bedreddîn Mahmûd b. Ahmed b. Musa el‐Hanefi el-Aynî, Umdetü’l‐kârî şerhu sahîhi’l‐

Buhârî, (Beyrut: Dâru İhyâi’t‐Türâsi’l‐Arabî, ts.), 22/208.  
16 Buhârî, “Edeb”, 108; Müslim, “Âdab”, 3. 
17 Müslim, Âdab, 15. 
18 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 69.  
19 İbn Mace, “Edeb”, 32. Burada Abdullah olarak kastedilen sahabi, önceleri Yahudi olan sonra Müslüman 

olan Abdullah b. Selam’dır.  
20 Ebû Abdurrahman Ahmed b. Ali b. Şuayb Nesaî, Sünenü'l-kübrâ. thk. Abdülgaffar Süleyman Bündarî, Ebû 

Abdullah Seyyid b. Kesrevî b. Hasan. (Beyrut: Dârü'l-kütübi'l-ilmiyye, 1411) “Amelül Yevm ve’l-Leyle”, 125.  
21 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 69. Kütüb-i Sitte dışındaki hadis kaynaklarından örnekler için bakınız: Hadislerle İslam, 

ed: Mehmet Emin Özafşar (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013), 4/123. 
22 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 69. 
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geçmesi gerektiğini ifade etmek için kullanılabilmektedir. Zira Rasûlüllâh zorla bir 

değişikliğin yapılmasını tercih etmemektedir. Bu meyanda bir örnek şu şekildedir: 

Zeynep bt. Ebû Seleme (ö. 73/693)’nin ismi “Berre” idi. Allah Rasûlü bunu hoş 

karşılamadı ve şöyle dedi: “nefislerinizi tezkiye etmeyin, iyilerden olanları en iyi bilen 

Allah’tır. Hangi ismi koyalım dediler, O da “Zeynep” olsun dedi.”23 Örnekte de görüldüğü 

gibi ilk önce sebep açıklanıyor daha sonra ise tercih edilen isim zikrediliyor. Burada 

muhatabın yeni isme hazır olup-olmaması müşahede edilmiş görünmektedir. 

Değiştirilen isimlere bakıldığında mana bakımından kötü anlamlı olduğu 

anlaşılmaktadır. Mezkûr örneklerin yaşandığı sahabîlerden kimse yapılan değişikliğe 

itiraz ettiğine dair bilgi en azından rivayetlerde olmadığı tespit edilmektedir. 

Rasûlüllâh’ın isimlere müdahaleleri sahâbîlerin ona olan sevgilerinden dolayı itiraza bile 

yönelmemişlerdir. Onun tavsiyelerini itirazsız kabul etmişlerdir. 

Her durumun istisnası olduğu gibi Peygamber (s.a.s.) döneminde isim değiştirme 

eylemini kabul etmeyen de vardır. Tabiîn'in önde gelen âlimlerinden Saîd b. Müseyyib (ö. 

94/713)'in dedesiyle karşılaşan Allah Rasûlü ona ismini sormuş o da zorluk ve sıkıntı 

anlamına gelen “Hazn” demiştir. İsmin anlamını hoş karşılamayan Rasûlüllâh kolay 

anlamına gelen “Sehl” olsun teklifinde bulunmuş ancak sahabî “bu ismi babam koydu 

değiştiremem ve insanlar arasında bununla marufum” demiştir. Teklifi kabul görmeyen 

Allah Rasûlü sahabîye karşı herhangi bir şey söylememiş, torunu Said b. Müseyyib konu 

ile alakalı değerlendirmesinde, o “Huzûne” üzere devam ediyoruz demiştir.24 Âlimler 

onun kastının ne olduğu hususunda farklı kanaatlere sahiptirler. Mesela, “Hazn” kelimesi 

“zorluk” anlamına gelmesi sebebiyle, Allah Rasûlü’nün teklifi kabul edilmediği için 

hayatımız zorluk, sıkıntı üzere ve aynı ismi kullanmaya devam ediyoruz şeklinde 

anlayanlar olmuştur.25 Said b. Müseyyib’in hayatında ekonomik sıkıntı çektiğine dair bir 

bilgi yoktur. Aksine, Emevîlerin tahsis ettiği 30 bin dirhemi yönetime karşı olumsuz 

yaklaşımından dolayı reddetmiştir. Ancak kendisi ticaretle uğraşmaktadır. Ticaretin kendi 

hayatı için daha uygun olduğunu ifade etmiştir.26 Bu noktada onun ifadesini, kendisinin 

Allah Rasûlü’ne olan muhabbetinden hareketle, dedesinin kendisine yapılan teklifi kabul 

etmemesinin üzüntüsünü yaşıyoruz şeklinde anlamak mümkündür. 

Diğer rivayetlerin yanında tek kalan mezkûr hadisi birkaç açıdan değerlendirmek 

mümkündür. Her şeyden önce isim değiştirme eylemi Allah Rasûlü’nün sahâbîlere dini 

 
23 Müslim, “Âdab”, 19. 
24 Buhârî, “Edeb”, 107. 
25 Ebû’l‐Hasen Ali b. Halef b. Abdülmelik İbn Battâl, Şerhu sahîhi’l‐Buhârî, nşr. Ebû Temîm Yâsîr b. İbrahim 

(Riyad: Mektebetü’r‐rüşd, ts.) 9/346; Ebû'l-Velîd Süleyman b. Halef b. Sa'd et-Tücibî Bâcî, el-Münteka 

(Kâhire: Dârü’l-fikri’l-Arabî, 1913), 7/296.  
26 İbn Sa’d, Tabakatü’l-Kübrâ, 5/102; Zehebi, Siyeru a’lami’n-nübela, 5/136. Geniş bilgi için bakınız: Yaşar 

Kandemir, “Said b. Müseyyib”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 
2008), 35/563-564.  
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olarak bir emri değildir. Eğer böyle olsaydı mutlaka burada onu belirtir veya yapılan 

itiraza karşı delilini söylerdi. Ancak rivayete bakıldığında böyle bir durum yaşanmamıştır. 

Zaten dini bir emir olsaydı, sahâbîlerin buna itirazı söz konusu olamazdı. Sahabenin bu 

teklifi kabul etmemesi, onun hayatında olumsuz yansıması olduğunu söylemek oldukça 

zordur. Bu sadece bir tahmin olabilir. Dini bir emir olsa ve bunu sahâbî yapmamış olsaydı 

dinin temsilcisinin emrine uymadığı için böyle bir sonuçla muhatap oldu sonucuna 

varılabilirdi. Bu sonuç bile, kişinin kaderiyle ne kadar irtibatlı değerlendirilebilir, üzerinde 

tartışma götürecek bir durumdur. Bir başka açıdan, bu rivayet konuya dair tek rivayettir. 

Diğer rivayetlerin yanında “şaz” kalmaktadır. Onlara göre istisnai bir durumu ihtiva 

etmektedir.  Hayatına bakıldığında genel geçer olan birçok uygulamanın istisna olan 

yönleri olduğu tespit edilmektedir. Hükümler de genele göre oluşturulup özel durumlara 

göre olmadığı için rivayetler çerçevesinde Rasûlüllah’ın isim değişikliği teklifleri sahabe 

tarafından hüsnü kabul gördüğünü söylemek mümkündür.  

Rasûlüllâh (s.a.s.), zaman zaman farklı isim gruplarını birbirleriyle karşılaştırarak 

“iyisi bu, kötüsü bu” şeklinde ifadeleri olmuştur. Direkt söylemese bile, bu isimlere sahip 

olanlar için “bunlar uygundur” şeklinde dikkat çekmiştir. Konu ile alakalı şu örnek 

verilebilir: Allah’a en hoş gelen isimler, “Abdullah” ve “Abdurrahman”, en doğru olanlar 

“Haris” ve “Hemmâm”, en kötüsü ise “Harb” ve “Mürre”dir.27 Bazen de sahabîler 

Peygamber vefat ettikten sonra isimlerle ilgili değişime devam etmişlerdir. Hz. Ömer (ö. 

23/644), Mesruk b. Ecda’ ile karşılaşınca, “Ecda” isminin “Şeytan” anlamına geldiğini 

Allah Rasûlü’nden duyduğunu söylemiştir. Mesruk b. Ecda’ Hz. Ömer’in uyarısı üzerine 

ismini Mesruk b. Abdurrahman (ö. 63/683) olarak değiştirmiştir.28 Hz. Ali (ö. 40/661), 

oğulları “Hasan”, “Hüseyin” ve “Muhsin” den her biri doğduğunda Allah Rasûlü’ne gelmiş 

“Ben isminin “Harp” olmasını istiyorum” demiş ancak Nebi (s.a.s.) sırasıyla “Hasan”, 

“Hüseyin” ve “Muhsin” isimlerini koymuştur.29 Bu rivayet dikkate alındığında, Hz. Ali’nin 

cahiliye dönemindeki isim algısını İslami dönemde de devam ettirme eğiliminde olduğu 

görülmektedir. 

İsim değişikliği, yeni bir toplum inşa etmenin adımlarıdır. Çünkü hayatın her 

aşaması yeni anlayışa göre şekil alırken, isimlerin onlardan bigâne kalması 

düşünülemezdi. Yapılan değişikliklerde asabiyetin ve cahiliye anlayışının tasfiyesi, yeni 

düzenin inşası uygulamaya konulmuştur. Allah Rasûlü isimlerin oluşumunda bile İslam’ın 

 
27 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 68. 
28 İbn Mace, “Edeb”, 31; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 69; Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osman ez-Zehebî, 

Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, thk. Şuayb el-Arnaût, Hüseyin el-Esed. (Beyrut: Müessesetü'r-risâle, 1405), 5/24. 
Mesruk b. Ecda ismini Mesruk b. Abdurrahman olarak değiştirdiği halde, Diyanet İslam Ansiklopedisi’ndeki 
ilgili madde da Mesruk b. Ecda olarak tercih edilmiştir. Madde yazarı açıklamadığı için amacının ne olduğu 
bilinmez ancak en azından mezkûr alimin isim değiştirme tercihine uyularak sonraki isim tercih edilebilir 
veya parantezle değişen hal zikredilebilirdi. 

29 Ahmed b. Hanbel Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed eş‐Şeybanî, el‐Müsned, nşr. Şuayb Arnaûd, (Kâhire: 

Müessesetü’l‐Kurtuba, 1375), 1/119. 
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kuşatıcı yaklaşımını sergilemiştir. Ne cahiliye döneminde kullanılan bütün isimleri 

değiştirmiş ne de o dönemde kullanılan isimleri yasaklamıştır. Rasûlüllâh (s.a.s.) 

tamamen ilkesel hareket ederek manalara yoğunlaşmış ve değiştirilen isimlerin de dini 

boyutlu olmasına dikkat etmiştir. 

3. İsim, Sünnet ve Kültür İlişkisi  

Kuranı Kerim’de Rabbimiz, Peygamberin “İnananlar için en güzel örnek”30 olduğu 

beyan etmektedir. Rasûlüllâh’ın fiillerinin değerlendirilmesi, farklı yönleri ifade 

etmektedir. Âlimler bu yönde birçok taksimatta bulunmaktadırlar. Mezkûr taksimatlara 

girmek konumuzun sınırları içinde değildir. Ancak meseleyi anlatma açısından konuya 

kısaca değinmek gerekir. Âlimler, Allah Rasûlü’nün fiillerini; dini, bireysel ve kendine has 

(Hasâisü’n-Nebî) uygulamalar olarak ayırmaktadır.31 Kuran-ı Kerim’de de birçok ayette 

geçtiği üzere, Peygamberin dini, beşerî ve özel durumları söz konusudur. Rabbimizin 

ayetlerde zikrettiği çerçevede Peygamberi anlamak, bu noktada meseleyi anlama adına 

yardımcı olacaktır.  

Kütüb-i Sitte’deki hadislere bakıldığında isim konusu hem dini hem de kültürel 

yönü olan bir uygulamadır. Verilen ve değiştirilen isimlere dikkat edildiğinde iki yönü de 

görmek mümkündür. Mesela, “Abdullah”, “Abdurrahman”, “Münzir” vs… isimler ne 

kültürel ne de asabiyet ifade eden bir yöne sahiptir. Arap kültürüne bakıldığında, savaş 

terminolojisiyle bezenmiş isimlere yer verildiği tespit edilmektedir. Peygamber böyle bir 

ortamda, yaşadığı toplumdaki uygulamayı aynen devam ettirmemiş hatta “Harp” gibi 

eski dönemi yansıtan isimleri değiştirmiş, ona tavır almıştır. Diğer taraftan koyduğu 

isimler, değiştirdikleri ve tavsiyeleri, bunları yaparken ikna metodunu uygulaması ve 

meseleyi zorunlu hale getirmemesi fevkalade dikkat çekicidir. Allah Rasûlü eğer 

meselenin dini boyutu olduğunu düşünseydi, mutlaka bunu güçlü ifadelerle, “Helâl”, 

“Haram”, “Emir” ve “Nehiy” gibi dini terminolojiyle açıklaması beklenebilirdi. Kütüb-i 

Sitte’deki rivayetlere bakıldığında bu meyanda bir yaklaşıma rastlanmamaktadır. Bu 

noktada isim koyma ameliyesini Allah Rasûlü, isimlerin içeriği bakımından İslam 

kültürünün bir yansıması, zorunlu olmaması yönüyle de kültürel bir tercih olarak 

düşündüğü anlaşılmaktadır. Tamamen sünnet veya kültürel bir uygulama demek 

mümkün görünmemektedir. Ancak İslam kültürünün inşası anlamında değerlendirmek 

isabetli olacaktır. 

Kütüb-i Sitte’de isim koyma hususundaki rivayetlerin geçtiği yerlere bakıldığı Nesâî 

(ö. 303/915) hariç diğerlerinin Edeb/Âdab bölümlerinde yer aldığı tespit edilmektedir. 

Nesâî’de ise, es-Sünenül Kübrâ’ında “Amelül yevm ve’l-Leyle” kısmında zikredilmektedir. 

Mezkûr bölüme bakıldığında içerik bakımından diğer Kitabü’l Edeb’lerden çok fazla bir 

 
30 el-Ahzâb, 33/21. 
31 Konu ile ilgili etraflıca bilgi için bakınız: Talat Sakallı, “Sünnet’in Bağlayıcılık Açısından Taksimi”, Süleyman 

Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, (1995), 39-102. 



“Kütüb-i Sitte’deki Rivayetler Çerçevesinde Allah Rasûlü’nün Çocuklara İsim Koyma Konusuna Yaklaşımı                  |53 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

farkın olmadığı aşikardır.32 Dolayısıyla Kütüb-i Sitte’de isim koyma mevzuu “Edeb” 

kapsamında değerlendirilmiştir. 

Hadisin altın çağında yaşamış âlimlerin isim koymayı Kitabü’l Edeb çerçevesinde 

değerlendirmesi, hüküm açısından buradaki rivayetlere bakışı da ortaya koymaktadır. 

Günlük hayata dair, bireyin şahsi tercihleriyle belirlenen uygulamalar gözüyle 

bakılmaktadır. Bu da ictihadi durumu yansıtmaktadır.  

Peygamber, yaşadığı bölge açısından yeni bir inanç ve uygulamayı dikkatlere 

sunmuştu. Hayata yeni bir bakış, daha önceki bilgilerin dışında bilinmeyen ve ilgi çeken 

yeni anlayışlar ortaya koymuştu. Her bir peygamber, getirdiği yeni düzeni inşa etme 

yolunda gayret etmişti. Allah Rasûlü de hem Mekke hem de Medine’de yeni bir sistemi 

hayata geçirmeyi amaçlamıştı. Özellikle Medine dönemi bu meyandaki uygulamalara 

muhtevidir.   

Hz. Peygamber, günlük yaşam içinde birçok noktaya dokunmuştur. Mesela, yeme-

içme, ibadet şekilleri, alışveriş, oturma, yatma, kalkma, selamlaşma, yolculuk vs. Tabiîdir 

ki burada zikredilenler yapılanların kısmi halini yansıtmaktadır. Hayatın her aşamasını 

kapsayan uygulamaları söz konusudur. Mezkûr örneklerden bazılarının üzerinde ayrıntılı 

düşünmek yerinde olacaktır.  

Rasûlüllâh (s.a.s.), isimler konusunda İslami kültür bakışını yansıttığı tespit 

edilmektedir. Daha çok dini boyutu olan, Allah’ın sıfatlarını yansıtmayan, içerik 

bakımından çirkin manada olmayan hatta güzel manayı ihtiva eden, şahsi veya asabiyet 

yönlerini taşımayan özelliklere yönlendirme çabası vardır. Dikkat edilirse burada bir 

amaç ve gaye bulunmaktadır. Ancak bunlar, mutlaka yapılması gerekenler kapsamında 

değil, kişisel tercihlerle şekillenen bir yönü içinde barındırmaktadır. 

Rasûlü Ekrem kültürel uygulamaları da içerik bakımından problem olmadığı sürece 

göz ardı etmemiştir. Çünkü İslam, milletlerin kültürlerinin gayri İslami bir durum olmadığı 

sürece yaşamasına müsaade etmiştir. Kendi hayatında da kültürün izleri görülmektedir. 

Mesela, iki oğlundan birine babasının ismi Abdullah’ı diğerine ise İbrahim (a.s.)’ın ismini 

koymuştur. Konu ile alakalı örnek olarak şu rivayet zikredilebilir: “Bu gece bir oğlum 

oldu. Ona atam İbrahim’in ismini verdim.”33 Abdullah ve İbrahim Mekke’de doğmuş, 

 
32 Kitabü’l Edeb bölümlerine muhaddisler özel önem atfetmişlerdir. Bugün edeb denilince akla büyük oranda 

kadınların giyimi, kadın erkek ilişkileri ve genel olarak da dilden dökülen iyi/kötü serdedilen edebli/edebsiz 
içerikli ifadeler için söylenmektedir. Ancak Kitabü’l Edeb bölümlerinde hayatın her aşamasını kapsayan 
yönler bulunmaktadır. Mesela Buhârî  ve İbn Mace, anne-babaya iyilikle, Müslim ise isim/lakap koyma, Ebû 
Dâvûd, Peygamberimizin edebe yaklaşımı, özellikle çocuklarla münasebetleri ve Tirmizî ise aksırma ile ilgili 
rivayetlerle başlamaktadır. Sadece bölümlere başladıkları konulara bakıldığında bile meseleyi ne kadar 
etraflıca inceledikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bugün anlaşılan çerçevedeki özellikle kadın-erkek 
ilişkileri kapsamında rivayetlere ise sadece Tirmizî Kitabü’l Edeb’inde yer vermektedir. Bu nokta, hadisin 
altın çağında yaşayan muhaddislerin edeb anlayışıyla günümüz açısından zikredilenlerin büyük oranda 
farklı olduğunu göstermektedir. 

33 Ebû Dâvûd, “Cenaiz”, 23, 24. 
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isimleri konmuş ve orada vefat etmişlerdir.34 Yaşanılan dönem Peygamberlik geldikten 

sonrasıdır. İki ismin anlamları düşünüldüğünde İslami bir içeriğe sahip olduğu, “atam” 

ifadesinden hareketle kültürel bir yön barındırdığı anlaşılmaktadır. Benzer isim koyma 

uygulamasının Anadolu’da da görüldüğü malumdur.  

Türklerde isim koyma süreci Allah Rasûlü’nün içinde bulunduğu toplumda 

yaşadıklarından farklı değildir. Müslüman olmadan önce toplum olarak önem verilen 

değerlerle şekillenen isimler Müslüman olduktan sonra İslami kültüre göre konulmuştur. 

Mesela “Boğaç Han” ismini Boğadan almıştır.35 Karahanlıların hükümdarı Satuk (Deve 

Aygırı) Buğra Han (ö. 344/955) Müslüman olduktan sonra “Abdülkerim” ismini almıştır.36 

Sahâbîlerin Allah Rasûlü’ne isim koymak için çocuklarını getirme uygulamasının benzeri 

Türkler de Dede Korkut’a getirilerek yapılmış, o da isim koymuş ve dua etmiştir.37 

Rivayetlerde çocuğun isminin yedinci günde konulduğu ifade edilmekte, Türklerde ise bir 

mücadeleye girmesi, baş kesmesi ve onu kazanması gerekmektedir. Yani kendi rüştünü 

ispat etmesi beklenmektedir. Mesela Bamsı Beyrek’in ismi on altı yaşında kazandığı bir 

mücadeleden sonra konulmuştur.38 Görüldüğü üzere Türklerin İslam’dan önce ve sonra 

isim koyma süreci farklılaşmıştır. Dolayısıyla İslami kültür, kendine tâbî olanları 

şekillendirmiştir.  

Bugün ülkemizde cârî olan isim koyma kültürünün de rivayetlerde geçen İslami 

kültürden çok farklı olmadığı tespit edilmektedir. Mesela, yeni Müslüman olanlara 

mutlaka İslami anlayışı yansıtan bir isim verilmektedir. İsmini değiştirmek isteyenler 

mahkemelere başvururken yeterli gerekçe sunmak zorundadır. Mahkemeler ise, alınan 

kararlarda bireyin kabul ettiği kültür ve öncelediği din gibi değerlerine göre karar 

almaktadır. Bu çerçevede alınan bir mahkeme kararı ve gerekçesi şu şekildedir: 

“4721 Sayılı Türk Medeni Yasasının 27. maddesi hükmü uyarınca kişi, haklı 

nedenlere dayanarak adının değiştirilmesini hâkimden isteyebilir. Hangi hallerin haklı 

sebep teşkil ettiği konusu her bir davadaki özel koşullara göre mahkemece 

belirlenecektir. Bu belirleme yapılırken objektif koşullardan çok değiştirme isteminde 

bulunanın mahkemeye sunacağı özel nedenlerin dikkate alınması gerekir. Bu özel, kişiye 

özgü nedenler; istemde bulunanın kişiliği, sosyal statüsü, aile ilişkileri de göz önünde 

bulundurularak hâkim tarafından değerlendirilmelidir. Ad ve soyadı kişiliğin ayrılmaz bir 

ögesidir, kişi bununla anılır ve tanımlanır. Ad ve soyadı niteliği gereği onu taşıyan kişi 

tarafından benimsendiğinde anlam taşır. Adını benimsemeyen kişiliği ile 

 
34 Ebû Abdullah Muhammed b. Sa'd b. Meni' ez-Zührî İbn Sa'd, et-Tabakatü’l-kübrâ, thk. Ali Muhammed 

Ömer (Kâhire: Mektebetü’l-hancî, 1421) 1/110-111. 
35 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1971), 14. 
36 Ömer Soner Hunkan, “Satuk Buğra Han”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye 

Diyanet Vakfı, 2008), 36/181. 
37 Ergin, Dede Korkut Kitabı, 58, 168-169.  
38 Ergin, Dede Korkut Kitabı, 58, 59. 
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özdeşleştirmeyen kimsenin, adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Böyle bir 

durumda, ad değiştirme istemlerinin ve önceliklerin dikkate alınması gerekir. Türk 

Medeni Yasasının öngördüğü ‘haklı neden’ bu kapsam içinde değerlendirildiğinde 

hâkimin bu konudaki takdiri; ileri sürülen nedenin ve yeni alınmak istenen ad veya 

soyadının toplum değerlerine ve yasanın buyurucu kurallarına ters düşmeyen, özellikle 

başkalarına veya çevreye zarar vermeyen, incitmeyen nitelikte bulunduğunun 

saptanmasıyla sınırlı olmalıdır. Somut olayda; davacı isteği ile Hıristiyan dinini tercih 

etmek suretiyle dinini değiştirmiş ve bu husus, nüfus kaydına işlenmiştir. “Ramazan” 

olarak taşıdığı ad İslam dininin kutsal aylarından birinin adıdır. Davacının dinini 

değiştirmesinin yanında kendi dinini ve kültürel yapısını yansıttığına inandığı adı 

kullanmak istemesi haklı bir neden sayılmalıdır. O halde, mahkemece yukarıda açıklanan 

hususlar da dikkate alınarak, davanın kabulüne karar verilmesi reddi yolunda hüküm 

kurulması doğru görülmemiştir.”39 

Görüldüğü üzere, Allah Rasûlü’nün cahiliyeden yeni çıkmış toplumu isim koyma ve 

değiştirmede yönlendirdiği uygulamalar, Müslüman olmadan önce ve sonraki Türklerin 

yaşadıkları süreç ve günümüz açısından cârî kültürün hem sünnet hem de kültürü içinde 

barındırdığı yaklaşımların aynı minvalde olduğu tespit edilmektedir. 

Sonuç  

Her bir ailenin yaşadığı isim koyma süreci Kütüb-i Sitte çerçevesinde üç başlıkta 

incelenmiştir. Söz konusu başlıklar şunlardır: “İsim Koyma Adabı”, “İsim Değiştirme” ve 

“İsim, Sünnet ve Kültür İlişkisi”. Çalışmamızda Kütüb-i Sitte’de tespit edebildiğimiz 65 

rivayetten istifade ettik. Rivayetler büyük oranda tekrardan kaçılarak tespit edilmiştir. 

Elbette tamamen tekrardan kaçıldığını söylemek mümkün değil, zira bazı rivayetler 

kısmen veya farklı isnadlı olarak başka bir kaynakta da geçebilmektedir. Buhârî (ö. 

256/870), Müslim (ö. 261/875), Tirmizî (ö. 279/892) ve Ebû Dâvûd (ö. 275/889)’dan 

toplamda 62, Nesâî (ö. 303/915)’den 1, İbn Mâce (ö. 273/887)’den ise iki rivayet 

seçilmiştir. İsnad bakımından rivayetlerin “merfu” oldukları tespit edilmiştir. 

Çalışma neticesinde isim koyma ameliyesi, her anne-babanın tabii hakkı olduğu 

hem dini hem de kültürel olarak anlaşılmıştır. Anne-baba isterlerse değer verdikleri bir 

kişiden görüş alabilirler veya tümden onun belirlediği bir ismi çocuklarına koyabilirler. 

İslamiyet’le birlikte isim koymada yeni bir süreç başlamıştır. Allah Rasûlü içeriği kötü 

olmayan isimlere dokunmamış, kötü olanları ise alternatifleriyle değiştirmeye 

çabalamıştır. Teklif ettiği isimlerin ne asabiyet ne de cahiliye dönemini ihtiva etmediği, 

dini veya güzel bir manaya sahip olduğu tespit edilmiştir. İsim koyma ve değiştirme 

ameliyesinin hem dini hem de kültürel yönlerinin olduğu görülmüştür. Dini açıdan 

zorunlu bir emir gibi değil “mendub” kapsamında peygamberin tavsiyesi olduğu 

 
39 16.04.2008, Hürriyet Gazetesi, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/yargitay-din-degistiren-isim-

degistirebilir-8712279). 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/yargitay-din-degistiren-isim-degistirebilir-8712279
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/yargitay-din-degistiren-isim-degistirebilir-8712279
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anlaşılmaktadır. Rivayetler, hadis alanında yazılan en önde gelen kitaplarda geçmektedir. 

Bu eserlerin müellifleri ilgili hadislere “Edeb/Âdab” bölümlerinde yer vermiştir. Mezkûr 

bölümlerde yer almaları yazarların isim koyma rivayetlerine nasıl baktıklarını da 

göstermektedir. Bu da yukarıda söylediğimiz gibi “mendub” yaklaşımını tezahür 

ettirmektedir. 

Anadolu kültürü, isim koyma konusunu büyük oranda dini olarak algılamaktadır. 

Bu durumun izlerini Türklerin ilk Müslüman olduğu yıllara kadar götürmek mümkündür. 

O günden bugüne aynı anlayış devam etmektedir. İnsanlar, bir ismin anlamına değer 

verdiği kadar, onun Kuran’da veya hadislerde geçip geçmemesiyle de ilgilenmektedir. 

Ehl-i dünya olan, dini yönü fevkalade zayıf olan kişilerde bile bu yaklaşımı görmek 

mümkündür. Mezkûr durumlar, Allah Rasûlü’nün meseleye yaklaşımıyla örtüştüğü hatta 

dini yöne daha fazla ağırlık verildiği sonucuna ulaştırmaktadır.  
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HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) SÜNNETİNDE  KIZ ÇOCUKLARININ YERİ 

Ahmet ACARLIOĞLU 

 Giriş 

İnsanlık tarihi boyunca toplumların neredeyse tamamında erkek çocukları kız 

çocuklarından daha değerli görülmüştü. İslâm’dan evvel Arap toplumunda da durum 

böyleydi. İslâm dini vahyin ruhuna ve insan fıtratına aykırı olan örf, adet, gelenek ve 

görenekleri kademeli olarak kaldırmıştır. İslâm’ın mücadele ettiği kötü anlayış ve 

davranışların başında da kız çocuklarına karşı varolan olumsuz bakış gelir.1 Câhiliye Arap 

toplumunda kız çocukları ailenin en zayıf halkası olarak görülür ve onlara değer 

verilmezdi. Babalara kız çocuklarının dünyaya geldiği haber verildiğinde kendilerini 

değersiz hisseder ve dünyaları başlarına yıkılmış gibi üzülürlerdi. Kur’ân-ı Kerîm bu 

hususu “Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde, öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. 

Verilen müjdenin (kendisine göre) kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı 

duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün! Görün işte, ne kötü 

yargıda bulunuyorlar!” (Nahl, 16/58-59) diyerek ifade eder.  

1. Câhiliye Arap Toplumunda  Kız Çocuklarının Hakir Görülmesinin Sebepleri 

İslâm’dan evvel Arap toplumunun kız çocuklarını hakir görmelerini çeşitli sebepleri 

bulunmaktaydı. Bunların başlıcaları fakirlik korkusu, namus kaygısı, kız çocuklarının 

uğursuzluk getirdiği düşüncesi, dengi olmayan erkekle evleneceği endişesiydi. Şimdi 

bunları kısa kısa açıklamaya çalışacağız.  

1. 1. Fakirlik Korkusu 

İslâm'dan önce Arap toplumunda kız çocuklarına karşı varolan olumsuz bakış 

açısının en başta gelen sebebi açlık ve fakirlik korkusuydu.2 Zira bu insanlar çoğunluğu 

itibariyle açlık sınırında3 zar zor geçimini devam ettirmekteydiler. Durum böyle olunca 

erkeklere nazaran işe yaramadıklarını, uğursuz olduklarını4 düşündükleri kız çocuklarını 

kendileri için bir yük olarak görüyorlardı. Fakirlik kaygısıyla erkek çocuklarını 

öldürmemeleri –pek nadir de olsa erkek çocuklarını gömenler de bulunmaktaydı-ise 

onların ekonomik, siyasi, sosyal ve askeri hayatın merkezinde bulunmalarından 

 
 Dr. Öğretim Üyesi Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
1 Orhan Yilmaz, “Hadis/Sünnet Işığında Kız Çocuklarına Verilen Değer”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, (30 Haziran 2017), 176. 
2 es-Seyyid Mahmûd Şükri Alûsî el-Bağdadî Alûsî, Bülûğu’l Ereb fi Ma’rifeti Ahvali’l Arab, thk. Mahmut Behcet 

Eleseriy (Beyrut: Daru’l Kütübü’l İlmiyye, ts.), 3:44. 
3 M. Şemsettin Günaltay, “Kable’l-İslâm Araplarda İctimâî Aile”, Darü’l Fünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası 

1/4 (ts.), 86. 
4 Cevad Ali, el-Mufassal fî Tarihi’l Arab Kable’l İslâm (Bağdat: Bağdat Üniversitesi, 1992), 5:88. 



Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Sünnetinde Kız Çocuklarının Yeri                                                                                     |59 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

kaynaklanıyordu.5 Toplumda o derece bir fakirlik ve açlık vardı ki insanların toprakla kanı 

karıştırıp adına العلهز (Alhez) dedikleri yemekleri bulunmaktaydı.6  

Kur’ân-ı Kerîm’de konuyla alakalı el-Enâm Sûresi 6/151 ayet-i kerîmesinde "(Ey 

Muhammed!) De ki: "Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir 

şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı 

öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız…. Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın 

haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı 

kullanasınız” denilmekte, konuyla alakalı diğer bir ayet-i kerîme olan İsra 17/31 âyetinde 

de "Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. 

Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır" buyurularak tüm insanlık açlık korkusuyla 

böyle bir günahı irtikap etmekten sakındırılmaktadır.7 

Fakirlik anlamında kullanılan (امالق) kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de iki yerde 

geçemektedir ki “bir kişinin elindekileri kaybederek fakirleşmesi” anlamındadır. Bu 

kelimenin diğer bir manası ise ( المرأة  املقِت  ) “bir kadının düşük yaparak çocuğunu 

kaybetmesi”dir.8 Kelimenin manasından anlaşılacağı üzere câhiliye Arap toplumunda kız 

çocuklarının aileyi fakir düşüreceği ve kız olan imkanlarını tüketeceğinden 

korkulmaktaydı. Allah (c.c.) ise (Hûd 11/6) ayet-i kerîmesinde tüm yarattıklarının 

hepsinin rızkını, yaşaması için gerekli gıdayı garanti altına aldığını ifade buyurmaktadır.9 

Bu ayet-i kerîme’de dikkati çeken bir diğer husus ise hitâbın “kız çocuklarını öldürmeyin” 

şeklinde değil de “çocuklarınızı öldürmeyin” biçiminde gelmesidir. Bu da az da olsa 

İslâm'dan önce Arap toplumunda erkek çocuklarının da ebevynleri tarafından 

katledildiğini göstermektedir.10  

 
5 Cevad Ali, el-Mufassal, 5:94-96. Kebîre bint Ebî Süfyân gibi nadiren de olsa erkek çocuklarını da gömenler 

bulunmaktaydı. Kebîre, müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber'e gelerek dört tane erkek çocuğunu 
gömerek öldürdüğünü ifade etmişti. Fakat bu kadın dışında cahiliye dönemine ait kaynaklarda erkek 
çocuklarını açlık korkusuyla veya başka bir sebeple öldüren başka biri zikredilmemektedir. Bu olay bizlere 
İslâm'dan önce Arap toplumunda insanların çocuklarını çeşitli yollarla öldürmelerinin temel sebebinin 
fakirlik olduğunu göstermektedir.Ebu’l Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed b. Hacer el Askalânî ( 
852/1448) İbn Hacer, el-İsâbe fi Temyizi’s-Sahâbe, thk. Adil Ahmed Abdülmevcûd - Ali Muhammed 
Muavvid (Beyrut: Darü’l Kütüb el İlmiyye, 1415), 8:296; Ebu’l Hasen Ali b. Ebi’l Kerem Muhammed b. 
Muhammed b. Abdülkerîm b. Abdülvahid eş-Şeybânî el-Cezerî (630/1232) İbnü’l-Esîr, Üsdü’l Gabe fi 
Ma’rifeti’s Sahâbe, thk. Ali Muhammed Muavviz (Darü’l Kütübü’l İlmiyye, ts.), 7:243. Câhiliye Arap 
toplumunda  Kebîre bint Ebî Süfyân ile ilgili rivayetlerde geçen erkek çocuklarının öldürülmesi ile ilgili son 
zamanlarda yapılan çalışmalarda dört erkek çocuğ değil de dört kız çocuğu diye de verilmektedir. 
Bkz.Adnan Demiṙcan, “Câhiliye Araplarında Kız Çocuklarını Gömerek Öldürme Âdeti”, İSTEM 3 (01 Aralık 
2004), 22.  

6 Cevad Ali, el-Mufassal, 5:88. 
7 Aişe Abdurrahman bt. Şatı, Resûlullah (sav)’in Hanımları (Annelerimiz) (Konya: Uysal Kitabevi, 1987), 43. 
8 Mu’cemü’l-Vasît (Mısır: Şurûku’d-Devliyye, 2004), 885. 
9 Ebû Cafer İbn Cerir Muhammed b. Cerir b. Yezid Taberi, Câmiü’l-Beyân an Te’vili’l-Kur’an, thk. Ahmed 

Muhammed Şakir (Müessesetü’r-Risâle, 2000), 15:240; Alûsî, Bülûğu’l Ereb, 3:42. 
10 İbn Hacer, el-İsâbe, 8:296; Alûsî, Bülûğu’l Ereb, 3:43. 
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Câhiliye Arap toplumunda kız çocuğunu genellikle fakirler öldürürlerken, zengin 

olmasına rağmen bunu yapanlar veya buna teşebbüs edenler de bulunmaktaydı. O 

dönem Araplar arasında seçkin ve itibarlı konumundan dolayı Kureyş arasında bu çirkin 

adet görülmemekteydi. Velid b. Ukbe b. Ebî Muayt’ın üç erkek çocuğu çeşitli 

sebeplerden dolayı vefat edince dördüncü bir çocuğu olur o da kız olursa onu diri diri 

gömeceğini söyler.  Dördüncü kızı doğduğunda ise annesine gösterilmeden gömülmesini 

emreder. Bunu duyan Kureyş’in ileri gelenleri ona “İnsanlar bunu fakirlik korkusu ile 

yaparlarken sen zenginsin” diyerek kendisine engel oldular. Bu olaydan da anlaşılacağına 

göre Kureyş içerisinde kız çocuklarını gömerek öldürme adeti yer bulamamıştı.11  

1. 2. Namus Kaygısı 

Câhiliye Arap toplumunda kızların ailede hakir görülmesinin sebeplerinden biri de 

namus kaygısıydı. Araplar arasında ırz aynı zamanda şeref manasına da gelirdi. Onlar 

kendi ırzlarını korumaları gerektiği gibi kabilesinin ve komşularının da ırzını koruması 

gerektiğine inanırlardı. Onlar arasında bir kişi ırzını korumak için bütün yollara başvurur, 

gerekirse şiddete başvurur, hatta adam öldürürdü. Bir kişinin ırzının lekelenmesi, 

asabesinin yani kan bağı olan bütün kişilerin de namusunun lekelenmesi manasına 

gelirdi. Bu sebepten kişi namusuna sürülen lekeyi temizleyinceye kadar durmazdı. Bu öç 

olma da ırzını lekeleyen kişinin boğazlanarak öldürülmesi ile olurdu.12  

Kız çocuklarının öldürülme sebeplerinden birisi de namuslarının lekelenmesi değil, 

namuslarının lekelenmesi ihtimalinden gelen ar duygusudur. İslâm'dan önce Arap 

toplumunda evlenirken insanlar nesebe dikkat ederlerdi. O dönemde insan ve asker 

çokluğu güç manasına geldiğinden akrabalığa önem verilirdi. Bir kişinin başına bir iş gelse 

başvuracağı merci işte bu akrabaları olurdu.13 

Câhiliyede kabilelerin geçim kaynaklarından bir tanesi yağma ve talan yoluyla elde 

ettikleri ganimetlerdi. Elde edilen bu ganimetler arasında esir edilen kadın ve kızlar da 

bulunurdu. Bu savaş hukukunun bir gereği olarak galip tarafın hakkı olarak görülürdü.14 

Esir edilen kadınlar arasında bu aşağılanmaya dayanamayarak intihar edenler bulunsa da 

bazı kadınlar da içine düştükleri durumu kabullenirlerdi.15 Esir edilen bu kadınlarla 

evlendikleri gibi onlara zorla fuhuş yaptırdıkları da olurdu.16 (en-Nûr 18/33) Düşmanına 

esir düşen bu kadınların aileleri ve kabileleri ne kadar güçlü ise kurtulma ihtimalleri de o 

 
11 Ebî Cafer Muhammed İbn Habîb, Kitabu’l Münemmâk Ahbârü Kureyş, thk. Ahmed Faruk (Beyrut: Âlemü’l 

Kitâb, 2010), 335. 
12 Cevad Ali, el-Mufassal, 4:572-574. 
13 Cevad Ali, el-Mufassal, 4:52. 
14 Aişe Abdurrahman bt. Şatı, Resûlullah (sav)’in Hanımları, 23. 
15 Rıza Savaş, Hz. Peygamber (s.a.v.) Döneminde Kadın (İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Doktora, 1991), 14. 
16 Mustafa Çağrıcı, “Asr-ı Saâdet’te Oluşan İslâm Ahlâkı”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saâdet’te İslâm (Istanbul: 

Ensar Yayınları, 2007), 3/33. 
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derece yüksek olurdu. Böyle bir durumda karşı bir saldırı ile kadınlarını kurtardıkları 

olduğu gibi bazen de kadınlar fırsat bulurlarsa kendileri kaçarlardı.17  

Câhiliye Arapları arasında namus meselesinden dolayı ilk kez kızını öldürdüğü iddia 

edilen kişi Lokman b. Âd idi. Karılarının kendisini başkalarıyla aldattığı haberi verilince 

gitmiş onları öldürmüş, bununla da yetinmemiş ileride aynı ahlaksızlığı yapabilir 

düşüncesiyle kızını da öldürmüştü.18 Zira onlara kız çocuğunun doğumu, evine namus 

lekesi getirmesiyle bir kabul edilmekteydi.19 İslâm'dan önce Arap toplumunda kız 

çocuklarının namusu için bir diğer tehlike de toplumdaki zina temayülü idi. Özellikle 

kimsesiz ve himayesiz kadınların namusları tehlike altındaydı.20 Câhiliye döneminde 

nikah olarak addedilen gayr-i ahlâkî birlikteliklerin, çok çirkin adet ve anlayışların 

birçoğunun temelinde toplumdaki bu temâyül yer almaktaydı.21 

İslâm'dan önce Arap toplumunda bir babaya kız çocuğunu evlendirmek çok ağır 

gelirdi.  Zira bunu namusuna sürülen bir leke gibi görürdü. Bazı babalar bu durumdan 

duydukları rahatsızlığı ve hissettikleri utancı şiirlere dökmüşlerdi. Onlardan bir tanesi 

olan Akîl b. Alkame kızı Harbe kendisinde istenildiğinde "Bana seni evlendirmek için bin 

köle ve deve verilseydi bile senin vasıtanla birileriyle akraba olmaktansa kabir bana daha 

sevimli gelirdi." demişti.22 Kendileri evlenirken bir namussuzluk yapmış hissine 

kapılmayan bu insanlar kızları evlenmek için istendiğinde bir anda kızları hakkında ar 

duygusuna kapılmaktaydılar. Öyle anlaşılıyor ki İslâm'dan önce Arap toplumunda namus 

duygu ve düşüncesi onları muhtemel namus lekesiyle mücadele etmeye sevk etmekteydi 

ve bu sebepten bu hissi daha yoğun yaşayan bazı Araplar kız çocuklarını doğduklarında 

diri diri gömerek katletmekteydi. 23  

1. 3. Kızların Uğursuzluk Getireceği Düşüncesi 

İslâm'dan evvel kız çocuklarının hakir görülme sebeplerinden bir diğeri ise 

uğursuzluk getirdikleri düşüncesiydi. Onlar doğan kız çocukları mavi gözlü, alacalı, benli, 

topal, çolak veya kusurlu olursa bunu uğursuzluk kabul ederlerdi. Aynı zamanda böyle 

çocukların hastalıklı veya sakat çocukların büyüdüklerinde evlenemeyeceklerini düşünür 

ve kendilerine yük olmalarını istemezlerdi. Durum böyle olunca bazı babalar çirkin 

kızlarını gömerlerken, güzel kızlarına ise karışmamaktaydılar.24 Uğursuzluk getirir 

 
17 Ebî Muhammed Abdulah b. Müslim İbn Kuteybe (276/889) İbn Kuteybe, es-Şi’r ve’ş-Şu’arâ, thk. 

Muhammed Abdu’l-Münim el-Aryân (Beyrut: Dâr’ü İhyâü’l ’Ulûm, 1987), 450. 
18 Aişe Abdurrahman bt. Şatı, Resûlullah (sav)’in Hanımları, 34. 
19 Abdurrahman Muhammed Abdülğani, Zevcâtu’n Nebi ve Esbâbü Teaddüdi Zevâcihî (Kahire: Mektebetü 

Medbuli, 1988), 33. 
20 Cevad Ali, el-Mufassal, 5:134; Çağrıcı, “Asr-ı Saâdet’te Oluşan İslâm Ahlâkı”, 3/21-85. 
21 Yaşar Kandemir, Örneklerle İslam Ahlâkı (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2000), 70 (İstanbul: Rağbet Yayınları, 

2000), 70. 
22 Alûsî, Bülûğu’l Ereb, 2:9. 
23 Alûsî, Bülûğu’l Ereb, 1:17, 3:42. 
24 Taberi, Tefsir, 8:51. 
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düşüncesiyle gömülerek öldürülmek isteyen kızlardan bir tanesi de Hz. Peygamber’in  

(s.a.s.) annesi Âmine'nin nenelerinden bir tanesi olan Sevde bt. Zühre b. Kilâb idi. 

Doğduğunda kapkara olan Zühre’den ailesi uğursuzluk getirir diye korkmuşlar ve babası 

Zühre b. Kilâb25 onun kız çocuklarının gömüldüğü yer olan Hacûn mevkiine götürülerek 

gömülmesini emretmişti. Bu bebeği öldürmek için görevlendirilen kişi "O kızı gömme, o 

masumu bırak." diye sesler duyunca korkmuş ve bu işi yapamamıştı. Bu olayı anlatsa da 

kızın babası ikinci kez onun gömülmesini emretti. Aynı şekilde ikinci kez de kafiyeli sesler 

duyan bu kişi çocuğu gömememiş ve babasına geri getirmişti.26  

 Müslüman olmadan evvel kız çocuğunu gömenlerden bir tanesi olan Kays b. 

Asım Allah Resûlü’nün (s.a.s.) yanına gelmişti. Kendisi öldürdüğü kız çocuklarından 

bahsedince Allah Resûlü (s.a.s.) ona öldürdüğü her bir kızı için bir köle azat etmesini 

söylemişti. O “benim develerim var” deyince de Resûlullah (s.a.s.) ona  “O zaman onların 

her birine karşılık bir deve kes.” buyurdular. 27 

2. İslâm’dan Sonra Kız Çocuklarının Durumunda Meydana Gelen Değişiklikler 

İslâm dinine göre anne baba çocuklarının sahibi değil, onların emanetçisidir.28 

Çocuğa sahip çıkma onları bir mal gibi görme günah olduğu gibi tersine onlara sahip 

çıkmama da günahtır. Bir hadîs-i şerîflerinde Resûlullah (s.a.s.) müminleri bu hususta 

şöyle uyarır ve “... Kim göz göre göre çocuğunu (n kendisine ait olduğunu) inkâr ederse 

(kıyamet günü) Allah da onu rahmetinden uzaklaştırır ve gelmiş geçmiş herkesin önünde 

rezil eder.”29 buyurur.  

Kur’ân-ı Kerîm’de konuyla alakalı “Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer 

imtihandan ibarettir. Katında büyük mükâfat olan ise ancak Allah’tır.” (Enfâl, 8/28) 

buyrularak anne babaların çocuklarıyla imtihan oldukları hatırlatılmakta ve onlara karşı 

sorumlulukları vurgu yapılmaktadır. (Mü’minûn, 23/55-56) bir yandan da Allah Resûlü 

(s.a.s.) sorumluluğunun bilincinde olan ebeveynleri anneler özelinde teşvik eder  

“Kocasından dul kalıp da asil ve güzel olmasına rağmen evlenmeyerek, yetimleri 

evlenene, yuva kurana kadar ya da ölünceye kadar kendisini onlara adayan, bu uğurda 

(güneşte çalışmaktan) yanakları kararan kadın ile ben cennette şu iki parmağım kadar 

 
25 Zühre b. Kilâb Hz. Peygamber’in (s.a.s.) anne tarafından dedesi olmaktadır. Bkz.  Ebi Abdullah el-Musab b. 

Abdullah b. el Musab ez-Zübeyrî (156-256/772-869) Zübeyrî, Kitâbu Nesebu Kureyş, thk. Livi Profnesal 
(Daru’l Marife, 1953), 261; Ebü’l-Ferec Nureddin Ali b. İbrâhim b. Ahmed Halebî Halebî (1044/1635), 
İnsânü’l Uyun fî Sireti’l-Emini’l-Ma’mun (Beyrut: Darü’l Kütübü’l İlmiyye, 1427), 1:73. 

26 Alûsî, Bülûğu’l Ereb, 3:43. 
27 Süleyman b. Ahmed b. Eyyub b. Matir el-Lahmî Ebü’l Kâsım et-Taberânî (360/970) Taberânî, el-Mu’cemü’l 

Kebir, thk. amdi b. Abdülmecid es-Selefî (Kahire: Mektebetü İbn Teymiyye, ts.), XVIII: 337; Muhammed b. 
Sa’d b. Meni’ Zühri (230/845) İbn Sa’d, Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr, thk. Ali Muhammed Ömer (Kahire: 
Mektebe Hancı, 2001/1421), IV: 585, V: 90. 

28 Ebü’l-Hüseyin Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî Müslim, Sahîh, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (Istanbul: 
Çağrı Yayınları, ts.), “Fedâilu’s Sahâbe”,107. 

29 Süleyman b. Eş’as es-Sicistânî Ebû Dâvûd, Sünen (İstanbul: Çağrı Yayınları, ts.), “Talâk” 28-29. 
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birbirimize yakın olacağız.”30 Resûlullah (s.a.s.) Abdullah b. Amr b. Âs’ı aile hukuku ile 

ilgili uyarırken “Çocuğunun senin üzerinde hakkı var!”31 buyurarak ona çocuklarına karşı 

olan sorumluluklarını da hatırlatmıştır.  

2. 1. Kız Çocuklarına Kurban (Akika) Kesilmesi   

İslâm’dan önce var olan geleneklerden biri de kurban kesmekti. Araplar genellikle 

çocuğun doğumunun yedinci gününde koç keser, kanını bebeğin alnına sürer, bu 

kurbana da akika derlerdi. Araplar çocuğun anne rahminde biten saçına akika derlerdi. 

Buradan esinlenerek yeni doğan çocuk için kesilen kurbana da bu isim verildi. Eğer çocuk 

için kurban kesilmezse çocuğun kâmil olamayacağı düşünülür ve ailesi kınanırdı.32   

Allah Resûlü (s.a.s.) vahyin nüzûlünden sonra bu adeti devam ettirdi. Hz. 

Peygamber (s.a.v.) İbn Ömer'in (r. anhümâ) rivayet ettiği bir hadiste yeni doğan 

çocuklara yedinci gününde isim konulmasını, yıkanarak pisliklerden temizlenmesini ve 

onlar için akika kurbanı kesilmesini emretmişti.33 Resûlullah (s.a.s.) Hudeybiye’de 

anlaşma yapılıp da kurbanlar kesilirken "Yeni doğan erkek çocukları için iki, kız çocukları 

için ise bir kurban kesilir." buyurdular.34 Çocuklar için kurban kesmenin ne kadar önemli 

olduğunu ise “Her çocuk akikası ile rehinlidir; yedinci günü onun adına kurban kesilir, saçı 

tıraş edilir ve isim konur." diyerek anlatmışlardır.35 Hz. Hatîce (r.anhâ) her erkek çocuğu 

için iki, kız çocuğu için de bir tane ohmak üzere akika kurbanı kesmişti.36 Hz. Peygamber 

(s.a.s.) oğlu İbrahim için doğumunun yedinci gününde,37 torunları Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin için de yine doğumlarından yedi gün geçtikten sonra birer akika kurbanı koç 

kesmişti. Hz. Fâtıma (r.anhâ) ise oğlu için akika olarak bir deve kurban etmişti.38  

Resûlullah (s.a.s.) yeni doğan çocuklarına kurban kestiği gibi ana rahminde uzayan 

saçlarının ağırlığı miktarınca kendileri için gümüş tasadduk ederdi.39 Hz. Peygamber 

(s.a.s.) oğlu İbrahim doğunca evvela ismini koydu daha sonrasında ise saçının ağırlığınca 

 
30 Ebû Dâvûd, Sünen, “Edeb” 120-121; Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî l (241/855) Ahmed b. 

Ahmed b. Hanbel, Müsnedü Ahmed b. Hanbel (İstanbul: Çağrı Yayınları, ts.), VI: 128. 
31 Müslim, Sahîh, “Sıyâm” 182, 183. 
32 Cevad Ali, el-Mufassal, IV: 652. 
33 İbn Sa'd, Tabakât, V, 364; Ebû Dâvûd, “Edahi”  21; Tirmizî, “Edahi” 23, “Edeb” 63; Nesai, “Akika” 5;  İbnu 

Mace, “Zebahi” 1. 
34 Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. Vakıd el-Eslemi Vâkıdî (207/823) Vâkıdî, el-Meğazi, thk. Marsden 

Jones (Dar el-Kütüb, 1984), II: 615. 
35 Tirmizî, Câmiü’t-Tirmizî (Istanbul: Çağrı Yayınları, ts.), “Edahi” 5; Nesâî, es-Sünenü’l-Müctebâ (Istanbul: 

Çağrı Yayınları, ts.), “Akika” 5. 
36 İbn Sa’d, Tabakât, I: 111; Ebû Dâvûd, Sünen, “Cihad” 120; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I: 294, III: 435. 
37 İbn Sa’d, Tabakât, I: 112; Cemâlü’d Din Ebü’l Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Cevzî (597/1201) 

İbnü’l Cevzî, el-Muntazam fî Târîhi’l Ümemi ve’l Mülûk, thk. Muhammed Abdulkadir Atâ (Beyrut: Darü’l 
Kütüb el İlmiyye, 1992), III: 345. 

38 İbn Sa’d, Tabakât, I: 112; Ahmed b. Yahya b. Cabir b. Davud (279/892) Belazûrî, Ensâbü’l Eşrâf, thk. Süheyl 
Zekkar (Beyrut: Darü’l Fikir, 1997), III: 267. 

39 İbn Sa’d, Tabakât, V: 364. 
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gümüşü başta Suffe ashâbından müslümanlar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıttı. 

Oğlu İbrahim’in kesilen saçları da emriyle gömüldü.40 Resûlullah (s.a.s.) oğlu İbrahim’de 

olduğu gibi torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin de saçlarının ağırlığınça gümüş tasadduk 

etmişti. Ayrıca Hz. Zeyneb ve Hz. Ümmü Külsüm için de saçlarının ağırlığınca gümüş 

tasadduk etmişti.41  

 2. 2. Kız Çocuklarının Sünnet Ettirilmesi  

 Câhiliye Arap toplumunda erkek çocuklarıyla beraber kız çocukları da sünnet 

ettirilmekteydiler. Erkek çocuklarının sünnet ettirilmesi Hz. İbrahim’den kalma bir 

adetti.42 Resûlullah’ın (s.a.s.) fıtrattandır diyerek tırnak kesme, misvak kullanma, bıyık ve 

sakal kesip düzeltmenin yanında sünnet olmayı da saymıştı.43 İslâm'dan önce Arap 

toplumunda çocuklar sağlıklı olmaları için sünnet ettirilirdi. Sünnet olmayan erkek veya 

kadın için elhan/lahnâ      )ناء
َ
خ
ْ
خن/َل

َ
ل
ْ
أ ) denirdi ki bu “avret yeri pis kokan” manasına 

gelmekteydi.44 Aynı şekilde onların sünnet olmayan kişiler için اغرل اغلف،   gibi اقلف، 

ifadeler de kullandıkları ve sünnet olmayanları ayıpladıkları, böyle kişleri eksik gördükleri 

belirtilir.45 

 Resûlullah (s.a.s.) sünnet olmanın erkekler için bir sünnet iken kadınlar için ise 

bir fazilet olduğunu söyler.46 Buradan da anlaşıldığına göre Hz. Peygamber (s.a.s.) 

döneminde erkek çocuklarının tamamı sünnet edilirken kız çocuklarının ise bir kısmı 

sünnet edilmekteydi. Örneğin Resûlullah (s.a.s.) bir kişiye gusül abdestinin ne zaman 

gerekeceğini anlatırken "Eğer iki sünnet yeri birbiriyle temasta bulunursa gusül lazımdır." 

buyurmuşlardı.47  

Hz. Peygamber döneminde Mekke'de ve Medine'de kendilerine Hâtine (خاتنة) 

veya Hâfida (خِافضة) denilen ve sünnetçilikle uğraşan kadınlar bulunmaktaydı. Bu işi 

yapan kadınlar arasında Mekke'de Sakîfli Şüreyk b. Amr b. Vehb’in azatlısı48 olan Ümmü 

Enmâr’ın,49 Medine'de de Ümmü Atiyye'nin isimleri sayılır.50 Kadınlar arasında isimleri 

 
40 İbn Sa’d, Tabakât, I: 112; İbnü’l Cevzî, el-Muntazam, III: 345. 
41 İbn Sa’d, Tabakât, V: 364, VI: 354. 
42 Müctebâ Uğur, Hicri Birinci Asırda İslâm Toplumu (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1980), 13. 
43 Ebû Abdullah Muhammmed b. İsmail Buhârî, Sahîh (İstanbul: Çağrı Yayınları, ts.), “Libâs” 63-64; Müslim, 

Sahîh, “Tahâra” 49; Tirmizî, Câmi, “Edeb” 14; Nesâî, es-Sünenü’l-Müctebâ, “Tahâra” 9-10. 
44 Ebü’t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya‘kûb b. Muhammed (817/1415) Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît 

(Beyrut, 1986), 1587; Ebu’l-Fadl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Mısrî b. Manzûr İbnü’l-Manzûr, 
Lisânü’l-Arab (Dâru’s Sadr, 1415/1994), XIII: 383. 

45 Cevad Ali, el-Mufassal, IV: 653. 
46 Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman b. Fadl b. Behrâm ed-Dârimî, Sünenü’d-Dârimî (İstanbul: Çağrı 

Yayınları, ts.), “Edeb” 167; Taberânî, Kebîr, VII: 273-274. 
47 Buhârî, Sahîh, “Gusül” 28; Müslim, Sahîh, “Hayz” 88; Ebû Dâvûd, Sünen, “Tahare” 81,83. 
48 Vâkıdi, Meğâzî, I, 285; Taberî, Târih, II, 516.  
49 Belâzürî, Fütûh, s. 329; Vâkidî, Meğâzî, I, 285; Taberî, Târih, II, 516. 
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sayılanlar dışında sünnetçilik yapanlar da bulunmaktaydı. Örneğin Hz. Hamza’nın Uhud 

savaşı sırasında Sibâ b. Abdüluzzâ’ya "Ey bizirleri kesen kadının oğlu!" diyerek seslenmiş 

ve kendisine sünnetçilik yapan annesi Ümmü Enmâr’ı hatırlatmıştı.51  

2. 3. Kız Çocuklarına Sevgiyle ve Adaletle Muamele Edilmesi 

Anne babalarının çocuklarına karşı şefkat hissi ile yaklaşmaları esastır. Bir anne 

baba çocuklarına bu hisle yaklaşır ve bu şekilde onlara sahip çıkarlar.52 Çocuklar için 

sevilme hissi o kadar önemlidir ki büyükler için değer verilme ve saygı duyulmaya 

eşdeğerdir.53 Günümüzde pedagoglar da “Çocuğun oyuna olan ihtiyacı gıdaya olan 

ihtiyacı gibidir.” ve “Oyun sevgiden sonra gelen en önemli ruhi besin kaynağıdır.” diyerek 

bunun önemini ifade etmektedirler.54 

Hz. Peygamber (s.a.s.) çocuklarla bol bol şakalaşırdı. Onun gerek torunları Hz. 

Hasan ve Hz. Hüseyin ile gerekse de başka çocuklarla oynaması ve şakalaşması ile ilgili bir 

çok örnek verebilir.55 Hz. Peygamber (s.a.s.) çocuklarla şakalaşırken de kız erkek ayrımı 

yapmıyordu. Her fırsatta kız çocuklarıyla da oynuyor, onlarla da şakalaşıyordu. Resûlullah 

(s.a.s.) banyo yaparken Ümmü Seleme’nin kızı Zeyneb bt. Ebu Seleme’ye eliyle su 

serperek kendisine şaka yapmıştı.56   

İnsanoğlu sevme kabiliyetini sevile sevile elde etmekte; anne babasından tevârüs 

etmektedir. Büyüyüp anne baba oldukarında bu kişiler de çocuklarına, anne 

babaslarından gördükleri gibi davranacaklardır.57 Çocuğa karşı sevgi izhar edilmediği 

takdirde çocuğun sevgiyi tatması ve içselleştirmesi imkan dahilinde değildir.58 Anne 

babaların bu sebeple çocuklarına bedensel ve fiziksel sevgi davranışlarını göstermeleri 

gerekmektedir.59 Bu çocuğun özgüvenini artıracak ve gelecekte daha dengeli hareketler 

ortaya koymasını sağlayacak; bir nevi onun ruhunu besleyecektir.60  

 
50 Hâkim, Müstedrek, III, 603; İbnü’l Esîr, Üsdü'l Gabe, V, 473; İbn Asâkir, Tarih, XXIV, 282; Cevad Ali, 

Mufassal, IV, 637-638. 
51 Vâkıdî, el-Meğazi, I: 285; Belazûrî, Ensâbü’l Eşrâf, IV: 385,392; Cevad Ali, el-Mufassal, IV: 637. 
52 Ali Efendi (916/1510) Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî (Bulak, 1833), II: 18. 
53 Zeynüddin Ahmed b. el-Med’uv bi Abdurra’uf b. Tâc el-Ârifîn b. Ali b. Zeyd el-Âbidin el-Münâvî 

(1031/1621) Münâvî, Feyzü’l Kadîr Şerhü’l Kadîr (Mısır: Mektebetü’t Ticâriyye, 1356/1937), VI: 209 (8975). 
54 Jacquin Guy, Çocuk Psikolojisinin Ana Çizgileri, çev. Mehmet Toprak (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1976), 14; 

Atalay Yörükoğlu, Çocuk Ruh Sağlığı (Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1976), 172. 
55 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II: 532. 
56 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l Gabe, VII: 132; Hüseyin b. Muhammed b. Hasan (ö.990/1582) Diyarbekrî, Târîhu’l-Hamîs 

fî Ahvâli Enfâsi nefis (Beyrut: Müessesetu Şa’ban, ts.), I: 467. 
57 Yörükoğlu, Çocuk Ruh Sağlığı, 146. 
58 Adnan Demircan, Hz Peygamber’in (sas) Ailesi ve Aile Hayatı (İstanbul: Ufuk Yayınları, 2014), 134. 
59 Bertrand Russell, Eğitim Üzerine, çev. Nail Bezel (İstanbul: Say Yayınları, 1993), 138. 
60 Yörükoğlu, Çocuk Ruh Sağlığı, 21; Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı, “Kur’an-ı Kerime Göre Ailede Çocuk 

Eğitimi”, İslam’da Aile ve Çocuk Terbiyesi-2 (Istanbul: Ensar Neşriyat, 2005), 187. 
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Hz. Peygamber’in (s.a.s.) çocuklarla şakalaşması ve onlara sevgisini çeşitli yollarla 

izhar etmesi bize garip gelmese de sevginin emaresini dahi özellikle kız çocuklarına karşı 

göstermenin ayıp kabul edildiği, baş başa kaldıklarında dahi çocuklarını sevemeyen 

insanlardan kurulan bir toplumda son derece garipti. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir 

toplumda kız erkek ayırt etmeden çocukları kucağına almış, onlarla oynamış, 61 onları 

sırtında taşımış62 sevmiş, okşamış ve öpmüştür.63 Allah Resûlü (s.a.s.) çocuklara karşı o 

kadar sevgi dolu ve şefkatliyidi ki her fırsatta onlara karşı sevgisini izhar etmekten 

çekinmiyordu. Bir gün torunu Hasan b. Ali’yi öpünce orada bulunan Akra’ b. Hâbis et-

Temîmî ‘Benim on çocuğum var ama hiçbirini öpmüş değilim.’ dedi. Bunun üzerine 

Resûlullah (sav) “Merhamet etmeyene merhamet edilmez!”64 buyurarak mevzunun 

ehemmiyetini kendisine anlattılar.  

2. 3. 1. Çocuklar Arasında Adaletle Muamele 

 Allah Resûlü (s.a.s.) kişinin erkek veya kız sahibi olmasının iradesi dışında 

olduğunu belirtir.65 Anne babanın yapması gereken erkek olsun, kız olsun çocukları için 

Allah’a şükretmek ve onu bir emanet görerek, en güzel şekilde onu yetiştirmeye 

çalışmaktır. Kur’ân-ı Kerîm’de "kızlarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda yönüyle size 

daha yakın olduğunu bilemezsiniz" (Nisâ, 4/11) buyurularak kız veya erkek çocuklarından 

hangisinin daha hayırlı olacağının bilinemeyeciği ifade edilir. Kız veya erkek, kişiye verilen 

evlatların Allah’ın lütfu gereği olduğunu bildiren ayet-i kerîme’de (Şura 42/49) kız çocuğu 

ilk önce zikredilmektedir. Alimler kızların daha evvel zikredilmesinin anne babaları için 

daha hayırlı olduklarını gösterdiğini savunurlar.66 

 Câhiliye Arap toplumunda kızlara evlat olarak değer verilmediği gibi erkek 

çocuklarıyla aralarında adalet ve eşit muamele aramak da mümkün değildi. Onların 

arasındaki adaletsizlik daha doğumlarında başlardı. Özelde babalar olmak üzere 

ebeveynler erkek çocukları doğduğunda mesrur olup bunu eğlencelerle kutlarlarken, kız 

çocukları doğduğunda evlerini bir hüzün kaplamaktaydı.67 Hz. Peygamber’in (s.a.s.) iki 

erkek evladı daha bebekken vefat etmelerine rağmen dört tane kızı olmasına hiçbir 

zaman içerlememişti. Hz. Fâtıma’nın (r.anhâ) doğumuyla beraber dört kızı olmuştu ki 

 
61 Buhârî, Sahîh, “İlim” 18. 
62 Tirmizî, Câmi, “Menâkıb” 30. 
63 Hz. Peygamber’in (s.a.s.) çocuklarla ilgili şakalaşmaları ile ilgili örnekler için bkz.  İbn Sa’d, Tabakât, VI: 405; 

Ensâbü’l Eşrâf, IV: 40; Zübeyrî, Neseb, 24; el-İmam Ebi’l Abbas Muhammed b. Yezid el-Müberred (210-
275/825-888) Müberred, el-Kâmil, thk. Dr Muhammed Ahmed ez-Zâlî (Beyrut: Müessestü’r-Risâle, 1997), 
II: 1375; İbnü’l Cevzî, el-Muntazam, V: 306; Buhârî, Sahîh, “Büyû’” 49; Müslim, Sahîh, “Fedâil” 80. 

64 Buhârî, Sahîh, “Edeb” 18; Müslim, Sahîh, “Fedâil” 65. 
65 Müslim, Sahîh, “Hayz” 34. 
66 Muhammed b. Ebi Bekir b. Eyyûb b. Sa’d Şemsuddin b. Kayyim el-Cevziyye (751/1350) İbn Kayyim el-

Cevziyye, Tuhfetü’l-Mevrûd bi-Ahkâmi’l-Mevlûd, thk. Abdülkadir Arnavut (Şam: Dârü’l Beyân, 1971), 11. 
67 Aişe Abdurrahman bt. Şatı, Rasulullah (sav) Efendimizin Kızları ve Torunları, çev. İsmail Kaya (Konya: Uysal 

Kitabevi, 1991), 44; M. Şemsettin Günaltay, İslâm Öncesi Araplar ve Dinleri, çev. Mehmet Mahfuz 
Söylemez - Sabri Hizmetli (Ankara: Ankara Okulu, 2013), 118. 
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artık onu dört kız babası diyerek çağırmaya başlamışlardı. Fakat o buna kesinlikle kulak 

vermiyor, söylenenleri duymuyordu.68  

 Kız çocuklarına karşı adaletsizliğe karşı Kur’ân-ı Kerîm’de Allah (c.c.)  "…Kitapta, 

kendilerine (verilmesi) farz kılınan (miras)ı vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim 

kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair, size okunmakta olan 

âyetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir" (Nisâ 4/127) 

buyurulmaktadır. Vahidî, ayet-i kerîmelerin iniş sebeplerini incelediği eserinde bu ayet-i 

kerîmenin yanında yetim bir kız çocuğu bulunan ve büyüdüğünde ona malını vermeyen 

bir Gatafanlı hakkında nazil olduğunu söyler. Amcası olan bu Gatafanlıyı69 kız çocuğu Hz. 

Peygamber’e (s.a.s.) giderek şikayetçi olur. Bu şikayetin akabinde de ayet-i kerîme nuzûl 

eder. Bu adam "Allah'a ve Resûlü'ne iaat ettik" diyerek kız çocuğuna mallarını verir.70  

 Bir anne babanın çocuklarına göre en önemli görevlerinden biri onlar arasında 

ayrım yapmamak, kız-erkek, büyük-küçük demeden onlara eşit ve adil davranmaktır.71 

Adaletle davranmak denildiğinde sadece maddi meseleler akla gelmemelidir. Bunun 

kapsamına sevgi, ilgi, şefkat gibi manevi unsurlar da girer. Eğer ebeveyn çocuklarına karşı 

maddi-manevi hususlarda adil davranmazlarsa kardeşler arasındaki uhuvvet bozulur.72 

Ailesinde adil ve eşit bir muamele görmeyen kişiler daha sonraki hayatlarında stresli, 

kıskanç, kavgacı, saldırgan olmaktadır. Böyle bir ailede yetişen çocuklar kendilerini 

başkalarına ispat etmek için hırsızlık gibi suçlar dahi işleyebilmektedirler.  

Allah Resûlü (s.a.s.) ise her fırsatta kız çocuklarının aleyhine olan durumu lehlerine 

çevirmek için gayret sarf etmekteydi. Bir nevi Resûlullah (s.a.s.) kız çocuklarına yönelik 

pozitif ayrımcılık uygulamaya başladı. Bir hadîs-i şerîflerinde “kim bir kız çocuğu ile 

imtihan olur da onlara iyi davranırsa kıyamet günü cehenneme karşı perde olur” 

buyurmuşlardır. Başka bir hadîs-i şerîfte ise kimin bir kız çocuğu olur da onu diri diri 

toprağa gömmez, onu hor görmez ve erkek çocuğuna karşı onu tercih etmezse (yani ona 

ikinci sınıf muamele etmezse) Allah onu cennete koyar” buyurmuşlardır.73  

Maddi adaletsizliğin açık görüldüğü yerler mal bağışlanması hususunda 

olmaktaydı. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu meselede ümmetini uyarır ve erkek çocukları 

 
68 Aişe Abdurrahman bt. Şatı, Rasulullah (sav) Efendimizin Kızları ve Torunları, 59. 
69 Cevad Ali, el-Mufassal, V, 480-485. Cevad Ali, İslâm'dan önce Arap toplumunda gerek kız gerekse de erkek 

çocuklarının mirastan pay alamadıklarını belirtir. Bir gün Zü'l Mecâsid lakablı Âmir b. Ceşm b. Ganem b. 
Habib'e bir ailenin miras meselesi hakkında gidilir. Bu hakem de o günün şartlarında farklı bir karar verir. 
Buna göre erkek çocuğuna iki, kız çocuğuna isi bir hisse verilmesine karar verilmesini söyler bu kararı 
İslâm’a da uygun düşer.  

70 Ebi’l Hasan Ali b. Ahmed el-Vâhidi en- Nîsabûrî Vâhidi, Esbâbü’n Nüzûl en-Nâsih ve’l-Mensûh (Beyrut: 

’Alemü’l-Kütüb, ts.), 104. 
71 Buhârî, Sahîh, “Hibe” 12-13; Müslim, Sahîh, “Hibat” 9-19. 
72 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı (Ankara, 2004), 301-304. 
73 Aişe Abdurrahman bt. Şatı, Rasulullah (sav) Efendimizin Kızları ve Torunları, 44. 
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lehine olan kayırmacılıkla mücadele eder.74 O günün anlayışının tersine olarak "Allah'tan 

korkun ve çocuklarınız arasında adaleti gözetin."75 buyurduktan sonra "Şayet ben 

çocuklarımdan birini üstün tutacak olsaydım, kızları üstün tutardım." diyerek ümmetine 

tavsiyede bulunur.76  

  Çocuklara adil muamele hususunda Resûlullah (s.a.s.) her fırsatta ümmetini 

uyarmaktaydı. Bir gün bir adam oturmaktaydı, oğlu çıkageldi. Adam onu öptü kokladı ve 

dizine oturttu. Az sonra da kızı çıkagelmesine rağmen onu öpüp koklamadığı gibi dizine 

de oturtmadı. Bunu gören Allah Resûlü (s.a.s.) "Niçin onları bir tutmadın?" diyerek 

kendisini uyardı.77 Başka bir hadîs-i şerîflerinde de "Allah öpmeye varıncaya kadar her 

hususta çocuklar arasında adaletli davranmanızı sever."78 diyerek çocuklar arasında anne 

babaların nasıl muamele etmeleri gerektiğini ifade eder. Kur’ân-ı Kerîm çocuklar 

arasında yapılacak maddi veya manevi muamele farkının ulaşacağı boyutu Hz. Yusuf’un 

hikayesiyle tüm inananlara anlatır (Yusuf 12/1-21).  

Ebeveynin çocukları arasında gayr-i âdil muamelesi, çocukların onlara karşı olan 

saygılarına zarar verecektir. Resûlullah (s.a.s.) "Çocuğunun kendisine iyi davranmasında 

ona yardımcı olan babaya, Allah ralınıetini bol kılsın." buyururlar. Aksi durum aynı 

zamanda kardeşler arasında bulunması gereken (rahim) bağını zayıflatacak, onların 

aralarını açacaktır.79 

Hadîs-i şerîflerinde Allah Resûlü’nün (s.a.s.) istediği yardım çocuklar arasında adil 

muameleye bağlıdır. Bu hususu İbn Hacer, vâcibe götüren husus vâcib olduğu gibi 

harama yani “kat'u'r-rahim ve'l-ukûk”a götüren hususlarda dolayısıyla haramdır” diyeek 

açıklar. 80  Eğer iki kardeşten birini kayırmak buna götürüyorsa bu da haram olmaktadır. 

Bu hususta Münâvî de dünya ve ahiretin düzeninin adalete bağlı olduğunu çocuklar 

arasında farklı muamelenin karşılıklı nefrete, buğza ve düşmanlığa, bunun yanında anne 

babaya karşı da bir kısmının sevgisinin artmasına diğerlerinin ise buğzuna sebep olur 

diyerek hadîs-i şerîfi şerh eder.81  

 
74 Adem Apak, “Hz. Peygamber’in Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler”, Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (01 Ocak 2010), 52. 
75 Mâlik b. Enes, el-Muvattâ (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981), II: 125; Buhârî, Sahîh, “Hibe” 13; Müslim, Sahîh, 

“Hibat” 13; Ebû Dâvûd, Sünen, “İcarat” 47; Tirmizî, Câmi, “Ahkam” 30; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV: 268-
276. 

76 Buhârî, Sahîh, “Hibe” 12; Ebû Dâvûd, Sünen, “Tereccül” 21; Apak, “Hz. Peygamber’in Çocuklarla İlişkileri 
Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler”, 53. 

77 Ebul Hasan Nuriddin Ali b. Ebi bekir b. Süleyman (807/1404) el-Heysemî, Mecmü’z-Zevâid ve Menba’ü’l 
Fevâid, thk. Hüsâmüddin el-Kudusî (Kahire: Mektebetü’l Kudusî, 1994), VIII: 156. 

78 Ebu’l Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed b. Hacer el Askalânî ( 852/1448) İbn Hacer, Fethü’l Bârî 

Şerhu Sahihi’l Buhârî, thk. Muhammed Fuad Abdülbâki (Beyrut: Darü’l Ma’rife, 1379), VII: 218. 
79 Münâvî, Feyzü’l Kadîr, IV: 29. 
80 İbn Hacer, Fethü’l Bârî, VI: 141. 
81 Münâvî, Feyzü’l Kadîr, V: 55. 
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2. 4. Kız Çocuklarının Cenneti Kazanmanın Vesilesi Olarak Görülemesi  

Allah Resûlü (s.a.s.) birçok vesile ile kız çocuklarına sahip çıkılmasını erkek 

çocukları ile aralarında adil muamelede bulunulmasını nasihat etmektedir. Çeşitli 

vesilelerle üç kız, iki kız ve hatta bir kız çocuğunu Allah’ın rızasına uygun bir şekilde 

yetiştirip güzel bir şekilde de evlendiren yuvasını kuranları cennetle müjdelemekte82, 

Başka bir hadislerinde de kız çocuklarından dolayı karşılaştıkları sıkıntı ve zorluklara 

sabredenlere de “o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur.’” buyurmaktadırlar.83  

Vâkıdî’nin (ö. 207/822) aktardığı bir rivayette Resûlullah (s.a.s.) kaza umresini eda 

ettikten sonra Medine’ye dönerken Hz.Hamza’nın kızı Ümâme de Medine’ye gitmek 

ister. Bunun üzerine bakımını kimin üstleneceği ve kimin yanında kalacağı hususunda 

Zeyd b. Hârise, Hz. Ca’fer b. Ebî Tâlib ve Hz. Ali çekişmeye başlarlar. Hz. Peygamber 

(s.a.s.) eşi Esma bt. Umeys, Ümâme’nin teyzesi olduğu için Hz.Cafer tarafından bakımının 

üstlenilmesini uygun bulur;  Hz. Cafer bu olaya çok sevinir.84  

2. 5. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kız çocuklarına karşı sevgisi ve muamelesi 

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kız çocuklarına karşı olan muamelesi müslümanlar için de 

son derece önemlidir. Zira Anne babalar Resûlullah (s.a.s.)’in çocuklarına olan 

muamelesine bakarak kendilerini ayarlamalıdırlar. Hz. Peygamber (s.a.s.) kızı Hz. Fâtıma 

(r.anhâ) yanına geldiğinde sevinir, onu ayakta karşıladığı gibi ellerinden tutarak 

yanaklarından öper, ona iltifat eder, yanına oturturdu. Hz. Fâtıma (r.anhâ) da babası 

ziyaretine geldiğinde ona aynı şekilde davranırdı. Resûlullah (s.a.s.) kızını o kadar severdi 

ki bir sefere çıkmadan evvel en son Hz. Fâtıma (r.anhâ)’yı ziyeret eder, sefer dönüşü de 

ilk olarak kızını görmeye giderdi.85 Bu davranışlarıyla Hz. Peygamber (s.a.s.) kızını mutlu 

ve mesut etmekte ve onun şahsında kız çocuklarına verdiği kıymeti göstermekteydi.  

Resûlullah (s.a.s.)’ın kızına seslenmesi dahi şefkat hissiyle doluydu. Ona “babasının 

annesi Fatıma” diye seslenmekteydi.86 Hz. Âişe’nîn (r.anhâ) rivayet ettiğine göre hal, 

tavır, davranış bakımından Resûlullah (s.a.s.)’e en çok benzeyen Hz. Fâtıma (r.anhâ) 

 
82 Müslim, Sahîh, “Birr” 46; Ebû Dâvûd, Sünen, “Edeb” 120-121-131; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III: 96; 

Tirmizî, Câmi, “Birr” 13; Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid er-Rebei el-Kazvini İbn Mace İbn Mace 
273/887, Sünenu İbn Mace (Istanbul: Çağrı Yayınları, 1992/1413), “Edeb” 3; Ebu Abdullah el-Hâkim 
Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Hamdeviyye b. Nu’aym b. el-Hükmü’d Dabiy et-Tahmânî en-
Nîsabûrî el Maruf bi ibni’l Bey’ (405/1014) Hâkim, el-Müstedrek ‘ale es Sahihayn, thk. Mustafa Abdulkadir 
Atâ (Beyrut: Darü’l Kitab, 1410/2005), IV: 195. 

83 Buhârî, Sahîh, “Zekât” 10, “İlim” 36, “Cenaiz” 6, “I’tisam” 9; Müslim, Sahîh, “Birr” 152, 46; İbn Mace, 
Sünen, “Edeb” 3; Aişe Abdurrahman bt. Şatı, Rasulullah (sav) Efendimizin Kızları ve Torunları, 44. 

84 Vâkıdî, el-Meğazi, II: 739; Buhârî, Sahîh, “Meğâzi” 43; Ebû Dâvûd, Sünen, “Talak” 34. 
85 Ebû Abdullah Muhammmed b. İsmail Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, thk. Abdulbâki (Beyrut: Dâru’l-Beşâiri’l 

İslâmî, 1989), 337; Ebû Dâvûd, Sünen, “Edeb” 143-144; M. Yaşar Kandemir, Fâtıma (İstanbul: TDV İslâm 
Araştırmaları Merkezi, 1995), 12/219-223. 

86 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l Gabe, VI: 220; İbn Hacer, el-İsâbe, IV: 377; Ahmed b. Abdullah b. Ahmed b. İshâk b. 
Mûsa b. Mihran el isbehâni (430/1067) Ebû Nuaym, Marifetü’s-Sahâbe, thk. Adil b. Yusuf el Azêzî (Riyad: 
Dârü’l Vatan, 1998), II: 39. 
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idi.87Allah Resûlü (s.a.s.) kızlarına bu şekilde davranarak bir nevi müslümanlara da sizler 

de kız çocuklarınıza benim davrandığım gibi davranın demektedir.  

Resûlullah (s.a.s.) erkek torunları Hz. Hasan ve Hz Hüseyin karşı sevgilerinin 

yanında kız torunlarını da sevmeyi onlara değer vermeyi ihmal etmiyor, torunları 

arasında sevgide ve muamelede eşit davranmaya gayret ediyordu. Resûlullah (s.a.s.)’ın 

kızı Hz. Zeyneb Medine’ye hicret ettikten sonra kızı Ümâme  ile birlikte Hz. Peygamber’in 

(s.a.s.) hücrelerinden birine yerleşmişti. Resûlullah (s.a.s.) Ümâme kucağındayken 

ashâbına namaz kıldırmıştı. Secdeye varırken onu yere bırakmış, kıyama kalkarken de 

onu tekrar kucağına almıştı.88 Burada Hz. Peygamber’in (s.a.s.) en büyük amacının 

toplumda kız çocuklarına karşı câhiliye döneminden kalma negatif anlayışı yıkmak 

olduğunu görüyoruz. Zira fiil ile ortaya koymak söz ile açıklamaktan daha tesirlidir.89 

Resûlullah (s.a.s.)’ın torunu Ümâme’ye karşı sevgi ve şefkatinin tezahürleri bundan ibaret 

de değildi. Allah Resûlü (s.a.s.)’ne bir gerdanlık gelmişti ki bunu aile fertleri arasıda en 

sevdiği kişiye vereceğini söylemiş ve onu Ümâme’ye vermişti.90 

2. 6. Kız Çocuklarının Eğitimi ve Terbiyesi 

İslâm dininde eğitim hususunda kız ile erkek çocuk arasında bir fark 

bulunmamaktadır. Anne babalar erkek çocukları gibi kız çocuklarınnı eğitim ve 

terbiyesinden de sorumludurlar. Çocuklarının eğitimini öğretmenlere devretmekle 

sorumluluk ebeveynden düşmemektedir.91 Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kız çocuklarının 

terbiyesi ve eğitimi ile alakalı bir çok hadîs-i şerîfleri bulunmakkadır. Bunlardan birinde 

“Kim üç kız çocuğunun geçimini üstlenir, onları terbiye edip evlendirir ve onlara güzel 

davranırsa, ona cennet vardır.”92  İslâm’a göre evladının eğitim ve terbiyesini ihmal eden, 

ciddiye almayan, Allah’ın rızası çerçevesinde onları yetiştirmeyen anne babalar kıyamet 

günü hem kendileri hem de çocuklarının hüsran yaşaması içten bile değildir (Zümer, 

39/15). 

Câhiliye Arap toplumunda kadınlar zor şartlar altında yaşamaktaydılar. Birçok 

haktan mahrum kaldıkları gibi okuma yazma hakkından da mahrum bırakılmaktaydılar. 

Bu hususta Hz. Ömer (r.a.) “Câhiliye devrinde kadına değer vermezdik. İslâm gelip 

 
87 Ebû Dâvûd, Sünen, “Edeb” 143, 144. 
88 Buhârî, Sahîh, “Salât” 106; Müslim, Sahîh, “Mesâcid” 9, 41; Ebû Dâvûd, Sünen, “Salat” 171; Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, V: 295. 
89 Bedruddin Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed Aynî, ‘Umdetu’l-Kâri şerhu Sahîhi’l-Buhâri (Beyrut: Dâru’I-

kitâbi’l-ilmiyye, 2001), V: 440; Ahmed Nâim, Sahîhi Buhâri Muhtasarı Tecrid-i Sârih Terceme ve Şerhi 
(Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1983), II: 458. 

90 Ebû Dâvûd, Sünen, “Hatem” 8. 
91 İbrahim Canan, Hazreti Peygamberin Sünnetinde Terbiye (İstanbul: Işık Akademi, ts.), 465. 
92 Ebû Dâvûd, Sünen, “Edeb” 120-121; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III: 96. 
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Allah'ın onlardan söz ettiğini görünce onların üzerimizde birtakım haklarının olduğunu 

anladık.”93 diyerek o dönemdeki durumu gözler önüne sermektedir. 

Bu dönemde dünyanın neredeyse tamamında kadınların durumu benzerlik 

göstermekteydi.  Eski Hindistan'da da kız çocuğu hakir görülür ve sevilmezdi. Onlara 

okuma yazma da öğretmezlerdi. Onlara bunun yerine çocuk bakımı, ev işleri, yemek 

yapma, tarla ve bağ bahçe işleri öğretilirdi.94 Çin’de de durum Hindistan’dan farksızdı. Kız 

çocuklarına değersiz görüldüklerinden isim dahi konulmamaktaydı. Onlara okuma-yazma 

ve matematik yerine ev işlerini öğretirlerdi.95 Eski Roma’da da durum aynıydı. Onlar da 

kızların eğitimlerine önem vermezler, onların konuşmalarına dahi izin vermez, buna 

engel olmak için ağızlarına “müzlir” denilen demir kilitler vururlardı.96 

İslâm dininde kadınların eğitimine son derece önem verimeye başlandı. İslâm’ın 

zuhurûndan sonra câhiliye dönemi ile aralarındaki en temel fark eğitimde eşitliğin esas 

olması yani kadın ile erkek arasında bir fark görülmemesi olmuştur. Kız çocuklarını 

Allah’ın bir emaneti olarak gören İslâm dini onların ilim öğrenmelerini farz kılmıştır.97 

Dinimizde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın yansımaları eğitim alanında da görülür.98 

İslâm, ümmetin annelerini eğiterek bir nevi müslümanların kalitesini yükseltmeyi 

hedeflemiştir.99 

Hz. Peygamber döneminde kızların eğitimi hususunda ezvâc-ı tâhirât’ın ön plana 

çıktıkları görülmektedir. Onların ve kadın sahâbîlerin yüksek gayretleriyle toplumda kız 

çocukları ve kadınlar arasında tahsil oranı hızla arttı. Kız çocuklarının ve kadınların eğitimi 

hususunda diğer önemli etken suffaydı. Allah Resûlü (s.a.s.) suffanın bir kısmını eğitim ve 

öğretim faaliyetleri için kadınlara ayırmıştı.100 İlmin kaynağı olan Hz. Peygamber (s.a.s.) 

haftada bir gün kadınlara vaaz ettiği gibi101 sahâbîlerine de eşlerinin gece dahi olsa 

mescide gelmelerine engel olmamalarını emretmişti.102  

Hz. Âişe (r.anhâ)’ya isnad edilen bir hadîs-i şerîfte "kadınları odalardan 

çıkartmayın, onlara yazı öğretmeyin, onlara ip eğirmeyi ve nur süresini öğretin" 

 
93 Buhârî, Sahîh, “Libas” 31; Müslim, Sahîh, “Talak” 31. 
94 Nafi Atıf Kansu, Pedagoji Tarihi (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1952), 46-56. 
95 H. Fikret Kanad, Pedagoji Tarihi (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1963), I: 26. 
96 Kanad, Pedagoji Tarihi, I: 37. 
97 İbn Mace, Sünen, “Mukaddime” 17. 
98 Mehmet Mahfuz Söylemez, “Asr-ı Saadet’ten Günümüze Aile”, Aile Sempozyumu (Ankara: Medeniyet 

Vakfı, 2015), 139. 
99 Demircan, Hz Peygamber’in (sas) Ailesi, 19. 
100 Rıza Savaş, Hz Muhammed Devrinde Kadın (İstanbul: Ravza Yayınları, ts.), 102. 
101 Buhârî, Sahîh, “İlim” 36. 
102 Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref en-Nevevî Nevevî, Şerhu’n-Nevevî alâ Sahîhi Müslim (Beyrut: Dâru İhyâi’t-

Türâsi’l Arabî, 1392), “Salat” 138. 
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buyurulduğu iddia edilir. İmâm Darekutnî ise bu hadîs-i şerîfin tahlilini yaptıktan sonra 

ravisinin kezzâb olduğunu söyler ve hadis mevzudur der.103  

 2. 7. Mehir  

 İslâm'dan önce Arap toplumunda  kız çocuklarının maruz kaldığı zulümlerden bir 

tanesi de mehir hususundaydı. Araplar arasında mehir kızın hakkı dense de kızın babası 

veya velisi olan başka bir akarabası evlilik ihtiyaçları adı altında bu paraya el koyar ve 

kızına bir şey vermezdi. Buna  الحلوان da denirdi. Kızı doğan kişişler doğumuna 

üzülürlerken, bir yandan da evlendirirken erkek tarafından alacakları mehri düşünürlerdi. 

Kızını evlendirmesi karşılığında kişinin aldığı paranın isimlerinden bir tanesi de افجةالن  idi. 

Bundan dolayı kızı olan birine "Nâficen mübarek olsun!" derlerdi.104  

İslâm dini mehri kızın bir hakkı olarak belirledi. (Nisâ 4/4) Şer’î olarak mehir 

evlenirken veya nikah gerçekleştikten sonra erkeğin kadına ödediği bir miktar para veya 

maldır. Bu aynı zamanda erkeğin eşine olan bir hediyesi olarak görülür. Kadın aynı 

zamanda kendisine ödenen bu mehir karşılığında bir çeyiz hazırlamak zorunda da 

değildir. Bu hususta Kur’ân-ı Kerîm’de “iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla 

mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz size helal kılındı…” (Nisâ 4/24) buyurularak 

erkeğin üzerine bir sorumluluk olarak yüklenirken “…kadınlara verdiklerinizden 

(boşanma esnasında) bir şeyi geri almanız sizin için helal olmaz…”(Bakara 2/229) 

buyurularak artık erkeğin bu parayı almasının helal olmayacağı bildirilmiştir.105  

2. 8. Evlenmelerde Rıza 

Câhiliye Arap toplumunda ailesi üstünde sınırsız yetkisi olan babalar evlendirirken 

kızlarının rızasını aramaz; onları istedikleri kişiyle evlendirirlerdi.106 Kızın anne babasına 

muhalefet etme yetkisi bulunmamaktaydı.107 Toplumda aristokrat ailelerin bir kısmı ise 

kızlarını evlendirirken rızalarını sorarlardı.108  

İslâm dini evliliklerde hem erkek hem de kızın karşılıklı rızalarını (icab-kabul) şart 

koşmuştur.109 Rıza konusunda kızın rızasının erkeğin rızasının önüne geçirildiği ve bu 

şekilde yine kız çocuklarına karşı potitif bir ayrımcılık yapıldığını söyleyebiliriz. Zira kadın 

kendisine gelebilecek zararları erkek gibi bertaraf edemez. Fukahâ’nın ittifakı ile velileri 

onları rızaları olmadan evlendiremez. 110  

 
103 el-Heysemî, Mecmü’z-Zevâid, IV: 93, (6430). 
104 Taberi, Tefsir, VII: 557; Cevad Ali, el-Mufassal, V: 552. 
105 Buhârî, Sahîh, “Nikah” 36-37. 
106 Ebî Cafer Muhammed İbn Habîb, Kitâbü’l Muhabber, thk. Ahmed Faruk (Beyrut: Âlemü’l Kitâb, ts.), 310. 
107 Buhârî, Sahîh, “Zekat” 10. 
108 Cevad Ali, el-Mufassal, IV: 636. 
109 Ebû Yahya Muhammed Hüseyin, Nizâmü’l Üsra fi’l İslâm (Amman, ts.), 106. 
110 Muhammed Halef, Nizâmül Üsra ve’l Müctema’ fi’l İslâm (Amman: Daru’l Fikir, 1436/2015), 108. 
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Resûlullah (s.a.s.) peygamberlikten evvel puta tapmamıştı ama toplumun 

değerlerine uygun bir şekilde yaşamına devam etmişti. böyle olmasına rağmen kızlarını 

biri istediğinde evlendirmeden evvel rızasını sorardı. Bütün kızlarında böyle yapmıştı. 

Ebu'l As, kzı Zeyneb’i isteyince Resûlullah, kızının da Ebu'l As’a gönlü olup olmadığını 

öğrenmek için ona “Kızım! teyzenin oğlu Ebu'l As b. Reb'i senin adını andı.” dedi. Hz. 

Zeyneb suskun kalınca onun da gönlü olduğunu anladı.111 Hz. Ali, Hz. Fâtıma (r.anhâ)’yı 

istediğinde de aynı şekilde “Ali seni istedi” dedi. O cevap vermeyince Hz. Peygamber 

(s.a.s.) de dışarı çıkarak onları evlendirdi.112 

Sonuç 

Câhiliye Arap toplumunda kız çocuklarına değer verilmezdi. Erkek çocuklarının 

doğumları şenliklerle kutlanırken kız çocuklarının doğumu yas vesilesi olarak görülürdü. 

Câhiliye döneminde babalar, kızlarını evlendirirken maddi beklentiye girer, kızlarının 

çeyiz parası olarak aldıkları mehirlerine el koyarlardı. Câhiliye ailesi tamamen erkeklerin 

hakim olduğu ataerkil bir aileydi; kadınların ve çocukların hakları erkeğin onlara 

tanıyacağı sınırları aşamazdı. Bu sebepten kız çocuklarını evlendirirken rızaları 

sorulmazdı. Câhiliye Arap toplumunda erkek çocuk güç ve kuvvet manasına gelmekteydi. 

Bundan dolayı erkek çocukları aile ve kabile için bir asker olarak görülürken kız çocukları 

ise ailesinin namusuna söz getirecek bir ar sebebi olarak görülürdü. Kadınlar 

evlendiklerinde erkek çocuğu doğurmadıkları takdirde aileden bir parça kabul 

edilmezken, öldüklerinde de kocalarına taziyede bulunulmazdı. Şayet birini öldürürlerse 

fidyesinin ailesi tarafından ödenmesi talep edilirdi.  Adet gören kadın uğursuz ve pis 

kabul edilir ve ondan uzak durulurdu.  

İslâm dininin gelişiyle beraber kız çocukları el üstünde tutulmaya başlandı. Hz. 

Peygamber (s.a.s.)  İslâm gelmeden önce dahi insanlar kız çocukları doğduğunda üzülüp 

yas tutarlarken erkek çocuklarının doğumuna sevindiği gibi kız çocuklarının doğumlarına 

da sevindi; onlar için de akika kurbanları kesti. Hz. Peygamber (s.a.s.) nasıl erkek 

çocuklarını sevdiyse kız çocuklarını da sevdi ve onlara şefkatle davrandı. Aile içinde 

çocuklara karşı adaletle davranılmasını, o güne kadar hayatında bir kez dahi kız çocuğunu 

öpmemiş insanlardan oluşan Câhiliye Arap toplumuna bunun nasıl olması gerektiğini 

bizzat yaşayarak gösterdi. Kız çocuklarını güzelce yetişitirip yuva kurmalarına vesile 

olanları cennetle müjdeledi. Onların okuma yazma öğrenmelerini teşvik etti. Kızlarını 

evlendirirken rızalarını almayı unutmadı. Evlendirdiği kişilerden satış bedeli gibi mehir 

istemedi. Kızlarını evlendirdikten sonra onlardan ilgisini çekmedi; kızlarının çocuklarıyla 

şefkatli bir baba olarak ilgilendiği gibi aile olarak maddi manevi ihtiyaç anlarında onların 

yanlarında oldu.  

 
111 İbn İshâk, es-Sîretü’n-Nebeviyye, thk. Ahmed Ferid el-Mezidi (Beyrut: Dar el-Kütüb el-İlmiyye, 2004), I: 

278; Aişe Abdurrahman bt. Şatı, Rasulullah (sav) Efendimizin Kızları ve Torunları, 79. 
112 İbn İshâk, Sîre, I: 274. 
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İslâm dini câhiliye de değersiz bir meta olarak hakir görülen kız çocuklarını hak 

ettiği yere yükseltmiş; onları tüm dünyaya örnek teşkil edecek İslam toplumunun 

mimarları haline getirmiştir. Ebeynine kız çocuklarına sevgi, şefkat ve adalet ile 

muameleyi emrettiği gibi, bir anne olduklarında da çocuklarına, “cennet annelerin 

ayakları altındır” buyurarak onlara karşı saygıda kusur etmemeleri noktasında 

kendilerine uyarıda bulunmuştur.  
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“ÜÇ KIZ ÇOCUĞUNU YETİŞTİREN CENNETE GİDER” RİVAYETİNİN SENED VE 

METİN AÇISINDAN TETKİKİ 

Mehmet Emin ÇİFTÇİ 

 

Özet 

Resûlüllah’ın (s.a.v.) gönderildiği coğrafyanın inanç problemlerinin yanı sıra sosyal 

birçok probleminin olduğu da bilinmektedir. Bu problemlerin bir kısmı toplumda kadının 

konumuna dairdir. Cahiliye döneminde kız çocukları, ailede bakımı ve büyütülmesi 

istenilmeyecek kadar değersiz bir meta ve sosyal yönden varlığı utanç duyulacak kadar 

sorunlu bir konuma düşürülmüştür. Sosyo-ekonomik birçok saikin de oluşmasında etkili 

olduğu bu ayrımcı tutum, sosyal bir yara ve hatta açık bir cinayet şekline dönüşmüştür. 

Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Hz. Peygamber (s.a.v.) toplumdaki çeşitli 

problemlerin çözümü için çalıştığı gibi kız çocuklarla ilgili olumsuz algının ıslahı için de 

çalışmıştır. Bu bağlamda Resûlüllah’a isnad edilen "Kim üç tane kız çocuğu yetiştirir, 

güzelce terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, o kişi için cennet vardır." 

rivayeti önem arz etmektedir. Bu hadis birçok muteber hadis kaynağında farklı tarik ve 

lafızlarla yer almıştır. Bu metinlerden hareketle Resûlüllah’ın kız çocuklarıyla ilgili ortaya 

koyduğu ideal tutum tespit edilebilmektedir. Buna göre Resûlüllah, kız çocuğunu 

yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütmek, terbiye etmek, geçimlerini güzelce 

sağlamak, evlendirmek, onlara iyilikte bulunmak, onlar hakkında Allah’tan korkmak gibi 

hususları tavsiye etmiştir.  

Bu tebliğde öncelikle söz konusu hadis Kütüb-i Tis’a’dan tahriç edilecektir. Hadisin 

tarikleri ile metninin rivayetinde zikredilen muhtelif lafızlar tespit edilecektir. Rivayette 

Resûlüllah’ın tavsiye ettiği hususlar onun genel yaklaşımı çerçevesinde 

değerlendirilecektir. Söz gelimi Resûlüllah’ın kız çocuklarını yetişkinlik çağına gelinceye 

kadar büyütmek ile ilgili teşvikinin, kız çocuklarının diri diri gömülmeleri geleneğine karşı 

üretilmiş bir söylem olduğu ileri sürülebilir. Hadis metninin nüansları çerçevesinde 

metinlerde, kız çocuklarını terbiye etme, evlendirme, güzel bir şekilde yetiştirme gibi 

tavsiyelerin de tamamı tespit edilecek, böylece hadisin ana fikri/vermek istediği mesaj 

belirlenecektir. Ayrıca hadis şerhlerinde hadise dair görüşler ele alınacaktır. 

Giriş 

Yüce Allah: “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve 

birbirinizi tanımanız için sizi boy ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız 

ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.” (Hucurat, 49/44) ayet-i kerimesinde, yaratılış 

 
 Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
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itibariyle, hiç kimsenin kimseden üstün olmadığını belirtmiştir. Bununla beraber insanlık 

tarihinin bazı dönemlerinde  cinsiyet ayırımı yapılmış ve zayıf olanlar güçlüler tarafından 

zulme maruz bırakılmıştır. Özellikle kadınlar ve kız çocukları daha çok mağdur edilmiştir. 

Bu durumu Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’in: “Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi 

öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir! Kendisine verilen kötü müjde (!) yüzünden halktan 

gizlenir. Şimdi onu, aşağılanmış olarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? 

Bak, ne kötü hüküm veriyorlar!” (Nahl 16/58-59) ayeti kerimeleriyle ifade etmiştir. Yüce 

Allah çocuklarla ilgili ayetlerde kız ve erkek ayırımı yapmamış ve tüm çocukların ana-

babaları için bir imtihan vesilesi olduklarını ifade etmiştir. “Mallarınız ve çocuklarınız sizin 

için ancak bir imtihandır; büyük mükâfat ise Allah’ın katındadır.” (Tegâbün 64/15)  

İslam dini öncelikle çocukların yaşama haklarını garanti altına almıştır. Çünkü 

yaşam hakkı, bütün hakların en başında gelir. Yaşam hakkı elinden alınan bir çocuğun 

başka haklarının varlığından söz edilemez. Dolayısıyla Yüce Allah: “Fakirlik korkusuyla 

çocuklarınızı öldürmeyin.” (En'âm 6/151.) buyurarak çocukların yaşam haklarının 

korunmasını istemiştir.  

Ayet ve hadislerde, insanlardan alınan bey’atın şartlarından bir tanesi çocukların 

öldürülmemesidir. (Mümtehine, 60/12) Hz. Peygamber (s.a.v.) Akabe bey’atında bulunan 

sahâbîlere “Allah’a hiçbir şey ortak koşmayacağınıza, hırsızlık yapmayacağınıza, zinâ 

etmeyeceğinize, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, kendinizden uydurduğunuz şeylerle 

başkalarına iftira etmeyeceğinize, iyilik yapmakta bana isyan etmeyeceğinize dair bana 

bey‘at edin. Sizden kim bunları yerine getirirse onun karşılığı (sevabı) Allah’a aittir. Kim 

de bu cürümlerden birini yaparsa dünyada cezalandırılır ve o cezâ ona kefarettir, Kim de 

bu cürümlerden birini işler de onu gizlerse, o Allah’a kalmıştır, Allah isterse onu affeder, 

isterse onu cezalandırır.” buyurmuş, Ashab da bu şartlar üzerine Peygamber’e (s.a.v.) 

bey’at etmişlerdir.1 Hz. Peygamber (s.a.v.), çocukların öldürülmeyeceğine dair şartı, 

Akabe’den sonraki dönemlerde aldığı bey’atlarda da ileri sürmüştür. Ümmü Atiyye’nin 

naklettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.), Medine’ye hicret ettikten sonra da Medine’de 

Ensar kadınlarını bir evde toplamış ve onlara “Ben, size Allah’ın elçisiyim, Allah’a hiçbir 

şeyi ortak koşmamanız, hırsızlık yapmamanız, zina etmemeniz, çocuklarınızı hiçbir 

şekilde öldürmemeniz, kendinizden uydurduğunuz şeylerle başkalarına iftira etmemeniz, 

iyilik yapmakta Allah’a isyan etmemeniz üzerine bey‘ât ediyorsunuz.” buyurmuştur. 

Onlar da bu şartları kabul ederek bey’at etmişlerdir.2  

İlgili rivayetler ve sosyal saikler göz önüne alındığında fakirlik nedeniyle öldürülen 

çocukların kız çocukları olduğu düşünülmektedir. Kız çocuklarının öldürülmeleri Kuran’da 

 
1 Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâil, Sahîhu’l-Buhârî,thk. Muhammed b. Zuheyr b. Nâsır (Beyrût: 

Dâru Tûku’n-Necât, 1422), 1/12. Buhârî, İmân, 9 (No. 18) 
2  Ahmed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb Arnavût-Âdil Mürşid vd. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 

34/395. (No: 20797) 
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ve diğer rivayetlerde iki sebebe bağlanmıştır. Bunlardan birincisi fakirlik korkusudur. Kız 

çocuklarının bakımı ve büyütülmeleri, çöl baskınları nedeniyle iffetlerinin muhafaza 

edilememe endişesi ve erkek çocuklarının çöl hayatına daha uygun olmaları gibi 

gerekçeler bu tür öldürmenin zeminini oluşturmaktadır. Ayetlerde ve hadislerde 

çocuklar hakkında müzekker ifadenin kullanılması, erkek çocuklarının da zaman zaman 

aynı endişeyle öldürüldüğüne işaret etse de burada daha çok kız çocuklarının söz konusu 

olduğu söylenebilir. Çocuk katlının sebeplerinden ikincisi ise dini içerikli olup çocukların, 

tanrılara kurban sunulmaları gayesiyle ebeveynleri tarafından öldürüldükleri 

düşünülmektedir.3 

Hz. Peygamber döneminde Mekke toplumunun en karakteristik özelliklerinden biri 

kız çocuklarına karşı olumsuz tutumlarıdır. Rahmet Peygamberi bu yanlış tutumun ıslahı 

için uyarılarda bulunmuş ve yanlış örf ve adetleri düzeltmeye çalışmıştır. Hz. Muhammed 

(s.a.v.), hiçbir şekilde cinsiyet ayırımı yapılmaması gerektiğini uygulamaları ve tavsiyeleri 

ile anlatmıştır. Hz. Peygamber, kız çocuklarına değer vermeyen toplumda, kızı Fatıma’ya 

‘babasının annesi Fatıma’4, ‘sevgili kızım Fatma’ 5 şeklindeki hitapları ve ‘Fatma benden 

bir parçadır’6  sözleriyle, kızına verdiği değeri izhar etmekten çekinmemiş ve topluma 

örnek olmuştur. Hz. Peygamber kızı Fatma evlendikten sonra da her sabah evine gider ve 

“Haydi namaza, namaza! Allah bununla sizden günahları giderecek ve sizi temizleyecek 

ey ev halkı!” diyerek onlara seslenirdi. Onların namaza kalkmalarıyla bizzat alakadar 

olurdu.7 Hz. Peygamber bu tutum ve davranışıyla kız çocuklarına karşı olan algıyı müspet 

bir sahaya çıkaracak bir bakış açısı getirmiştir. Nitekim Resûlüllah, kız çocukları ve 

kadınlara iyi muamele konusunda birçok mesaj içeren hadisler söylemiştir. Bu 

mesajlardan bir tanesi de üç kız çocuğunun güzelce terbiye edilmesi ile ilgili hadisidir. Bu 

hadis Resûlüllah’ın olumlu gördüğü birçok davranışı barındırması nedeniyle onun 

tavrının özeti mahiyetindedir.  

Bu makalede Hz. Peygamber’in “kimin üç kızı olup güzelce yetiştirirse cennet ona 

vacip olur” hadisi bağlamında kız çocuklarına gösterilmesini istediği davranış biçimleri ele 

alınacaktır. Bu hadisin birçok farklı tariki olduğu gibi metinlerinde de lafız farklılıkları 

bulunmaktadır. Bunun sebeplerinden bir tanesi Hz. Peygamber’den hadis dinleyenlerin 

farklı anlamaları ve ezberlemeleridir. Ayrıca hadislerin çoğunlukla mana ile rivayet 

edilmiş olmaları ve rivayetin uzun bir süre ezber yoluyla aktarılması lafız farklılıklarını 

izah etmektedir. Bir diğer sebep de Resûlüllah’ın muhatapların durumlarına göre farklı 

 
3 Adnan Demircan, “Câhiliyye Araplarında Kız Çocuklarını Gömerek Öldürme Âdeti”, İSTEM: İslâm San’at, 

Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi 2/3 (2004), 17. 
4 İbn Hacer, Ebû’l-Fadl Ahmed b. Ali el-Askalânî İbn Hacer - thk. Âdil Ahmed Abdulmevcûd-Ali Muhammed 

Ma’ved, (ed.), el-İsâbe fî Temyîzi’s Sahâbe (Beyrût: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiye, 1415), 8/262. 
5 İbnu’l-Esîr,İzzuddin Ebû’l-Hasen Ali b. Muhammed el-Cezerî, Üsdü’l-Gâbefî Marifeti’s-Sahâbe (Beyrût: 

Dâru’l-Fikr, 1989), 3/624. 
6İbnu’l-Esîr, İzzuddin Ebû’l-Hasen Ali b. Muhammed el-Cezerî, Üsdü’l-Gâbefî Marifeti’s-Sahâbe, 3/400. 
7 İbnu’l-Esîr, İzzuddin Ebû’l-Hasen Ali b. Muhammed el-Cezerî, Üsdü’l-Gâbefî Marifeti’s-Sahâbe, 3/631. 
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nasihatlerde bulunmuş olmasıdır. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in konuyla ilgili mesajının 

doğru anlaşılması için bütün rivayetlerin tespiti yapılıp sened ve metinlerin bütüncül bir 

değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Amacımız bu rivayetler ışığında, aynı zamanda 

kız çocuklarının yetiştirilmesinde İslâm’ın getirdiği ahlaki prensiplere dikkat çekmektir. 

Hz. Peygamber’in bu konudaki örnekliği ve tavsiyeleri, geçmişte olduğu gibi günümüzde 

de geçerlidir ve geçerliliğini gelecekte de sürdürecek mahiyettedir. Çünkü her coğrafyada 

ve her dönemde benzer problemler görülmüştür. Hz. Peygamber’in diğer birçok konuda 

olduğu gibi bu konudaki mesajları da evrensel niteliktedir.  

1. Üç Kız Çocuğu Hadisinin Tarikleri ve Metinleri  

Üç kız çocuğunun yetiştirilmesi ile rivayetler, Süheyl b. Amr (ö. 18/639), Ebû 

Hüreyre (ö. 58/678), Ebû Hammâd Ukbe b. Âmir b. Abs el-Cühenî (ö. 58/678), Abdullāh 

b. el-Abbâs (ö. 68/687-88), Avf b. Mâlik (ö. 73/692), Câbir b. Abdillâh (ö. 78/697), Ebû 

Saîd Sa‘d el-Hudrî (ö. 74/693-94), Enes b. Mâlik (ö. 93/711-12) ve İbn. el-Münkedir (ö. 

131/748)’den gelmiştir. Bu rivayetlerin metinlerinde kızların sayıları, yakınlıkları, onlara 

karşı yapılması istenilen görevler ve buna karşılık elde edilecek mükafatlar konusunda 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmada rivayetler ilk ravilerine göre tasnif edilecektir. 

Her sahabîden rivayet edilmiş olan hadisler birlikte değerlendirilecektir. Daha sonra 

bütün rivayetlerin ortak noktaları ve farklılıkları tespit edilecektir. Böylece rivayetlerin 

bütüncül bir değerlendirmeye tabi tutulması mümkün olacaktır. 

1. 1. Hz. Âişe’den Gelen rivayetler  

Hz. Âişe’den bu konuda birkaç tarikle rivayetler tahriç edilmiştir:  

a) Abdurrezzâk-Ma’mer-ez-Zührî-Urve b. Zübeyr-Hz. Aişe tarikiyle gelen rivayet 

şöyledir: “Yanıma beraberinde iki kız çocuğu olan bir kadın geldi. Bir şeyler istedi. 

Yanımda bir hurmadan başka bir şey yoktu. Onu verdim. Kadın hurmayı aldı ve ikiye 

bölerek iki kızına verdi. Kendisi ise ondan bir şey yemedi. Kadın ve kızları gittiler. Sonra 

Resûlüllah (s.a.s.) geldi. Olanları anlattım. Resûlüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu:  

"Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa, bu 

çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar."8 Bu rivayet aynı metinle ve 

farklı isnatlarla İbn Hanbel,9 Buhârî,10 Müslim11 ve Tirmizî tarafından tahriç edilmiştir. el-

 
8 Mamer B. Raşid, el-Câmi’, thk. Habîburrahman A’zamî (Pakistân: el-Meclisu’l- İlmiye, 1403), 10/450. (No: 

19693) 
9  Ahmed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb Arnavût-Âdil Mürşid vd. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 

41/120. (No:24572), Bu rivayetin tariki şöyledir: Bişr b. Şuayb-Babası-ez-Zührî-Abdullah b. Ebî Bekr b. 
Hazm-Urve b. Ez-Zübeyr-Aişe. 

10 Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâil, Sahîhu’l-Buhârî, thk. Muhammed b. Zuheyr b. Nâsır (Beyrût: 
Dâru Tûku’n-Necât, 1422), 8/7. (No:5995), Rivayetin tariki şöyledir: Ebû’l-Yemân-Şuayb-ez-Zührî-Abdullah 
b. Ebî Bekr-Urve b. Ez-Zübeyr-Aişe. 
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Elbâni ve Tirmizî rivayet için sahih demiştir.12 İbn Hibbân’ın tahriç etmiş olduğu rivayette 

ise “onlarla (kız çocuklarıyla) güzelce sohbette bulunursa onunla cehennem arasında 

siper olur” lafzı bulunmaktadır. Şuayb el-Arnavût bu hadisin de Müslim’in şartına göre 

sahih olduğunu ifade etmiştir.13  

b) Ebû Dâvud et-Tâyâlisî’nin tahriç etmiş olduğu Ebû Dâvud- Hasan b. Vekkâs el-

Ensârî-Annesi- Hz. Aişe rivayetinin metni ise biraz farklıdır. Bu rivayette bahsi geçen 

çocuklar erkektir ve hurma sayısı da üçtür. Hz. Aişe’nin vermiş olduğu üç hurmadan 

ikisini anne çocuklara vermiştir. Çocuklar hurmalarını yiyince annelerin ağzındaki 

hurmaya bakmışlar. Kadın da ağzındaki hurmayı çıkarıp iki çocuğu arasında 

paylaştırmıştır. Bu durum Hz. Aişe’nin çok hoşuna gitmiş ve şahit olduğu bu olayı Hz. 

Peygamber’e anlatmıştır. Allah Resûlü de: “Allah kadını, çocuklarına merhametinden 

dolayı mağfiret etmiştir.” buyurmuştur.14  

1. 2. Ebû Hüreyre’den Gelen rivayetler 

Hammâd b. Masade - İbn Cüreyc- Ebû Zübeyr- Amr b. Nebhân- Ebû Hüreyre 

tarikiyle gelen rivayete göre Hz. Peygamber: “Kimin üç kızı olur ve bu çocuklarından 

dolayı sıkıntıya düşer de bu sıkıntıya sabrederse kızlarına iyi muamele ettiğinden dolayı 

cennete girer” buyurmuştur. Bunu duyan sahâbeden biri, “Ya iki kız olursa?” diye 

sormuş. Hz. Peygamber aynı müjdenin iki kızı olan için de geçerli olduğunu söylemiştir. 

Bir başka şahıs bir kızı olanın durumunu sorunca Resûlüllah bir kızı olana da aynı 

mükâfatın verileceğini bildirmiştir. 15 Bu rivayette üç, iki hatta tek kız çocuğu da olsa 

onlara iyi muamele ve onların yetiştirilmesinde çekilecek sıkıntılara katlanmanın cennete 

girmeye vesile olacağı ifade edilmiştir. 

1. 3. Ebû Saîd el-Hudrî Tarikiyle Gelen Rivayetler  

a) Muhammed b. es-Sabbâh-İsmâîl b. Zekeriyyâ-Süheyl-Saîd b. Abdurrahman b. 

Mükmil-Eyyûb b. Beşîr el-Ensârî-Ebî Saîd el-Hudrî tarikiyle gelen rivayette göre Hz. 

Peygamber şöyle buyurmuştur; “Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi yahut iki kızı veya iki kız 

 
11Müslim, Ebû’l-Hüseyn Müslim İbnü’l-Haccâc el-Kuseyrî, el-Câmiu’s-Sahîh, thk. Muammed Fuâd Abdülbâki 

(Beyrût: Dâru İhyai’t-Türâsi’l-Arabî, tsz), 4/2027. (2629), bu rivayetin tariki şöyledir: (Ebû Bekr b. İshâk-
Ebû’l-Yemân-Şuayb-ez-Zührî-Abdullah b. Ebî Bekr-Urve b. Ez-Zübeyr-Aişe. 

12 Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Sevre, Sünen-i Tirmizî, thk. Ahmed Fuad Şâkir (I-II)- Muhammed Fuâd 
Abdulbâkî (III)-İbrahim Atvah (IV-V), (Mısır: Şirketü Mektebetu ve Matbaatu’l-Albâbî, 1975), 4/319. (No: 
1915) Bu rivayetin tariki şöyledir: (Ahmed b. Muhammed-Abdullah b. El-Mubârek-Ma’mer-İbn şihâb-
Abdullah b. Ebî Bekr-Urve b. Ez-Zübeyr-Aişe). 

13İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî, Sahîh, (el-İhsân fî takrîbi Sahîhi İbn 

Hibbân, İbn Balaban tertibi), thk. Şuayb Arnavût (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1988), 7/201. (No: 2939) Bu 
rivayetin tariki şöyledir: (İbn Kuteybe-Harmele b. Yahyâ-İbn Vehb-Yûnüs-İbn Şihâb- Urve b. Ez-Zübeyr-Aişe. 

14 et-Tayâlisî, Suleyman b. Dâvud, Müsned (Mısır: Dâri Hicr, 1999), 3/61. (No: 1550) 
15 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb Arnavût-Âdil Mürşid vd. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 

14/148. (No: 8425); İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekir Abdullah el-Kûfî, el-Musannef fî’l-Ehâdîs ve’l-Âsâr, thk. Kemal 
Yûsuf el-Hût (Riyâd: Mektebetü’r-Rüşd, 1409), 5/222. (No: 25440) 
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kardeşi olup da geçimlerini sağlar, onlar hakkında Allah'tan korkarsa, o kişi için cennet 

vardır."16 Bu rivayette iki-üç kız veya kız kardeşin geçimlerinin sağlanması ve bu hususta 

Allah’tan sakınmanın cennete vesile olacağı şeklindedir.  

b) Ahmed b. Muhammed-Abdullah b. Mubârek-İbn Uyeyne-Süheyl b. Sâlih-Eyyûb 

b. Beşîr-Saîd el-Âmeş- Saîd el-Hudrî tarikinde ise: “Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi 

veyahut da iki kızı veya iki kız kardeşi olup da geçimlerini sağlar, onlarla güzelce sohbette 

bulunursa onlar hakkında Allah'tan korkarsa, o kişi için cennet vardır."17 Şeklindedir. Bu 

rivayette önceki rivayetten farklı olarak “onlarla güzelce sohbette bulunursa” lafzı 

bulunmaktadır.  

c) Dâvud b. Abdullah-Abdulaziz b. Muhammed-Süheyl b. Ebî Sâlih es-Semmâni-

Saîd b. Abdurrahman b. Mükmil-Eyyûb b. Büşeyr el-Muâvî- Saîd el-Hudrî tarikinde 

“onlara iyi muamelede bulunursa” cennete girer.18 Şeklindedir. 

d) Affân-Hâlid-Süheyl b. Ebî Sâlih-saîd el-Âmeş-Eyyûb b. Büşeyr-Ebî Saîd el-Hudrî 

tarikiyle gelen rivayette göre Hz. Peygamber: “Kim üç kız evladı güzelce terbiye edip ve 

onlarla güzel muamele bulunursa ona cennet vardır.”19 Buyurmuştur. Bu rivayette üç kız 

evlada güzel terbiye verilmesi ve güzel muamele edilmesi şeklinde bir lafız farklılığı 

bulunmaktadır.  

e) Müsedded-Hâlid- Süheyl b. Ebî Sâlih-Saîd el-Âmeş-Eyyûb b. Büşir el-Ensârî-Ebî 

Saîd el-Hudrî tarikiyle gelen rivayette ise Hz. Peygamber: “Kim ki üç tane kız çocuğu 

yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, o kişi için cennet 

vardır."20 buyurmuştur. Bu rivayette ise öncekilerden farklı olarak onların evlendirilmesi 

ilavesinin olduğu görülmektedir. 

f) Kuteybe-Abdulaziz b. Muhammed-Süheyl b. Ebî Sâlih-Saîd b. Abdurrahman-Ebî 

Saîd el Hudrî tarikiyle gelen rivayet, “Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi olup onlarla güzelce 

muamelede bulunursa cennete girer.”21 lafzıyla tahriç edilmiştir.  

Ebû Saîd el Hudrî’den gelen rivayetlerden sonra bir değerlendirme yapmamız 

yerinde olacaktır. İki veya üç kız çocuğu veya kız kardeşi olsun bunlara iyi muamelede 

bulunma, merhametle yaklaşma, güzelce terbiye etme, onları evlendirme, güzel sohbet 

etme ve bu hususlarda Allah’tan sakınma durumunda cennete girer şeklindedir. Aynı 

 
16 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb Arnavût-Âdil Mürşid vd. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 

17/476. (No: 1912)  
17 Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, 4/318. (No: 1916) 
18 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef fî’l-Ehâdîs ve’l-Âsâr, 5/221. (No: 25438) 
19  Ahmed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb Arnavût-Âdil Mürşid vd. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 

18/413. 
20 Ebû Dâvud, Süleymân b. el-Aşaş, Sünen, thk. Muhammed Muhyiddîn (Beyrût: el-Mektebetu’l-Asriy, tsz), 

4/338. (No: 5147) 
21 Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, 4/318. (No: 1912)  



Mehmet Emin Çiftçi                                                                                                                                                     |83 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

sahabîden rivayet edilmiş bir hadisin farklı lafızlarla rivayet edilmiş olması ravilerin 

hadisleri mana ile rivayet etmeleriyle açıklamak mümkündür. Hadisler çoğunlukla mana 

ile rivayet edilmiş olduğundan anlamı bozmayacak lafız farklılıklarıyla aktarılmış olmasını 

makul görmek mümkündür. Evlatlara karşı yapılması gereken görevler bilindiğinden bazı 

raviler sadece onların hakları hususunda “Allah’tan sakınırsa” demekle yetinmiştir. Bazı 

raviler de duruma göre onlarla iyi muamele ederse, güzel terbiye ederse, onlardan dolayı 

gelecek sıkıntılara sabrederse gibi lafızlarla aktarmışlardır. Hadislerde kız kardeşleri kız 

çocukları ile aynı değerde tutulmuştur. Dolayısıyla hadislerde yer alan ifadelerin, kişilerin 

bakmakla yükümlü görüldükleri tüm kız çocuklarını kapsadığını söylememiz mümkündür.  

1. 4. Enes B. Mâlik Tarikiyle Gelen Rivayetler  

a) Yûnüs-Hammâd b. Zeyd-Sâbit-Enes’den gelen rivayette göre Hz. Peygamber: 

“Her kim iki kız evlat yahut üç kız evlat yahut iki kız kardeş yahut üç kız kardeşe, kendi 

yuvasını kuruncaya veya ölünceye kadar bakımlarını üstlenirse kıyamette ben ve o şöyle 

olacağız” diyerek orta parmak ile işaret parmağını birleştirip ashabına göstermiştir.22  

b) Yûnüs-Muhammed b. Ziyâd el-Bürcümî-Sâbit el-Bunânî-Enes b. Mâlik tarikiyle 

gelen rivayette göre Hz. Peygamber: “Her kim üç kız evlat yahut üç kız kardeşe, onlara 

görevi yerine getirme hususunda Allah’tan sakınırsa ben ve o cennete şöyle olacağız. 

Dört parmağını göstererek çocuklarla birlikte cennete olacaklarını belirtmiştir.”23  

c) Muhammed b. Ziyâd el-Bürcümî-Sâbit-Enes b. Mâlik tarikiyle gelen rivayet ‘üç 

kızı olan benimle cennete olur’ farkıyla tahriç edilmiştir.24  

Enes b. Mâlik tarikiyle gelen rivayette Hz. Peygamber, kız çocuğa veya kız kardeşe 

ihtiyaçları olduğu müddetçe bakımını üstlenen için cennete kendisiyle birlikte olma 

müjdesini vermiştir. 

1. 5. Avf B. Mâlik Tarikiyle Gelen Rivayetler  

a) Alî b. Âsım-en-Nehâs b. Kahm-Ebî Ammâr Şeddâd-Avf b. Mâlik tarikine göre Hz. 

Peygamber: “Her kim üç kız evlat yahut üç kız kardeşe, veyahut iki kızı veya kız kardeşe 

onlar kendi yuvasını kuruncaya veya ölünceye kadar bakarsa bu konuda Allah’tan 

sakınırsa onunla ateş arasında perde olur.”25 buyurmuştur.  

 
22 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb Arnavût-Âdil Mürşid vd. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 

19/480. (No:12498) 
23 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb Arnavût-Âdil Mürşid vd. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 

20/47. (No: 12593) 
24 Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâil, et-Târîhu’l-Kebîr (Hâyder Âbâd: Dâirtu’l-Me’arif, ts.), 1/83. (No: 

227) 
25  Ahmed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb Arnavût-Âdil Mürşid vd. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 

39/419. (No:23991) 
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b) Muhammed b. Bekr-en-Nehâs-Şeddâd Ebî Ammâr-Avf b. Mâlik tarikiyle gelen 

rivayette göre Hz. Peygamber (s.a.v.): “Her kimin üç kız evladı olursa kendi yuvasını 

kuruncaya veya ölünceye kadar onlara infakta bulunursa onunla ateş arasında perde 

olur. Bir kadın iki olsa dedi iki de olur.”26 buyurmuştur. 

c) İdrîs b. Ca’fer el-Attâr-Osmân b. Ömer b. Fâris-en-Nehâs b. Kahm-Şeddâd Ebî 

Ammâr-Avf b. Mâlik tarikiyle gelen rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v.): “Her kimin üç 

kız evladı olursa yuvalarını kuruncaya veya ölünceye kadar onlara infakta bulunursa 

onunla ateş arasında perde olur. Bir kadın iki olsa dedi iki de olur”27 buyurmuştur. 

Avf b. Mâlik tarikiyle gelen rivayetin öncekilerden farkı evlenene kadar veya 

ölünceye kadar infakta bulunan için bu yapılan iyilik onunla ateş arasında perde 

olacağıdır.  

1. 6. Ukbe B. Âmir el-Cühennî Tarikiyle Gelen Rivayetler  

a) Ebû Abdurrahman Abdullah b. Yezîd el-Mükrî’-Harmele b. İmrân-Ebû Uşâne el-

Muâfirî-Ukbe b. Âmir el-Cühennî tariki ile gelen rivayette göre Hz. Peygamber: “Kim ki üç 

tane kız çocuğu olur da buna sabreder (yani çocuklarının kız olduğundan şikâyetçi olmaz) 

varlığından onlara yedirir, içirir ve giydirirse kıyamet günü o kız çocukları onun için 

cehennem ateşine perde olurlar.”28 İbn Mâce de bu hadisi aynı metinle tahriç etmiştir.29  

1. 7. Cabir B. Abdillah Tarikiyle Gelen Rivayetler  

a) Yezîd b. Hârûn (ö. 206/821) Süfyân b. Hüseyn- Muhammed b. el-Münkedir (ö. 

131/748)-Câbir b. Abdillâh (ö. 78/697) tariki ile gelen rivayette göre Hz. Peygamber: 

“Kimin üç kızı olup onların bakımlarını üstlenir, onlara merhamet ederse, yumuşak nazik 

davranırsa o cennete benimle birlikte olur.”30 Buyurmuştur.  

b) Huşeym-Alî b. Zeyd-Muhammed b. El-Münkedir- Câbir-tarikiyle gelen rivayet ise 

“Hz. Peygamber, ‘Kimin üç kızı olup barındırır, merhamet eder bakımlarını üstlenirse 

cennet ona vacip olur.’ Dedi. ‘Ya Resûlüllah iki olursa?’ diye sorulunca Resûlullahi ‘İki de 

olsa.’ Buyurdu. ‘Bir (kız çocuğu) olursa?’ denilince Hz. Peygamber, ‘Bir de olsa.’ dedi.”31  

şeklindedir. 

 
26 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 2001, 39/432. (No:24007) 
27et-Taberânî Ebû’l-Kâsım Süleyman b. Ahmed, el-Mu’cemü’l-Kebîr, thk. Hamdi b. Abdilmecid es-Silefi 

(Kâhire: Mektebetü İbn Teymiye, 1994), 18/56. (No:102) 
28  Ahmed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb Arnavût-Âdil Mürşid vd. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 

28/622. (No:17403) 
29 İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid el-Kazvînî, es-Sünen, thk. Muammed Fuâd Abdülbâkî (Dâru’l-

Kutubi’l-Arabî, tsz), 2/1210. (No: 3669) bu hadisin senedi şöyledir:El-Hüseyn b. El-Hasan el-Mervezî-İbn 
Mübârek-Harmele b. İmrân-Ebû Uşâne el-Muâfirî-Ukbe b. Âmir el-Cühennî. 

30 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef fî’l-Ehâdîs ve’l-Âsâr, 5/221.(No: 25434) 
31  Ahmed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb Arnavût-Âdil Mürşid vd. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 

22/150. (No: 14247) 



Mehmet Emin Çiftçi                                                                                                                                                     |85 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

Abdürrezzâk b. Hemmâm (ö. 211/826-27)- Ma‘mer b. Râşid (ö. 153/770)- İbn el-

Münkedir (ö. 131/748) rivayetine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) "Kimin üç kızı veya üç kız 

kardeşi olup da geçimlerini güzel sağlar, onlar hakkında Allah’tan sakınırsa o kişi için 

cennet vardır." Buyurmuştur. Bu rivayette ister kendi kızları olsun ister de kız kardeşleri 

olsun ilavesi32 dikkat çekmektedir.    

1. 8. İbn Abbas Tarikiyle Gelen Rivayette 

Ahmed b. Dâvud el-Mekkî-Îsâ b. İbrâhîm el-Birekî-Mutemir b. Süleymân-Ebî-

Haneş-İkreme-İbn Abbas tarikiyle gelen rivayette göre Hz. Peygamber: “Kim ki bir 

yetimin bakımını üstlenirse ona yedirir, içirirse veya iki veya üç kız evladına iyilik yapar, 

terbiye eder ve sıkıntılarına sabrederse cennete gider.33 Buyurmuştur. 

Yûsüf b. Mûsâ-Cerîr-Süheyl tarikiyle gelen rivayette göre iki veya üç kız kardeş ve 

kız çocuğu şeklindedir.34 

2. Hadiste Kız Çocuklarına Karşı Üstlenilmesi İstenen Sorumluluklar 

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.s.) en çok merhamete 

muhtaç olan kesime şefkat ve merhametiyle yaklaşmış ve Müslümanların da bu şekilde 

davranmalarını istemiştir. Yukarıda geçen hadislerde Hz. Peygamber Müslümanlara ister 

kendi kız çocuklarına ister başka kız çocuklarına veya kız kardeşlere iyi davranmayı 

tavsiye etmiştir. Onların barınmalarının üstlenilmesini ve onlara merhamet ile 

yaklaşılmasını istemiştir. Hz. Peygamber’in kız çocuklarına karşı yapılmasını istemiş 

olduğu görevleri aşağıdaki gibi maddeler halinde yazmak mümkündür. 

2. 1. Kızların Bakımlarını Üstlenmek 

Hz. Peygamber kız çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanmasını tavsiye etmiştir. 

Yemeleri, içmeleri ve giyimleri konusunda harcamada bulunulmasını istemiştir.35 Hz. 

Peygamber, Allah’ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlamak amacıyla aileye 

yapılan harcamaların sadaka olduğunu ifade etmiştir.36 Yine O (s.a.v.): “Bir kimsenin 

harcadığı paraların en değerlisi ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı para, Allah yolunda 

cihâd etmek için beslediği atına harcadığı para ve bir de beraberce Allah yolunda cihâd 

 
32 Mamer B. Raşid, el-Câmi’, 10/458. 
33 et-Taberânî Ebû’l-Kâsım Süleyman b. Ahmed, el-Mu’cemü’l-Kebîr, thk. Hamdi b. Abdilmecid es-Silefi 

(Kâhire: Mektebetü İbn Teymiye, 1994), 11/216. (No: 11542). 
34 Ebû Dâvud, Sünen, 4/338. 
35 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 2001, 39/432. (No:24007). 
36 Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâil, Sahîhu’l-Buhârî, thk. Muhammed b. Zuheyr b. Nâsır (Beyrût: 

Dâru Tûku’n-Necât, 1422), 6/72. Müslim, Ebû’l-Hüseyn Müslim İbnü’l-Haccâc el-Kuseyrî, el-Câmiu’s-Sahîh, 
thk. Muammed Fuâd Abdülbâki (Beyrût: Dâru İhyai’t-Türâsi’l-Arabî, tsz), 2/691. Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, 
4/344.  



Üç Kız Çocuğunu Yetiştiren Cennete Gider” Rivayetinin Sened ve Metin Açısından Tetkiki                              | 86  

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 – Şanlıurfa) 

ettiği arkadaşlarına sarf ettiği paradır”37 buyurarak onlara yapılacak harcamanın, kişiyi 

cehennem ateşinden koruyacağını söylemiştir.38  

2. 2. Kızlara Merhametle Muamele Etmek 

Hz. Peygamber tüm çocuklarla yakın ilgi kurmuş, onlara şefkat, merhamet 

gösterilmesini, güzel muamele gösterilmesini, onlarla güzelce sohbette bulunulmasını39 

ve onların en iyi şekilde eğitilmelerini öğütlemiştir.40 Resûlüllah (s.a.v.) onlara iyi 

muamelede bulunmanın cennete girmeye41 vesile olacak amellerden olduğu müjdesini 

vermiştir.42 

2. 3. Kızlara Karşı Sabırlı Davranmak 

 Hz. Peygamber (s.a.v.) kız çocuklarının sorumluluklarından kaynaklanabilecek 

sıkıntılara karşı sabırla muameleyi istemiştir. O (s.a.v.), “Kimin üç kızı olur ve bu 

çocuklardan dolayı sıkıntıya düşer de bu sıkıntıya sabrederse kızlarına iyi muamele 

ettiğinden dolayı cennete girer”43 buyurmak suretiyle kız çocukları ile ilgili maddi veya 

manevi sıkıntılarda sabır gösterilmesini tavsiye etmiştir. 

2. 4. Yetiştirmek ve Terbiye Etmek  

Hz. Peygamber kız çocukların güzelce terbiye edilmesini istemiştir.44 “Kim bir 

yetimin bakımını üstlenirse onu yedirir, içirirse veya iki veya üç kız evladına iyilik yapar, 

terbiye eder ve sıkıntılarına sabrederse cennete gider.”45 buyuran Hz. Peygamber: 

"Hiçbir baba, çocuğa güzel bir terbiyeden daha üstün bir hediye bırakmış olamaz.”46 

Diyerek çocukların eğitiminin önemine de işaret etmiştir. Yine Cabir b. Semüre (r.a.)’dan 

rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Kişinin, çocuğunu 

edepli ve terbiyeli bir şekilde yetiştirmesi bir ölçek sadaka vermesinden daha 

hayırlıdır.”47 Bu hadisi şeriflerle Hz. Peygamber (s.a.s.), çocuklara karşı davranış şeklimize 

ve onların güzel bir şekilde eğitilmesinin gereğine işaret etmiştir. Peygamberimiz, 

çocukların eğitimi konusunda kız veya erkek herhangi bir ayırıma gitmemiş her ikisinin de 

en güzel şekilde terbiye edilmeleri gerektiğine işaret etmiştir. Kız çocuklarının toplumdan 

dışlandığı, hor görüldüğü bir ortamda kız çocuklarının eğitilmelerine ve güzelce 

 
37 Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, 4/344. 
38 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 2001, 19/480. (No:12498) 
39 İbn Hibbân, Sahîh, (el-İhsân fî takrîbi Sahîhi İbn Hibbân, İbn Balaban tertibi), 7/201. (No: 2939) 
40 Mamer B. Raşid, el-Câmi’, 10/457. Et-Tayâlisî, Müsned, 3/61. 
41 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef fî’l-Ehâdîs ve’l-Âsâr, 5/221. (No: 25438) 
42 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 2001, 18/413. 
43 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 2001, 14/148. (No: 8425); İbn Ebî Şeybe, el-Musannef fî’l-Ehâdîs ve’l-Âsâr, 

5/222. (No: 25440) 
44 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 2001, 18/413. 
45 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, 1994, 11/216. (No: 11542 
46 Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, 4/338. 
47 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 2001, 34/491; Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, 4/337. 
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yetiştirilmelerine yaptığı vurgu oldukça anlamlıdır. Kız çocukların eğitimi üzerinde 

hassasiyetle durulması gereken konulardan biridir. Zira iyi terbiye edilmeyen bir çocuğun 

zararı derece derece, ailesine, komşularına, yaşadığı muhite ve hatta bütün insanlığa 

dokunur. Faydası da aynı şekildedir.  

2. 5. Evlendirmek ve Evlendirdikten Sonra İlgiyi Kesmemek  

Hz. Peygamber: “Kim ki üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir 

ve onlara iyilikte bulunursa, o kişi için cennet vardır."48 Buyurmuştur. Başka bir rivayette: 

“Her kim iki kız evlat yahut üç kız evlat yahut iki kız kardeş yahut üç kız kardeşe, kendi 

yuvasını kuruncaya veya ölünceye kadar bakımlarını üstlenirse kıyamette ben ve o şöyle 

olacağız” diyerek orta parmak ile işaret parmağını birleştirip ashabına göstermiştir.49 Bu 

rivayetlerde kız çocuklara evlenene kadar veya ölünceye kadar infakta bulunma tavsiyesi 

bulunmaktadır. Evlenen kız çocuklarının geçimi ise başka bir mercie tevdi edilmekte, 

nikahı altında bulunduğu kimseye yüklenmektedir.  

2. 6. Sorumluluk Konusunda Allah’tan Korkmak  

Hz. Peygamber: “Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi yahut iki kızı veya iki kız kardeşi 

olup da geçimlerini sağlar, onlar hakkında Allah'tan korkarsa, o kişi için cennet vardır."50 

Buyurarak kız çocukları konusunda Allah’tan sakınılmasını istemiştir. Burada Allah’tan 

korkmaktan maksat, O’nun azabından ve gazabından korkarak kız çocuklarına 

haksızlıktan sakınmalarıdır. Çünkü Allah’tan korkan insanın diğer insanlara karşı 

tutumlarında daha fazla sorumluluk sahibi olması beklenir. Korkudan kastedilen bir diğer 

mana da Allah’ın rahmetinden mahrum kalmaktan korkmak şeklinde düşünülebilir.  

2.7. İyilikle Muamele Etmek, Yumuşak ve Nazik Davranmak  

Hz. Peygamber kızların tabiatları gereği narin ve kırılgan olduklarına işaret ederek 

onlarla güzel sohbette bulunmayı ve rıfk ile muamele etmeyi istemiştir. Sözlükte 

“yumuşak ve yararlı olmak; yardım etmek” anlamlarındaki rıfk kelimesi terim olarak “iyi 

huyluluk, uyumlu, geçimli ve nazik olma, yumuşak davranma” mânalarına gelir. İslâm 

ahlâkına dair kaynaklarda Câhiliye dönemi diye adlandırılan İslâm öncesi Arap 

toplumunda yaygın olan kabalık, saldırganlık, şiddet gibi tutum ve davranışlara karşı rıfk, 

hilim, sabır, af gibi kavramlarla ifade edilen erdemler Müslüman insanı Câhiliye 

insanından ayıran nitelikler olarak değerlendirilmiş, bilhassa güçlü ve haklı olduğu halde 

hilm ve rıfk ile muamele etmenin değerine vurgu yapılmıştır.51  

 

 
48 Ebû Dâvud, Sünen, 4/338. (No: 5147) 
49 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 2001, 19/480. (No:12498) 
50 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 2001, 17/476. (No: 1912)  
51 Mustafa Çağrıce, “Rıfk”, DİA (İstanbul: TDV Yayınları, 2008), 35/51. 
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Sonuç 

Kız çocuklarının bakımı ve onlarla iyi muamele etme konusunda rivayetlerin 

tetkikinde Hz. Peygamber, toplumda ikincil bir konuma mahkûm edilmiş olan kız 

çocuklarına şefkat ve merhametle muamele etme, himaye, iyilik ve ihsanda bulunmayı 

sorumluluk haline getirmiş. Böylece cahiliye döneminin olumsuz tutumunu ıslah etmeye 

yönelik önemli tavsiyelerde bulunmuştur. Allah’ın Resûlü onlara şefkat ve merhametle 

muamele edilmesi konusunda tüm insanlığa tavsiye ve telkinlerde bulunmuştur. Sadece 

kız çocukları değil kız kardeş ve diğer muhtaç olan kızların bakımının üstlenilmesini 

istemiştir. Hz. Peygamber bir kimsenin iki veya üç kız çocuğunu yetiştirmesi ve onlara iyi 

muamele etmesi halinde ateşle arasına perde gireceği, hatta böyle bir kimsenin kendisi 

ile cennette komşu olacağı müjdesini vermiştir.  

Kız çocuklarının himâyesi, onların dürüst ve namuslu bir kişiyle bir yuva kurmasını 

sağlayıncaya kadar devam eder. Hatta Resûlüllah (s.a.v.)’in işaret buyurduğuna göre 

ailenin himâyesi kızını evlendirdikten sonra da devam eder.  

Hz. Peygamber’in kız çocukları ile ilgili tavsiye ve telkinleri sadece anne ve babaya 

yönelik değildir, bilakis tüm Müslümanları kapsar mahiyettedir. Yani o, ümmetine kendi 

kızlarına iyi muamele etmelerini tavsiye ettiği gibi başkalarının kız çocuklarına da iyi 

muamele etmelerini tavsiye etmiştir. Kız çocuklarının statüsünü artırmaya yönelik bu 

nebevi telkinler ve tavsiyeler etkili olmuş, Müslüman toplumlarda kız çocuğu algısı 

müspet yönde önemli değişiklikler göstermiştir. Ancak kız çocuklarına yönelik bu değişim 

İslam toplumlarında hiçbir zaman sünnette bildirilen düzeye ulaşmamıştır. Hatta zaman 

zaman Hz. Peygamber’in bu konudaki öğütleri unutulmuş, kız çocuklarıyla ilgili örfî 

tutumlar sünnetin önüne geçmiştir. 

 Günümüzde Hz. Peygamber’in yetimler konusundaki tavsiyeleri de dikkate 

alınarak, imkânları müsait olan ailelerin, ister yakınları olsun isterse başkasına ait olsun, 

bakıma muhtaç kız çocuklarını yasalara uygun olarak ve mahremiyet sınırlarını da 

gözeterek evine alıp şefkat ve sevgi ile büyütmesi, eğitip topluma kazandırması dini bir 

görev olarak algılanmalıdır. 
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HZ. PEYGAMBER’İN YENİ DOĞAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ BİR UYGULAMASI: 

TAHNÎK 

 Nejla HACIOĞLU*  

 

Giriş  

Her toplumda yeni doğan çocukla ilgili çeşitli merasimler mevcuttur. Kültürel 

kimliğin bir parçası olan bu merasimler, çeşitli gelenek, görenek ve inançları da 

beraberinde taşımaktadır. Yeni doğan çocukla ilgili uygulamalar toplumdan topluma hem 

benzerlikler hem de değişiklikler barındırabilmektedirler. 

İslam toplumunda da yeni doğan çocuklarla ilgili çeşitli uygulamaların olduğu 

bilinmektedir. Bunlar arasında çocuklara güzel isim koyma,1 kulağına ezan okuma,2 akîka 

kurbanı kesme3 gibi yaygın olarak bilinenlerin yanı sıra saçlarını traş etme,4 saçlarının 

ağırlığınca gümüş sadaka verme5 ve tahnîk gibi uygulamalar da mevcuttur.  

Hz. Peygamber’in yeni doğan çocuklara tahnîk yaptığına dair çok sayıda rivayet 

kaynaklarda yer almaktadır. Araştırmamızda Hz. Peygamber’in tahnîk yaptığı çocuklar ve 

onlarla ilgili rivayetler tespite çalışılacak ancak rivayetlerin sıhhat analizine 

girilmeyecektir. Tahnîk, Hz. Peygamber’in uygulamış olması sebebiyle sünnet ve 

müstehap kabul edilmiştir. Aynı zamanda bu uygulamanın fazilet sahibi ve salih kişiler 

tarafından yapılması ve sürdürülmesi de güzel görülmüştür. Bu bağlamda tahnikin 

sünnet kabul edilerek çocuklara uygulanmasının tavsiye ve teşviki, uygulanma şekli ve 

sonuçları tarafımızca müzakere edilmesi gerekli bir konu olarak görülmüştür.  

1. Tahnîk Kavramı 

Sözlükte “damak” anlamındaki “hanek” kökünden türeyen tahnîk kelimesi çeşitli 

anlamlara gelmekle birlikte6 yeni doğan çocuğa yapılan bir işlem olarak; hurmayı ağızda 

 
*Dr. Öğretim Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. 
1Ebu’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc, Sahîhu Müslim, thk. Muhammed Fuâd Abdulbâkî (Beyrut: Dâru İhyâi’l-

Kütübi’l-Arabiyye, 1991/1412), “Âdâb”, 12; Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş‘as el-Ezdî es-Sicistânî, Sünenü Ebî 
Dâvûd, thk. Muhammed Avvâme (Medîne: Dâru’l-Yusr, 3. Basım, 1431/2010), “Edeb”, 61.Ayrıca çirkin 
görülen isimlerin değiştirilmesi ile ilgili olarak bk. Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre et-Tirmizî, Sünenü’t-
Tirmizî, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1401/1981),“Edeb”, 66.  

2 Tirmizî, “Edâhî”, 16; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 106-107. 
3 Tirmizî, “Edeb”, 63; Nesâî, “Akîka”, 5. 
4 Tirmizî, “Edeb”, 63. 
5 Tirmizî, “Edâhî”, 19. 
6 Tahnîk kelimesinin taşıdığı anlamlar için bk. Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî, Kitâbu'l-Ayn, thk. Mehdî el-

Mahzûmî - İbrahim es-Sâmirrâî (Beyrut: Mektebetu'l-Hilâl, 1988), 3/64; Ebu’s-Seâdât Mecdüddîn İbnu’l-
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çiğneyip yumuşattıktan sonra çocuğun ağzına aktarmak, sonra onunla damağını ovmak 

demektir.7 Bu işlem genellikle çocuğa anne sütü verilmeden önce gerçekleştirilmekle 

birlikte daha sonra da yapılabilmektedir.  

Tahnîkin, tatlılığının tabii olması sebebiyle kuru hurma ile yapılması efdal 

görülmüş, bulunmadığı takdirde taze hurma, o da yoksa arı balı, bal da bulunmadığı 

takdirde ateş görmemiş tatlı bir şeyin tercih edilebileceği belirtilmiştir.8  

Tahnîk uygulamasına dair rivayetlerde Hz. Peygamber’in tahnîk ile birlikte dua 

ettiği, bereket niyazında bulunduğu ve isim koyduğu kaydedilir. Bereket, dua ve 

ibadetlerle elde edilmeye çalışılan bolluk, genişlik, hayır ve saadet anlamlarında dinî bir 

tabirdir ve iyi ve hoş karşılanan şeylerin süreklilik arzedişini ifade eder.9 Hz. 

Peygamber’in çocuklara bereket niyazında bulunması onlar için Allah’tan hayırlı ve uzun 

ömür istemesi anlamı taşımaktadır.10 

Tahnîk yapmak suretiyle yeni doğan çocuğu hayatının ilk anlarında tatlı bir şey ile 

karşılamak bir hayır ve uğur telakkisi olarak görülmüştür.11 Hadis şârihleri tahnîk 

uygulamasını Hz. Peygamber’in teberrüken12 yani hayır ümit ve beklentisiyle yaptığını, 

ayrıca doğumun ilk günlerinde veya daha sonra faziletli ve salih kişiler tarafından da bu 

işlemin yapılmasının ve onların hayır dualarını almanın müstehap olduğunu 

söylemişlerdir. Tahnîk yapan kişinin kadın veya erkek olması farketmemektedir.13 

Bedreddin el-Aynî’ye (öl. 855/1451) göre hurma ile tahnîk yapma, çocuğun inançlı 

olmasını sağlama ve Allah’tan lütuf beklentisi içinde olma düşüncesine dayanmaktadır. 

Hz. Peygamber, hurma ile mümin arasında benzerlik kurmuş, hurmanın çekirdeğine 

varıncaya kadar faydalı olması gibi müminin de her zaman faydalı işler yaptığını 

söylemiştir.14 Tahnîkin bebeğin çene ve ağız adalelerini güçlendirerek annesini emmeye 

 
Esîr, en-Nihâye fî garîbi'l-hadîs ve'l-eser, thk. Tâhir Ahmed ez-Zâvî - Mahmûd Muhammed et-Tanâhî 
(Beyrut: el-Mektebetu'l-İlmiyye, 1399/1979), 1/453;  

7 Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî, Kitâbu'l-Ayn, 3/64; İbnu’l-Esîr, en-Nihâye fî garîbi'l-hadîs, 1/452; Ebû Ubeyd, el-

Kāsım b. Sellâm, Garîbu'l-Hadîs, thk. Huseyn Muhammed Şeref (Kahire: y.y., 1404/1984), 3/22; Ebu’l-Fadl 
Cemâluddîn Muhammed İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab (Beyrut: Dâru Sâdir, 1414/1993),10/416.  

8Ebû Zekeriyya Yahyâ b. Şeref en-Nevevî, el-Minhâc şerhu sahîhi Müslim b. Haccâc (Beyrut: Dâru İhyâi’t-

Turâsi’l-Arabî, 1392/1973), 14/126; Ebû Muhammed Bedruddîn Mahmud b. Ahmed el-Aynî, Umdetu’l-kārî 
şerhi Sahîhi’l-Buhârî. thk. Abdullah Mahmûd Muhammed Ömer (Lübnan: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2009), 
17/196. 

9 Günay Tümer, "Bereket", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 05.12. 2020).  
10 Nevevî, el-Minhâc, 14/126. 
11 Cevâd Ali, el-Mufassal fî Târîhi'l-Arab Kable'l-İslâm (b.y.: y.y.,1422/2001), 8/243-244. 
12 Teberrük, lügatte uğurlu sayma, bereket umma anlamına gelmektedir. Bk. Ebu’t-Tâhir Mecdüddîn 

Muhammed b. Ya‘kūb el-Fîrûzâbâdî, el-Kāmûsu’l-muhît (Beyrut: y.y., ts.), 3/303. 
13 Nevevî, el-Minhâc, 14/126; Aynî, Umdetu’l-kārî, 17/ 51. 
14 Aynî, Umdetu’l-kārî, 21/84. 
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hazır hale gelmesi15 ve yemeğe alıştırılması gibi faydalarından da bahsedilmiştir.16 Tahnîk 

uygulamasıyla çocuğun ruh ve beden açısından sağlıklı olmasının hedeflendiği, sâlih bir 

kişini duasından bereket umulduğu, çocuğun midesine de ilk defa helâl ve tatlı bir 

besinin girmesinin arzulandığına da açıklama olarak yer verilmiştir.17 Ancak bereketin 

salih kulların tükürüklerinden beklendiğine yönelik anlayışların dile getirilmesi dikkat 

çekmektedir. Nevevî’nin (öl. 676/1277) salih kişilerin tükürükleriyle teberrük 

edilebileceğini belirterek bu uygulamanın teberrük yönünü salih kişilerin tükürüklerine 

bağlaması düşündürücüdür.  

İslam’dan önce mevcut olan ve Hz. Peygamber tarafından sürdürülen tahnîk 

uygulaması daha sonraki dönemlerde de, bebeğin sâlih, âlim bir kişiye götürülmesi 

suretiyle devam ettirilmiştir. Bu durum sünnetin ibkası olarak görülmüştür.18 

Günümüzde de tahnîk uygulaması Türkiye’de ve çeşitli İslâm ülkelerinde farklı 

isimler altında ve değişik biçimlerde sürdürülmektedir.19 Bu uygulamanın Arap 

ülkelerinde daha yaygın olduğu görülmektedir.20   

  Ancak günümüzde çocuk yetiştirme ve eğitimi konusunda dünyadaki gelişim ve 

değişim, aile yapısındaki değişimler, köyden kente göç, ebeveynlerin eğitim düzeyinin 

artması, çeşitli kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve gelenekten bilimselliğe yönelme 

gibi sebeplerle çocuk eğitiminde geleneksel uygulamalardan uzaklaşıldığı da gözardı 

edilemeyecek bir gerçektir.21 

2. Hz. Peygamber’in Tahnik Yaptığı Çocuklar 

Çalışmamız esnasında Hz Peygamber’in azımsanmayacak sayıda çoçuğa tahnîk 

yaptığı görülmüş ve 15 çocuk ismi tespit edilmiştir. Bu isimler arasında kaynaklarda en 

fazla zikredilenler başta Abdullah b. Ebî Talha olmak üzere, Abdullah b. Zübeyr ve 

İbrâhim b. Ebû Mûsâ el-Eş‘arîdir. Bu bilgiler o dönemde tahnîkin yaygın bir uygulama 

olduğunu göstermektedir.  

 
15 Abdullah Nâsih Ulvan, Terbiyetü’l-evlad fi’l-İslâm (Kahire: Dâru’s-Selâm, 2002), 1/61; Eşvak Said Radınî, 

“Doğumunun İlk Haftasında Bebek İle İlgili Hükümler”, çev. Abdülkadir Şanalmış, İslam Hukuku 
Araştırmaları Dergisi 35 (2020), 683. 

16 İbrahim Canan, Hz. Peygamber'in Sünnetinde Terbiye (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1980), 81. 
17 Zekeriya Güler, "Tahnîk", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 06.12.2020). 
18 Canan, Hz. Peygamber'in Sünnetinde Terbiye, 81. 
19 Güler, "Tahnîk". Mesela tahnik, Uygur Türklerinde “Bovakni ağızlandiriş”adı ile uygulanmaktadır. Geniş 

bilgi için bk. Adem Öger, “Uygur Türklerinin Doğum Âdetleri”, Turkish Studies 7/1 (2012),1686. 
20 Erol Erkan, “Suriyeli Göçmenler ve Dini Hayat: Uyum, Karşılaşma, Benzeşme Gaziantep 

Örneği”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 16/2 (2016), 80; İbrahim Baz, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında 
Irak ve Suriye’ye Göçen Cizreli Alim ve Sufiler”, edt. M. Nesim Doru, Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre 
(Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu Bildirileri) (İstanbul: y.y., 2012), 252.  

21 Handan Asûde Başal, “Türkiye’de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine 

İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19/1 (2006), 45-70. 
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Tahnîk ile ilgili rivayetler pek çok kaynakta yer almakla birlikte Müslim Sahîh’inde 

tahnîk ile ilgili özel bir bâb açmıştır.22  

Tahnîk konusunda kaynaklarda en fazla zikri geçen bir rivayet Hz. Âişe’den 

nakledilmektedir. Hz. Âişe, yeni doğan çocukların Hz. Peygamber’e getirildiğini, Hz. 

Peygamber’in de onlara tahnîk yapıp bereket duasında bulunduğunu aktarmaktadır. 23  

Hz. Peygamber’in tahnîk yaptığını tespit ettiğimiz çocuk isimleri ve onlarla ilgili 

bilgileri zikredeceğiz.  

1. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin 

  Hz. Peygamber’in torunları Hasan ve Hüseyin’e tahnîk yaptığı bilgisi oldukça 

sınırlı sayıda rivayet ve kaynakta yer almaktadır.  

  Hz. Ali’den nakledilmekte olan bir rivayet şöyledir: “Hasan doğduğunda ona Harb 

ismini verdim. Ebû Harb künyesiyle anılmak hoşuma gidiyordu. Nebî geldi, ona tahnîk 

yaptı. “Oğluma ne isim verdiniz?” dedi. “Harb” dedik. “Onun ismi Hasen’dir” dedi. Sonra 

Hüseyin doğdu. Ona Harb ismini verdim. Nebî geldi ona tahnîk yaptı. “Oğluma ne isim 

verdiniz?” dedi. “Harb” dedik. “Onun ismi Hüseyn’dir” dedi.”24  

Tespit edebildiğimiz başka bir rivayet, Hz. Hüseyin ile ilgili olup bu rivayette Hz. 

Peygamber’in ona tahnîk yaptığı, dua ettiği ve Hüseyin adını koyduğu bildirilmekte, 

babasının Harb veya Cafer ismini vermiş olduğundan, yedinci günde ismi konup akîka 

kurbanı kesildiğinden bahsetmektedir.25  

Bazı rivayetlerde tahnîkten bahsetmeyip sadece Hz. Peygamber tarafından 

isimlerinin konulduğu zikredilmektedir.26 Hasan ile ilgili bir rivayet Ebû Râfi’den şöyle 

nakledilmektedir: “Hz. Fatıma oğlu Hasan’ı doğurduğu zaman, Rasûlullah’ı kulağına ezan 

okurken gördüm.”27 Rivayetin bazı tariklerinde onun için bir akîka kurbanı kesildiği bilgisi 

de yer almaktadır.28 

 

 
22 “Yeni doğan çocuğa tahnîk yapılmasının ve onun salih bir kimseye götürülerek tahnîk yapılmasının güzel 

görülmesi…” başlıklı bâb başlığı. “Âdâb”, 5) Müslim, “Âdâb”, 5. 
23 Ebû Abdİllâh Amed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî, el-Müsned, nşr. Şuʿayb el-Arnaût (b.y.: 

Müessesetü’r-Risâle, 1421/2011), 6/212; Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiʿu’s-sahîh, 
thk. Muhibbiddîn el-Hatîb - Muhammed Fuâd Abdulbâkî (Kahire: el-Matbaatu’s-Selefiyye, 1400), 
“Edeb,109; “Akîka”, 1; Müslim, “Tahâra”, 101, “Âdâb”, 27; Ebû Dâvûd, ”Edeb”, 115. 

24 Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdilhâlik el- Bezzâr, el-Bahru'z-Zehhâr, thk. Mahfûz Rahmân Zeynullâh - Adil 

b. Saʿd - Sabrî Abdulhâlık eş-Şâfiʿî (Medine: Mektebetu’l-Ulûm ve’l-Hikem, 1988/2009), 2/315.  
25 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 11/474. 
26 Ebu'l-Hasen Nûruddîn Alî b. Ebî Bekr b. Süleymân el-Heysemî (ö.807/1405), Mecmaʿu'z-Zevâîd ve 

Menbaʿu'l-Fevâid, nşr. Hüsâmeddîn el-Kudsî (Kahire: Mektebetu'l-Kudsî, 1414/1994), 8/52. 
27 Ebu Dâvud, ”Edeb”, 115; Tirmizî, “Edâhî”, 17. 
28 Tirmizî, “Edâhî”, 17. 
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2. Abdullah b. Ebî Talha 

Hz. Peygamber’in tahnîk yaptığı çocuklar ile ilgili rastlayabildiğimiz en fazla bilgi 

Abdullah b. Ebî Talha hakkındadır ve bu bilgiler çok sayıda kaynakta zikredilmiştir. Enes 

b. Mâlik’in yeni doğan kardeşi Abdullah ile ilgili rivayetlerin29 hepsi Enes b. Mâlik’ten 

nakledilmektedir.  

Kaynaklarda Abdullah b. Ebî Talha’nın tahnîki ile ilgili iki tür rivayetten 

bahsedilebilir. Bir kısım rivayet sadece Abdullah’ın doğumu ve sonrası işlemlerden 

bahsederken bir kısmı Ebû Talha ve Ümmü Süleym’in bir çocuklarının vefat ettiği gün ile 

ilgili bazı bilgilerin akabinde Abdullah’ın doğumundan bahsetmektedir.30 

Enes b. Mâlik’in naklettiği birbirine benzer içeriğe sahip rivayetlerden biri şöyledir: 

“Ümmü Süleym bir oğlan çocuğu dünyaya getirince, çocuğu benimle Rasûlullah’a 

göndermek istedi. Ben de hurma ile birlikte çocuğu Rasûlullah’a götürdüm. Rasûlullah’ın 

üzerinde bir aba vardı ve devesini katranlıyordu. Rasûlullah çocuğu görünce ‘Yanında 

hurma var mı?’ diye sordu. Ben de ‘Evet, var’ dedim. Bunun üzerine Rasûlullah hurmaları 

ağzına atıp çiğnedi. Sonra çocuğun ağzını açtı ve hurmayı içine koydu. Çocuk da onu 

emmeye (yalanıp, ağzını şapırdatmaya) başladı. Bunu gören Rasûlullah, ‘Ensar’ın sevdiği 

şey hurmadır’(bazı tariklerde ‘Ensâr’ın hurma sevgisine bakın’), buyurdu. Rasûlullah 

tahnîkten sonra çocuğa Abdullah adını verdi.” 31  

3. Abdullah b. Zübeyr b. Avvâm 

Abdullah b. Zübeyr ile ilgili birçok kaynakta yer alan ve pek çoğu Esmâ bnt. Ebî 

Bekr’den nakledilen benzer içerikli rivayetlerden birisi şöyledir:  

Esmâ bnt. Ebî Bekr şöyle anlatıyor: “Mekke’de Abdullah b. Zübeyr’e hamile 

kalmıştım. Doğum yaklaşmıştı ki, Mekke’den çıktım ve Medine’ye geldim. Kubâ’da 

misafir kaldım ve çocuğumu Kubâ’da doğurdum. Sonra Rasûlullah’a giderek çocuğu onun 

kucağına verdim Rasûlullah hemen bir hurma istedi. Hurmayı ağzında çiğneyerek 

ezdikten sonra, çocuğun ağzına koydu. Böylece çocuğun midesine inen ilk şey 

Rasûlullah’ın tükürüğü oldu. Sonra (yumuşattığı o) hurma ile çocuğun damağını ovdu, 

çocuğa dua etti ve bereket diledi.32 Müslüman aileden ilk doğan çocuk bu idi. (Medine’de 

 
29 Enes b. Mâlik’in annesi Ümmü Süleym bnt. Milhân, Enes’in babası Mâlik b. Nadr’dan sonra Ebû Talha ile 

evlenmiş, bu evlilikten Ebû Umeyr ve Abdullah adlarındaki çocukları dünyaya gelmiştir. Geniş bilgi için bk. 
M. Yaşar Kandemir, "Ümmü Süleym", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Erişim 03 Aralık 2020).  

30 Bu ikinci tür rivayet için bk. Buhârî, “Akîka”, 1; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/175. Müslim, “Âdâb”, 23. 
31 Ebû Abdillâh Muhammed İbn Sa‘d, et-Tabakâtu'l-Kübrâ, thk. Ali Muhammed Ömer (Kahire: Mektebetu’l-

Hanci, 2001), 10/401, 10/403; Buhârî, “Akîka”, 1; Müslim, “Âdâb”, 22. 
32İbn Sa‘d, et-Tabakât, 6/474; Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl el-Buhârî, et-Târîhu'l-kebîr (Haydarâbâd: 

Dâiratü'l-Maʿârifi'l-Osmâniyye, t.s.), 5/6; Buhârî, “Akîka”, 1; Müslim, “Âdâb”, 25-26; Ebû Hâtim 
Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Bustî, es-Sahîh. thk. Şuʿayb Arnaût (Beyrut : Müessesetü'r-Risâle, 
1408/1988), 16/56.  
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bütün Müslümanlar) onun doğumuna çok sevindiler. Çünkü ‘Yahudiler size sihir yaptılar, 

asla doğum yapamayacaksınız’ diye bir şayia çıkarılmıştı.”33 

Kaynakların verdiği bilgiye göre Muhacirler Medine’ye gelince Yahûdilerin onlara 

büyü yaptığı, bu yüzden çocuklarının olmayacağı şeklinde bir dedikodu çıktığı için, 

Medine’de dünyaya gelen ilk muhacir çocuğu olması dolayısıyla Abdullah b. Zübeyr’in 

doğumu Müslümanlar arasında büyük bir sevince yol açmış öyle ki Medine tekbir 

sesleriyle inlemiştir.34 

Ümmü Gülsüm’ün Hz. Aişe’den naklettiği bir rivayete göre Abdullah’ı Hz. 

Peygamber’e Hz. Âişe götürmüş, Hz. Peygamber onun ismini koyup tahnîk yaptıktan 

sonra Âişe’ye “sen Ümmü Abdullahsın” demiş ve bundan sonra Hz. Âişe’ye -çocuğu 

olmadığından- bu şekilde hitap edilmiştir.35 Rivayetin başka bir tarikinde de Rasûlullah’ın 

Zübeyr'in evinde bir kandil görüp, “Ey Âişe! Ben Esmâ'yı doğum yapmış zannediyorum. 

Sakın çocuğa isim koymayın, ben isim koyacağım!” dediği, sonra isim koyup tahnîk 

yaptığı zikredilmektedir.36  

4. İbrâhim b. Ebû Mûsâ el-Eş‘arî 

Bu hususta Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’nin şöyle dediği nakledilmiştir: “Bir oğlan çocuğum 

dünyaya geldi. Onu alıp Nebî’ye götürdüm. Çocuğun adını İbrahim koydu ve hurma ile 

tahnîk yaptı. Bereket dileğinde bulunduktan sonra da çocuğu bana verdi. 37 

5. Abdullah b. Abbâs  

Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, Abdullah b. Abbâs’ın doğumu ile ilgili zikredilen 

bilgiler şöyledir: 

“Abbâs, Ümmü’l-Fadl Abdullah’a hamile kaldığı zaman Hz. Peygamber’e gelerek: 

‘Yâ Muhammed! Öyle sanıyorum ki karım Ümmü’l-Fadl hamile kalmıştır.’ deyince Hz. 

Peygamber: ‘Umarım ki Allah onun doğuracağı çocuk sebebiyle gözlerinizi aydın kılar, 

yüzünüzü ağartır.’ diye dua etmiştir. Daha sonra Abbâs, Abdullah doğar doğmaz onu Hz. 

Peygamber’in yanına getirmiş, Rasûlullah da onu kucağına alarak: ‘Allahım onu dinde 

fakih kıl, Kitab’ın açıklamasını ona öğret.’ diye dua etmiş ve tükürüğünü onun ağzına 

 
33 Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî, Maʿrifetu's-sahâbe, nşr. Âdil b. Yûsuf el- Azzâzî (Riyâd: 

Dâru'l-Vatan, 1419/1998), 3/1647; Ebû Ömer Yûsuf b. Abdillah b. Muhammed b. Abdilberr, el-İstîâb fî 
marifeti’l-ashâb, nşr. Ali Muhammed el-Becâvî (Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1413/1992), 3/906. 

34 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 6/473; Buhârî, “Menâkibu’l-Ensâr”, 45; “Akîka”, 1; Müslim, “Adâb”, 25; Ebû Nuʿaym 
Maʿrifetu's-sahâbe, 3/1647; İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 3/ 906.  

35 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 6/475. 
36 Tirmizi, “Menakib”, 45. 
37İbn Sa’d, el-Tabakât, 4/100; Buhârî, “Edeb,109; “Akîka”, 1; Müslim, “Âdâb”, 24. 
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sürmüştür. Ashâb, Rasûlullah’ın bunu Abdullah’tan başka kimseye yapmadığını rivâyet 

etmiştir.38  

6. Abdurrahman b. Zeyd b. Hattâb el-Adevî 

Hz. Ömer’in ağabeyi Zeyd b. Hattâb’ın oğlu Abdurrahman doğduğunda dedesi Ebû 

Lübâbe, onu hurma liflerine sararak Hz. Peygamber’e götürmüş, Hz. Peygamber de âdeti 

üzere onun adını koyduktan sonra tahnîk yapmış ve onun başını okşayarak dua etmiştir. 

Hz. Peygamber vefat ettiğinde Abdurrahman altı yaşındadır.39 

Rivayetin başka bir tarikinde Ebû Lübâbe çocuğu götürünce Rasûlullah’ın: “Elindeki 

nedir” diye sorduğu, Ebû Lübâbe’nin “Kızımın oğlu” diye cevap verdiği, Hz. Peygamber’in: 

“Bu kadar küçük yaratılışta bir çocuk daha önce hiç görmedim” dediği 

nakledilmektedir.40  

7. Abdullah b. Hâris b. Nevfel 

Bu konudaki rivayet şudur: “Hâris b. Nevfel’in Hz. Peygamber zamanında bir oğlu 

oldu. Adı Abdullah b. Hâris idi. Doğduğunda babası onu Rasûlullah’a götürdü. Rasûlullah 

ona tahnîk yaptı ve dua etti.”41  

8. Muhammed b. Sâbit b. Kays 

Bu hususta nakledilen bilgilere göre Cemile bnt. Ubeyy, Sâbit b. Kays’dan bedel 

karşılığı boşandıktan sonra bir çocuk doğurmuş ve onu hurma liflerine sararak Sâbit’e 

göndermiştir. Sâbit onu Rasûlullah’a götürmüş, Rasûlullah ona tahnîk yapmiş ve 

Muhammed ismini koymuştur.42 Rivayetin bazı tariklerinde Rasûlullah’ın “Allah onu 

rızıklandırsın diye dua ettiği ve acve hurması ile tahnîk yaptığına dair bilgiler yer 

almıştır.43  

9. Nu‘mân b. Beşîr 

Ensar arasında hicretten sonra doğan ilk çocuk olan Nu‘mân b. Beşîr’in doğumuyla 

alakalı bilgiler kendi ağzından şöyle anlatılmaktadır: 

 
38 Ebu’l-Fidâ İsmâîl İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî (b.y.: Dâru Hicr, 

1997), 12/79, 81; İbn Abdilber, el-İstîâb, 3/935. 
39 İbn Abdilberr, el-İstîâb, 2/834; Ebu'l-Kāsım Alî b. el-Hasen İbn Asâkir, Târîhu Dimeşk, thk. Amr b. Gurâme 

el-Umrevî (b.y.: Dâru'l-Fikr, 1415/1995), 27/319; Ebû'l-Haccâc Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdirrahmân b. Yûsuf 
el-Mizzî, Tehzîbu'l-kemâl fî esmâi'r-ricâl, nşr. Beşşâr Avvâd Maʿrûf (Beyrût: Müessesetü'r-Risâle, 
1400/1980), 17/121; Ebû'l-Fadl Ahmed b. Alî İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe fî temyîzi's-sahâbe, nşr. Âdil 
Ahmed Abdulmevcûd - Alî Muhammed Muʿavvad (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1415/1994), 5/30. 

40İbn Abdilberr, el-İstîâb, 2/834; İbn Asâkir, Târîhu Dimeşk, 27/319; Mizzî, Tehzîbu'l-kemâl, 17/121; İbn 

Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, 5/30. 
41İbn Sa‘d, et-Tabakât, 4/52; İbn Asâkir, Târîhu Dimeşk, 27/319. 
42 İbn Sa‘d, et-Tabakâti, 4/343; Ali el-Kārî, Ebu'l-Hasen Nûruddîn Alî b. Sultan Muhammed el-Kārî, Şerhu'ş-

Şifâ (Beyrût: Dâru'l-Kutubu'l-İlmiyye, 1421), 2/390. 
43 Abdurrahmân b. Muhammed b. İshâk b. Mende, el-Mustahrec min kütübi'n-nâs li't-tezkirati ve'l-

mustatrafi min ahvâli'r-ricâli li'l-maʿrife, thk. Amir Hasen Sabrî et-Temîmî (b.y.: y.y., ts.), 2/140. 
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“Ben Rasûlullah’ın Medine’ye hicretinden sonra ensardan ilk doğan çocuğum. 

Annem Abdullah b. Ravâha’nın kardeşi Amra binti Ravâha beni Rasûlullah’a götürmüş. O 

bana bir hurma ile tahnîk yapmış. Ben yalayıp şapırtdatınca Rasûlullah: ‘Ensarın hurma 

sevgisine bak’ demiş”. Rivayetin devamında Amra’nın onu yedinci gününde Rasûlullah’a 

götürdüğü ve Rasûlullah’ın saçının traş edilmesini istediği, onu traş edip hayır duada 

bulunduğu ve ona bir akika kurbanı kesilmesini söylediği zikredilmektedir.44 Rivayetin 

başka bir tarikinde Amra’nın Hz. Peygamber’den onun malının ve çocuklarının çok olması 

için dua etmesini istediği nakledilmektedir.45 

10. Abdullah b. Âmir b. Kurayz b. Rabîa 

Abdullah b. Âmir hicretten 4 yıl sonra Mekke’de doğmuş, Rasûlullah yedinci yılda 

umre için (Umretü’l-kazâ) Mekke’ye geldiğinde üç yaşlarında iken Hz. Peygamber’e 

getirilmiş, Hz. Peygamber ona tahnîk yapmış, onu okşamış ve “O bizim oğlumuzdur, 

içinizde bize en çok benzeyen odur”, “Hiçbir zaman susuz kalmasın” diye dua etmiştir.46 

Bazı tariklerde “Muttaki ol” diye dua ettiği kaydedilmiştir.47 

11. Yahyâ b. Hallâd ez-Zürakî 

Yahya b. Hallâd ile ilgili rivayete göre o, doğduğunda Rasûlullah’a götürülmüş, 

Rasûlullah ona tahnîk yapmış ve “Ona Yahyâ b. Zekeriyya’dan sonra verilmemiş bir isim 

vereceğim” diyerek onu Yahyâ olarak isimlendirmiştir.48 

12. Sinan b. Seleme b. el-Muhbik el-Hüzelî  

Sinan b. Seleme’nin doğumu ile ilgili olarak Huneyn Gazvesi’nde doğduğu, doğumu 

müjdelendiğinde babası Seleme b. el-Muhbik’in, “onunla birlikte bana ondan daha sevgili 

olan Allah yolunda savaşacağım” dediği ve onu Hz. Peygamber’e götürdüğü, Hz. 

Peygamber’in tahnîk yaparak Sinan ismini koyduğu bildirilmektedir.49 

13. Muhammed b. Nübayt 

Muhammed b. Nübayt Hz. Peygamber hayatta iken doğmuş, Hz. Peygamber ona 

Muhammed ismini koymuş ve tahnîk yapmıştır.50  

 

 

 
44 İbn Sa’d, et-Tabakât, 5/363-364. 
45 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 5/364. 
46 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 7/48; İbn Asâkir, Târîhu Dimeşk, 29/ 249.  
47Ebû Muhammed Abdullâh b. Muslim b. Kuteybe ed-Dîneverî, el-Maʿârif, nşr. Servet Ukkâşe (b.y.: el-

Heyʾetu'l-Mısriyyetü'l-Âmme, 1413/1992), 321. 
48İbn Saʿd, et-Tabakât , 7/75. 
49İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 2/657; Ahmed b. Yahyâ b. Câbir el-Belâzurî, (ö.279/893), Ensâbu'l-Eşrâf, nşr. 

Süheyl Zekkâr - Riyâd ez-Zerkelî (Beyrût: Dâru'l-Fikr, 1417/1996), 11/254; Ebû Muhammed Abdurrahman 
b. Muhammed İbn Ebî Hâtim er-Râzî, el-Cerh ve't-Taʿdîl, nşr. Abdurrahmân b. Yahyâ el-Muʿallimî el-
Yemânî (Beyrut: y.y., 1952), 4/250. 

50İbnu'l-Esîr el-Cezerî. Üsdü'l-Ğâbe, 5/108; Kādî İyâz, eş-Şifâ, 2/213; İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe, 6/202.  

https://islamansiklopedisi.org.tr/umretul-kaza
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14. Abdullah b. Hâris b. Amr el-Kureşî 

Abdullah b. Hâris Hz. Peygamber zamanında doğmuş, Hz. Peygamber ona tahnîk 

yapmıştır.51 

15. Münzir b. Ebî Üseyd es-Sâidî 

Diyanet İslam Ansiklopedisi’nin “Tahnîk” maddesinde Hz. Peygamber’in tahnîk 

yaptığı çocuklar arasında ismi zikredilen Münzir b. Ebû Üseyd’e Hz. Peygamber’in tahnîk 

yaptığına dair bir bilgi tespit edemedik.  

Onun doğumu ile ilgili tespit ettiklerimiz şu bilgilerle sınırlıdır: Sehl b. Sa‘d, Münzir 

b. Ebû Üseyd doğduğunda onu Hz. Peygamber’e götürmüş, Hz. Peygamber onu dizine 

oturtmuş ismini sormuş, ismini söylediklerinde o ismi reddederek ona Münzir adını 

vermiştir.52 

Tahnîkin Sünnet Olarak Kabulü ve Değerlendirilmesi   

Hz. Peygamber tarafından yaygın bir biçimde tatbik edildiği anlaşılan tahnîk 

eyleminin Hz. Peygamber’in fiillleri içerisindeki yerinin tespit edilmesi ve bu eylemin 

sünnet olup olmadığının değerlendirilmesi önem arz etmektedir.  

Öncelikle belirtilmesi gereken husus tahnîk uygulamasının İslam’dan önce de 

uygulanan bir Arap âdeti olduğu hususudur. İslam’dan önce de uygulanmakta olan bir 

âdetin Hz. Peygamber tarafından onaylanmış ve sürdürülmüş olması söz konusudur. 

Mesele bu tür bir uygulamanın sünnet olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. 

Tahnîkin cahiliyede uygulanan bir âdet olduğu bilgisi kaynaklarda kaydedilmiştir. 

Cevâd Ali (1907-1987), el-Mufassal fî târîhi’l-Arab kable’l-İslâm isimli eserinde cahiliye 

döneminde çocuk doğduğunda kesilen akîka kurbanının anlam ve uygulanış şeklinden 

bahsederken tahnîki de zikredererek, bu eylemin ağızda yumuşatılmış bir hurma, arı balı 

veya ateş değmemiş tatlı cinsinden bir şey sürülerek gerçekleştirildiğini ifade eder.53 

Muhammed Revvâs Kal‘aci’de tahnîkin İslam’dan önce de uygulanan bir Arap âdeti 

olduğunu belirtir.54 Tahnîk dışında yeni doğan çocuklar için akîka kurbanı kesmek, 

başlarını traş etmek ve bunları yedinci günde yapmak gibi uygulamalar da cahiliye 

döneminde mevcut âdetlerden olup55 -bir kısmı bazı değişikliklere uğrayarak- devam 

 
51İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 3/20. 
52Ebu’l-Hasen Alî b. el-Caʿd b. Ubeyd el-Cevherî. Müsnedü İbni'l-Caʿd (b.y.: y.y., 1417/1996), 431; Buhârî, Ebû 

Abdillah Muhammed b. İsmâîl. et-Târîhu'l-Evsât. nşr. Mahmûd İbrahim Zâyed (Kahire: Mektebetu Dâri't-
Turâs, 1397/1977), 1/86; İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 4/1448; Müslim, “Âdâb”, 29. 

53 Cevâd Ali, el-Mufassal fî târîhi'l-Arab kable'l-İslâm (b.y.: y.y.,1422/2001), 8/243-244. 
54 Muhammed Ravvâs el-Kal‘aci, el-Mevsûatu’l-Fıkhiyye el-Müyessera (Beyrut: Dâru’n-Nefâis, 1431/2010), 

1/445. 
55 Mehmet Birsin, “Akika Kurbanın Fıkhi Hükmünün Tayininde Rivayetlerle Taşınan Âdetin Etkisi”, Sosyal 

Bilimler Araştırma Dergisi 9/18 (2011), 114,129. 
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ettirilmiştir.56 Hadis rivayetleri de bu uygulamaların İslam öncesi Arap toplumunda yer 

aldığına delalet etmektedir.57  

Cevâd Ali, akîka, ve tahnîk gibi uygulamalardan bahsederken bu tür âdetlerin 

toplumsal ve kültürel yönüne de dikkat çekmektedir. Yahûdilerin çocuğu tuzla 

ovduklarını, yeni doğan çocuğu bu tür şeylerle karşılamanın eski toplumlarda çok yaygın 

olduğunu, günümüz toplumlarının aksine eski toplumlarda bu gibi âdet ve uygulamaların 

birbirlerinden pek farklı olmadığını söyler. Yeni doğan çocuğun bedenini tatlı bir şey veya 

tuz ya da benzer bir şey ile ovarak karşılamanın bir hayır ve uğur telakkisi manasını 

taşıdığını belirtir. Tatlının saadet ve sevincin simgesi, tuzun ise eski toplumlarda hayatın 

önemli unsurlarından biri olduğunu, ekmek ve tuzun ikisi birlikte günümüzde bile 

sadakat ve meveddetin simgesi olduğunu belirtir.58 

Bir âdet olduğu anlaşılan tahnîk uygulaması belirttiğimiz üzere Hz. Peygamber 

tarafından onaylandığı ve bizzat uygulandığı için sünnet ve müstehap olarak kabul 

edilmiştir.59 

Günümüzde de gerek İslam’da çocuk eğitimi ve terbiyesi konusunda kaleme 

alınan kitap ve makale düzeyindeki çalışmalarda gerekse sosyal medya mecralarında 

tahnîk uygulamasının sünnet olduğu ifade edilmekte ve bazılarında da bu uygulamanın 

devam ettirilmesi tavsiye edilmektedir. İslam’da çocuk eğitimi ve terbiyesi konusunda 

yapılan çalışmalarda tahnîk hakkındaki değerlendirmelere bakıldığında; bu uygulama 

nebevî terbiye medotunda yer alan bir unsur olarak görülmüş,60 sünnet ve müstehap 

olduğu yönünde oldukça yaygın bir kabulle karşılanmış,61 bebeğin doğduğu ilk hafta 

içerisinde icra edilmesi gereken sünnet ve âdâbın en önemlileri arasında sayılmış, 

İslâm’ın yeni doğan çocuk için yerine getirilmesini gerekli kıldığı uygulamalardan ve 

haklardan birisi olduğu söylenmiş62 ve ashâb döneminde titizlikle uygulanan bu âdâbın 

maalesef bugün, özellikle de ülkemizde, unutulan İslamî âdetler arasında yer aldığı ifade 

 
56 Birsin, “Akika Kurbanın Fıkhi Hükmünün Tayininde Rivayetlerle Taşınan Âdetin Etkisi”, 128-130. 
57 Ebû Dâvûd, “Dahâyâ”, 20; İbn Hibbân, es-Sahîh, 12/124.  
58 Cevâd Ali, el-Mufassal, 8/243-244. 
59 Nevevî, el-Minhâc, 14/126 
60 Canan, Hz. Peygamber'in Sünnetinde Terbiye, 81; Ulvan, Terbiyetü’l-evlad fi-l-İslâm, 1/61; Abdulhalim 

Oflaz, “Çocuk Eğitimi/Terbiyesi’nde Nebevî Metod”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2017), 
293. 

61 Canan, Hz. Peygamber'in Sünnetinde Terbiye, 81; Ulvan, Terbiyetü’l-evlad fi-l-İslâm, 1/61; Asaf Ataseven , 
“Çocuğun Süt Dönemi ve Süt İle Beslenmesi”, İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi (I), 2005, 265; Abdurrahman 
Daş, “Türklerde Ad Koymanın Dini ve Milli Boyutu”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (1996), 
397; Erol Erkan, “Suriyeli Göçmenler ve Dini Hayat: Uyum, Karşılaşma, Benzeşme Gaziantep 
Örneği”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 16/2 (2016), 80; Hatice Toksöz, “Osmanlı Klasik Dönem 
Ahlak Eserlerinde Çocuk Eğitimi” , Osmanlı Dünyasında Çocuk Olmak (İstanbul: y.y., 2012), 70.  

62 Eşvak Said Radınî, “Doğumunun İlk Haftasında Bebek İle İlgili Hükümler”, çev. Abdülkadir Şanalmış, İslam 

Hukuku Araştırmaları Dergisi 35 (2020), 579. 
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edilmiştir.63 Sosyal medya mecralarında da tahnîk ile ilgili sorulan sorulara cevap olarak 

bu uygulamanın, sabit bir sünnet, mendup ve müstehap olduğu yönünde fikirler beyan 

edilmektedir.64 Yine aynı sitelerde bu uygulamanın salih bir kimseye yaptırılarak devam 

ettirilmesinin güzel olacağı zikredilirken, bazılarında bugünkü ortamda ilk günden 

bebeğe bir hastalık bulaşma riski bulunduğundan ihtiyaten terk edilmesinin tercih 

edileceği belirtilmiştir.65 

Kuşkusuz bu mesele sünnetin mahiyeti ve Hz. Peygamber’in her söz, fiil ve 

onayının sünnet olarak görülüp görülmeyeceği yani sünnetin bağlayıcılığı problemi ile 

ilgilidir Esasen neyin sünnet olup olmadığı, sünnetse ne ölçüde bağlayıcı olduğu 

meselesi, kökleri sahâbe dönemine kadar uzanan, tarihi süreç içerisinde ve günümüzde 

de devam edegelen bir meseledir. İslam düşüncesinde Hz. Peygamber’in neredeyse 

bütün davranışlarını tâbi olunması gereken bir sünnet olarak değerlendiren anlayış ve 

ekoller bulunduğu gibi, onun fiillerini bağlayıcılık açısından kategorize eden anlayış ve 

yaklaşımlar da mevcut olmuştur. Bu husus ile daha çok fıkıh usûlcüleri meşgul olmuştur. 

Sünnet, Hz. Peygamber’in dînî ve ahlaki örnekliği olarak tanımlandığında, Hz. 

Peygamber’in beşer olarak yaptığı davranışları, tebliğle ilgisi bulunmayan hal ve fiilleri 

sünnet kavramının dışında kalmaktadır. Bunları da sünnete dahil ederek kavramı 

genişleten usûlcüler ise “Âdet Sünneti”, “Din Sünneti” gibi ayrımlara gitmek zorunda 

kalmışlardır.66 Nitekim konumuz bağlamında Muhammed Revvâs Kal‘acî tahnîkin, bir 

Arap âdeti olduğundan ibadet sünneti değil âdet sünnetleri arasında sayılması gerektiğini 

belirtmiştir.67 

Son asırlarda çok sayıda İslam âlimi sünneti ve Hz. Peygamber’in fiillerini 

bağlayıcılık açısından çeşitli şekillerde tasnif etmiş ve Hz. Peygamber’in her fiilinin 

bağlayıcı olmadığını ortaya koymuşlardır.68 Biz bu yaklaşımlardan konumuzun sınırları 

çerçevesinde ve tasniflerinde sadece âdet ve geleneklerin sünnet içerisindeki yerine 

temas eden âlimlerin görüşlerine kısaca temas edeceğiz.  

Hz. Peygamber’in âdet olarak yaptığı eylemlerden iki şey kastedilmektedir. 

Birincisi, Hz. Peygamber’in dinî ve taabbudî herhangi bir gaye gütmeden yaptığı iş ve 

 
63 Cemal Ağırman, “Ad Koyma ve Hz. Peygamber’in İsimlere Karşı Tutumu”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 2 (1998), 130. 
64 https://sorularlaislamiyet.com/yeni-dog-cocugun-agzina-hurma-surme-hususunda-bilgi-verir-misiniz; 

https://fetvameclisi.com/fetva-tahnîk-nedir-ve-nasil-uygulanir-bu-zamanda-uygulanmali-mi-74688.html; 
http://www.sorusorcevapbul.com/soru-cevap/muhtelif/yeni-dogan-bebegin-agzina-tatli-surmenin-
hikmeti-nedir 

65https://fetvameclisi.com/fetva-tahnîk-nedir-ve-nasil-uygulanir-bu-zamanda-uygulanmali-mi-74688.html;  
66 Hayreddin Karaman, “Zaman ve Mekânın Değişmesi Halinde Sünnetin Geçerliliği”, Sünnetin Dindeki Yeri –

Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi- 43-48. (b.y.: Ensar Neşriyar, ts.), 43.  
67 Muhammed Ravvâs el-Kal‘acı, el-Mevsûatu’l-Fıkhiyye el-Müyessera (Beyrut: Dâru’n-Nefâis, 1431/2010), 

1/445. 
68 Talat Sakallı, “Sünnet’in Bağlayıcılık Açısından Taksimi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi 2 (1995), 39-102.  

https://sorularlaislamiyet.com/yeni-dog-cocugun-agzina-hurma-surme-hususunda-bilgi-verir-misiniz
https://fetvameclisi.com/fetva-tahnik-nedir-ve-nasil-uygulanir-bu-zamanda-uygulanmali-mi-74688.html
http://www.sorusorcevapbul.com/soru-cevap/muhtelif/yeni-dogan-bebegin-agzina-tatli-surmenin-hikmeti-nedir
http://www.sorusorcevapbul.com/soru-cevap/muhtelif/yeni-dogan-bebegin-agzina-tatli-surmenin-hikmeti-nedir
https://fetvameclisi.com/fetva-tahnik-nedir-ve-nasil-uygulanir-bu-zamanda-uygulanmali-mi-74688.html
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alışkanlıkları, diğeri de içinde yaşadığı toplumun örf ve âdetleri gereği yaptığı ve işlediği 

fiillerdir.69 

Şah Veliyyullah Dihlevî (öl.1176/1762), sünneti ikiye ayırmış, ibâdet niyeti 

olmaksızın âdet kabilinden olanları risaletin dışında kalan bağlayıcı olmayan fiilleri olarak 

değerlendirmiştir.70 

Muhammed Ebû Zehre (1898-1974) Hz. Peygamber’in insanlık icâbı ve 

Arabistan’da yaygın olan geleneklere göre yapmış olduğu iş ve hareketleri tâbi olunması 

gereken fiilleri dışında tutmuştur.71 

  Süleymân el-Eşkâr, Hz. Peygamber’in bu tür fiillerini din ile alakası olmayan 

içinde bulunduğu toplumun âdet ve geleneklerine uyarak yaptığı fiiller olarak 

değerlendirmiştir.72  

Yûsuf el-Karadâvî’ye göre de bugün sünnet zannettiğimiz birçok fiil, kendi 

zamanına ve çevresine uygun Arap âdetidir.73 

Bu değerlendirmelerden hareketle diyebiliriz ki; bir Arap âdeti olduğu bilinen, 

İslam’dan önce de tatbik edilen tahnîk uygulaması da Hz. Peygamber’in içinde 

bulunduğu toplumun âdet ve geleneklerine uyarak yaptığı fiillerdendir, dînî bir yönü 

bulunmamakta ve sünnet kapsamına girmemektedir.  

Sonuç  

Tahnîk, İslam’dan önce de yeni doğan çocuklara tatbik edilen bir Arap âdetidir. Hz. 

Peygamber bu uygulamayı sürdürmüş ve çok sayıda çocuğa tahnîk yapmıştır. Bu 

uygulama Hz. Peygamber tarafından onaylandığı ve bizzat tatbik edildiği için sünnet 

olarak değerlendirilmiştir. Bu uygulamanın salih ve fazilet sahibi kişiler tarafından 

sürdürülmesi sünnetin ibkası olarak görülmüş, teşvik ve tavsiye edilmiştir. 

Bu noktada sünnetin anlam ve muhtevasının doğru tespit edilmesi ve Hz. 

Peygamber’in fiillerinin bağlayıcılık açısından değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Hz. 

Peygamber’in fiillerini bağlayıcılık açısından kategorize eden pek çok İslam âliminin ileri 

sürdüğü üzere Hz. Peygamber’in âdet ve gelenek olarak yaptığı fiilleri, sünnet kapsamı 

dışındadır veya bağlayıcı olmayan sünnet sınıfına dâhildir. Tahnîk uygulamasının da bu 

sınıfa girdiği açıktır.  

 
69 Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu (Ankara: Otto 

Yayınları, 4. Basım, 2014), 249-350.  
70 Şah Veliyyullâh ed-Dihlevî, Hüccetüllâhi’l-bâliğa, thk. Seyyid es-Sâbık (Beyrut: Dâru’l- Cîl, 1426/2005), 

1/271. 
71 Muhammed Ebû Zehre, İslam Hukuku Metodolojisi, trc. Abdülkadir Şener (Ankara: Fecr Yayınları, 4.Basım, 

1986), 101. 
72 Muhammed Süleyman el-Eşkâr, Ef'âlü'r-Rasûl (s.a.v) ve delâletuhâ ale'l-ahkâmi'ş-şer'iyye (Beyrut: 

Müessesetü'r-Risâle, 1988), 1/247. 
73 Yûsuf el-Karadâvî, el-Cânibu’t-teşrî‘ fî’s-sünneti’n-nebeviyye (es-Sünnetü’n-Nebeviyye ve 

menhecuhâ…..içinde) (Ammân: Müessesetü Âli’l-Beyt, 1991), 984. 

https://ekutuphane.diyanet.gov.tr/details?id=97255&materialType=KT&query=EF%27AL
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Ayrıca tahnîk, çok çeşitli bulaşıcı hastalık ve mikropların yaygın olduğu günümüz 

dünyasında hastalıklardan korunmada hijyen ve temizliğin önemi yönünden 

değerlendirildiğinde de sağlık açısından uygulanması değil uzak durulmasını gereken bir 

âdettir. Zararlı olduğu tespit edilen âdet ve uygulamaların terkedilmesi “faydanın temini 

ve zararın giderilmesini (celb-i maslahat ve def-‘i mefsedet)” ilkesini gaye ve temel esas 

kabul kabul eden dinimiz açısından da bir zorunluluk olarak görünmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM: İSLAM HUKUKUNDA ÇOCUK 

İSLÂM MİRAS HUKUKUNUN ÇOCUKLARIN HAKLARINI KORUMADAKİ İŞLEVİ 

Ahmet EKŞİ 

 

Giriş 

Toplumun en zayıf halkasını oluşturan çocuklar hem kişilikleri hem de sahip 

oldukları haklar bakımından korunmaya ve kollanmaya en çok ihtiyaç duyan kesimlerin 

başında gelir. Gerek fıkıh kitaplarında gerekse çocuk gelişimi ve eğitimine yer veren bazı 

eserlerde, gelişim safhaları ve bazen de cinsiyetleri dikkate alınarak farklı tanımlamalar 

yapılsa da genel itibariyle çocuk, “henüz bulûğ çağına ermemiş insan”a denir.1 İslâm 

hukukunda ise doğumla başlayan ve ergenlik çağına kadar devam eden döneme 

“çocukluk”, bu dönemi yaşayan kimseye de “çocuk” denir.2 Sağ olarak dünyaya gelmek 

şartıyla başlayan çocukluk evresi, temyiz çağına ve temyizden ergenliğe kadar olmak 

üzere ikiye ayrılır. Birinci dönemdeki çocuğa “gayri mümeyyiz”, temyiz çağındakine de 

“mümeyyiz” denir. Her iki dönemdeki çocuklar farklı dinî-hukukî hükümlere tâbidir. 3 

İslâm dini daha ana rahmine düştüğü andan itibaren çocuğa özel bir değer 

atfetmiş başta onun fiziki varlığı olmak üzere sahip olduğu haklar bakımından da koruma 

altına almıştır. Kürtajın yasaklanması, ona karşı bir cinayet işlenmesi 

halinde gurre4 denilen bir ceza-tazminat ön görülmesi, onun insan olarak varlığını 

korumayı hedeflemektedir. Diğer taraftan sağ doğmak şartıyla mûrisinin ölmesi 

durumunda miras payının ayrılarak bekletilmesinin ve lehine yapılan malî tasarrufların 

geçerli kabul edilmesinin, daha cenin döneminden itibaren çocuğun malî haklarının 

korunmasına matuf esaslar olduğu söylenebilir.5 Doğduğu günden itibaren kendisine 

vücub ehliyetinin tanınması ve rüşdüne erinceye kadar iş ve işlemlerinin veli/vasi 

tarafından çocuğun yararına ve adalet ilkesine uygun olmak kaydıyla yürütülmesinin şart 

koşulması6 da yine çocukların malî haklarını korumaya yönelik hukuki prensiplerdendir.  

 
 Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, aeksi72@hotmail.com 
1 Hayati Hökelekli, “Çocuk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 8/359. 
2 Mehmet Akif Aydın, “Çocuk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 8/ 

361. 
3 Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl es-Serahsî, Usulü’s-Serahsi, thk. Ebu’l Vefa el-Afgani, (Beyrut: 

Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1993), 2/333-334; Aydın, “Çocuk”, 8/361. 
4 İslâm hukukunda düşürülen ceninden dolayı verilmesi gereken malî tazminata “gurre” denir. Serahsî, el-

Mebsut (Beyrut: Daru’l-Marife, 1993), 26/87. 
5 Serahsî, Usulü, 2/333. 
6 Bk. Alâuddin Ebu Bekr b. Mes’ud Kâsânî, Bedâi‘u’s- sanâi‘ fi tertibi’ş-Şerai‘ (Beyrut: Daru’l-Kütübi’i-İlmiyye, 

1986), 2/241. 
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İslâm miras hukukunda bazı istisnalar hariç olmak üzere kız olsun erkek olsun 

mûrisin çocukları her durum ve şartta mirastan pay alma hakkına sahiptirler.7 Diğer 

mirasçılarla beraber bulunduklarında alacakları paylar değişiklik arzetse de hiçbir şekilde 

sakıt olmaları mümkün değildir.8 Hatta kötü niyetle olmasa bile mûris bir başkasına 

vasiyet edecek olsa malının 2/3 bunun dışında tutulmak suretiyle genelde varislerin 

özelde de çocukların mirastaki payları koruma altına alınmıştır.9 

Bu çalışmada çocukların mal varlığı hakları miras hukuku bağlamında ele alınarak 

toplumun en savunmasız kesimini oluşturan çocukların bu haklarını korumaya yönelik 

hukuki düzenlemeler dikkatlere sunulacaktır. Bunun için başta ilgili ayet ve hadisler 

olmak üzere konuyla ilgili klasik ve modern dönem çalışmalarından istifade edilecektir.  

1. Genel Anlamda Çocukların Hakları ve Bu Hakları Korumaya Yönelik Hükümler 

Çocuk hakları, toplumun en zayıf ve güçsüz halkasını oluşturan çocukların özel 

durumlarını dikkate alan bir kavramdır. Bu kavram, güçlülerin güçsüzlere, yetişkinlerin 

yetişmekte olanlara karşı yükümlülükleri ile güçsüzlerin ve yetişmekte olanların 

yetişkinler üzerindeki haklarını kapsar.10 Burada söz konusu haklardan sadece konumuzla 

alakalı olanla haklara kısaca değinilecektir. 

İnsanoğlu, sadece insan olması hasebiyle hakların bir kısmına daha ana rahmine 

düştüğü andan itibaren sahip olur. Bunun yanı sıra sağ doğmak şartıyla sahip olduğu 

bütün haklar, henüz buluğa ermemiş insan olarak tanımlanan çocuklar için de aynen 

geçerlidir ve hukuk çerçevesinde koruma altına alınmıştır. İnsan olmaktan kaynaklanan 

bu haklara yönelik her türlü saldırı yasaklanmış ve saldırının failleri için de çeşitli 

müeyyideler ön görülmüştür. Zira daha ilk dönem usul eserlerinde ehliyet konusu 

incelenirken ilgili âyetlerde geçen emanet11, zimmet12 ve ahid13 kavramlarından 

hareketle masuniyet (dokunulmazlık, suçsuzluk karînesi), hürriyet ve mülkiyet hakları 

insana doğuştan tanınan haklar arasında zikredilir.14 

Bu esaslara binaen başta hayat hakkı olmak üzere insanların bütün şahsiyet hakları 

bizzat Şari‘ tarafından kesin ifadelerle koruma altına alınmıştır. Dolayısıyla bu haklara 

yönelik işlenecek haksız fiiller başta Allah’ın emrine muhalefet olacağından hukuka aykırı 

 
7 Bk. en-Nisâ 4/11. 
8 Abdüsselam Arı, İslâm Miras Hukuku (İstanbul: Pınar Yayınları, 2018), 26-27. 
9 İbn Mâce, “Vasâyâ”, 5. 
10 Dünyaya gelen her çocuğun ebeveyni üzerindeki hakları için bk. Ayhan Hıra, “Karslızâde Mehmed 

Cemaleddin’in Me’debetü’l-Hıtan Adlı Eserinin İslâm Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, Uluslararası 
Kars Âlimleri Sempozyumu Tam Bildiriler Kitabı, (Ankara: Sonçağ Yayınları, 2018), 78-79. 

11 Bk. el-Ahzâb 33/72. 
12 Bk. et-Tevbe 9/10;  
13 Bk. el-İsrâ 17/34. 
14 Serahsî, Usul, 2/334. 



İslâm Miras Hukukunun Çocukların Haklarını Korumadaki İşlevi                                                        |107 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

kabul edilmiştir.15 İnsanın yaşaması ve yaşatılması temel gayelerden biri olarak 

benimsenmiştir. Bir insanın haksız yere öldürülmesinin, bütün insanların öldürülmesiyle 

eş değer tutulması, katile verilecek cezanın ağırlığını daha da artırmaktadır. Kur’ân’da 

“Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın…”16 buyrularak hayat hakkına yapılacak tecavüzler 

yasaklanmıştır. Bu yasağı çiğneyenler, “Büyük günah işlemiş olmak”17, “Ebedi olarak 

cehennemde kalmak”18 gibi uhrevi; “kısas”19, “diyet, keffaret”20, “ta’zir”21 ve “mirastan 

mahrumiyet”22 gibi dünyevi müeyyideler ile cezalandırılmışlardır. Görüldüğü gibi 

İslâm’da insan hayatına büyük önem verilmiş, onun korunması ve kollanması için maddi 

ve manevi bütün tedbirler alınmıştır. 

Çocuğun sahip olduğu bir diğer hak da nesep hakkıdır. Nesep, aile fertlerini 

birbirine bağlayan ve dolayısıyla aileyi kuran en önemli bağdır. Bu bağ sayesinde 

akrabalık ilişkileri ve buna bağlı olarak miras ve nafaka gibi karşılıklı hak ve ödevler vücut 

bulur. Bu nedenle İslâm hukuku neslin (nesebin)23 muhafazasını dinin korunmasını 

hedeflediği zarurî maslahatlardan biri olarak kabul etmiştir. Evliliğin teşvik edilmesi, 

zinanın haram kılınması, iddetin teşri kılınması, evlat edinmenin ve nesebin öz babadan 

başkasına nispet edilmesinin yasaklanması24 ve soyların karışmasına yol açacak 

düzenlemelere cevaz verilmemesi neslin insana yaraşır biçimde korunabilmesi için alınan 

önlemlerin başında gelir.25 

Çocuğun ebeveyn üzerindeki haklarından biri de maddi ihtiyaçlarıyla ilgilidir. 

Fıkıhta nafaka olarak isimlendirilen bu hak çocuğun mesken, gıda, sağlık, eğitim ve giyim 

gibi temel ihtiyaçlarını içerir. Baba yok ise veya bu sorumluluğu yerine getirmekten aciz 

durumda ise, verasetteki sıraya göre gücü yeten bir diğer akraba nafakadan sorumlu 

tutulur. Diğer taraftan malî haklar bakımından düşünüldüğünde anne-babanın çocuklara 

 
15 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslâmiyye ve Istalahatı Fıkhiyye Kamusu (İstanbul: Bilmen Basım ve Yayınevi, 

ts.), 3/145; Abdülkadir Udeh, et-Teşriü'l-Cinaiyyü'l-İslâmî: Mukarenen li-kanuni'l-vaz‘i (Beyrut: Darü’l-
Kâtibi’l-Arabî, ts.), 1/206. 

16 el-İsrâ 17/33. 
17 Bk. Buharî, “Hudud”, 44; Tirmizî, “Tefsrü’s-Süre”, 4; Nesaî, “Tahrim”, 3. 
18 Bk. en-Nisâ 4/93. 
19 Bk. el-Bakara 2/178; el-Mâide 5/45. 
20 Bk. en-Nisâ 4/92. 
21 Udeh, et-Teşriü'l-Cinai, 2/260-261. 
22 Udeh, et-Teşriü'l-Cinai, 1/632. 
23 Bazı âlimler “neslin korunması” yerine “nesebin korunması” tabirini kullanmışlardır. Geniş bilgi için bk. Ali 

Pekcan, İslâm Hukuk Felsefesinde Makâsıdü’ş-Şeria (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2017), 176. 
24 Ebü’l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed ez-Zemahşerî, el-Keşşaf an hakaiki gavamizi’t-

tenzil ve uyuni’l-ekavil fî vucühi’t-te’vil, thk. ve talik ve dirase Adil Ahmed Abdülmevcud, Ali Muhammed 
Muavvaz; şarik fî tahkik Fethi Abdurrahman Ahmed Hicazi (Riyad: Mektebetü’l-Ubeykan, 1998), 5/49-50. 

25 İbrahim Kâfi Dönmez, “Nesep”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 

32/573; İbrahim Yılmaz, “İslâm Aile Hukukunda Nesebin (Soybağının) Reddi”, Marife (Bahar 2014), 32. 
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bağışta bulunurken birisini diğerlerine üstün tutmasının hükmü ile ilgili görüşlerin26 

temelinde şu hadis vardır: Sahabeden Beşir b. Sa’d, oğlu Numan’a bir (arsa veya köle) 

hibede bulunmak istediğinde eşi Hz. Peygamber'i buna şahit tutmasını ister. Beşir bunun 

için Rasul-i Ekrem’e gelir ve olayı anlatır. Rasulullah Beşir’e, “Öteki çocuklarına da bir şey 

bağışladın mı?” diye sorar. Hayır, cevabını alınca da şöyle buyurur: “Allah'tan korkun ve 

çocuklarınız arasında adaletli davranın.”27 Buna göre sevgi ve kaynaşmayı sağlayıp kin ve 

nefreti gidermeyi amaçlayan bağış, çocuklar arasında birisi diğerine üstün tutularak 

yapıldığında sevgi ve kaynaşmayı ortadan kaldırıp, kin ve nefreti ortaya çıkarıyorsa bu 

bağış amacından sapmış ve maksadını gerçekleştirmekten uzak hale gelmiş demektir.28 

Bu hassas noktaya dikkat çeken Hz. Peygamber: “Bir öpücükle bile olsa çocuklarınız 

arasında ayırımcılık yapmayın.”29 buyurmuştur. 

2. Çocuğun Miras Hakkının Korunması 

Kök, temel; birinin diğerinden devraldığı eski durum, bakiye anlamındaki “irs” 

kökünden türeyen miras, ölen bir kimsenin mal varlığının varislere dağılımını düzenleyen 

kurallar bütününü ifade eder. Klasik fıkıh literatüründe mirasla ilgili hükümler genellikle 

“ferâiz” başlığı altında işlenmektedir.30 

Ferâiz ilminin ana hatları Kur’ân-ı Kerîm’de31 ve Hz. Peygamber’in söz ve 

uygulamalarında32 belirlenmiştir. Bu yüzden naklî bir karakter taşıyan İslâm miras hukuku 

kendine özgü bir anlayış ve usule sahiptir. Konumuzla doğrudan alakalı olan belli başlı 

hükümler şöylece özetlenebilir:  

Tevarüse mani olan din farkı ve öldürme fiili gibi bir engelin bulunmaması 

durumunda mûrisin (miras bırakan) vefatı sırasında ona kan hısımlığı, evlilik ve velâ gibi 

sebeplerle bağlı olup da hayatta olanlar mirasçı olurlar. Bazı hukuk sistemlerinde olduğu 

gibi evlatlık bir tevarüs sebebi sayılmamıştır.  

Terikeden hisseleri oranında öncelikle Kitab, Sünnet ve icmâ ile payları belirtilmiş 

olanlar (ashâbü’l-ferâiz), hisselerini aldıktan sonra artan malı “asabe” grubuna dâhil olan 

varisler alır. Bir diğer husus da mûrisin terike üzerindeki tasarruflarının üçte birle 

 
26 Ayrıntılı bilgi için bk. İmam Şemseddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ebi Bekr İbn Kayyim el-Cevziyye, 

Tuhfetü'l-mevdud bi-ahkâmi'l-mevlud, thk. Fevvaz Ahmed Zemerli (Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-Arabi, 1997), 
191-193. 

27 Buhari, “Hibe”, 12, 13; Müslim, “Hibat”, 13. 
28 Saffet Köse, İslâm Hukukuna Göre Anne-Babanın Bağış (Hibe) Konusunda Çocukları Arasında Yaptığı 

Ayrımcılık, Mehir S 4 (1999), 18. 
29 Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmam Abdürrezzâk es-San'ani, el-Musannef, nşr. Habiburrahman el-A’zaınî 

(Beyrut: y.y., 1390-92/1970-72), 9/99-100, nr. 16501. 
30 Bk. Abdullah b. Mahmud b. Mevdud el-Mavsilî, el-İhtiyar li Ta’lîli’l-Muhtar (İstanbul: Pamuk Yayınları, ts.), 

590; Hamza Aktan, “Miras”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2005), 
30/143. 

31 Bk. el-Enfâl 8/75; el-Ahzâb, 33/6; en-Nisâ 4/7, 8, 11, 12 ve 176. 
32 Bk. Buhârî, “Ferâiz”, 5, 7, 9, 10; Müslim, “Ferâiz”, 2-4; Ebû Dâvûd, “Ferâiz”, 5, 7. 
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sınırlandırarak en yakın mirasçıdan en uzak mirasçıya kadar her dereceden mirasçının 

üçte iki oranında hisselerinin mahfuz tutulmasıdır.  

Varislerin payları, genel olarak “aile içindeki hak ve sorumluluklar” ile “yakından 

uzağa ilkesi” dikkate alınarak belirlenmiştir. Nimet-külfet dengesinin gözetildiği bu 

duruma göre evlatlar, öz ve baba bir kardeşler arasında erkeklerin hissesi, kadınların 

hissesinin iki katı olarak belirlenmiştir. 

Miras hukukunda en dikkat çekici hususlardan biri de başta anne, baba ve eş 

olmak üzere çocuklar (oğul ve kız) başkalarıyla birlikte bulunmaları durumuna göre 

paylarında farklılık olsa da hiçbir zaman mirastan mahrum olmamalarıdır. Bütün 

bunlardan sonra çocukların miras hukukundaki yerine biraz daha yakından bakabiliriz. 

2. 1. Cenin Döneminde Miras Hakkının Korunması 

Çocuklar, miras hakkını da kapsayan malî hakların bir kısmına ana rahmine 

düştüğü andan itibaren sahip olur. Zira İslâm Hukuku’na göre “haklara ve borçlara ehil 

olan varlık” anlamındaki şahsın varlığının başlangıcı olarak ana rahmine düşme anı kabul 

edilir.  

Cenin doğuncaya kadar varlığı annenin varlığına bağlı olsa da cenin olarak teşek-

külü anından itibaren ayrı bir varlık kabul edildiğinden kendisine eksik bir kişilik ve eksik 

bir vücûb (hak) ehliyeti tanınmış, doğum zamanına kadar zayi olması muhtemel birtakım 

hakların onun için saklı tutulması kabul edilmiştir. Bu kuralın sonucu olarak ceninin varis 

olabileceği bir kimse öldüğü takdirde ona düşmesi gereken en büyük pay ayrılıp onun 

adına muhafaza edilir. Ayrıca kendisine bir vasiyet yapıldığında vasiyet edilen şey onun 

mülkünde sabit olur.33 

Ceninin anne babasıyla nesebinin sübutuna bağlı olarak onlar vasıtasıyla diğer 

yakınlarıyla akrabalık ilişkisi doğar. Anne baba da dâhil bu yakınlarından biri öldüğünde 

onlara mirasçı olur. Bunun için iki önemli şartın sağlanması gerekir. Birincisi mûrisin 

ölümü esnasında ceninin anne karnında olmasıdır. Bir diğer ifadeyle mûris ölmeden 

kadın hamile kalmış olmalıdır. Anne karnında var olduğu kabul edilen ceninin hukuken 

sağ olduğu takdir edilir. Bir diğer şart ise ceninin doğum anında canlı olmasıdır. Bir 

ceninin doğum anında hayatta olduğu, bağırması, aksırması, ağlaması, bir uzvunu 

kımıldatması, nefes alıp vermesi gibi hayat emarelerinin birisiyle anlaşılır.34 Doğum 

anında ceninin hayatta olduğuna dair ebenin şahitliği konusunda ise ihtilaf vardır. Ebu 

Hanife’ye göre miras hükümleri bakımından çocuğun canlılık emareleri göstermiş olması 

(istihlâl) tek başına ebe kadının şahitliği ile sabit olmaz. Çünkü çocuğun hayat bulmuş 

olması Hanefilere göre gayb bilgisidir. Ancak bu, çocuğun ses çıkarması veya hareket 

 
33 Serahsî, Usul, 2/333; Selman Eroğlu, İslâm Hukukunda ve Modern Hukukta Çocuk Hakları (Diyarbakır: 

İlahiyat Fakültesi, Lisans Tezi, 2011), 82. 
34 Bk. Muhammed İbn Mahmud el-Üsrûşenî, Ahkamu’s-sığar, trc. İbrahim Canan, (İstanbul: Cihan Yayınları, 

1984), 429; Hilal Özay, İslâm Hukukunda Cenin (İstanbul: Cihan yayınları, 2018), 100-103. 
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etmesi ile zahir olur. O hâlde canlı doğmuş olması bizim hakkımızda bu emarelere izafe 

edilir. Miras hükmü de canlı doğmuş olmasına bina edilir. Bu ise ebe kadının şahitliği ile 

sabit olmaz. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre doğan çocuğun canlılık belirtisi 

göstermesi genellikle istihlâle izafe edilir. Ancak ebe kadının şahitliği ile de canlılık sabit 

olur. Bundan dolayı böyle bir çocuk sağ doğduktan sonra hemen ölürse hem cenaze 

namazı kılınır hem de kendisine miras hükümleri uygulanır.35 Eğer cenin normal yolla 

değil de dışarıdan bir müdahale ile dünyaya gelirse sağ olup olmamasına bakılmaksızın 

varis olur. Mesela hamile bir kadının dövülmesiyle ölü olarak düşen cenin varis kabul 

edilir. Çünkü böyle bir durumda kadına vuran canlı bir cenine karşı işlenen cinayetin 

diyeti olarak gurre ödeyecektir. Dolayısıyla gurre bakımından sağ muamelesi gören 

çocuğa miras hukuku bakımından da sağ doğmuş hükmü uygulanır.36 

Ceninin kız veya erkek olduğu bilinirse cinsiyetine göre eğer cinsiyeti bilinmezse 

cenin için en avantajlı durum esas alınarak miras paylaştırılır ve onun payı doğuma kadar 

bekletilir. Sağ doğarsa kendi payına hak kazanır. Fazla pay ayrılmışsa artan kısım, ölü 

doğmuşsa ayrılan payın tamamı diğer mirasçılara intikal ettirilir. Ceninden başka mirasçı 

yoksa veya mirasçılar ceninin doğumu ile pay alamayacak duruma düşüyorsa paylaştırma 

ceninin doğumuna kadar bekletilir. İkiz veya üçüz doğum nadiren vuku bulduğu için 

önceden buna göre hesap yapılmaz. Ancak böyle bir durumda terike buna göre yeniden 

taksim edilerek mirasçılara fazladan ödenen kısım geri alınır.37 

Bütün bu düzenlemelerden, İslâm miras hukukunda ceninle ilgili bütün ihtimaller 

göz önünde bulundurularak daima çocuğun lehine olacak şekilde hükümlere yer verildiği 

anlaşılmaktadır. Hatta çocuğun cinsiyeti, akrabalık bakımından yakınlığı ve çoklu 

doğmaları gibi durumlarda daima en çok alınabilecek hisse mahfuz tutulmak suretiyle 

çocuğun lehine yani onun malî haklarını garanti altına almaya yönelik düzenlemelere yer 

verilmiştir. 

TMK’nın 643/1. maddesine göre, “miras bırakanın ölümü anında mirasçı olabilecek 

bir cenin var ise doğuma kadar mirasın paylaşılması ertelenir.”38 denilerek İslâm miras 

hukukuna benzer bir düzenlemeye yer verilmiştir. 

2. 2. Varis Olarak Çocuğun Miras Hakkının Korunması 

Cahiliye hukukuna göre miras, biri nesep diğeri de sebep olmak üzere iki şekilde 

intikal edebiliyordu. Miras intikalinde “sebep”, hilf ve anlaşma (vela/muvalat) ile tebennî 

 
35 Serahsî, Usul, 2/330. 
36 Bilmen, Istılahât, 5/359-360; Ayrıca bk. Orhan Çeker, “Çocuk Düşürme”, Türkiye Diyanet vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 8/364. 
37 Bilmen, Istılahât, 5/361-362; Mustafa Uzunpostalcı, “Cenin”, Türkiye Diyanet vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 7/369; Ayrıca konuyla ilgili daha geniş bilgi için bk. Özay, İslâm hukukunda 
Canin, 104-110. 

38 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf (erişim 11 Aralık 2020). 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf
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olmak üzere iki esastan oluşmaktaydı.39 İslâm hukuku bu cahiliye âdetinden hilf ve evlat 

edinmeyi miras sebebi olmaktan çıkararak miras intikalini; kan hısımlığı, nikâh ve velâ 

(anlaşma) olmak üzere üç temel sebebe bağlamıştır. Kan hısımlığı mirasın intikalinde, 

ölen kişinin üst ve alt soy bağı ile bağlı olduğu nesep bağına dayalı akrabalıktır. “… 

Allah’ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine (vâris olmaya) daha uygundur…”40 

ayetindeki tertibe uyarak önce ashabü’l-feraizden olanlar daha sonra asabe olanlar 

mirastan payını alır. Bunların olmadığı durumlarda miras zevi’l-erhama intikal eder. 

Sayılan gruplardan mirasçısı olmayanların malını velâ anlaşması yapılanlar miras olarak 

almaya hak kazanırlar.41 

Velâ antlaşması yapanlar hariç tutulursa akrabalık bağına (nesep) dayalı kanuni 

mirasçılığı kabul eden İslâm hukukunda, mûrisin varislerini mirastan mahrum etmemesi 

için bazı tedbirlere yer verilmiştir. Bu tedbirlerin başında ise doğrudan bir çözüm olarak 

mûrisin varislerini mirastan mahrum etme hakkının olmaması, varislerin de mirası 

reddetme yani mirasın hukuken sübutuna mâni olma hakkının bulunmamasıdır.  

Mirasın taksim ve intikali dînî ve hukûkî birtakım kurallara bağlanarak anne, baba, 

eş, kız ve erkek çocukların mirastan alacakları paylar naslarla tespit edilmiştir.  

“Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından, erkeklere hisse vardır. Ana babanın ve 

yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bunlar, az veya çok, belirli bir 

hissedir.”42 

“Allah çocuklarınız hakkında, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer 

kadınlar ikinin üstünde ise, bırakılanın üçte ikisi onlarındır; şayet bir ise yarısı onundur. 

Ana babadan her birine, ölenin çocuğu varsa yaptığı vasiyetten veya borcundan arta 

kalanın altıda biri, çocuğu yoksa anası babası ona varis olur, anasına üçte bir düşer. 

Kardeşleri varsa, altıda biri annesinindir; babalarınız ve oğullarınızdan menfaatçe 

hangisinin size daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz. Bunlar Allah tarafından tesbit 

edilmiştir. Doğrusu Allah bilendir, Hâkim olandır.”43 

 “Kadınlarınızın çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir, çocukları varsa, 

bıraktıklarının ettikleri vasiyetten veya borçtan arta kalanın dörtte biri sizindir. Sizin 

çocuğunuz yoksa ettiğiniz vasiyet veya borç çıktıktan sonra bıraktıklarınızın dörtte biri 

karılarınızındır; çocuğunuz varsa, bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek 

veya kadına kelale yollu (çocuğu ve babası olmadığı halde) varis olunuyor ve bunların 

ana-bir erkek veya bir kız kardeşi bulunuyorsa, her birine edilen vasiyetten veya borçtan 

 
39 Ebû Bekr Ahmed b. Alî er-Râzî el-Cessâs, Ahkâmü’l-Kur’ân, thk. Muhammed es-Sadık el-Kamhavî, (Beyrut: 

Dâru İhyai’t-Türâsi’l-Arabi, 1985), 3/2-3. 
40 el-Enfâl 8/75. 
41 Cessâs, Ahkâmü’l-Kur’ân, 3/3-6; Serahsî, Mebsut, 29/138. 
42 en-Nisâ 4/7. 
43 en-Nisâ 4/11. 



Ahmet Ekşi                                                                                                                                                            | 112 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 – Şanlıurfa) 

arta kalanın altıda biri düşer; ikiden çoksalar, üçte birine, zarara uğratılmaksızın ortak 

olurlar. Bunlar Allah tarafından tavsiye edilmiştir. Allah bilendir. Halim'dir.”44 

Buna göre, aldıkları paylar konumuz açısından önem arz etmediği için, 

bulundukları konum bakımından değişen paylara değinmeksizin sadece çocukların 

mirasçılık durumlarını şu şekilde sınıflandırmak mümkündür:45 

1. Ashab-ı feraiz içinde bulunan çocuklar: Ana bir kardeşler, kız, oğlun kızı, ana 

baba bir kız kardeşler ve baba bir kız kardeş. 

2. Asabe içinde bulunan çocuklar:  

a. Binefsihi asabe olan çocuklar: Furu (oğullar, oğlun oğlu…), aslın füruu (baba 

tarafından erkek kardeşler ve bunların erkek çocukları), dedenin furuu (amcalar ve erkek 

çocukları). 

b. Bigayrihi asabe olan çocuklar: Oğul ile beraber kızlar, oğlun oğlunun ... oğlu ile 

beraber oğul kızları, ana-baba bir erkek kardeşlerle beraber ana-baba bir kız kardeşler ve 

baba bir erkek kardeşlerle baba bir kız kardeşler. 

c. Asabe maal gayr olan çocuklar: Ölenin kızı veya oğlun kızı ile beraber bulunan öz 

kız kardeşler. 

Adalet ve hakkaniyeti esas alan İslâm miras hukukunda, kız olsun erkek olsun 

çocukların mirastaki payları ile ilgili bütün ayrıntılar ortaya konulmuştur. Mûris ile 

varisler arasındaki cihet, kurbiyet ve dereceye göre belirlenen paylarda temel kriter, 

İslâm’ın öngörmüş olduğu aile ve toplum düzeninde kadın ve erkeğin üstlenmiş olduğu 

roller ve ekonomik sorumluluklar ile ihtiyaç ilkesi ve nimet-külfet dengesi olmuştur. 

Denge prensibi çerçevesinde genelde bütün varislerin ve bunlar içerisinde çocukların 

alacakları paylar tespit edilerek hem malî hakları koruma altına alınmış hem de miras 

yoluyla haksız kazanç sağlamalarının önüne geçilmiştir. 

2. 3. Dede Yetimi Olan Çocuğun Miras Hakkının Korunması 

Dede yetimi, ölenin erkek çocuklarıyla birlikte kendisinden önce ölmüş diğer 

çocuklarının oğlunu veya kızını yani ölenin torununu ifade için kullanılır. Bu durumun 

ortaya çıkmasının sebebi, miras paylaşımında esas alınan “kurb-i derece (yakınlık 

derecesi)” ve “yakın uzağı hacbeder (engeller)” ilkeleridir. Örneğin iki oğlu bulunan 

mûrisin bir oğlu kendisinden önce ölmüşse onun çocuğu veya çocukları mirasçı 

olamamaktadır. Zira sağ olan amca dedelerine daha yakındır. 

 
44 en-Nisâ 4/12. 
45 Bütün bu sınıflarda yer alan her bir varisin bulunduğu durumlara göre aldıkları pay için bk. Ali Himmet 

Berki, İslâm Hukukunda Feraiz ve İntikal, sad. İrfan yücel (Ankara: Diyanet İşleri başkanlığı Yayınları, 1985), 
28-60; Arı, İslâm Miras Hukuku, 87-161. 
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Dede yetiminin ortaya çıkmasında etkili olan ve öteden beri en çok eleştirilen bir 

diğer faktör de İslâm miras hukukunda halefiyet ilkesinin yani kız veya erkek evladın 

olmaması durumunda çocuklarının (torunların) onların yerini alması şeklindeki 

uygulamanın tam olarak46 olmamasıdır.47 Hâlbuki Kur’ân ve sünnette halefiyeti 

yasaklayan bir hüküm olmadığı gibi zevi’l-erham olan mirasçılara hisse dağıtımında 

halefiyet kuralı işletilmektedir. Diğer taraftan “Kelamda aslolan hakikattır.”48 ve “Manayı 

hakiki müteazzir oldukta mecaza gidilir.”49 gibi külli kaideler açıklanırken şöyle bir örnek 

verilir: Bir kimse kendi evladına veya başka birinin evladına vakıfta bulunsa bakılır; eğer 

çocuğu varsa onlar lehine yoksa torunları lehine vakıf geçerli kılınır.50 Dikkat edilirse 

hakiki anlamda evladı yok ise evlat sözcüğünün mecazi anlamına gidilerek torunlar 

onların yerine halef kılınmaktadır. Hatta bazı İslâm ülkelerindeki miras kanunlarında 

halefiyet kuralı kabul edilerek uygulanmaktadır.51   

İslâm miras hukukunda genel anlamda halefiyet kuralının uygulanmaması 

sebebiyle dede yetimi olarak isimlendirilen çocukların mağduriyetinin önüne geçilmesi 

için başka çözüm yolları da gündeme getirilmiştir. Bunlardan biri de zorunlu vasiyettir. 

Buna göre dede, vefat etmiş evladının mirastaki payı kadar miktarı veya tüm malın üçte 

birini geçmeyecek bir miktarı torunları için vasiyet etmelidir. İbn Hazm, bu görüşünü 

“Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa, anaya, 

babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması -Allah’a karşı gelmekten 

sakınanlar üzerinde bir hak olarak- size farz kılındı.”52 ayetine dayandırmıştır.53 Diğer 

taraftan Kur’ân-ı Kerîm, varislere miras dağıtılırken varis olmayan kimselere bile miras 

malından bir şeyler vermelerini tavsiye etmektedir.54 Bu sebeple dede yetimlerinin miras 

dağıtılırken gözetilmesi Kur’ân’ın bu tavsiyesine uygun düşmektedir.55 Böylece 

 
46 Bazı durumlarda uygulanabilmektedir. Örneğin hayatta başka oğlu yoksa ölenin tek kızıyla birlikte oğlunun 

kızı birlikte bulunurlarsa oğlun kızı 1/6. Bu durum halefiyetten ziyada miras paylaşımındaki başka kurallar 
(tekmilete’n-li’s-sülüseyn) gereğidir. Zira ölenin iki kızı olsaydı oğlun kızı sakıt olacaktı.  

47 Hüseyin Tekin Gökmenoğlu, “İslâm Miras Hukukunda Halefıyet, Dede Yetimi ve Vacip Vasiyet”, Dini 
Araştırmalar 1/3 (Ocak-Nisan 1999), 156. 

48 Ali Himmet Berki (haz.), Mecelle-i Ahkâmi Adliyye, (İstanbul: Hikmet Yayınları, 1982), md. 12. 
49 Mecelle, md. 61. 
50 Zeynüddin b. İbrahim İbn Nüceym, el-Eşbah ve’n-Nezair, thk. Muhammed Muti’ el-Hafız (Dımaşk: Darü’l-

Fikir, 1983), 78; Hocaeminefendizade Ali Haydar Efendi, Dürerü’l-hükkam şerhu Mecelleti’l-ahkâm 
(İstanbul. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2017), 1/130. 

51 Gökmenoğlu, “İslâm Miras Hukukunda Halefıyet, Dede Yetimi ve Vacip Vasiyet”, 167; Alpaslan Alkış, 

“İslâm Miras Hukuku ile Türk Miras Hukukunun Varisler Yönüyle Karşılaştırılması”, Çukurova Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (2019), 63-64. 

52 el-Bakara 2/180. 
53 Ebu Muhammed b. Ali b. Ahmed b. Said ez-Zahiri İbn Hazm, el-Muhalla, thk. Muhammed Münir ed-

Dımaşkî (Dımaşk: İdaretü’t-Tıbaati’l-Müniriyye, h. 1352), 9/314. 
54 en-Nisâ 4/8. 
55 Diyanet İşleri Başkanlığı/Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı (DİB), https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-

Ara/907/dede-yetimi--babasi-dedesinden-once-vefat-eden-cocuk--dedesinin-olumu-uzerine-ona-mirasci-
olur-mu-?enc=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn5PJ8DgFEAoa2xtNuyterRk%3d (erişim 12 Aralık 2020). 

https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/907/dede-yetimi--babasi-dedesinden-once-vefat-eden-cocuk--dedesinin-olumu-uzerine-ona-mirasci-olur-mu-?enc=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn5PJ8DgFEAoa2xtNuyterRk%3d
https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/907/dede-yetimi--babasi-dedesinden-once-vefat-eden-cocuk--dedesinin-olumu-uzerine-ona-mirasci-olur-mu-?enc=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn5PJ8DgFEAoa2xtNuyterRk%3d
https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/907/dede-yetimi--babasi-dedesinden-once-vefat-eden-cocuk--dedesinin-olumu-uzerine-ona-mirasci-olur-mu-?enc=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn5PJ8DgFEAoa2xtNuyterRk%3d
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çocukların, mûrisinden önce ölen babaları dolayısıyla yaşayacakları hak mahrumiyetinin 

ve mağduriyetin önüne de geçilmiş olunacaktır. 

Türk Medeni Kanunu’nun 495/3. maddesinde “Miras bırakandan önce ölmüş olan 

çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.” denilerek sorunun 

halefiyet yoluyla çözümü sağlanmıştır. 

2. 4. Mefkud Olan Çocuğun Miras Hakkının Korunması 

Nerede olduğu ve yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen kişiye mefkud denir. İstıshab-ı hal 

ilkesi gereği mefkud, kayıp olduğu andan itibaren kendisi için mevcut olan hakları 

bakımından başkalarına nispetle hayatta olduğu kabul edilir. Dolayısıyla malı vârislere 

intikal etmez ve ölümüne hükmedilinceye kadar bu hal üzerine devam eder.56 

Kazanılacak haklar bakımından ölü sayılan mefkud kaybolduğu tarihten sonra 

başkasına vâris olamaz. Çünkü kişi ancak mûrisi öldüğü esnada hayatta olmak şartıyla 

varis olabilir. Ancak öldüğü de kesin olarak bilinmediğinden mefkudun sağ olması halinde 

alacak olduğu miras payı ayrılarak ölümüne hükmedilinceye kadar veya sağ olarak çıkıp 

gelinceye kadar bekletilir. Eğer sağ olarak çıkar gelirse veya yaşadığı anlaşılırsa ayrılan 

pay kendisine teslim edilir. Ancak mûrisinden önce öldüğü tespit edilir veya mahkeme 

ölümüne hükmederse mirasın paylaştırıldığı andan itibaren ölü kabul edilerek miras 

diğer varisler arasında mefkud olan kişi yokmuş gibi paylaştırılır.57 

Ölüm kararının veriliş zamanı konusunda ihtilaf olmakla birlikte, bu karar 

verilinceye kadar mefkudun, malvarlığı açısından hayatta sayılacağı ve mallarının, karısı 

dâhil olmak üzere mirasçıları arasında taksim edilmeyeceği hükmü, mefkudun mâli 

haklarının korunması bakımından dikkat çekicidir.58 Ayrıca varis olarak alacağı payın 

ayrılarak bekletilmesinin de yine mefkudun haklarını muhafazaya yönelik bir tedbir 

olduğu söylenebilir. Mefkudun, her yönüyle korumaya muhtaç bir çocuk olması 

durumunda ise tedbir niteliğindeki bu hükümler bir kat daha önem arz etmektedir. 

Türk Hukuku’nda kaybolan kişinin yakınlarının talebi doğrultusunda mahkeme 

ölüme değil gaipliğe karar verir. TMK’nın 32. Maddesinde bu durum şöyle 

düzenlenmiştir:  

“Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber 

alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı 

olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.”  

Hakkında gaiplik kararı verilen kişinin mirasıyla ilgili ise aynı kanunun 584. 

maddesinde şöyle bir düzenleme yer almaktadır.  

 
56 Serahsî, Mebsut, 9/34; Bilmen, Istılahât, 7/210. 
57 Serahsî, Mebsut, 9/34-35; Bilmen, Istılahât, 7/210. 
58 Abdülkerim Ünalan, “İslâm Hukukunda Gaibin/Mefkôdun Evlilik ve Miras Durumu (Mukayeseli Olarak)”, 

Dicle üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3/1 (2001), 136. 
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“Hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimsenin mirasçıları veya mirasında hak sahibi 

olan kişiler, tereke malları kendilerine teslim edilmeden önce bu malları ileride ortaya 

çıkabilecek üstün hak sahiplerine veya gaibin kendisine geri vereceklerine ilişkin güvence 

göstermek zorundadırlar. Bu güvence, ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda beş 

yıl, uzun zamandan beri haber alınamama durumunda on beş yıl ve herhâlde en çok 

gaibin yüz yaşına varmasına kadar geçecek süre için gösterilir. Beş yıl, tereke mallarının 

tesliminden; on beş yıl, son haber tarihinden başlayarak hesaplanır.” 

Söz konusu düzenlemelerle hem gaibin hem de yakınlarının haklarının korunması 

hedeflendiği anlaşılmaktadır. Hatta teminat istenmek suretiyle gaibin hakları güvence 

altına alınmıştır. 

2. 5. Lakîtin Mirası 

Bakımını sağlamaktan aciz kalma veya zina töhmetinden kaçınma gibi sebeplerle 

bir yerde bırakılmış veya kaybolmuş fakat anne babası veya birinin kölesi olduğu 

bilinmeyen kimsesiz çocuğa lakît denir.59 Yetim ve kimsesiz çocuklarda olduğu gibi lakîtin 

velisi, “Velisi olmayanın velisi sultandır.”60 hadisi gereği devlet başkanıdır. Bu nedenle 

çocuğu korumak, eğitmek, nafakasını temin etmek ve varsa malından tasarrufta 

bulunma devlet başkanının yetkilendirdiği hâkime aittir. Aynı şekilde tazminat gerektiren 

bir suç işlediğinde devlet başkanı adına beytülmal sorumlu olur. Diğer taraftan “Nimet 

külfete göredir.”61 ve “Bir şeyin nef‘i damanı mukabelesindedir.”62 kaideleri gereği çocuk 

aleyhine bir suç işlendiğinde diyete, öldüğünde de mirasına beytülmal sahip olur.63 

Buluntu çocuğun nesebi meçhul olduğu için imkânlar dâhilinde nesebini tespit ve 

tashih etmek gerekir. Bu nedenle birisi, buluntu çocuğun nesebini kendisine isnat etse 

makul yaş farkı olmaması gibi bir mâni de yoksa lakîtin nesebi o kimseden sabit olur. 

Malikiler dışında diğer üç mezhep bu konuda hem fikirdir.64 Özellikle Hanefiler, çocuğun 

bir nesebe ve korunmaya ihtiyacından dolayı bulan kişinin onu kendisine nispet etmesini 

istihsanen caiz görürler. Burada istihsanın dayanağının (vechül istihsan) çocuğun 

maslahatı olması65 konumuz açısından dikkat çekicidir. Zira lakîti bulup onun üzerinde 

 
59 Serahsî, Mebsut, 10/209; Saffet Köse, “Lakît”, Türkiye Diyanet vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2003), 17/68; Abdülmuttalib Abdürrezzak Hemedan, Ahkâmu’l-lakît fi’l-fıkhi’l-İslâmî 
(İskanderiye: Dâru’l-Cemaati’l-Cedide, 2006), 23. 

60 Tirmizî, “Nikâḥ”, 15; Ebû Dâvûd, “Nikâḥ”, 19; İbn Mâce, “Nikâḥ”, 15. 
61 Mecelle, md. 88. 
62 Mecelle, md. 87. 
63 Serahsî, Mebsut, 10/210; Kâsânî, Bedâi‘, 6/198. 
64 Ebu Yahya Zeynüddin Zekeriyya b. Muhammed b. Ahmed el-Ensârî, Esna’l-metalib şerhu Ravzi’t-talib (b.y.: 

Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, ts.), 3/149; Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. 
Kudâme Cemmâîlî Makdisî İbn Kudâme, el-Muğnî (Kahire: Mektebetü’l-Kahire, 1968), 6/123; Üsrûşenî, 
Ahkamu’s-sığar, 342; Orhan Çeker, İslâm Hukukunda Çocuk (İstanbul: Kayıhan Yayınevi, 1990), 197. 

65 Serahsî, Mebsut, 10/211-212; Kâsânî, Bedâi‘, 6/199; Abdülkerim Zeydan, Ahkâmü’l-lakît (Bağdat: 

Matbaatü Selman el-Azamî, 1968), 17. 
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nesep iddiasında bulunan kişinin iddiası kabul edilince gerçek nesep tahakkuk etmiş ve 

çocuk da iddia sahibinin gerçek çocuğu olmuş olur. Bir diğer ifadeyle böyle bir durumda 

yeni bir nesep inşası değil nesebin ispatı söz konusudur. Lakîtin nesebinin tespitinde ve 

tashihinde de asıl amaç çocuğun menfaati ve maslahatıdır.66 

2. 6. Evlilik Dışı İlişki Sonucu Dünyaya Gelen Çocukların Miras Hakları 

Fıkıh literatüründe kadının nikâhsız olarak veya nikâh şüphesi olmaksızın (evlilik 

dışı) dünyaya getirdiği çocuğa veled-i zina denir. Bilindiği üzere çocuğun nesebinin sabit 

olması ve buna bağlı olarak mirasçı olabilmesi, taraflar arasında geçerli bir nikâh akdinin 

varlığına veya nikâh şüphesine dayalı bir ilişkiye bağlıdır. Hal böyle olunca evlilik dışı 

olarak dünyaya gelen çocukların nesebi anne bakımından sabit olur ve anne öldüğünde 

de ona varis olurlar. Ancak çocuğun babası bilinse dahi, zina mahsulü oluşu babasına 

nispet edilmesine engel kabul edilmiştir. Dolayısıyla babasıyla arasında tevarüs de söz 

konusu olmaz. Diğer taraftan karısının dünyaya getirdiği çocuğun kendi çocuğu 

olmadığını öne süren koca, bu iddiasını doğrulayacak delili yoksa karısını dolaylı olarak 

zina suçu ile itham etmiş olur. Nûr suresinin 4-9. ayetlerinde belirtildiği üzere karı koca 

arasında lanetleşme gerçekleştikten sonra hâkim nikâh akdini fesheder. Bu durumda 

tıpkı veled-i zinada olduğu gibi çocuğun nesebi ana tarafından sabit, fakat baba 

tarafından meçhul kabul edilir. Veled-i mülaane denilen bu çocukların annesine mirasçı 

olacağında, fakat annesiyle lanetleşme (lian) yapan kişiye babalık iddiasıyla mirasçı 

olamayacağında görüş birliği vardır. Çünkü nesebin sübutu bir nimettir. İslâm şeriatının 

suç saydığı zina fiili, nesep gibi bir nimet ve mirasçılık için sebep görülemez.67 

Allah hakkını (kamu yararını) ihlal suçlarından sayılan zina, ahlaki değerleri tehdit 

ederek toplumu derinden etkilemektedir. Zina mahsulü çocuğa mirastan pay vermek bir 

yönüyle bu ahlaksız ve gayri meşru fiilin işlenmesine ödün vermektedir. Diğer taraftan 

çocuk ise “cezanın şahsiliği” ilkesine aykırı olarak başkalarının işlediği bir günahın cezası 

olarak mirastan mahrum kalmaktadır. İki fesatla karşı karşıya kalınan böyle durumlarda 

kamu yararı öne alınarak “zarar-ı ammı def için zararı has ihtiyar olunur”68 kuralına göre 

hareket edilir. Dolayısıyla toplumun temeli olan aileyi temelinden sarsan zinayı 

engellemek için sözü geçen gayr-ı meşru fiilin meyvesi olan çocuğun babaya nispeti kabul 

edilmemiş ve mirastan pay alması engellenmiştir. Yani çocuğun yararı değil kamu yararı 

tercih edilmiştir.69 

 
66 Zeydan, Ahkâmü’l-lakît, 21; Ziyad Ahmed Selame, Etfalü’l-enabib beyne’l-ilm ve’ş-şeria (Beyrut: Dârü’l-

Beyarık, 1996), 86-87; Ahmet Ekşi, Şeriyye Sicilleri Örnekliğinde İslâm Hukuku Bakımından Evlat Edinme 
(Tebennî) (İstanbul: Ensar, 2019), 97. 

67 Muhammed Ebu Zehra, Ahkamü't-Terikat ve'l-Mevaris (b.y.: Darü’l-Fikri’l-Arabi, 1963), 228-229. 
68 Mecelle, md. 26. 
69 Adnan Koşum, “İslâm Hukukunda Evlilik Dışı ilişki Sonucu Dünyaya Gelen Çocukların Babalarına Mirasçılığı 

Sorunu”, Dini Araştırmalar 9/27 (Ocak-Nisan 2007), 162. 
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Türk Medeni Kanunu’nda evlilik dışı doğan çocukların baba cihetinden nesebi, ya 

babanın tanıması (ikrarı) ya da hâkimin kararıyla tespit edilir.70 Nesep tespitiyle beraber 

böyle bir çocuk evlilik içi dünyaya gelen çocuk gibi mirasçı olur. Çocuğun menfaatini ön 

planda tutan düzenleme şu şekildedir: “Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya 

hâkim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı 

olurlar.”71 

2. 7. Hünsâ Olan Çocuğun Miras Hakkının Korunması 

Allah (c.c.) insanoğlunu ye erkek ya da dişi olarak yarattığını bildirmiştir.72 

Dolayısıyla insan, fıtrî olarak ya erkektir ya da kadındır. Üçüncü bir tür yaratılmamıştır.73 

Ancak az da olsa bu iki cinsiyetin belirleyici organ ve işaretlerini birlikte taşıyanlar, ikisine 

birden sahip olanlar da dünya ya gelmektedir. Tıp dilinde “hermafrodizm/intersex” 

olarak isimlendirilen bu kişilere, fıkıh ıstılahında “hünsâ” denilmektedir. Hünsâ, doğuştan 

hem erkeklik hem de dişilik organına sahip bulunan veya erkek mi kadın mı olduğu tespit 

edilemeyen kişiyi ifade eder.74 Bir manada fıtrata aykırı, sakat, fazlalıklı veya eksiklikli 

doğanlar gibi kabul edilen hünsâ, insanlarda çok ender rastlanan bir yapısal bozukluktur.  

Fıkhî hükümlere muhatap olma bakımından hünsâ iki gruba ayrılır: “Hünsâ-i gayr-i 

müşkil”, erkeklik ve dişilik belirtilerine birlikte sahip olmakla beraber biri diğerine baskın 

olan, yani erkek veya kadın olduğuna kolayca hükmedilen kimsedir. Bunlar hakkında 

belirgin olan cinsiyetin hükümleri uygulanır. İkincisi, hangi cinsten olduğuna kolayca 

hükmedilemeyecek tarzda erkeklik ve dişilik organına birlikte sahip olan veya bu 

organlardan hiçbirini taşımayan kimse olup buna da “hünsâ-i müşkil” denilir. Hünsâ 

denilince genelde bu ikinci gruba giren kimseler kastedilir. Bunlara müşkil denmesinin 

sebebi, cinsiyetlerinin tespitindeki zorluk veya imkânsızlık nedeniyle kendilerine 

uygulanacak hükümleri belirlemenin de zor olmasından dolayıdır.75 

İslam hukukunda hünsa-i müşkil ile ilgili hükümler belirlenirken o insanın kendini 

hangi cinsten gördüğü, saydığı, hissettiği esas alınır ve buna göre işlem yapılır.76 Ayrıca 

ihtiyat prensibinden hareketle hünsâ bazen kadın bazen erkek statüsünün kapsamına 

alınır. Bazen de bu iki cins için belirlenen hükümlerden farklı hükümlere tabi tutulur.77 

Hünsânın mirastaki durumu da bu esaslara göre belirlenmiştir. 

 
70 Bk. Türk Medeni Kanunu (TMK), Resmi Gazete 24607 (22 Kasım 2001), Kanun No. 4721, md. 42. 
71 TMK, md. 498. 
72 Bk. en-Necm 53/45-46. 
73 Bilmen, Istılahât, 5/367. 
74 Kâsânî, Bedâi‘, 7/483; Orhan Çeker, “Hünsâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1998), 18/491; Ayrıca bk. Hilal Duman, “İslam Hukukunda Hünsâ (Çift Cinsiyetliler)”, Cumhuriyet 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VI/1 (2002), 302. 

75 Çeker, “Hünsâ”, 492; Duman, “İslam Hukukunda Hünsâ”, 303. 
76 Hayrettin Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00208.htm (erşim 26 Aralık 2020). 
77 Kâsânî, Bedâi‘, 7/485; Duman, “İslam Hukukunda Hünsâ”, 305. 

http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00208.htm
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Hünsa-i müşkilin mirası hususunda Hz. Peygamber (s.a.v.): “Bevl etmesine göre 

miras verilir.”78 buyurmuştur. Fukaha bu hadisten hareketle hünsa-i gayri müşkilin 

mirastaki payını, yakın olduğu cinsi esas alarak belirlemiştir.79 

Ebu Hanife’ye göre hünsa-i müşkil erkek veya kadın olarak hangi durumda daha az 

pay alıyorsa kendisine o kadar pay verilir. Buna göre, hünsâ-i müşkil, murisinin 

vefatından sonra başka varis bulunmazsa mirasın tamamını alır. Ancak kendisiyle 

beraber başka varis bulunursa alabileceği en az payı alır. Yani önce erkek olduğu 

düşünülerek miras pay edilir. Bir de kız olduğu düşünülerek miras pay edilir. Bu iki 

durumdan hangisine göre daha az pay alıyorsa o kadar kendisine pay verilir. Eğer bu iki 

durumdan birine göre varis olamıyorsa o zaman kendisine hiç pay verilmez.80 Örneğin 

ölen birisinden bir erkek bir de hünsâ varisi olsa mirasın üçte ikisini erkek, üçte birini de 

hünsâ alır. Ebu Hane bu konuda “şek ile yakin zail olmaz”81 prensibini esas alarak hükme 

varmıştır. Zira hak iktisabında ihtimalle değil kesin delille hareket edilmesi esastır.82  

Şâfiî mezhebinde hünsâya ve hünsâdan etkilenen diğer mirasçılara alacaklarının en 

azı verilir. Fazlası hünsânın durumu belli oluncaya ya da vârislerle hünsâ arasında 

anlaşma sağlanıncaya kadar bekletilir.83  

İmam Malik, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre; hünsâ-i müşkile, kadın olarak 

alacağı hissenin yarısı ile erkek olarak alacağı hissenin yarısı verilir. İki durumdan birisine 

göre varis oluyor, diğerine göre olmuyorsa, varis olarak alacağı hissenin yarısını alır.84 

Hanbeliler de bu görüştedir.85 

Diğer taraftan hünsâ-i müşkil, çocuk olursa kendisine alabileceği en az hisse 

verilmekle beraber diğer varislerden kefil alınır. Daha sonra durumu belli olurda daha 

fazla pay alması gerekirse diğer varislerden eksik olan pay alınıp çocuğa verilir.86 

Hünsânın mirasına dair bu görüşler incelendiğinde hem hünsânın hem de onunla 

beraber bulunan mirasçıların haklarının korunmasının hedeflendiği dikkat çekmektedir. 

Hünsânın alacağı hisse hususunda ihtiyatla yaklaşan Ebu Hanife başkalarının haklarını 

korumayı öncelerken aslında hünsanın da haksız kazanç edinmesinin önüne geçmek 

 
78 Beyhaki, “Feraiz”, 52. 
79 Bk. Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhü’l-İslâmî ve edilletuhu, (Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 1985), 8/257. (8 cilt) 
80 Bilmen, Istılahât, 5/368. 
81 Mecelle, md. 4. 
82 Serahsî, Mebsut, 30/109; Kâsânî, Bedâi‘, 7/484. 
83 Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî Nevevi, Ravzatü't-talibin, thk. Adil Ahmed Abdülmevcud, Ali 

Muhammed Muavvaz, (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2003), 5:41. (Tamamı 8 cilt) 
84 el-Mevsuatü’l-fıkhiyye (mv.f.), “İrs” md., (Kuveyt: Vizaretü’l-Evkaf ve’ş-Şuuni’lİslâmiyye, 2004), 3/63-64. 

(tamamı 17-80). 
85 Kâsânî, Bedâi‘, 7/484; Muvaffakuddin Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Mahmud İbn Kudâme, el-

Muğni şerhü Muhtasari’l-Hirakî, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türki,Muhammed Abdü’l-Fettah el-
Hulvi, (Riyad: Daru Âlemi’l-Kütüb, 1997), 9:108-109. (tamamı 11 cilt)  

86 Bilmen, Istılahât, 5/371. 
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istemiştir. Hanefilerden İmameyn, İmam Malik, İmam Şafii ve Ahmet b. Hanbel ise her iki 

ihtimali de göz önünde bulundurarak varislerin hisselerini belirleme yoluna gitmişlerdir. 

Öte yandan hünsânın çocuk olması durumunda, aldığı hisse dışında, alması muhtemel 

hisse için diğer varislerden kefil istenmesi bu çalışmanın konusu bakımından ayrıca önem 

arz etmektedir. 

3. Miras Hukukunda Çocuğun Haksız Kazanç Sağlamasına Engel Teşkil Eden 

Esaslar 

İslâm miras hukukunda mûrisle arasındaki bağ dikkate alınarak çocuğun varis 

olarak terikeden alacağı pay tespit edilerek malî hakları korunma altına alındığı gibi hakkı 

olmayanı da almak suretiyle haksız kazanç sağlamasının da önüne geçilmiştir. Çalışmanın 

bu kısmında çocuğun malına haksız olarak katılacak malın önüne geçmek için alınan 

önlemler ele alınacaktır. Bu konuda vasiyetle ilgili hükümler, evlat edinmenin irs sebebi 

sayılmaması, miras paylaşımında nimet külfet dengesinin gözetilmesi gibi hususlar dikkat 

çekmektedir.  

3. 1. Vasiyet 

Bir kimsenin malını öldükten sonra bir şahsa veya hayır cihetine teberru yoluyla 

temlik etmesine vasiyet denir. İslâm Hukuku’nda vasiyet, ölenin malvarlığının üçte biriyle 

sınırlandırılmak suretiyle varislerin hakları koruma altına alınmıştır.87 Diğer taraftan 

Resullulah’tan nakledilen “Varise vasiyet yoktur.”88 hadisiyle de mûrisin, varisler arasında 

adaletsizliğe sebebiyet verecek tasarruflarının önüne geçilmiştir. Zira mirasçılara vasiyet 

yapılmasının yasaklanmasının temelinde yakın akraba arasında ayırım yapmayı 

engelleme, mal dağılım ve bölüşümü sebebiyle aralarında huzursuzluk meydana 

gelmesini önlemenin yanı sıra haksız kazancın önüne geçme düşüncesi yatmaktadır. 

Allah’ın Kur’ân-ı Kerîm'de miras paylarını belirlemiş olması da89 mirasçılar arasında 

ortaya çıkabilecek hoşnutsuzluğu giderme amacına yönelik olmalıdır.90 

3. 2. Evlat Edinme 

İslâm hukukunda “… Allah’ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine (vâris 

olmaya) daha uygundur…”91 ayetinin mucebince tevarüs (miras hükümleri) akrabalık 

bağı olanlarla sınırlandırılmıştır. Her ne kadar “… Yemin akdiyle mirasçı kıldıklarınızın 

paylarını da verin…”92 ayeti varislerin kapsamını genişletse de buna evlatlık dahil 

 
87 Bk. Mavsilî, el-İhtiyar, 769. 
88 Buhâhrî, “Vesâyâ”, 6; Ebu Davud, “Vesâyâ”, 6; “Büyu”, 88; Timüzi, “Vesâyâ”, 5; Nesai, “Vesâyâ”, 5; İbn 

Mace, “Vesâyâ”, 6; Darimî, “Vesâyâ”, 28. 
89 Bk. en-Nisâ 4/11, 12, 176. 
90 Köse, İslâm Hukukuna Göre Anne-Babanın Bağış (Hibe) Konusunda Çocukları Arasında Yaptığı 

Ayrımcılık, 18. 
91 el-Enfâl 8/75. 
92 en-Nisâ 4/33. 
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değildir.93 Şöyle ki, ayette geçen “yemin akdiyle” ifadesi, İslâm’ın ilk yıllarında kardeşlik 

anlaşması ve hilf yapılanlar ile evlatlıklar ve hicret edenler olarak yorumlanmaktaydı. 

Daha sonra Enfâl suresinin 75. ayetiyle hicret edenler ile kardeşlik anlaşması yapanların 

mirastan pay alma hükmü, “onları babalarına nispet ederek çağırın.”94 ayetiyle de evlat 

edinme ve dolayısıyla evlat edinenden miras alma hükmü neshedilmiştir. Velev ki 

evlatlığa mirastan pay verilmesini yasaklayan açık bir nas bulunmasa da evlat edinmeyi 

yasaklayan naslar mirastan pay almamayı da içermektedir.95 Evlat edinmenin tevarüs 

sebebi sayılmamasının sebeplerinden biri varislerin hakkını korumak ve evlatlıkların 

haksız kazanç elde etmelerine mâni olmaktır. Zira günümüz İslâm ülkelerinde mûrislerin 

genel anlamda varislerini özelde kız çocuklarını tamamen veya kısmen mirastan mahrum 

etmek amacıyla başvurdukları yöntemlerden biri de evlat edinmektir.96 

Türk Medeni Kanunu’na göre ölenin mirasının intikal edeceği kişiler; ölenin kan 

hısımları, eşi, evlatlığı ve devlet olmak üzere dörttür.97 Evlatlığın mirasla ilgili haklarını 

düzenleyen 500. maddeye göre “evlatlık ve evlatlığın birinci dereceden altsoyu, evlat 

edinene kan hısımı gibi mirasçı olur.” Bu maddeden açıkça anlaşıldığı üzere, evlatlık 

sadece kendisini evlat edinen kimseye mirasçı olabilecektir. Evlatlık, evlat edinenin 

üstsoy ve altsoy hısımlarına mirasçı olamayacaktır. İlgili maddenin devamında “evlat 

edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar.” denilmek suretiyle evlat edinmeyi bir 

kimsenin mirasına konma veya mirasından pay alabilme yolu edinmenin de önüne 

geçilmesi hedeflenmiştir.98 

İlgili maddenin son fıkrasında ise “evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam 

eder.” denilerek evlatlığın iki halde çifte mirasçılığına kapı aralanmıştır. Bunlardan 

birincisi, bir çocuk varisi olduğu bir akrabası tarafından evlatlık alınması durumunda söz 

konusu olur. Ancak böyle durumda çocuk sadece bir hakkını kullanabilir. Bir diğeri ise 

evlatlığın, hısımlık kurduğu evlat edinen ile birlikte, eski ailesine de mirasçı olmasıdır. 

Evlatlık bu son durumda “Evlatlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile 

bağlarının devam etmesi için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile 

kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlatlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı 

her iki nüfus kütüğüne işlenir.”99 hükmü gereğince iki hakkını da her hâlükârda 

kullanarak iki tarafa da mirasçı olur. 

 
93 Ebü’l-Mehasin Yusuf b. Musa Hanefî, el-Mu’tasar mine’l-muhtasar min Müşkili’l-Asar (Beyrut: Âlemü’l-

Kütüb, ts.), 2/294-295. 
94 el-Ahzâb 33/5. 
95 Konuyla ilgili daha geniş blgi için bk. Ekşi, Evlat Edinme, 67-71. 
96 İbrahim Yılmaz, “İslâm Hukukunda Kız Çocuğunun Miras Hakkı ve Cahiliye Döneminde Kız Çocuğunu 

Mirastan Mahrum Etmenin Günümüz İslâm Ülkelerindeki İz Düşümü”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi 
S 29 (2017), 263-264, 266. 

97 TMK, md. 495-500. 
98 Necip Kocayusufpaşaoğlu, Miras Hukuku (İstanbul: Filiz Kitabevi, 1987), 86. 
99 TMK, md. 314/5. 
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3. 3. Miras Paylaşımında Nimet-Külfet Dengesinin Gözetilmesi 

Mirasın intikalinde, ölen kişinin üst ve alt soy bağı ile bağlı olduğu nesep bağına 

dayalı kan hısımlığı en önemli sebep kabul edilir. Cihet bakımından farklı olsa da kurbiyet 

bakımından aynı derecede bulunan anne ve baba (üst soy) ile kız ve erkek evladın (alt 

soy) aynı anda bulunması, miras paylarını etkilese bile asla birbirlerini sakıt etmeleri söz 

konusu değildir. Bununla birlikte İslâm miras hukukunda, İslâm’ın kabul etmiş olduğu aile 

ve toplum yapısının bir gereği olarak miras taksiminde prensip olarak erkek ve kız 

çocukları arasında “ikiye-bir” oranı benimsenmiştir. Nitekim bu husus Kur’ân’da; “Allah 

size çocuklarınız hakkında erkeğe, kadının payının iki misli (mirastan pay) vermenizi 

emreder.”100 İslâm hukukunun, erkek ve kız çocukları arasında prensip olarak getirmiş 

olduğu “erkek çocuğunun mirastaki payının kız çocuğunun payının iki misli olması” 

şeklindeki düzenleme, her ne kadar kimileri tarafından şekil açısından bir eşitsizlik olarak 

görülse de, İslâm’ın öngörmüş olduğu aile düzeni ve toplumsal yapı içerisinde bu 

düzenleme Müslüman toplumlar tarafından bir haksızlık ve adaletsizlik olarak 

görülmemiştir. Çünkü İslâm aile hukukunda erkek, evlendikten sonra ailenin geçimini 

temin etmekle yükümlü olduğu gibi evlenirken karısına mehir vermekle de yükümlüdür. 

Bu durumda erkek çocuğun mirastaki payının kız çocuğunun payının iki misli olmasının 

temel gerekçesi, İslâm’da kadına (kız çocuğuna) verilen “değer” ile ilgili değildir. Aksine, 

İslâm’ın öngörmüş olduğu aile ve toplum yapısında, erkeğin ve kadının üstlenmiş olduğu 

rol ve malî yükümlülüklerle ilgilidir.101 

Nimet-külfet dengesi gözetilerek yapılan bu taksimatta sorumlukları oranında pay 

verilmek suretiyle bir taraftan erkek evladın hakları korunurken diğer taraftan kız evladın 

fazladan pay almasının önüne geçilmiştir. 

Diğer taraftan İsviçre medeni hukukundan iktibas edilmiş olması nedeniyle Türk 

Medenî Kanununun kabul ettiği miras sistemi zümre (parantel) sistemidir. Bu sisteme 

göre ölenin fürûu, (ölenin çocukları ve aşağı doğru tüm torunlar) birinci zümreyi102, 

ölenin baba ve annesi ile bunların fürûları, (ölenin anne ve baba ile bunların fürûu olan 

kardeş ve kardeş çocukları ile kardeşlerin aşağı doğru tüm torunları) ikinci zümreyi103 

oluşturur.104 Miras paylaşımında zümreler arasındaki sıra esas alındığından önceki 

zümrede mirasçı varsa sonraki zümredekiler mirasçı olamazlar. Örneğin, mûrisin çocuğu 

veya torunu varken, ana babasına miras düşmez.105 

 
100 en-Nisâ 4/11. 
101 Yılmaz, “İslâm Hukukunda Kız Çocuğunun Miras Hakkı”, 353-355. 
102 Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. (TMK, md. 495). 
103 Altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. (TMK, 

md. 496). 
104 Zahit İmre, Miras Hukuku (İstanbul: Der Yayınevi, 1993), 14. 
105 İmre, Miras Hukuku, 18. 
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İslâm hukukunda ise cihet bakımından farklı olsa da kurbiyet bakımından aynı 

derecede bulunan anne ve baba (üst soy) ile kız ve erkek evladın (alt soy) aynı zümrede 

kabul edilir. Yani alt soyun varlığı anne babanın miras almasına engel değildir.  

“… Ana babadan her birine, ölenin çocuğu varsa yaptığı vasiyetten veya borcundan 

arta kalanın altıda biri, çocuğu yoksa anası babası ona varis olur, anasına üçte bir düşer. 

Kardeşleri varsa, altıda biri annesinindir; babalarınız ve oğullarınızdan menfaatçe 

hangisinin size daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz. Bunlar Allah tarafından tesbit 

edilmiştir. Doğrusu Allah bilendir, Hâkim olandır.”106 

Bu durumda baba alt soyla bağlantılı olarak şu üç duruma göre her hâlükârda 

mirastan pay alır.  

➢ Mûrisin kızı veya oğlun kızı varsa baba 1/6 ve kalanı alır. 

➢ Mûrisin oğlu veya oğlunun oğlu varsa baba sadece ashâb-ı ferâizden olarak 1/6 

alır.  

➢ Ölenin kız veya erkek altsoyu (füruu) yoksa baba sadece asabe olarak kalanı alır. 

 Anne ise yine alt soyla bağlantılı olarak şu üç durumdan birine göre mirastan pay 

alır: 

➢ Anne; çocuk (oğul, kız, oğlun oğlu ve oğlun kızı) veya iki kardeş ile birlikte 1/6 

alır.  

➢ Birinci hâl olmamak şartı ile (ölenin alt soyu ve iki veya daha fazla kardeşi yoksa) 

sadece eş ve baba ile beraber bulunduklarında ana kalanın 1/3’ünü (sülüsü ma yebkâ) 

alır.  

➢ Birinci ve ikinci hâl yoksa (sadece babayla ya da baba, eş veya baba, eş ve tek 

kardeşle birlikte bulunursa) ana 1/3 alır. 

Sonuç 

İslâm hukuku, cihet, kurbiyet ve derece esaslarına göre varisleri gruplandırarak 

nimet ve külfet dengesine göre yaptığı adil paylaşım sayesinde varislerden her birinin 

mirastan hak ettiği payı almasını sağlamıştır. Ayrıca bu sistem sayesinde varislerin 

fazladan pay almasının da önüne geçilmiştir. Böylece genelde bütün varislerin bunun 

içinde çocukların mirastaki hakları iki yönlü olarak koruma altına alınmıştır.  
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İSLAM HUKUKUNDA VELÂYET VE EVLAT EDİNME  

Abdulbaki DENİZ 

 

Giriş 

Kök harfleri itibariyle “yakınlık, sevgi, dostluk, sorumluluk yüklenme” manâları 

olan “vely/veliye ( وىلي)” fiilinin masdarı olan ve baş harfi (و) hem üstün hem esre olarak 

okunabilen “velâyet/vilâyet (والية)” ifadesinin birinci hâlinden “yakın, dost, arkadaş, 

yardımcı ve tâbi”, ikinci hâlinden de “sorumlu, yönetici, sahip ve hâmi” gibi anlamlar 

türemiştir.1 Sibeveyh’e (v. 180/796) göre ilk harfin fethalı olması masdar, kesreli hâli ise 

“nikâbe” ve “imâre” kelimeleri gibi isimdir.2 Bu durumda “vâli” gibi kelimelere kaynaklık 

ettiği anlaşılan “vilayet” daha çok kelimenin siyasi ve sosyal boyutuyla ilgilidir. Neticede 

“sorumluluk bilinciyle yardımcı olma” yahut “işleri üstlenen otorite” gibi farklı anlamlar 

ifade ettikleri söylense de konumuz bağlamında her iki anlamı dikkate almak 

mümkündür. Zira başkasının işlerini takip etmekle mükellef kılınan bütün herkese “veli” 

dendiğinden velâyet, çocukların gerek şahısları gerek mallarıyla ilgili olarak hukukun ana-

babaya yahut diğerlerine tanıdığı tasarruf hakkı ve yüklediği ödevlerin tamamını ifade 

etmekte olup bunun temelinde de yakınlık, sorumluluk ve idare yatmaktadır. Veli 

kelimesi hem fâil hem mef‘ûl mânasıyla kullanıldığından Kur’an’da Allah müminlerin, 

müminler Allah’ın; şeytan inkârcıların ve zalimlerin, inkârcılar ve zalimler de şeytanın 

velîsi olarak zikredilir. (el-Bakara, 2/257; Âl-i İmrân, 3/68; el-Mâide 5/55; el-A‘râf, 7/196; 

eş-Şûrâ, 42/9; Muhammed, 47/11). Ayrıca müminler müminlerin, kâfirler de kâfirlerin 

evliyasıdır. (et-Tevbe, 9/71; el-Enfâl, 8/73). Kur’an’da geçen mevlâ kelimesi velî ile ortak 

kökene ve aynı anlamlara sahiptir. (el-Bakara, 2/286; Âl-i İmrân, 3/150; el-Enfâl, 8/40; el-

Hac, 22/78; Muhammed, 47/11; et-Tahrîm, 66/2.). Bu bağlamda “veli/mevlâ” 

kelimesinin Resulullah’tan sonra ümmeti idare eden “ulû’l-emr, halife” manâsında 

kullanıldığı Hz. Ebû Bekir’in bir münasebetle ifade ettiği “…Ben Allah Resulü’nden sonra 

onun velisiyim. O, nasıl hareket etmişse öyle davranırım…” (  َمُل ِفيَها عآ
َ
ُه، أ

َ
د ُّ َرُسوِل هللِا َبعآ ا َوىِلي

َ
ن
َ
أ

َملُ     َيعآ
َ
ان
َ
 sözünden açıkça anlaşılmaktadır. Hz. Ömer de aynı ifadeyi söz konusu 3(ِبَما   ك

anlamda kullanmıştır. “…Ebû Bekir vefat edince onun velisi (halifesi) ben oldum…(     
َوف َ
َ
َم ت

ُ
ث

 
 Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, abdentr@gmail.com 
1 Ebû’l-Abbâs Muhammed b. Yezid el-Müberred, el-Kâmil fi’l-lüğa ve’l-edeb, thk. Abdulamîd Hindâvî 

(Arabistan: Dâru’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1419), 3/18, 197; Muhammed b. Abdurrezzak el-Murtazâ ez-Zebîdî, 

Tâcu’l-arûs min cevâhiri’l-kâmûs, “ وىلي” md. thk. Abdüssettâr Ahmed Ferec (Küveyt: et-Türâsü’l-

Arabî,1385), 10/ 398. 
2 Zebîdî, Tâcu’l-arûs,10/400. 
3 Ebû Abdillâh Ahmed b. Hanbel (v. 241), Müsned, thk. Ahmed Muhammed Şâkir (Kahire: Dârü’l-Hadis, 

1416),1/483, No: 425. 
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رٍ ،
ْ
َبك ي  ن ِ

َ
أ  َ َوىِلي ا 

َ
ن
َ
أ  
ُ
ت
آ
ن
ُ
ك
َ
ف ٍر، 

ْ
َبك َبا 

َ
أ  ُ
ه
 Bu durum Hz. Peygamber’in Gadir-i Hûm’da Hz. Ali ile 4”.(اَّلل

ilgili “Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır. Allah’ım! Onu veli edinenlerin velisi 

ol ve ona düşmanlık edenlere de düşman ol! (  ُه
َ
ُهَم َواِل َمنآ َواّل

ه
الل ُه، 

َ
ّل ٌّ َموآ َعىِلي

َ
ُه ف

َ
ّل  َموآ

ُ
ت
آ
ن
ُ
َمنآ ك

اهُ 
َ
َعاد َمنآ   şeklindeki emir ve tavsiyesinin ne anlama geldiğini ortaya çıkarmak 5”(َوَعاِد 

açısından da önemli dinamikler içermektedir. Fıkıhta çocuğun velisi “onun adına 

tasarrufta bulunma hakkına sahip olan reşit kimseyi”6 ifade etmektedir. 

Velâyetle yakından ilişkili yahut onun kapsamında değerlendirilen hidâne, vesâyet 

ve lakît gibi bazı kavramlar söz konusudur. Zira “Çocuğun şahsı üzerinde, malı üzerinde 

ve terbiyesiyle ilgili” olmak üzere toplam üç türlü velâyet söz konusudur. Hidâne bunların 

sonuncusuyla ilgili olup evlilik birliği devam ettiği sürece küçüğün velâyeti kural olarak 

babaya, bakım ve gözetimi de anneye aittir. Ancak eşler arasında ayrılık oluşunca hidâne 

hakkının kadınlarda ve özellikle annede, anneannede ve babaannede vs. devam edeceği, 

bunların olmaması durumunda baba ve dede gibi erkeklere geçeceği hususunda genel 

bir uzlaşıdan bahsetmek mümkündür.7 Bu hak ve sorumluluk genelde müşterek olarak 

kullanılmakla birlikte annenin hidâneyi kabul etmemesi durumunda söz konusu hak 

mutlak velâyeti gereği baba ve diğerlerine geçmektedir. Vesâyet ise özellikle velilerinin 

ölümünden sonra yahut sorumluluklarını yerine getirmekten aciz olmaları veyahut ciddi 

ihmal etmeleri gibi sebeplerle ehliyetsiz/eksik ehliyetli kimselerin himayesine yönelik 

olarak ortaya çıkan bir kavramdır. Söz konusu yetkiyi veren veliye (baba ve dede) “mûsî”, 

yetki verilen kimseye “vasî” yahut “mûsâ ileyh”, vesâyet altındaki kimseye de “mûsâ 

aleyh” ve yapılan bu işleme de “vesâyet” denir. Vesâyet de velâyetin bir alt kategorisidir. 

Zira velâyet başka bir açıdan “aslî” ve “temsili (niyabeten)” olmak üzere temelde iki 

kısma ayrılmaktadır. Akıllı ve reşit birinin kendisi için yaptığı bütün tasarruflar aslî iken 

başkası adına yapılan tasarruflar onları “temsil” içindir. Bu tür temsiller de ya ihtiyaridir 

(belli bir akit gereği yaşayan bir kimseye vekâlet gibi) yahut icbâridir. Kaynağı şer‘ yahut 

kanun olan icbârî velâyet şahıs yahut mal üzerinde olabilir. Anne ve babanın çocuk yahut 

kısıtlılar üzerindeki velâyet yetkisi hem şahısları hem malları üzerinde iken vasînin yetkisi 

sadece söz konusu kişilerin malı üzerindedir.8 Sözlükte “fa‘îl” veznindeki “lakît (لقيط)” 

ifadesinden aslında “mef‘ul” veznindeki “melkût (ملقوط)” kastedilmekte olup genel 

 
4 Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Buhârî, Sahîh, thk. Muhammed Züheyr b. Nasır (Dâru Tavki’n-Necât, 

1422), 4/79, No: 3094. 
5 Ahmed b Hanbel, Müsned, 2/596, No: 1016, 1167; İbn Hanbel, Fezâilü’s-sahâbe, 2/585, No: 991; Ebû 

Abdirrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali el-Horasanî en-Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, thk. Hasan Adulmunim 
Şelebî (Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 1421), 7/310, 437; Alauddin Ali b. Husamiddin b. Kâdîhân el-Kâdirî el-
Muttakî el-Hindî, Kenzü’l-ümmâl  fî süneni’l-akvâli ve’l-ef’âl, thk. Bekrî Hayyânî- Safvet Sakâ (Beyrut: 
Müessesetü’r-Risale, 1401), 11/602, No: 32903. 

6 Vehbe b. Mustafa ez-Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî ve ediletühü (Dımaşk: Dâru’l-Fikr, ts.), 4/2984. 
7 Zuhaylî el-Fıkhu’l-İslamî, 10/ 7299. 
8 Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib el-Mâverdî, el-Hâvî’l-kebîr fî fıkhi’l-imâmi’ş-Şâfiî, thk. Ali 

Muhammed Mu’avvad-Adil Ahmed Abdulmevcûd (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1414), 8/340; Zuhaylî, 
el-Fıkhu’l-İslamî, 4/2485. 
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olarak “yerden alınan ve kaldırılan herhangi bir şey” olmakla birlikte sonradan “bulunan 

ve sahiplenilen metruk ve kimsesiz buluntu çocuk” terim anlamı yaygınlaşmıştır.9 İslam 

hukuku, sebebi ne olursa olsun terkedilmiş, yetim, kimsesiz ve bakıma muhtaç bütün 

çocukların şefkatle himaye edilmelerini ferdî ve toplumsal bir görev olarak kabul 

etmiştir.  

Fıkıh usulünde anne-babanın çocuklar üzerindeki velâyetlerinin illeti üzerinde 

durulmuştur. Velâyetin illeti olarak yakınlığa (karabet) vurgu yapan İslam hukukçuları, 

mevcut olmaları durumunda baba yahut dedenin önceliği hususunda genel bir uzlaşıdan 

bahsetmek mümkündür. Ancak söz konusu velilerin kız çocuklarını evlendirmeleri 

meselesinde icbâr yetkisine sahip olup olmadıkları ihtilafa konu olmuştur. Ayrıca kadının 

kendisi hakkındaki velâyeti, fâsıkın velâyeti, baba ve dede dışındakilerin küçük kızı 

evlendirme velâyetinin şer‘î durumu, oğlunun annesini evlendirme velâyeti, en yakın 

(yetkili) velinin gaybubeti durumunda velâyetin kime geçeceği, velilerden birinin kızı 

denk olmayan biriyle evlendirmesi, velinin yahut vasînin sorumluluğu altındaki kızla 

evlenmesi ile velinin kölesini evliliğe icbârı gibi konular tartışılmış ve mezhepler arasında 

muhtelif fikirler oluşmuştur.10 Velâyet ve vesâyet gibi kavramların muhtevasında 

genellikle temsil edilenlerin maslahatı düşünülmekle beraber söz konusu tasarrufun 

bazen kötüye kullanılma ihtimali de değerlendirilmiştir. 

Çalışmamızda velâyetle ilgili söz konusu kavramlar sırasıyla açıklanacak, böylece 

konu bütünlüğü sağlanmaya çalışılacaktır. Fıkıh usulü ve fıkıh eserlerinde velâyet, 

hidâne, vesâyet ve lakît hakkında dağınık hâlde de olsa aynı isimle oluşturulan bâblarda 

yeteri düzeyde malumat varken11 evlat edinmeyle ilgili olarak aynı bâb ismiyle tasnif ve 

malumat söz konusu değildir. Fıkıh kaynaklarında evlatlıkla ilgili bilgiler ise genellikle 

“Sübûtü’n-neseb”, “Da’vâ’n-neseb”, “Lakît/Lükatâ” ve “Mefkûd (kayıp)” gibi başlıklar 

altında dağınık ve parçalar halinde ele alınmıştır. Modern fıkıh kaynaklarında ise konu 

genellikle “Aile Hukuku” ana başlığı altında işlenmektedir. Bunda evlat edinmenin kat‘î 

naslarla yasaklanmış olmasının, dolaysıyla mufassal bir nizam tesisine ihtiyaç 

duyulmamasının etkili olduğu söylenebilir. Çalışmamız arşiv araştırması yöntemine 

dayandığından klasik fıkıh ve fıkıh usulü eserleri yanında modern dönemde bu konularda 

yapılmış bazı çalışmalardan istifade edilmiştir. Bu kapsamda önce velâyet ve ilgili 

kavramlara yer verilecek bilahare evlatlık edinme meselesi değerlendirilecektir. 

 

 
9 Muhamed b. Ferâmerz Molla Hüsrev, Dürerü’l-hükkâm şerhu gureri’l-ahkâm (Dâru İhyâi’l-Kütüb, ts.), 

2/129. 
10 Muhammed b. Ali b. Şuayb Ebû Şucâ Fahruddin İbnu’d-Dahhân, Takvimu’n-nazar fî mesâile hilafiyye zâi‘a 

ve nübez mezhebiyye nâfi‘a, thk. Salih b. Nasır el-Huzeym (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd,1422),1/115. 
11 Bu konular klasik usul kaynaklarında özellikle ehliyet bahislerinde, furu' kaynaklarında ise Kitabu'n-nikâh, 

neseb, rada‘, nafaka, hidâne, velâye, vesâyâ, İrs, lakît, şehâdât, da'vâ gibi bölümlerinde meseleci bir 
yaklaşımla ve dağınık olarak ele alınmaktadır. Çağdaş İslâm hukûku çalışmalarında ise bu konular genelde 
“el-Ahvalü'ş-Şahsiyye” türü eserlerde işlenmektedir. 
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I. İslam Hukukunda Velâyet 

İnsan, sorumluluk sahibi bir birey olarak hem kendisi hem de başkası hakkında 

tasarruf yapma ehliyetini hâiz olacak şekilde yaratılmıştır. Bu tür sorumluluk ve 

tasarrufların gerçekleşmesi ise hem aklî hem de bedenî açıdan belli bir kıvamda olmasını 

gerektirmektedir. Cenin evresi dâhil “insan” olma sıfatına sahip olan herkese birtakım 

haklar tanıyan (vücûb ehliyeti) İslam hukuku söz konusu hakların bizzat kullanılması 

hususunu da (eda ehliyeti) temyiz, bülûğ ve rüşd gibi süreçlere yaymak suretiyle tedricî 

bir yöntem izlemiştir. Eda ehliyetinde esas olan akıl ve aklî melekeleri kullanma 

yetisidir.12 Genel hatlarıyla çocukluk, kişinin doğum anından büluğ çağına kadar geçen 

süre boyunca devam etmektedir. Bülûğ hususunda erkeklerde ihtilam olma veya gebe 

bırakma (ihbâl), kızlarda ise hayız (adet görme) ve habl (gebe kalma) dini açıdan 

ergenliğin fiziki alametleri olarak kabul edilmesine rağmen bunun bölgesel yahut iklimsel 

özelliklere göre değişken olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı bülûğla ilgili belli bir yaş 

sınırlamasının getirilmesi hukuki işlemler açısından daha sağlıklı gözükmektedir. Bu 

hususta günümüz hukuk sistemlerinin de uzak olmadığı Ebû Hanife’nin “erkeklerde on 

sekiz, kızlarda ise on yedi”13 şeklindeki görüşü esas alınabilir. Velâyet esas itibariyle bülûğ 

çağına kadarki süreçte çocuklar hakkındaki tasarruf yetkisine dayanmaktadır. Bundan 

dolayı velâyet “rızaya bakılmaksızın bir sözün başkası hakkında geçerli ve sonuç 

doğurucu kılınması”14 şeklinde tanımlanmıştır. Velâyet esas itibariyle “âmme” ve “hassa” 

olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Velâyet-i âmme, şahısların kendileri yahut malları 

üzerinde kamu otoritesi yahut temsilcisi olan vali veya hâkimlere tanınan tasarruf 

hakkını ifade ederken velâyet-i hassa, şer‘in kâsır (akıl ve temyiz gücüne dayalı edâ 

ehliyetindeki eksikliğe sahip) kişinin mâlî ve şahsî işlerini yürütmek üzere baba/dedenin 

yahut diğer akrabalara tanınan tasarruf hakkını ifade etmektedir. Velâyet-i hassa icbarî 

ve ihtiyarî (ilgili kişinin onayına bağlı) olmak üzere iki kısımda değerlendirilmektedir. 

Belirli bir velinin bulunmadığı veya bazı nedenlerden ötürü velinin velâyet hakkını 

yitirdiği durumlarda velâyet altındaki kişinin bütün salahiyetleri umumi velinin 

tasarrufuna geçer. Velâyet-i hassada sıralama hususunda yaşanan ihtilafta cumhura göre 

velâyet önceliği asabenin (erkek akrabalar) hakkıdır. Asabe bulunmadığı takdirde velâyet 

yetkisi sultana geçer.15 Hanefilere göre ise asabe bulunmadığı durumlarda velâyet zevi’l-

erhâma (asabe dışında kalan akrabalar) geçmektedir.16 

 
12 Muhammed Hudari Beg, Usulü'l-Fıkh (Beyrut: 1987), 89. 
13 Alâuddîn Ebû Bekr b. Mes'ûd el-Kâsânî, Bedâi’u’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’ (Kahire: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

1406), 7/171. 
14 H. Yunus Apaydın, “Velâyet” (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 43/15-19. 
15 Ebû’l-Abbâs Şehabeddîn Ahmed b. İdris el-Karâfî, ez-Zahîre, thk. Muhammed Haccî (Beyrut: Dârü’l-Ğarbi’l-

İslâmî, 1994), 4/245. 
16 Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl es-Serahsî, el-Mebsût (Beyrut: Dâru’l-Marîfe,1993), 4/219. 
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İslam hukukunda velâyetin illetinin tespiti meselesi ihtilafa konu olan ilk 

hususlardan sayılmaktadır. Bu kapsamda “çocukluk” durumunun erkek çocuğun velisine 

onu evlendirmeye illet teşkil ettiği gibi ortak illetten dolayı aynı yetkinin kızın ve küçük 

dul kızın (seyyibe) evlendirilmesi için de geçerli olduğu ifade edilmektedir.17 Aynı şekilde 

“akıllı bir şekilde erginleşmek” babanın erkek çocuk hakkındaki velâyetinin son bulması 

için illet olduğu gibi aynı durum kız çocuğu için de geçerlidir. Yine “çocukluk” babanın 

çocuğunun malı hakkında tasarruf velâyetine illet olduğu gibi aynı gerekçe onun şahsı 

hakkında da tasarruf hakkı tanımaktadır. Gazzâlî (v. 505/1111) velâyetin sebebi 

sadedinde “bizzat çocukluk” yerine onun hikmeti olan “kendisine bakmaktan aciz 

olması” hususuna dikkat çekerek aynı gerekçenin deliler için de geçerli olduğunu 

vurgulamaktadır.18 Bundan dolayı bu tür durumlarda velâyetin çatı gerekçesi “tedbir 

aklının işlevsizliği ( ِ ِبتر
آ
د
َ
الت ِل 

آ
َعق  

ُ
د
آ
ق
َ
 olmalıdır.19 Hakkında nastan hüküm bulunan bir ”(ف

meselenin illetini tespitte illetin, hükmün cinsine müessir olmasına “küçük kızın nikâh 

velâyetinin malı üzerindeki velâyete kıyas edilmesi” örnek olarak gösterilmektedir. Zira 

kızın malı üzerindeki velâyet hususundaki icmâ aynı cinsten olan evliliğine de 

müessirdir.20 Baba ve dedeye tanınan icbâr velâyetinin gerekçesinin “küçüklük” yahut 

“bekâret” olduğu ihtilafında; Şafiîler “küçüklük” unsurunun “dul, kendisini evlendirme 

hususunda velisinden daha evlâdır”21 gibi hadislerle geçersiz kılındığından “bekâreti” 

öncelemişlerdir. Şafiî’ye göre velilere tanınan söz konusu icbâr yetkisi şefkat ve fıtrat gibi 

etkenlerle çocukların lehinde tezahür etmesi beklenen hususlarla birlikte düşünülmesi 

gerekmektedir. Bundan dolayı “veli, küçüğün malından hibe edemez ancak onun lehinde 

hibe kabul edebilir” gibi kayıtlar hükme bağlanmıştır.22 Ebû Hanife ise icbâr velâyetinin 

gerekçesi olarak “küçüklük” illetine vurgu yapmıştır.23 Bundan dolayı Hanefi usulcülere 

göre icbâri velâyet, ehliyetini yitiren (akıl hastası) ile küçük yaştaki erkek ve kızları 

kapsamaktadır.24 Erkek ve kız çocuğunun mal yahut nikâhı için oluşan icbâr velâyetinden 

hareket eden Hanefiler kıyas yoluyla söz konusu icmâı dul olan erkek ve kız çocuğuna da 

teşmil etmişlerdir. Yani asılda oluşan icmâı “küçüklük” ortak illetinden dolayı kıyas 

 
17 Ebû Ali Ahmed b. Muhammed b. İshâk eş-Şâşî, Usûlü’ş-Şâşî, (Beyrut: Dârü’l-Kitâb, 1402), 1/330. 
18 Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî, el-Mustasfâ min ilmi’l-usûl (İran: Dâru’z-Zehâir, 

1368),1/330. 
19 Gazzâlî, el-Mustasfâ, 1/330. 
20 İbnu’d-Dahhân, Takvimu’n-Nazar, 1/97. 
21 Ahmed b. Ali Ebû Bekir er-Razî el-Cessâs, Şerhu muhtasari’t-Tahâvî, thk. Heyet (Dârü’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 

1431), 4/285; Emir Padişah Muhammed Emin b. Mahmud el-Huseynî, Teysîru’t-tahrîr li İbni’l-Hümâm 
(Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts), 1/137; Abdul‘ula Muhammed b. Nizâmuddîn el-Ensârî, Fevâtihu’r-
rahamût şerhu müsellemi’s-sübût fî usûli’l-fıkh, nşr. Abdullah Mahmut Muhammed Ömer (Beyrut: Dârü’l-
Kütübi’l-İlmiyye, 1433), 2/26. 

22 Mahmud b. Ahmed Ebû’l-Menâkıb Şihabuddin ez-Zencânî, Tahrîcu’l-fürû ‘ala’l-usûl, thk. M. Edip Salih 

(Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 1398), 258; Cemâluddîn Abdurrahîm b. Hasan el-İsnevî, Nihâyetü’s-sü’l 
şerhu minhâci’l-vusûl (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1993), 1/333. 

23 Zencânî, Tahrîcu’l-fürû, 258. 
24 Zeynuddîn İbn Nuceym, el-Bahru’r-râ’ik şerhu kenzi’l-hakâik (Beyrut: Dârü’l-Marîfe, ts), 3/117. 
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yoluyla dullar için de geçerli kılmışlardır.25 Cessâs (v. 370/981), velâyeti hak edişte 

“ergenlik” niteliğinin hem kızda hem de dulda dikkate alınan bir “manâ” olduğu hâlde 

söz konusu hak edişte “bekâretin” etkisine dair üzerinde ittifak edilen bir şey 

bilinmediğinden Hanefîlerin görüşünün daha tutarlı olduğunu savunmaktadır. Dolayısıyla 

ergin bâkirenin ergin dul gibi düşünülmesi reşit olmayan kız gibi değerlendirilmesinden 

evlâdır.26 Bu açıdan Şafiîlerde icbârın illeti “bekâret” olduğundan dul bir kız çocuğu 

evliliğe icbar edilemez. Ancak Hanefilerde “çocukluk” durumu devam ettiği sürece icbar 

edilebilir. Yine Şafiîlerde ergin ve bakire kız çocuğu veli tarafından evliliğe icbar 

edilebildiği hâlde Hanefîlerde ancak onun rızasıyla evlendirilebilir. 

İslam hukukunda nesebi sabit olan çocukla ilgili radâ‘ (emzirme), hidâne, nafaka ve 

eğitimi gibi haklar doğumla birlikte tahakkuk eder ve çocuğun reşit olmasına kadar 

devam eder.27 Meşru yahut gayr-i meşru çocuğun annesi belli olduğundan nesebin 

sübutu daha çok babayla ilgili olup sahih, fasit28 yahut şüpheli bir ilişkiye29 dayalı da olsa 

ancak nikâhla yahut ikrarla mümkündür.30 Dolayısıyla zina yoluyla nesebin sübutu söz 

konusu olmaz. Bu bağlamda emzirme yoluyla yabancı bir çocuğu aile ortamına alma, 

anne-babalık ve kardeşlik duygusundan tatmasını sağlamak mümkündür. 

 İslam hukukunda genel olarak veliyle ilgili olarak İslam, erginlik, akıllı olma ve 

tasarruf ehliyeti gibi şartlara yer verilmekte, velâyet sebepleri kapsamında da akrabalık 

ve kamu otoritesi gibi hususlara dikkat çekilmektedir. Bundan dolayı meşru velisi 

olmayan çocukların velisinin sultan/devlet olduğu hususu ittifak düzeyinde kabul 

görmüştür. Ayrıca kölenin, çocuğun ve delinin velâyetlerinin olamayacağı ifade 

edilmektedir.31 Bunların yanında Malikîlere nispet edilen bazı muhalif görüşlere rağmen 

gayri Müslimler arasında gerçekleşen ve genel usul ve esaslara aykırı olmayan nikâhlar 

ve birbirlerine velâyetleri de geçerli kabul edilmiştir.32 Bundan dolayı bazı kaynaklarda 

velinin şartları kapsamında taraflar arasında “din birliğine” vurgu yapılmaktadır.33 

 
25 Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. Kudâme el-Makdisî, Ravdatu’n-nâzır ve cünnetü’l-münâzır, nşr. 

Seyfuddîn el-Kâtib (Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, 1401), 2/205; Ebû’l-Hasan Seyfuddîn Ali b. Ebî 
Muhammed b. Sâlim el-Âmidî, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm (Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, 1981), 3/251; 
Alâuddîn Abdulaziz b. Ahmed el-Buhârî, Keşfü’l-Esrâr ‘an usûli Fahri’l-İslâm el-Pezdevî, thk. Abdullah 
Mahmud Ömer (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1418), 3/351. 

26 Ebû Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî el-Cessâs, el-Fusûl fi’l-usûl, thk. Uceyl Câsim en-Neşmî, (Kuveyt: 1985), 
4/161-163. 

27 Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 4/2992. 
28 Aslen meşru olmakla birlikte vasıflarında eksiklik olan nikâh. 
29 Kendisine helal sanıp bâin talakla boşamış olduğu eşiyle ilişki yaşamak gibi. 
30 Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 10/7247, 7249. 
31 Ebû’l-Muzaffer Mansur b. Muhammed b. Abdilcabbâr b. Ahmed el-Mervezî es-Sem’ânî, Kavâti’u'l-edille fî 

usûli’l-fıkh, thk. Abdullah b. Hâfız b. Ahmed el-Hakemî (Riyâd: Mektebetü’t-Tevbe, 1419), 2/ 403; 
Kemaluddin Muhammed b. Abdilvahid İbnu’l-Hümâm es-Sivâsî, Fethu’l-kadîr (Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts.), 
3/255, 284. 

32 İbnu’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, 3/412. 
33 Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 4/2993. 
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Babanın velâyetinde “adalet” şartıyla ilgili bazıları, bunu nikâhtaki velâyete ilhak ederek 

insan tabiatının fürûu (altsoy) ve usulü (üstsoy) hakkında zarar verme ve taksirde 

bulunmayı engelleyici yönünü öne çıkarmışlardır. Yani bu hususta babadan herhangi bir 

olumsuzluk beklenmeyeceği için adalet şartına da gerek duyulmamaktadır. Bazıları da 

aynı gerekçenin mal velâyeti hakkında da geçerli olduğunu ancak kendisi taraf olması 

durumunda olumsuz bir durum yaşanma ihtimaline karşı adaleti şart koşma yönünde 

görüş beyan etmişlerdir. Aynı şekilde baba kadar hassas olması beklenmeyen “vasîler” 

için de adalet şartı söz konudur.34 Her hâl-u kârda veli olunan kişilerin maslahatı öncelikli 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Şafiîlere göre kadının velâyeten, niyâbeten yahut müstakil olarak evlendirme 

yetkisinin olmadığı bazı hadislere35 dayandırılmaktadır. Bundan maksat baba için sabit 

olan genel velâyet yahut evlendirme velâyetidir. Zira velâyetin bir kısmını teşkil eden 

hidânede öncelik anne yahut kadınlarındır. Hatta babanın olmadığı durumlarda da 

velâyetin anneye geçebileceği bilinmektedir. Bundan dolayı Hanefiler “…(kadın) başka 

biriyle evlilik yapıncaya kadar..( ه   تر
َ
كح زوجا غ

آ
تن َحبرَ  ) (el-Bakara, 2/230) gibi bazı âyetlere 

dayanarak kadına evlendirme yetkisinin verilebileceğini savunmuşlardır. Zira söz konusu 

âyette evlilik akdi bizzat kadına izafe edilmiştir.36 Serahsî (v. 483/1090) erkeğin kendisi 

hakkındaki velâyetinin gerekçesinin “ma‘kûl” olmasından yola çıkarak aynı hakkın kıyas 

yoluyla kadına da verilebileceğini ifade etmektedir. Yani asıl olan erkek için oluşan 

ittifakın kıyas yoluyla fer‘î olan kadına da sirayeti mümkündür.37 Başka bir ifadeyle 

“ergenlik” ve “hür olma” esasına dayanan ve asılda oluşan icmâ aynı esaslarla kadına da 

geçmesi sahihtir.38 Nikâh velâyetinde öncelik meselesinde genellikle çocukların maslahatı 

önemli bir yer işgal etmektedir. Bu hususta akrabalık ve en yakınından başlamak üzere 

kan bağı önem kazanmaktadır. Bunda da öncelik daha âdil davranması beklenen baba ve 

dedenindir. Velâyetin, kardeşler yahut amcalar gibi yetkide eşit olan kimselere geçmesi 

durumunda veli tayininde çocuğun görüşüne başvurulması gerekmektedir. Ayrıca 

akrabaların kamu otoritesine tercih edilmesi esastır.39 

Oğlun annesi üzerindeki velâyetini caiz görmeyen Şafîî’nin bu husustaki görüşüne 

ve gerekçelerine karşı çıkan Karâfî (v. 684/1285) “velî” ve “mevlâ” kelimelerinin sözlük 

anlamlarından yola çıkarak erkek çocuğun da annesi üzerindeki velâyetinin önünde bir 

 
34 İzz b. Adisselam, Kavâidu’l-ahkâm, 1/78; Tacududdin b. Abdilvehhâb es-Süpkî, el-Eşbâh ve’n-nazâir 

(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1411), 1/368. 
35 İbn Hanbel, Müsned, “Nikâh”, 4/200, 27, No: 5376. 
36 İbnu’d-Dahhân, Takvimu’n-nazar, 4/26 
37 Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl es-Serahsî, Usûlü’s-Serahsî (Beyrut: Dâru’l-Marife, ts.), 2/196. 
38 Sem‘ânî, Kavâti’u’l-edille, 2/174. 
39 Ebû Muhammed İzzeddin Abdülaziz b. Abdisselam, Kavâidu’l-ahkâm fî mesâlihi’l-enâm (Beyrut: Dârü’l-

Ma’rife, ts.),1/77, 86. 
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engel bulunmadığını savunmaktadır.40 Nitekim bu meselede sadece Malikîler değil diğer 

mezhep mensuplarının büyük bir kısmının Şafiî’ye muhalefet ettikleri anlaşılmaktadır.41  

Mâlikîler, Şafiîler ve Hanbelilerin özellikle kızların evlendirilmesinde cebrî velâyeti 

baba/dedeye tanımış olmalarının uygulamada bazı sorunlara sebep olması muhtemeldir. 

Söz konusu hakkın mutlak olarak anlaşılması ve sorumsuzca kullanılarak kızın iradesinin 

dikkate alınmaması kızın sevdiğine kaçma, ailelerin karşı karşıya gelmesi ve namus 

cinayetleri gibi kapanması zaman alan toplumsal yaralara zemin hazırlamaktadır. Hâlbuki 

daha önce temas edildiği gibi şefkat sâikiyle hareket etmesi beklenen baba/dedeye 

tanınan icbâr yetkisinin kızın iradesine yardımcı mahiyette değerlendirilmesi Kur’an ve 

sünnetin ruhuna daha uygundur. Diğer taraftan Hanefîler ve Caferîlerin de kızın iradesini 

mutlak olarak serbest bırakmadıkları anlaşılmaktadır. Zira evlilik tesisi sadece veli yahut 

sadece kızın irade ve rızasına bırakılabilecek bir olgu değildir. Veli, sosyal statüsünü ve 

kendi önceliklerini ön planda tutabileceği gibi kız da hayatın gerçeklerini dikkate 

almaksızın sadece duygusal etkenlerle hareket edebilir. Her iki durumun da ileride sebep 

olabileceği sorunlar söz konusudur. Dolayısıyla mutluluk esaslı ve uzun vadeli bir evlilik 

zemini tarafların ortak irade ve rızalarına dayalı olması maslahata en yakın olanıdır. 

Aslında cebrî velâyeti tanıyan yahut tanımayan bütün mezheplerin temel beklenti ve 

endişelerinin bu noktada birleştiğini söylemek mümkündür.  

İslam hukukunda eşler arasında evlilik birliği devam ettiği sürece çocuk üzerinde 

anne-babaya müşterek bir velâyet hakkı tanındığı, çocuğun eğitim, sağlık, sosyalleşme ve 

ekonomik haklarının korunması ve menfaatine olacak şekilde geliştirilmesinin 

öngörüldüğü vurgulanmaktadır. Bu kapsamda çocuğun topluma yararlı bir fert olarak 

yetiştirilmesi için nebevî terbiye ile donatılmasının gereği, ilgili nasların icaplarından 

olduğu açıktır. 

1. Hidâne 

“Çocuğu şefkatle kucaklamak” sözlük anlamıyla hidâne/hadâne (حضانة), İslâm 

hukukunda “küçüğün ve bu hükümde olan kimselerin büyütülüp yetiştirilmesi ve 

eğitilmesi amacıyla şâriin belli şahıslara tanıdığı hak ve sorumlulukları” ifade 

etmektedir.42 Bunu üstlenen kimseye “hâdın/hâdıne” denir. Hidâne, hayatî önem 

taşıdığından vacip görülmüş43 ve söz konusu hakkın evlilik içinde ve evlilik birliğinden 

 
40 Ebû’l-Abbâs Şehabeddîn Ahmed b. İdris el-Karâfî el-Mâlikî, Envâru’l-burûk fî envâi’l-furûk (Beyrut: Dâru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 1418), 3/102, 126. 
41 Ebû’l-Huseyn Yahya b. Ebî’l-Hayr b. Sâlim, el-Beyân fî Mezhebi’l-İmâmi’ş-Şâfiî, nşr. Kasım Muhammed en-

Nûrî (Beyrut: Dârü’l-Minhâc, 1421), 9/168. 
42 Kâsânî, Bedâi’u’s-sanâi’, 4/41. 
43 Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. Kudâme el-Makdisî, el-Muğnî (Kahire: Mektebetü’l-Kahire, ts.), 

7/612. 



Abdulbaki Deniz                                                                                                                                                         |133 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

sonra da annede olması gerektiğine dair icmâ oluşmuştur.44 Bu açıdan hidâne, genelde 

mümeyyiz olmayan çocuğun (7-9 yaş) terbiyesi yahut aklî melekeden yoksun büyüklerin 

bakımıyla ilgili olduğundan bir nevi velâyettir. Hidâne hakkının ilke olarak annede yahut 

kadınlarda olmasının sebebi, kadınların çocuklarına yönelik şefkatinin başkalarıyla kıyasa 

kâbil olmayan bir nitelik taşıması ve fıtraten çocuğun bakım ve terbiyesine daha yatkın 

olmalarıdır. Çocuğun mallarının idaresi, nafakasının temini ve şahsına bağlı hakların 

kullanımı gibi yetkiler (velâyet) babaya veya onun yerini tutan kişiye verilirken daha çok 

çocuğun küçüklük dönemini kapsayan hidâne de anneye veya annenin yerini tutacak 

kadın yakınlara verilmiş, böylece çocukların maslahatı düşünülerek tarafların güç ve 

kabiliyetleri değerlendirilmiştir.45  

İslam hukukunda hidâne ile ilgili düzenlemeler, daha çok evliliğin sona ermesiyle 

önem kazandığından “talâk” konusu kapsamında ele alınmıştır. Hâdın/hâdinelerde 

“ergenlik, akıl, adalet ve bakım işinden anlama” gibi şartlar ileri sürülmüştür. Şafii ve 

Hanbelilerde İslam şartı da söz konusudur.46 Medeni Kanun’da evlilik bağının 

kopmasından sonraki süreçte velâyetin hangi tarafa verileceği hususunda çocuğun yaşı, 

menfaati ve tarafların malî durumunu göz önünde bulundurmak kaydıyla hâkime geniş 

bir takdir alanı bırakılmıştır.47 Bu kapsamda çocuğun menfaati gerektiriyorsa hâkim, 

taraflar yerine üçüncü bir kişiyi de tayin edebilir. 

2. Vesâyet 

Baba ve babanın babası hayatta oldukları sürece çocuklarının hak ve hukuku 

üzerinde tam bir velâyet hakkına sahiptirler. Çocuğun velisi olmaması durumunda bu 

yetkiyi kural olarak kamu otoritesi kullanmaktadır. Dolayısıyla “baba yahut dedenin tayin 

ettiği vasî” ile “kamu otoritesi/hâkimin tayin ettiği vasî” olmak üzere iki tür vasîden 

bahsetmek mümkündür. Vasîde “rüşd, akıl, İslam (mûsâ aleyh Müslüman ise) ve adalet” 

gibi şartlar aranır. Erkekler vasî olabileceği gibi kadınlar da olabilir.48 

Vesâyet ilke olarak çocukların malı üzerindeki tasarruf hakkına dayanmaktadır. 

Baba ve dedenin çocukların mali hakları üzerindeki tasarruf hakkı bir akitle asabe yahut 

asabeden olmasa bile bir başkasına devredilebilir. Ancak çocukla ilgili evlendirme gibi 

diğer hususlardaki tasarruf baba ve dededen sonraki asabe olan diğer akrabalarda 

devam eder. Vasînin, ilke olarak baba ve dedede olduğu gibi küçüğü evlendirme yetkisi 

 
44 Şeyhzâde Abdurrahman b. Muhammed b. Süleyman, Mecma’u’l-enhür fî şerhi mülteka’l-ebhür (Dâru 

İhyâi’t-Tütâsi’l-Arabî, ts.), 480. 
45 Kasânî, Bedâi’, 4/40; Ali Bardakoğlu, “Hidâne” ( İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 17/467-471. 
46 Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 10/7306. 
47 Turgut Akıntürk, Aile Hukuku (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakultesi Yayınları, 1996), 442-443. 
48 İsmail b. Yahya Ebû İbrahim el-Müzenî, Muhtasaru’l-Müzenî (Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 1410), 8/246; 

Mâverdî, el-Ḥâvi’l-kebîr, 8/328; Muhyiddîn Ebû Zekeriyya Yahyâ b. Şeref en-Nevevî, Minhâcu’t-tâlibîn ve 
‘umdetü’l-müftîn, nşr. Muhammed Tâhâ Şa'bân (Beyrut: Dârü’l-Minhâc, 1426), 1/194; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-
İslamî, 10/7337. 
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bulunmaz. Ancak küçüğün lehinde olması muhtemel bir imkândan istifade düşüncesiyle 

yahut baba veya dedenin açıkça belirttiği bir husus söz konusuysa vasîye bu yetkiyi 

tanıyan fakihler de vardır. Bundan dolayı Kâsânî (v. 587/1191) velâyetin tertibinde 

babadan sonra vasî hatta vasînin vasîsine öncelik vermiş, sıralamada dedenin vasîsini de 

aynı kapsamda değerlendirmiştir. Bu hususta hâkim bunlardan sonra gelmektedir.49 

Vasînin sorumluluğu, tasarrufta bulunduğu malın aslını koruma ve gelirini arttırma 

gibi yükümlülükleri yerine getirmekle sınırlıdır. Bu bağlamda taraf olmaması kaydıyla 

onun malıyla ticaret de yapabilir.50 Bu hususta vasîsi bulunduğu kişinin yararını gözeterek 

hareket etmesi esastır; kasti kusuru bulunmadığı sürece uğranılan zarardan sorumlu 

tutulmaz. Ancak küçüğün malını kendine satamadığı gibi kendi malını da küçüğe 

satamaz. Bazı hukukçular ise söz konusu alış-verişin geçerliliğini çocuğun maslahatına 

bağlı olarak değerlendirmişlerdir.51 Vasî için ücret takdiri ise tamamen baba/dede yahut 

hâkimin iznine bağlıdır. Vasînin ölümü, vesâyet süreli ise sürenin dolması, muayyen bir iş 

içinse onun ifası, küçüğün reşit olması, vesâyet akıl hastalığı, ateh (bunama) ve sefeh 

(ergin olmakla birlikte kısıtlı olmasını gerektirecek kadar ölçüsüz harcamalar yapma 

durumu) gibi sebeplerle oluşmuşsa bu engellerin zâil olması hâlinde vesâyet de sona 

erer. Vasî, vesâyete ehliyet için aranan şartları yitirdiğinde azledilmiş sayılır veya hâkim 

tarafından azledilir ve yeni bir vasî belirlenir.52  

Medeni Kanun’da vasînin tayini için sadece ehliyet ve reşitlik niteliklerine vurgu 

yapılmakta ve bazı engellerden söz edilmektedir.53 Ayrıca velâyet altında bulunmayan 

küçükleri, kendilerini yönetmekten aciz kişileri, gerek şahısları gerekse malları 

bakımından korumaya ve onları temsil etmeye yönelik olarak anlam bulan vesâyet ile 

velâyet kavramları amaçları bakımından büyük benzerlikler taşımakla birlikte aralarında 

önemli farklar vardır. Velâyet, doğrudan hısımlığa dayanan ve doğumla birlikte 

kendiliğinden oluşan özel hukuk kapsamında değerlendirilirken vesâyet, bazı sebep ve 

hâllerin bulunması durumunda mahkeme kararıyla doğan ve kamu hukukuna giren bir 

kurumdur. Ayrıca velâyet hakkı sadece ana ve babaya tanınmış olup onların dışında hiç 

kimse veli olamaz. Vesâyet ise kanunca belirlenen şartlara sahip herkesi kapsayabilir.54 

3. Lakît (Buluntu Çocuk) 

Fakihlerin ıstılahında lakît “yeni doğmuş yahut henüz temyiz çağına ulaşmamış ve 

korumaya muhtaç çocukları” ifade etmektedir. Bundan dolayı Serahsî lakîtin tanımında 

 
49 Kasânî, Bedâ’i‘, 5/155; Mâverdî, el-Ḥâvi’l-kebîr, 8/343, 348. 
50 Mâverdî, el-Ḥâvi, 6/536. 
51 Ebû’l-Ma’âlî Burhanuddin Mahmud b. Ahmed b. Abdilaziz b. Ömer b. Mâze, el-Muhîtu’l-burhânî fî’l-fıkhi’n-

Nu’mânî, thk. Abdulkerim Sami el-Cündî (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1424),  7/36: Abdullah b. 
Mahmud b. Mevdud el-Mavsılî, el-İhtiyar li ta’lîli’l-muhtâr (Kahire: Mektebetü’l-Halebî, 1356), 5/68. 

52 Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 10/7344. 
53 Akıntürk, Aile Hukuku,459-460. 
54 Akıntürk, Aile Hukuku, 272. 
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“fakirlikten yahut zina ithamından kurtulmak için yakınları tarafından terkedilen yeni 

doğmuş canlı çocuk”55 gibi hususları vurgulamıştır. Buna göre mümeyyiz ve ergin 

çocuklar tanımın dışında kalmaktadır. Şemseddin er-Remlî (v. 1004/1596) gibi bazı 

Şafiiler ise “korumaya muhtaç mümeyyiz ve delilerin de lakît kapsamında 

değerlendirilebileceğini” söylemişlerdir.56 Bu durumda akıllı ve erginler bu kapsamda 

değerlendirilemezler. Malikîler ise tanımın kapsamına kayıp olanları da (mefkûd) katarak 

lakîti “kefaletini üstlenecek kimsesi olmayan kayıp çocuk”57 şeklinde tanımlamayı tercih 

etmişlerdir. Bu açıdan lakît kapsamında doğal afetler ve savaşlar neticesinde kimsesiz 

kalan çocukları da değerlendirmek mümkündür. 

Fıkıh eserlerinde lakîti bulan kişinin (multakıt) bazı şartlarından söz edilmektedir. 

İslam ülkesinde yahut çoğunluğu Müslüman olan toplumlarda lakît durumundaki 

çocukların İslam terbiyesiyle büyütülmelerine büyük önem atfedilmiştir. Zira bu tür 

himayeler aynı zamanda velâyeti de gerektirdiğinden gayr-i Müslimlerin Müslümanlar 

üzerindeki velâyeti ilke olarak kabul edilmemiştir. Ayrıca multakıtın akıllı ve reşit olması 

bütün mezheplerin ortak şartı iken “adalet” niteliği Şafiîlere nispet edilmektedir. Onlara 

göre “fâsık” ve onun gibi değerlendirilen “sefih” kimsenin Müslüman bir çocuğu terbiye 

etme yetkisi yoktur.58 Adalet şartı çocukla ilgili tasarruflarla çocuğun iyi terbiye alması ve 

topluma faydalı bir birey olarak yetiştirilmesi açısından önemlidir. Lakîtin bulunduğu 

yerin sâkinlerinin mensup oldukları din onun dinini tayin ve tespitte de ölçü alınması 

mümkün olsa da59 farklı amaçlarla lakîti kendisine nispet etmek isteyenlerin ortaya 

çıkması muhtemel olduğundan söz konusu nesep iddialarının şüpheye mahal 

vermeyecek tarzda kanıtlanması gerekmektedir. Zira özellikle farklı dinî mensuplarının 

olduğu toplumlarda bu durumun istismar edilmesi mümkündür. Bundan dolayı lakîtin 

nesebini kendisine ilhak etmek isteyenlerden ikna edici kanıtlar talep edilir, neticede 

muteber olanlar dikkate alınarak nesep tespiti yapılabilir. Hatta böyle bir işlem çocuğun 

maslahatı için daha uygundur. Bu hususta günümüzdeki tıbbî olanaklardan ve DNA60 gibi 

yöntemlerden de istifade edilebilir. Bu yöntemle ortaya çıkan sonuç, şer‘î nesebin 

oluşmasına dair aklî ve bilimsel bir delil olarak kabul edileceği hususunda şüphe yoktur. 

Neticede akıl ve aklî veriler şer‘in anlaşılması ve yaşanması için en önemli vasıtalardır. 

 
55 Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl es-Serahsî, Kitâbu’l-Mebsût (Beyrut: Dârü’l-Ma‘rife, ts.), 

10/209. 
56 Şemsuddin Muhammed b. Ebî’l-Abbas Ahmed b. Hamza Şihabuddin er-Remlî, Nihayetü’l-muhtâc ilâ 

şerhi’l-minhâc (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1404), 5/445. 
57 Hattâb er-Rü‘aynî Şemsuddin Ebû Abdillah Muhammed, Mevâhibu’l-celîl li şerhi muhtasari Halîl (Beyrut: 

Dâru’l-Fikr, 1412), 6/80. 
58 Remlî, Nihayetü’l-muhtâc, 5/446. 
59 İbnu’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, 6/114. 
60 Genler vasıtasıyla anne babadan çocuklara aktarılan, canlının kendine özgü özelliklerini ve karakterlerini 

belirleyerek özel kimliğini belirleyen moleküle verilen ad olan DNA yoluyla nesebin ispatındaki başarının 
kesine yakın olduğu ancak bu yolla şer‘i değil biyolojik babanın ispat edildiği belirtilmelidir. Bkz. Ahmed 
Muhammed Sair es-Sa’dî, “İsbâtü’n-neseb ve nefyihi bi’l-basmati’l-virasiyye dirase fikhiyye mukarene” (e-
Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2014), 12/49-85. 
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Belli bir dinî telkinle yetiştirilmeyen lakît reşit olduktan sonra herkes gibi özgür iradesiyle 

herhangi bir dini yahut düşünceyi benimseme hakkına sahiptir. Ayrıca lakîtin evlatlık 

edinilmesi de diğer çocuklarla ilgili hükümlere tabidir.61 Nitekim aşağıda evlatlıkla ilgili 

hususlara yer verilecektir. 

İslam hukuku, sebebi ne olursa olsun terkedilmiş yahut kayıp çocukların masum 

oldukları ve şefkatle sahiplenmeleri gerektiğine hükmetmiştir. Zira sokaklara bırakılan ve 

aile ortamından uzak kalan çocukların sonraki süreçlerde sebep olduğu toplumsal 

sorunlar çoktur. Bu çocukların her türlü istismara açık hâle geldikleri sır değildir. 

Dolayısıyla İslam hukuku onları yetimlere yönelik hükümlere tabi tutarak bu hususta 

topluma ve kamu otoritesine maddi-manevi bazı sorumluluklar yüklemiştir. Bu 

kapsamda bütün fıkıh eserlerinde “lakîtin bulunduğu yerde tehlikelere maruz bırakılarak 

terkedilmemesi, öncelik multakıtta olmak üzere himayesinin sağlanması gerektiği” 

özellikle vurgulanmıştır. Hatta bunun hükmü hususunda bulundukları yerden 

alınmamaları hâlinde çocuğun maruz kalabileceği tehlikeler dikkate alınarak farz-ı ayn, 

farz-ı kifâye ve mendup62 gibi farklı görüşler beyan edilmiştir. Lakît, öncelikle onu bulanın 

hakkı olmasına rağmen Hanefîler, istihsan yoluyla kendisinden doğmuş olması muhtemel 

birinin nesebini iddia etmesini müddeiye nispeti için yeterli görmüşlerdir.63 Şafiîler ve 

Hanbelîler de buna yakın görüş beyan etmekle birlikte64 Malikîler söz konusu istilhâkı 

şüphe götürmeyen kanıta (beyyine) dayandırmayı şart koşmuşlardır.65 Zahirîler de 

müddeinin sadece Müslüman olması durumunda kabul edilebileceği belirtmişlerdir.66 

Multakıt, lakîtin maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını temin etmekle yükümlüdür.67 Aksi 

hâlde lakîti kamu otoritesine teslim etmesi gerekir. Zira bu durumdaki çocuğun bütün 

masraflarının hazineden karşılanması esastır.68 Multakıtın lakît üzerindeki velâyet hakkı 

ve sınırları hususunda ihtilaf yaşanmıştır. Hanefîler ve Malikîlere göre söz konusu yetki 

terbiye ve bakımla sınırlıdır. Lakîtin şahsı ve malı üzerindeki velâyet yetkisi sadece 

devletindir.69 Şafiîler “multakıtın lakîtin malı üzerinde bağımsız hareket edebileceği” 

yahut “devlet yetkililerinin izniyle bu işlemi yapabileceği” şeklinde iki görüş beyan 

 
61 Abdulkerim Zeydan, Ahkâmu’l-lakît fi’ş-şeri’ati’l-İslamiyye (Bağdat, Matbaatü Selman el-A‘zamî,1388), 21. 
62 Muhammed Emin b. Ömer b. Abdilaziz b. Abidîn, Reddü’l-muhtâr ‘ala’d-dürri’l-muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 

1412), 3/423; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, 4/417; İbn Kudâme, el-Muğnî, 5/680; Hattâb, Mevâhibu’l-celîl, 
8/53; Ali b. Ahmed b. Hazm ez-Zâhirî, el-Muhallâ bi’l-âsâr, thk. Abdulgaffâr Süleyman el-Bindârî (Beyrut: 
Dârü’l-Fikr, 1984), 8/316; Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc,5/ 444. 

63 Kâsânî, Bedâi‘, 6/198. 
64 İbn Kudame, el-Muğnî, 5/680; 
65 Nevevî, Ravzatü’t-Talibîn, 5/437; Şemsuddin Muhammed b. Ahmed el-Hatîb eş-Şirbînî, Muğni’l-muhtâci 

ilâ ma’rifeti meânî alfâzi’l-minhâc (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1415), 2/422. 
66 İbn Hazm, el-Muhallâ, 9/176. 
67 Kâsânî, el-Bedâi’, 6/198; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/418; Muhammed Ebû Zehra, el-Ahvâlu’ş-şahsiyye, 400. 
68 Kâsânî, Bedâi’, 6/ 200; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/420. 
69 İbn Abidîn, Reddu’l-muhtâr, 6/424; Muhammed b. Ahmed b. Arefe ed-Dusûkî el-Mâlikî, Hâşiyetü’d-Dusûkî 

‘ala’ş-şerhi’l-kebîr (Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts.), 4/125. 
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etmişlerdir.70 Hanbelîler ise bu hususta multakıta velâyet yetkisi vermişlerdir.71 Aslında 

şartlarını hâiz multakıt sorumluluk bilinciyle terbiye ve himaye hususunda iyi sîret üzere 

olduğu müddetçe velâyet hakkına sahip olması lakîtin de maslahatınadır. Aksi halde 

kamu otoritesinin müdâhil olması ve lakîti kendi gözetimine alması yahut ona yönelik bir 

vasî tayin etmesi en uygun yoldur. 

Günümüzde sosyal yapılanmanın büyük oranda değişmesine bağlı olarak kimsesiz, 

yetim ve buluntu çocukların daha çok devlet gözetiminde kurumsal düzeyde himaye 

edildikleri görülmektedir. Zira yaşanan savaşlar, göçler, deprem ve sel gibi doğal âfetler 

dünya genelinde yüzbinlerce çocuğu kimsesiz ve yetim bırakmış, bunların bakım ve 

terbiyesi de ciddi oranda maddi kaynak ve personel ihtiyacının ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. Bütün bu ihtiyaçların karşılanması bireysel düzeydeki çabaları aşmış, ulusal 

hatta uluslararası nitelik taşıyan bir boyut kazanmıştır. Bundan dolayı bu hususa yönelik 

olarak Birleşmiş Milletler başta olmak üzere kurumsal düzeyde özel kurumlar 

oluşturulmuş, her ülke de farklı isimler altında bu tür işleri yürütmek üzere bakanlıklar 

yahut müdürlükler ihdas etmiştir. 

 II. İslam Hukukunda Evlat Edinme 

Kur’an’da evlatlıkla ilgili olarak “babasından başkasının adına nispet edilerek 

çağrılan kişi” anlamında "de‘î ( دعي)" kelimesinin çoğulu olan "ed‘iyâ (ادعياء)" ifadesi 

kullanılmaktadır. (el-Ahzâb, 33/4,  37). Sonradan yaygınlaşan “tebennî” ( ي
 ise kelime (تبب 

yapısı olarak “başkasının oğlunu kendine oğul edinmek” anlamında olmakla birlikte72 söz 

konusu evlat edinme hem erkekleri hem de kızları kapsamaktadır. Hatta Osmanlılardan 

itibaren kızların evlat edinilmesinin daha yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Tebenni 

ifadesinin oğul (ابن) kelimesinden türemiş olması ise cahiliye dönemine ait ataerkil bazı 

izler taşıdığı söylenebilir. Ancak evlat edinmeden maksat genel olarak “kız yahut erkek 

başkasına ait bir çocuğun nesebe katılması yahut himaye edilmesi”dir.  

Evlatlık edinmenin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bu hususta yapılan bazı 

çalışmalarda Babilliler, Asurlular ve Romalıların bazı uygulamalarına yer verilmektedir. 

Roma kanunlarından etkilenen Hristiyanlık ile Yahudilikte bu uygulamanın eserlerini 

görmek mümkün olmakla birlikte73 evlatlık edinmeyi söz konusu iki dinin kutsal 

kitaplarına dayandırmak zor gözükmektedir.74 İslam öncesi dönemde Araplar arasında da 

evlatlık uygulaması yaygındı. Bunun psikolojik, biyolojik, sosyolojik, ekonomik ve askeri 

 
70 Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, 3/604; Ebû Zekeriyya Muhyiddin Yahya en-Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn ve ‘umdetü’l-

müftîn, thk. Züheyr eş-Şâvîş (Beyrut: el-Mektebetü’l-İslamî, 1412), 4/493. 
71 İbn Kudame, el-Muğnî, 5/754. 
72 Ebû’l-Fadl Cemâluddîn Muhammed b. Mukrim b. Manzûr, Lisânü’l-Arab (Beyrut: Dâru Sâdır, 1300), “bvn”, 

3/13. 
73 Murtaza Köse, Mukayeseli Hukukta Evlat Edinme Problemi (Erzurum, 2001), 306. 
74 Mehmet Akif Aydın, “Evlat Edinme” “İstanbul: TDV İslâm Ansiklopedisi, 1995), 11/527-529. 
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birçok sebebinden bahsetmek mümkündür. Evlat edinme yahut başkasını nesebe katma 

anlayışı çocuklarla sınırlı olmadığı ve adam, kadın, esir, köle ve hür olanları da kapsadığı 

görülmektedir. Meşhur şair Antere b. Şeddâd (v. 608) örneğinde olduğu gibi bir kölenin 

gösterdiği kahramanlıktan dolayı ödül olarak efendisi tarafından azat edilip evlat 

edinilmesi söz konusu uygulamalardandır.75 Ayrıca evlatlık edinilenin nesebi meçhul 

olabildiği gibi nesebi malum da olabilirdi. Bu hususta tek ölçü halkın huzurunda ilgili 

kimsenin evlatlık olarak nesebe katıldığının ilan edilmesiydi. Bu işlemden sonra öz 

evladın tabi olduğu nesep hukuku bütün yönleriyle tahakkuk ederdi. 

Bunların yanında cahiliye döneminde yatak (firâş), doğum ve iddia gibi nesep 

tespit yollarından bahsetmek mümkündür. Yataktan maksat, evli eşlerin evlerinde doğup 

büyüyen çocuklardır. Bunların anne-babalarına nispetinde bir sakınca yoktur. Nitekim 

İslam bazı şartlarla bu âdeti ipka ederek devam ettirmiştir.76 Birden fazla erkeğin uğradığı 

kadınlardan doğan çocuğun kendisine benzediği gerekçesiyle77 babalık iddiası (istilhâk) 

gibi muameleler İslam’ın yasakladığı ve ilga ettiği hususlardandır. Evlatlığın öz evlat gibi 

lehinde ve aleyhinde olan bütün haklardan yararlanması, miras, nikâh ve talak gibi 

hususlarda ailenin bir ferdi gibi muamele görmesi de bu kapsamdadır. Bu hususta erkek 

çocuklarının tercih edilmesinin güç, iftihar ve ganimet gibi hususlarla ilgisi açıktır. 

Bundan dolayı öz evlat yahut anne de olsa kadın ve kızlara miras hakkı yoktu.78 

Evlatlık kurumu İslam’dan önce ve sonra değişik kültürel kodların hâkim olduğu 

toplumlarda bazı açılardan himayeye muhtaç çocukların lehinde gözükse bile kısa ve 

uzun vadede sebep olduğu bazı sakıncaları söz konusudur. Bunların başında nesebin 

karışması, mirasın taksiminde gerçek vârislerin mağdur edilmesi, yapmacık ve gerçek 

nesebi taklide dayalı evlatlık anlayışının beraberinde getirdiği yalan ve tezvir ortamı ile 

aile ortamında yaşanan yahut yaşanması muhtemel ahlaki ve mahremiyet sorunları 

gelmektedir. İslam hukukunda nesebin korunması akıl, mal, can ve dinin yanında 

zarûriyyât kapsamında değerlendirilen beş unsurdan biri olarak kabul edilmiştir. Bu 

bağlamda toplumda nesebin karışmasına sebep olan zina yasaklanmış ve nesebin sübutu 

sahih bir nikâha bağlanmıştır. Mirası hakkı için de kan bağı (akrabalık) ve evlilik (el-Enfâl, 

8/75) gibi hususlara vurgu yapılmış ve bunlar dışındaki yapmacık bağlar ilgâ edilmiştir. Bu 

açıdan aileye yabancı birinin mirasa ortak olması fitne ve huzursuzluğa vesiledir. 

Evlatlığın sebep olabileceği ahlakî olumsuzluklara örnek olması açısından Hz. Yusuf ile 

onu evlat edinen azizin eşi arasında sonradan yaşanan olayın Kur’ân’da özellikle 

vurgulanmış olması (Yusuf, 12/23) dikkat çekicidir. 

 
75 Ebû’l-Ferec Ali b. Huseyn el-Asfahânî, el-Eğânî, thk. Samir Cabir (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2010), 8/246. 
76 Osman b. Ali b. Mihcen el-Bâri‘î Fahruddin ez-Zeyla‘î, Tebyînu’l-hakâik Şerhu kenzi’d-dekâik ve hâşiyetü’ş-

Şilbî (Kahire: Bulak: el-Mektebetü’l-Kübrâ el-Emiriyye, 1313), 3/43. 
77 Cahiliye döneminde söz konusu benzerliğin tespiti için kâif (القافة/قائف) olarak isimlendirilen uzmanların 

görüşlerine başvuruluyordu. 
78 Cevat Ali, Tarihu’l-Arab kable’l-İslam (Bağdat: el-Mecma’u’l-İlmî, 1959), 5/275. 
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İslam’dan sonra ilk başlarda buna müdahale edilmemiş, belki de uygun bir zaman 

kollanmıştır. Nitekim Mekke dönemi boyunca kalpler iman ile tanışıp İslamî ilkeler ile 

ahlakî meziyetler insanların hayatında önemli bir mevki edindikten sonra hicretin beşinci 

yılında “…Evlâtlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi 

iddianızdır.” (el-Ahzâb, 33/4) âyetiyle bu duruma dikkat çekilmiş, ardından 

“Evlâtlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir 

davranıştır.” (el-Ahzâb, 33/5) âyetiyle de söz konusu çocukların gerçek babalarına nispet 

edilmeleri gerektiği açıkça emredilmiştir. Bu âyetlerin nüzûluna sebep olan Hz. 

Peygamber’in evlâtlığı Zeyd b. Hârise de onun oğlu olarak anılıyordu.79 Allah, bizzat 

resulünün üzerinden toplumda kök salmış olan bu âdeti terk etmelerini sağlamak için 

boşama gerçekleştikten sonra Zeyd’in eşi Zeynep binti Cahş’la evlenmesini irade 

buyurmuştur. (el-Ahzâb, 33/37).80 Böylece evlatlığın gerçek evlat muamelesi 

göremeyeceği somut bir örnek üzerinden beyan edilmiştir. Bu husus ayrıca “Muhammed 

içinizden hiçbir erkeğin babası değildir.” (el-Ahzâb, 33/40) âyetiyle de pekiştirilmiştir. Hz. 

Peygamber de cahiliye âdeti olan evlatlık edinme kapısını kapatmış ve buna tevessül 

edeni Allah’ın gazabı, laneti ve cennetten mahrumiyetle ikaz etmiştir.81 Bundan dolayı 

Hasan-ı Basrî (v. 110/728); Rasûlullâh: “Çocuk doğduğu yatağa aittir” dediği halde 

Muâviye’nin Ziyad’ı nesebine katmasını onu helâka götüren dört uygulamasından biri 

olarak saymıştır.82 

Söz konusu yasaktan dolayı İslam kültüründe evlat edinmeyle ilgili oluşmuş bir 

kurumdan bahsedilemeyeceği gibi bu hususta İslam hukukunda ihtilaf zemini yok 

denecek kadar azdır. İslam hukukunda gerçek evlat gibi evlatlığın nesebe katılması ve 

mirastan pay alması kesinlikle yasaklanmışken83 aynı zamanda muhtaç çocukları himaye 

etmek şerefli bir insanlık ödevi olarak telakki edilmiş ve teşvik edilmiştir.84 Bundan dolayı 

İslam ülkelerinde hukukî sonuç doğurmayan manevî evlat,85 ahiret kardeşliği ve 

besleme86 gibi bazı uygulamalardan söz etmek mümkündür. Bunlardan manevi evlatlık, 

çocuğu olmayan ailelere anne-babalık duygusunu yaşatma yahut çocuğun himayesine 

yönelik iken besleme, olumsuz bir imaj içerse de muhtaç çocukların bakımını üstlenerek 

 
79 Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmi’u’l-beyân ‘an tevîli âyi’l-Kur’ân, thk. Abdullah b. 

Abdilmuhsin et-Türkî (Kahire: Dâr-ü Hecer,1422), 2/207. 
80 Kâdî Muhammed b. Abdillah Ebû Bekir b. el-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’an (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

1415), 3/575.  
81 Buharî, “Magâzî” 3/1446, No: 4071, 2/1204, No: 3317. 
82 Muhammed b. Cerîr Ebû Cafer et-Taberî, Târihu’r-rüsül ve’l-mülûk (Beyrut: Dâru’t-Türâs, 1387), 5/279; 

Ebû’l-Hasen İzuddin İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târih, thk. Ömer Abdusselam Tedmürî (Beyrut: Dâru’l-Kitabi’l-
Arabî, 1417), 3/82. 

83 Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 10/7248. 
84 Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc Müslim, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, nşr. Muhammed Fuâd Abdulbâkî (Beyrut: 

Dâru’l-İhyâ, 2001), “Zühd”, 42. 
85 Aytekin Ataay, Medeni Hukukta Evlat Edinme (İstanbul: 1957), 14. 
86 Köse, Evlat Edinme Problemi, 268. 
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aile ortamında onların basit işlerinden istifade etmeye dayanmaktadır. Ahiret kardeşliği 

ise tamamen ilgili şahıslar arasındaki manevi bağların güçlendirilmesi esasına yöneliktir. 

Manevi evlatlıktaki himaye ise öz çocuk gibi değil, bir din kardeşi gibi muameleyi gerekli 

kıldığından Osmanlı Şer‘iyye Sicillerinde görülen ve hukukî neticelerinden mahrum fiili 

evlatlık müessesesi de87 bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

Değişik sebeplerden dolayı Müslüman toplumlarda bir ihtiyaç olarak algılanan 

evlatlık edinme anlayışı modern hukuk sistemlerinin de teşvikiyle farklı şekillerde devam 

ettiğinden bunun olabilecek asgari bir şer‘î bir zemine oturtulması arayışları gündeme 

gelmiştir. Bazıları evlatlığın özellikle ergenlikten sonra aile ortamında bulunmasına imkân 

tanımaya yönelik 0-2 yaş aralığında ailenin annesi tarafından emzirilmesi ve süt 

hısımlığının oluşmasının gereğini vurgulama ihtiyacı hissetmişlerdir.88 Ayrıca (en-Nûr, 

24/31) âyeti gereği temyiz çağına kadar söz konusu çocukların aile ortamında 

bulunmalarında da bir sakınca yoktur. Bu tür çocuklar gayr-i meşru yollarla dünyaya 

gelmiş olsalar da masumdurlar ve anne-babalarının yaptıklarından sorumlu tutulamazlar. 

(el-İsra, 17/15). Evlat edinen de onlara mirastan pay vermek yerine ona malından üçte 

bir oranında vasiyette bulunma hakkına sahiptir.89 Bu durumda evlatlığın nesebe 

katılmadan, hukuki ve şer‘î sonuç doğurmadan himayesinin sağlanması mümkündür. 

Özellikle ikinci dünya savaşından sonra Avrupa’nın birçok ülkesinde hukuki mevzuata 

giren evlatlık uygulamasında 6-8 yaş aralığında evlatlık edinilene gerçek çocukları 

olmadığına dair bilgi verilmesinin yaygın olması çocuğun doğal hakkı olduğu gibi ileride 

ortaya çıkması muhtemel bazı sorunlara da engel olabilecek dinamikler içermektedir. 

Evlatlığın iki yaşından büyük yahut reşit olması durumunda ise “büyüklerin 

emzirilmesi” meselesini gündeme getirmektedir. İslam tarihinde Ebû Huzeyfe’nin kölesi 

Salim’in aile ortamında kalmasını sağlamaya yönelik Hz. Peygamber tarafından bulunan 

çözümün sonradan Hz. Aişe tarafından “umûmî mahiyette” anlaşılmasına rağmen 

“Salim’e hâs” yahut “mensûh” olduğuna kanaat getiren İslam hukukçuları büyüklerin 

emzirilmesinin hukukî sonuç doğurmayacağını kabul etmişlerdir.90 Zira emzirme yoluyla 

(radâ) hısımlığın gerçekleşmesi muteber görüşlere göre yirmi dört ay ile otuz ay 

aralığında olup bu hem âyet hem de sünnetle sabittir.91 Dolayısıyla bu durumdaki 

 
87 Halil Cin-Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi (Konya, 1989), 2/106. 
88 Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ahmed Ebû Bekir Alauddin es-Semarkandî, Tuhfetü’l-fukahâ (Beyrut: Dâru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 1414), 2/236. 
89 M. Akif Aydın, İslam-Osmanlı Aile Hukuku (İstanbul: 1985), 101. 
90 Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, el-Ümm (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1410), 5/30; Kasânî, Bedâi’, 4/6; Ekmelüddîn 

Muhammed b. Mahmûd b. Ahmed el-Bâbertî, el-İnâye şerhu’l-hidâye, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts.), 3/441. 
91 Ebû Huzeyfe b. Utbe b. Rebia, Ebû Süfyan’ın eşi Hind’in öz kardeşidir. Nesebi bilinmeyen Salim’i evlat 

edinmişti. Evlatlık yasaklanınca bülûğ çağını aşan bir adam olmuştu. Aslında Ebû Huzeyfe de onun aile 
içindeki konumundan rahatsızlık duymaya başlamıştı. Ebû Huzeyfe’nin eşi bu durumu Resulullah’a 
bildirince onu emzirmesini söylediğine dair rivayetler söz konusudur. Bu rivayetlerin değerlendirilmesinde 
ağırlıklı görüş büyüklerin doğal yollardan emzirilmesi yahut farklı yöntemlerle süt içmelerinin 
sağlanmasının süt hısımlığını doğurmayacağı yönündedir. Salim’le ilgili uygulama ya ona özeldir yahut 
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çocukların evlat edinilmesinin şer’î referanslardan destek bulamayacağı açıktır. Ancak 

hangi açıdan değerlendirilse değerlendirilsin Hz. Peygamber’in Salim’e yönelik söz 

konusu çözümü evlatlıkların himaye edilmelerinin teşvik edildiği izlenimi vermesi 

açısından önemlidir. Nitekim ilgili âyetler indikten sonra da Hz. Peygamber’in evlatlığı 

Zeyd ile din kardeşliği esasına dayanan olumlu ilişkileri nasların çizdiği sınırlarda devam 

etmiştir.  

Tanımlarından da anlaşılacağı üzere lakît başta olmak üzere himaye edilmeye 

çalışılan diğer çocuklar ile evlatlık arasında yakın bir ilişki olmasına rağmen hükümlerde 

farklılık söz konusudur. Evlatlık nesebi meçhulden olabildiği gibi nesebi malum 

olanlardan da olabilir. Lakît ise sadece nesebi meçhul çocukları kapsamaktadır. Ayrıca 

evlatlık yasaklanmış iken lakîti ve himayeye muhtaç diğer çocukları sahiplenmek sevap 

olarak kabul edilmiştir. Bunların yanında lakît, yetim ve kimsesiz diğer çocukların himaye 

ve terbiyesini üstlenmek onları evlat edinmeyi mucip değildir. 

Modern hukuk sistemlerinin kabul ettiği evlat edinme kurumunda ise evlatlık 

sahih nesebin hemen hemen tüm imkânlarından yararlanmaktadır.92 En az 35 yaşında 

olan evli çiftlerin çocuk özlemini gidermek ve kimsesiz çocukları aile ortamı şefkatinden 

yararlandırmak gayesiyle aralarında en az 18 yaş farkı olan evlatlıklar edinebilirler. Çocuk 

mümeyyiz ise onun, değilse varsa anne-babasının rızası aranır. Neticede hâkimin izniyle 

resmi senet düzenlenir, hısımlık ve mirasçılık tahakkuk eder. Evlatlık evlat edinenin 

soyadını almakla birlikte vatandaşlıkla ilgili hususlar bazı şartlara bağlıdır. Evlatlık hem 

sahih neseple mensup olduğu ailenin hem de kendisini evlatlık edinenin mirasından 

faydalanır (çifte miras). Evlat edinen ile evlatlık ve onlardan biriyle diğerinin karı veya 

kocası arasında evlenme yasaktır. Fakat bu kesin olmayan bir evlenme engeli 

olduğundan yasağa karşı yapılmış olan evlenme geçerlidir. Sadece eşler arasındaki 

evlatlık ilişkisi kanundan ötürü ve kendiliğinden kalkmış olur.93 Batı kaynaklı hukuk 

sistemlerinin evlatlık edinme meselesini değerlendirirken evlatlığı meşru gören ve sonuç 

doğurucu haklar tanıyan Hristiyanlık ve Yahudilikten bağımsız hareket ettikleri 

 
sonradan nesh edilmiştir. Ümmü’l-müminin Ümmü Seleme de bu görüştedir. Bu görüş temelde el-Bakara, 
2/233 ile en-Nisa, 4/23 âyetleri ile süt emzirmeyi genel olarak iki yılla sınırlayan diğer hadislere 
dayanmaktadır. İbn Hazm ez-Zâhirî gibi bazı fakihler Hz. Aişe’nin söz konusu rivayetini esas alarak 
büyüklerin emzirilmesi suretiyle süt hısımlığının oluşabileceğini savunmuşlardır. İbn Teymiyye ve Şevkânî 
gibi fakihler ise Salim örneğinde olduğu gibi zaruret durumlarında bir istisna olarak bu tür uygulamalara 
gidilebileceğini savunarak orta yolu bulmaya çalışmışlardır. Bkz. Semarkandî, Tuhfetü’l-fukahâ, 2/236-237; 
Kasânî, Bedâi’, 4/6: Bâbertî, el-İnâye, 3/441. Ebû Muhammed Abdilvehhab b. Ali b. Nasr es-Sa‘lebî, et-
Telkîn fî’l-fıkhi’l-Malikî, thk. Ebî Uveys Muhammed Bû Habze el-Hasenî et-Tatvânî (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-
İlmiyye, 1425), 1/139; Ebû’l-Hattâb Mahfûz b. Ahmed b. Hasan el-Kelvezânî, el-Hidâye alâ mezhebi’l-İmam 

Ahmed, thk. Abdullatif Hümeym-Mahir Yasin el-Fahl (Müessesetü Giras, 1425), 491; İbn Hazm, el-
Muhallâ, 120; Muhammed b. Ali b. Muhammed eş-Şevkânî, Neylu’l-Evtâr, thk. Muhammed Subhî b. Hasan 
Hallâk, 1-17, (Riyâd: Dâr-u İbni’l-Cevzî, 1427/2006), 7/120. 

92 Şükran Şıpka, “4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Evlat Edinmeye İlişkin Hükümlerinin İncelenmesi” 
İÜHFM, 57/1-2, 301- 322. 

93 Akıntürk, Aile Hukuku, 318-333. 
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söylenemez. Aksine Batı kültüründe dini açıdan meşru bir durum olduğu için evlatlığın 

müesseseleşmesi hususunda herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Ancak İslam kültürünün 

hâkim olduğu toplumlarda evlatlık edinme meselesinde şer‘î alan ile pozitif hukuk alanı 

arasında bir ayrışım olduğu açıktır. Buna rağmen evlat edinme anlayışının belli şartlara 

riayet edilerek ıslah edilmesi mümkündür. Zira buluntu, kimsesiz ve yetim çocukların 

yetiştirilmesi hem dinî hem de insani bir görevdir. Özellikle bülûğdan sonra söz konusu 

çocuklarla ilgili nesep, miras ve mahremiyet başta olmak üzere dinî hassasiyetlere riayet 

edilerek himaye ve yardımlaşmaya devam edilmesinin önünde herhangi bir engel yoktur. 

Bu kapsamda Devlet denetiminde hala devam eden koruyucu aile modeli yahut ona 

benzer bir müessese İslam’da yasaklanan evlatlık edinme uygulamasına kurumsal 

düzeyde bir alternatif olabilir. 

Sonuç 

İnsanoğlu doğumdan ölüme kadar çocukluk, temyiz, bülûğ ve rüşd gibi muhtelif 

aşamalardan geçmektedir. Özellikle bülûğ ve rüşt döneminden sonra insanın kendi şahsı, 

malı ve terbiyesiyle ilgili hususlarda tasarruf hakkına sahip olması esastır. Ancak İslam 

hukukunda çocuğun eda ehliyeti kısıtlı olduğundan kendisi, malı ve terbiyesiyle ilgili 

tasarruf hakkı öncelikle anne ve babasına aittir. Zira çocukların kendi iradeleri ile 

bağımsız olarak hareket etme imkânı bulunmamaktadır. Ancak çocuğun şer‘î bir velisinin 

olmaması yahut bu hakkı kullanamayan yahut kötüye kullanan velilerin bulunması 

çocukla ilgili tasarrufun velâyet-i âmme hakkı gereği kamu otoritesine geçeceği kabul 

edilmektedir. Çocukların velisi kendi sağlıklarında vasî tayin edebilecekleri gibi onların 

yokluğunda kamu otoritesi de vasî tayin etme hakkına sahiptir. Vesâyet daha çok malî 

işlerle olduğu için akıl hastalığı ve akıl zayıflığı, bunaklık ve sefeh gibi kişinin aklî 

melekelerini tam kullanmasını olumsuz yönde etkileyen durumlar da vesâyet sebepleri 

arasındadır. Bu açıdan vesâyet velâyetin bir alt kategorisi olarak değerlendirilmektedir. 

Velâyet ve vesâyette çocuk yahut diğerlerinin maslahatı öncelikli olduğundan hem 

velinin de hem vasînin bazı şartları hâiz olmaları gerekmektedir. Bunların en önemlileri 

akıl ve rüşt olmakla birlikte adalet ve iyi tedbir gibi hususlar da önemsenmiştir. Ailede 

evlilik birliği devam ettiği sürece çocuğun velâyeti kural olarak babaya, temyiz çağına 

kadar bakım ve gözetimi (hidâne) de anneye aittir. Ancak eşler arasında ayrılık oluşunca 

hidâne hakkının kadınlarda ve özellikle annede, anneannede ve babaannede gibi 

kadınlarda devam edeceği kabul edilmiştir. Velâyet kapsamında değerlendirilen 

hidânenin ilke olarak anne yahut kadınlarda olması onların şefkat ve fıtratlarından 

bağımsız olmadığı anlaşılmaktadır. Annenin hidâneyi kabul etmemesi durumunda 

velâyet hakkı gereği sorumluluk babaya geçmektedir. Ailesi tarafından terk edilen lakîtin, 

doğal âfetler ve savaşlar sebebiyle kimsesiz kalan çocukların şefkatle himaye 

edilmelerinin ve topluma kazandırılmalarının dini ve hukukî bir sorumluluk olduğu 

hususunda şüphe yoktur.  
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Tarihi çok eskilere dayanan evlat edinme meselesi bizzat Hz. Peygamber’in 

şahsında somutlaşarak kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Ancak değişik sebeplerden dolayı 

evlat sahibi olamayan ebeveynlerin bazı çocukların bakımlarını üstlendikleri ve aile 

ortamında büyüttükleri görülmektedir. Dolayısıyla buna yönelik olarak 0-2 yaş aralığında 

emzirme, temyizden yahut bülûğdan sonra aile ortamından uzaklaştırma gibi şer‘î zemin 

arayışları gündeme gelmektedir. Neticede aile ortamında öz evlat gibi şer‘î ve hukukî 

sonuç doğuracak şekilde bir muameleye tabi tutmaksızın belli bir müddet bu tür 

çocukların himayesi mümkün olup ayrıca teşvik edilmiştir. Modern hukuk sistemleri ise 

himayeye muhtaç çocukların gözetilmesi ve topluma kazandırılması hususunda İslam 

hukukuyla ortak bir noktada buluşmakla birlikte nesep, miras ve mahremiyet gibi 

meselelerde dinî hassasiyetleri dikkate almadan evlatlığın öz evladın bütün haklarından 

istifade etmesinin önünü açtığı görülmektedir. Bunun nesebin karışması, mirasla ilgili 

fitne ve huzursuzluklar, aile ortamında mahremiyet ve ahlakî olumsuzluklar gibi 

sorunlara zemin hazırladığı açıktır. Dini hassasiyetler dikkate alınarak evlatlık 

müessesesinin ıslah edilmesi ve Devlet gözetiminde koruyucu aile modeli gibi 

alternatiflerin tesis edilmesi hem himayeye muhtaç çocukların hem de toplumun 

maslahatına daha uygun olduğu hususunda şüphe yoktur. 
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İSLÂM HUKUKUNA GÖRE ÇOCUKTA VÜCÛB EDÂ VE CEZA EHLİYETİ 

Muhammed Latif ALTUN 

 

Giriş 

İslâm hukuku insanoğlunun doğumu öncesinden ölümüne dek hayatının her 

alanıyla ilgili belirli hükümler koymuş, ona bazı haklar tanımış ve olumsuz davranışları 

için cezaî müeyyideler ön görmüştür. İslam hukukunun bu yöndeki hükümleri başta 

Kur’ân olmak üzere hadislere dayanır. Çocukların mallarının iyi korunması gerektiği 

“Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına, sadece iyi tutumla yaklaşın.” (el-Enâm, 

6/152.) ve “Onarın (yetimlerin) durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir.” (el-Bakâra, 

2/220) şeklindeki âyetlerle öğütlenmiştir. Âyetlerki “yetim” kavramının çocuklar için 

kullanılan bir ifade olduğu müfessirler tarafından dile getirilir.1 Çocuklarla ilgili temel 

hakların bizzat Hz. Peygamber tarafından “çocuğun hakkı”2 ifadesiyle dile getirilmesi, 

konunun önemini ortaya koyması açısından dikkat çekicidir. Yine Hz. Peygamber’den 

rivayet edilen “Şu üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır: Ergenlik çağına gelinceye kadar 

çocuktan, aklî kemale erinceye kadar deliden ve uyanıncaya kadar uyuyandan.”3 ve 

“Çocuk ancak on beş yaşına ulaştığı zaman ona hadler uygulanır.”4 şeklindeki hadisler, 

konunun teferruatıyla ele alınmasının gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Zira bu 

hadislerde ergenlik öncesi dönem, sorumlu olmamanın sebepleri arasında sayılmıştır. 

Rivayetlerde geçen bu ifadeler, Müslümanların konuya daha titiz yaklaşmalarının 

sebebini teşkil etmiştir. Fıkıh kaynaklarında çocukların hem ibadet hem de muamelatla 

ilgili hükümlerinin ele alındığı müstakil başlıkların yer alması bu titiz çalışmanın 

neticesidir. İslâm hukukunda Hz. Peygamber’den başlayarak günümüze kadar çocukların 

özel hukuku var olagelmiştir. Batıda ise Fransız ihtilalinin meydana geldiği XIX. yüzyıla 

kadar çocuklara özgü bir hukuk sistemine rastlamak mümkün değildir. Bundan önce sekiz 

ve on üç yaşlarında da olsa çocuklar idam edilirdi.5 

 
 Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.  
1 Râzî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer b. Hasan, Mefâtihü’l-ğayb, (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 

1420), 5: 217. 
2 Münâvî, Zeynüddin Muhammed Abdürreuf b. Tâcü’l-Arifin b. Ali, Feydü’l-Kadîr Şerhü’l-Câmiu’s-Sağir, 

(Mısır: el-Mektebetü’t-Ticariyyetü’l-Kübrâ, 1356), 2: 538. 
3 Beyhakî, Ahmed b. Hüseyn b. Ali b. Musa, Maʽrifetü’s-süneni ve’l-âsar, thk. Abdülmuti Emin Kalaci, (Beyrut: 

Dârü Kuteybe, 1991), 7: 9127. 
4 Beyhakî, Ahmed b. Hüseyn b. Ali b. Musa el-Husrevcirdî, es-Sünenü’l-Kübrâ, thk. Muhammed Abdülkadir 

Ata (Beyrut: Dârü’l-Kübi’l-İlmiyye, 2003), 6: 94. 
5 Akşit Mustafa Cevat, İslâm Ceza Hukuku ve İnsanî Esaslar, (İstanbul: Gümüşev Yayıncılık, 2015), 24; Esen 

Hüseyin, İslamda Suç ve Ceza İslam Hukukunda Cezaî Sorumluluk, (İstanbul: Yeni Akademi Yayınları, 2006), 
74.  
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İslâm hukuku, bizzat çocuğu koruma altına aldığı gibi ona ait olan malî varlıklarını 

ve hukukî haklarını da koruma altına almıştır. Çünkü kendisi himayeye muhtaç olduğu 

gibi onun hürriyeti ve malî hakları da korunmaya muhtaçtır. Fıkıh kaynaklarında her 

hâlükârda onun menfaati göz önünde bulundurulmuştur. Kendi adına yapacağı az da olsa 

risk taşıyan muamelelerin yasaklanması, fakat aynı muameleler için tecrübe kazanacağı 

gerekçesiyle başkasına vekil tayin edilmesinin geçerli sayılması onun menfaatinin göz 

önünde bulundurulduğunun açık ispatıdır.6 Yine söz konusu kaynaklarda onun velisi ve 

temsilcisi konumunda olan kimselerin adil olma vasfına ve ona iyi davranması 

gerektiğine vurgu yapılmıştır.7  

Kişinin mükellefiyeti gücü nispetindedir. Bu itibarla İslâm dini teklif ile aklî ve 

bedenî kemal arasında denge gözetmiştir. Zira “Allah hiç kimseyi, gücünün yetmediği bir 

şeyle yükümlü tutmaz.” (el-Bakara 2/286.) şeklindeki âyet bu düşüncenin temelini 

oluşturur. Hadislerde de insanların içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurularak 

kolaylık prensibinin esas alındığı görülmektedir.8 Netice itibarıyla ehliyetin safhalara 

ayrılması, dinî-hukukî mükellefiyetlerin buna göre uyumlu hale getirilmesi bu âyet ve 

hadislerin gereğidir.  

Allah Teâlâ insana akıl ve idrak kabiliyeti verirken buna karşılık ona diğer 

mahlûkata yüklemediği görev ve sorumluluklar yüklemiştir. O halde insanda dinî, hukukî 

ve cezaî ehliyetin oluşması için biyolojik ve aklî kemalin tamamlanması gerekir.  

1. İslâm’da Çocukluk Safhaları 

Doğumla başlayıp ergenlik çağına kadar olan zaman diliminde bulunan kimseye 

çocuk, bu döneme ise çocukluk dönemi denilmektedir.9 Kur’ân’da çocuk kavramı “tıfl”, 

“sabî”, “gulâm” ve “veled” gibi ifadelerle karşılık bulmuştur.10  

Çocukta fizikî ve aklî gelişim peyderpey oluşarak, on beş yaşında kemale ulaşır. 

Onun teklif altına alınıp alınmamasında, gelişmesinin safhaları göz önünde bulundurulur. 

Gelişim safhaları beş dönem şeklinde sınıflandırılır. Bunlar doğumdan önceki ceninlik 

merhalesi, temyiz öncesi, temyiz, bulûğ ve rüşd dönemleridir. Bu safhalar bağlamında 

vücûb ve edâ ehliyeti ele alınır. Bir kimsenin ehliyeti bu safhalara bağlı oldu için bu 

safhaların bilinmesi gerekir. 

 

 

 
6 Komisyon, Mecelletü’l-ahkâmi’l-adliyye, thk. Necip Havâvînî, Karaçi: Kârhâne-i Ticaret-i Kütüb, t.y., md. 

1458. 
7 Heyet, el-Fıkhu’l-menhecî, (Dımaşk: Dârü’l-Kalem, 1413/1992), 8: 252. 
8 Nesâî, Ebû Abdillah Ahmed b. Şuayb b. Ali, es-Sünenü’l-Kübrâ, thk. Hasan Abdülmünim Şelebî, (Beyrut: 

Müessesetü’r-Risâle, ty.), 5: 383. 
9 Aydın M. Akif, “Çocuk” Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: Diyanet Vakfı, 1993), 8: 361-363.  
10 en-Nûr, 31; Meryem, 19/12-29; Âli İmrân, 3/40-47; Yusuf, 12/19-21.  
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1. 1. Ceninlik Safhası  

Örtülü ve gizli olan şey anlamına gelen cenin kavramı, anne rahminde teşekkül 

eden çocuk için kullanılır.11 Fakihler, çocuğun anne rahminde meydana gelen 

teşekkülüyle hukukî kişiliğinin başladığı hususunda görüş birliği içindedirler.12 Bu safhada 

nesep hakkı, ona vasiyet yapılması, vâris olma, vakıf gelirlerinden yararlanma gibi lehine 

olan hakları elde eder.13 Dışarıdan yapılan müdahaleyle ceninin hayatına son verilmesine 

cinayet denilmesi ve bunun gurre14 ile cezalandırılması, onun kişilik sahibi olduğunu 

göstermektedir.15 Bu merhaledeki çocuğun iki yönlü bir yapısı vardır. Annesinin varlığına 

bağlı olmasıyla bağımlı, ayrı bir kişiliğin teşekkülü yönüyle ise müstakil bir kişiliğe 

sahiptir. Cariye olan annenin azat edilmesiyle karnındaki ceninin de azat olması annesine 

tabi olduğuna, lehine olan hakları elde etmesi ise onun müstakil bir kişiliğe sahip 

olduğuna delalet etmektedir.16  

1. 2. Doğumdan Sonraki Safha 

Doğumla başlayan bu safha temyiz merhalesine kadar devam eder. Bu dönemdeki 

çocuğa iyiyi-kötüyü, hayrı-şerri, faydayı-zararı birbirinden ayıramadığı anlamında “gayri 

mümeyyiz” denir.17 Bu merhaledeki çocuğun söz ve eylemlerine itibar edilmez.18 Daha 

önce hak sahibi ve alacaklı olma anlamındaki nakıs vücûb ehliyetine sahip olan çocuk, bu 

dönemde borçlu ve yükümlü olabilme anlamındaki tam vücûb ehliyetine sahip olur. Zira 

sağ olarak doğmak hak ve tekliflerin gerekliliğinin menatıdır/dayanağıdır. Bu itibarla 

çocuk tam vücûb ehliyetine sahip olur. Dolayısıyla itlaf ve zararlardan sorumlu tutulması, 

nafakasını temin edemeyen yakın akrabasının nafakasından sorumlu olması, zekât19 ve 

 
11 Zeynüddin er-Râzî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ebî Bekir, Muhtâru’s-sahâh, thk. Yusuf eş-Şeyh 

Muhammed, (Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, 1999), 62 
12 Teftâzânî, Saʹdüddin Mesud b. Fahriddȋn Ömer b. Burhâniddin Abdillah el-Herevȋ, Şerhu’t-Telvîh ala’t-

Tevdîh, (Mısır: Mektebetü Sabîh, t.y.), 3: 325; Komisyon, el-Mevsuʹatü’l-fıkhıyyetü’l-kuveytiyye. (Kuveyt: 
Vizâretü’l-Evkaf ve’ş-Şüûni’l-İslâmiyye, 1427), 16: 119. 

13 Şafiî ve Hanbelî fakihlere göre, cenin adına yapılan vakıf geçerli değildir. (Gazzâlî, Ebû Hamid Muhammed 

b. Muhammed, el-Vesît fi’l-mezheb, thk. Ahmed Mahmud İbrahim, (Kahire: Dârü’s-Selâm, 1417), 4: 242; 
İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffikuddin Abdullah b. Ahmed, el-Muğnȋ, (y.y.: Mektebetü’l-Kahire, 
1968), 8: 458. 

14 Anne karnındaki ceninin düşürülmesinden dolayı ödenmesi gereken mâlî tazminattır. (Aslan M. Selim, 

Kavram Atlası İslâm Hukuku II, Ankara: Gazi Kitabevi, 2020, s. 149). 
15 Sığnâkî, Hüsâmüddîn Hüseyn b. Alî b. Haccâc el-Buhârî, el-Kâfî şerhü’l-pezdevî, thk. Fahreddin Seyyid 

Muhammed, (y.y.: Mektebetü’r-Rüşd, 1422/2001), 5: 2145. 
16 Komisyon, el-Mevsuʹa, 7: 155. 
17 Komisyon, Mecelletü’l-ahkâmi’l-adliyye, md. 943. 
18 Komisyon, el-Mevsuʹa, 7: 156. 
19 Çocuğun zekât vermekle mükellef olup olmaması hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Fakihlerin 

çoğuna göre çocuk zekât vermekle mükelleftir. Fakat Hanefi fakihlere göre ise çocuk, namaz oruç ve hac 
gibi farz ibadetlerle mükellef olmadığına göre, zekât vermekle de mükellef sayılmaz. (Tûfî, Ebü’r-Rebî‘ 
Necmüddîn Süleymân b. Abdilkavî b. Abdilkerîm b. Saîd, Şerhu Muhtasari’r-Ravda, thk, Abdullah b. 
Abdilmuhsin, (y.y.: Müessesetü’r-Risâle, 1987), 182; Abdülaziz b. Ahmed b. Muhammed Alauddin el-
Buhârî, Keşfü’l-esrâr şerhu Usûl’l-Pezdevî (y.y.: Dârü’l-Kütübi’l-İslâmî, ty.), 4: 241. 
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vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi vacip hale gelir.20 Ancak kendisi bu görev ve 

sorumlulukları yerine getirmeye muktedir olmadığı için temsilcisi bunları yerine getirir.  

1. 3. Temyiz Safhası  

Bu dönemdeki çocuğa iyiyi-kötüyü hayrı-şerri, faydayı-zararı birbirinden ayıran 

anlamında “mümeyyiz” denir.21 Çocuktan çocuğa farklılık arz etse de genel itibarıyla yedi 

yaşından itibaren başlayan bu dönem, bulûğ çağına kadar devam eder.22 Hz. 

Peygamber’in “Yedi yaşına varınca çocuklarınıza namazı emredin”23 şeklindeki hadis, bu 

dönemin yedi yaşından başladığına işaret etmektedir. Bu safhadaki çocuğun aklî ve 

bedenî gelişimi ile birlikte hukukî ve iktisadî tecrübesi de artar. Satmak, almak ve malik 

olmak gibi eylemlerin neticesini daha iyi kavrar. Tam vücûp ehliyetine sahip olsa da tam 

edâ ehliyetine sahip olmadığı için tasarrufların bir kısmını kendisi, diğer bir kısmını ise 

velisi yerine getirir.  

1. 4. Bulûğ Safhası 

Sözlükte ulaşmak anlamında olan bulûğ kavramı, terim olarak çocuğun aklî ve 

bedenî bakımdan olgunluğa ulaştığını ifade eder.24 Dinî terminolojide bu kavram yerine 

“âkıl ve bâliğ olmak, ergen olmak” ifadeleri kullanılır. Baliğ olmanın erkeklerde ihtilam ile 

kadınlarda hamile olma ya da adet görme gibi birtakım hissî alametleri vardır. Bu 

alametlerle baliğ olmayan çocuğun bulûğa ermesi yaş ile tespit edilir. Bulûğ yaşı 

hakkında mezheplere göre farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ebû Hanife’ye göre erkekte 

on sekiz, kızlarda on yedi, Ebû Yusuf, İmam Muhammed, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre 

on beş, Malikîlerin en meşhur görüşüne göre ise erkek ve kadında on sekizdir.25 Bulûğ 

yaşının üst sınırı Mecelle’nin 986. ve 987. maddelerinde kayıt altına alınmıştır.26 Böylece 

çocuk olgunluk dönemine girdiği için bir takım görev, sorumluluk ve müeyyidelerle 

mükellef olma durumundadır. 

 
20 Karaman Hayreddin, Ana hatlarıyla İslâm Hukuku (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2019), 2: 26. 
21 Komisyon, Mecelletü’l-ahkâmi’l-adliyye, md. 943. 
22 Askalânî, Ebü’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed, Fethü’l-Bâri Şerhu Sahîhi’l-Buhârî (Beyrut: Dârü’l-Maʽrife, 

1379), 1: 173; Temyiz yaşı için bk. İbnü’l-Kayyım el-Cevziyye, Kur’ân ve Sünnete Göre Çocuk Ahkâmı, çev. 
Mahmut Kısa, (Konya: Kitap Dünyası, 2014), 338. 

23 Ebû Dâvud, Süleyman b. Aşʽas b. İshak b. Beşir, Sünenü Ebî Dâvud, thk, Muhammed Muhyüddin 

Abdülhamid, (Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye ty.), 1: 133. 
24 Komisyon, el-Mevsuʹa, 8: 186. 
25 Kâsânȋ, Alauddin Ebû Bekir b. Mesud b. Ahmed, Bedâiʽu’s-senâiʽ fî tertîbi’ş-şerâiʽ, (y.y.: Dârül’l-Kütübi’l-

İlmiyye, 1986), 7: 172; Recrâcî, Ebü’l-Hasan Ali b. Said, Menâhicü’t-tahsîl ve netâicü letâifi’t-te’vîl, thk. 
Ebü’l-Fadl ed-Dimyâtî, (y.y.: Dârü İbn Hazm, 1428/2007), 8: 233; Mâverdî, Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed 
b. Muhammed b. Habib, el-Hâvi’l-kebîr fi fıkhi İmam eş-Şâfiî, thk. eş-Şeyh Ali Muhammed Muavvid 
(Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1999), 2: 314; İbn Kudâme, el-Muğnȋ, 6: 598; Komisyon, el-Mevsuʹa, 8: 
191. 

26 Bulûğ yaşının sınırı için bk. Komisyon, Mecelletü’l-ahkâmi’l-adliyye, md. 986 ve 987.  
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Çocukluk safhası bulûğ merhalesiyle sona ermektedir. Bundan sonra biyolojik ve 

aklî kemale ulaşan çocuk, mâlî yön dışında tam ehliyet vasfını elde eder. Malî yönden 

tam ehliyet elde edebilmesi için bulûğ ile birlikte reşid olma vasfını da elde etmesi 

gerekir.27  

 1. 5. Reşid Olma Safhası 

Sözlükte doğru ve isabetli eylemlerde bulunmak, doğru yolu bulmak anlamında 

olan rüşd kavramı, hukukta malına sahip çıkmak, onu yerli yerinde harcamak demektir. 

Sefeh ise bunun tersi olan malını boşa harcamak, saçıp savurmak anlamındadır.28 Rüşd 

vasfını elde eden kimse, reşid sayılır. Esasen Şafiî dışındaki fakihlere göre rüşd vasfı 

bedenî ve dinî olmaktan öte malî tasarruflarla ilgili irade beyanıyla alakalıdır. Bu itibarla 

ergenlik safhasını geride bıraktığı halde rüşt vasfını elde edemeyen kimseye malı teslim 

edilmez.29 Rüşd vasfının kapsamı ile ilgili farklı görüşlerin meydana gelmesinin sebebi 

“Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onlarda akılca bir olgunlaşma 

görürseniz, hemen mallarını kendilerine verin.” (el-Nisâ, 4/6) mealinde ayette bulunan 

“rüşden” kavramına verilen anlamdan kaynaklanmaktadır.30 Malikî, Şafiî ve Hanbelî 

fakihler ile Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre rüşd vasfıyla birlikte bâliğ olan 

çocuğun malı kendisine teslim edilir. Aksi takdirde malı ona verilmez. Ebû Hanife’ye göre 

ise bâliğ olup rüşd vasfını elde etmeyen kimsenin malı yirmi beş yaşına kadar velisinde 

bekletilir. Yirmi beş yaşından itibaren rüşd vasfına haiz olmasa da malı kendisine teslim 

edilir.31   

2. Çocukta Ehliyet 

Sözlükte, liyakat, yeterlilik ve elverişli olma anlamında olan ehliyet, fıkıh 

terminolojisinde dinî ve hukukî hükümlerle muhatap olma, lehine olan hakları elde etme 

(ilzâm) ve aleyhine olan hakları yüklenme (iltizâm) salahiyetini ifade eder.32 Usulcülerin 

kullandığı “ehliyyetü’l-hitab” kavramı da bu anlamdadır.33 Ehliyet vasfına haiz olan kimse 

dinî ve hukukî tekliflerle muhatap hale gelir. Bedenî ve aklî tekâmül, tam ehliyetin 

unsurlarıdır. Bir kimse akıl ve beden noktasında kemale ulaşırsa eksiksiz yükümlülük 

 
27 Çocuğun malının teslim edilip edilmemesinde rüşd vasfının etkisi için bk. Yaman Ahmet, Çalış Halit, İslâm 

Hukuku, (Ankara: Bilimsel Araştırma Yayınları, 2019), 200. 
28 Komisyon, Mecelletü’l-ahkâmi’l-adliyye, md. 947.  
29 Bu görüş Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e nispet edilmektedir. Ebû Hanife’ye göre ise rüşt vasfına sahip 

olmayan kimsenin malı yirmi beş yaşına kadar muhafaza edilir. Daha sonra reşit olmasa da ona teslim 
edilir.  

30 Geniş bilgi için bk. (Karâfî, Ebü’l-Abbas Şihabüddin Ahmed b. İdris b. Abdurrahman, el-Furûk, (y.y.: Alemü’l-

Kütüb, t.y.), 1: 138). 
31 Komisyon, el-Mevsuʹa, 7: 160. 
32 Zerkâ Mustafa Ahmed, İslam Hukuku II, Çev. Servet Armağan, İstanbul: Gündönümü Yayınları, 2006, 21. 
33 Bardakoğlu Ali, “ehliyet” Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Diyanet Vakfı, 1994), 10: 533-539. 
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altına girmiş olur.34 Bedenî ve aklî olgunluğa ermeyenler, dinî ibadetler noktasında 

mükellef olmadıkları gibi cezaî sorumlulukları da yoktur.  

Ehliyet bağlamında bilinmesi gereken kavramlardan biri de zimmet kavramıdır. 

Zimmet hukukî kişiliğin oluşmasıdır. Bu anlamda, ehliyet ile zimmet arasında sıkı bir ilişki 

vardır. Zimmet, ehliyet vasfı ile meydana gelen yükümlülüklerin itibârî bir kabı 

mahiyetindedir. Gazzâlî’nin “ahkamın zimmette sabit olması”35 şeklindeki ifadesinden 

zimmetin ahkamın mahalli olduğu anlaşılmaktadır. Namaz ve oruç gibi ibadetler ile 

borçlar zimmete nispet edilir. Bu yükümlülükler edâ ve ifâ edilmedikçe zimmeti meşgul 

eder. Zimmet hak ve borçlara ehil olmayı sağlayan, ehliyet ise sonradan var olan ve 

zimmetin üzerinde bina edilen bir kavramdır. Zimmetin varlığından ve yokluğundan söz 

edilirken, ehliyet ise aklî ve biyolojik gelişim seyrine göre artan bir seyir gösterir. Zimmet 

ve ehliyet arasında gereklilik ilişkisi vardır. Zira zimmete sahip olan kimse tam ehliyete 

sahiptir.36  

Edâ ehliyetiyle vücûb ehliyeti de birbiriyle sıkı ilişkisi olan iki kavramdır. Bu iki 

kavram ayrı iki kısım değil, bilakis hukukî kişiliğin zaman seyrinde bulunan iki safhadır. 

Edâ ehliyeti vücûb ehliyetinin daha kapsamlı ikinci safhasıdır.37 Vücûb ehliyeti zimmete 

ve hukukî kişiliğe, edâ ehliyeti ise idrak gücüne dayanır. İki ehliyetten biri pasif diğeri 

aktif olmak üzere iki yönlü tezahürde bulunur. Pasif yönü dinî-hukukî haklara sahip olma, 

aktif yönü ise bu hakları kullanma özelliğini oluşturur.38 Pasif olana vücûb ehliyeti, aktif 

olana ise edâ ehliyeti denir. Vücûb ehliyeti edâ ehliyetinden öce olduğu için ilk önce 

vücûb ehliyetinin bilinmesi gerekir. 

2. 1. Vücûb Ehliyeti 

Hukukî ve dinî haklara sahip olabilme ve borçlar altına girebilmeyi ifade eden 

vücûb ehliyeti, varlık sahasında olan ve olmayan her insan için geçerli bir vasıftır. Vücûb 

ehliyeti insan olmakla irtibatlı olup yaş, akıl ve rüşd ile alakası yoktur. Anne karnında 

meydana gelen teşekkül ile başlayan vücûb ehliyeti hayatın sonuna kadar devam eder. 

Hatta hayattayken yapmış olduğu birtakım hukukî işlemler ölümden sonraya da sirayet 

eder. Dinî-hukukî hakların bir kısmı kişinin iradesinin dışında ve kendiliğinden sabit olur. 

Mülkiyet hakkı, yaşama hakkı, mirastan pay alma, vakıf malına sahip olma gibi haklar bu 

kabilden haklardır. Çocuğun lehine olan bu gibi hakların elde edilmesi vücûb ehliyetinin 

pasif yönünü oluşturmaktadır. 

 
34 Yaman, Çalış, İslâm Hukuku, s. 197. 
35 Gazzâlî, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed, el-Müstesfâ, thk. Muhammed Abdüsselam Abdüşşafi, 

(yy.,: Dârü’l-Kütbi’l-İlmiyye, 1413/1993), 67. 
36 Yaman, Çalış, İslâm Hukuku, s. 194. İslam hukukçularından bir kısmı zimmet kavramının var sayılmasını 

kabul etmemişlerdir. Ancak Abdülaziz el-Buhari bunu kabul etmemiştir. Konunun ayrıntısı için bk. 
Abdülaziz el-Buhârî, Keşfü’l-esrâr, 4: 237. 

37 Bardakoğlu, “ehliyet” Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 10: 533-539. 
38 Yaman, Çalış, İslâm Hukuku, s. 191. 
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Çocuğun lehine ve aleyhine olan haklar, doğumdan önce ve sonra olmak üzere iki 

merhalede ele alınır. Birincisine nâkıs vücȗb ehliyeti ikincisine ise tam vücȗp ehliyeti 

denir. 

2. 1. 1. Nâkıs Vücȗb Ehliyeti 

Nakıs vücûp ehliyeti cenin için söz konusudur. Cenin, lehine sabit olan nesep, 

vasiyet ve miras gibi hakları nakıs vücûp ehliyeti kapsamında elde eder. Annesinin bir 

organı konumunda olduğu için müstakil bir kişiliğe sahip olmayan cenin, buna karşın 

ileride müstakil bir kişiliğe bürünecek olması nedeniyle nakıs ehliyet sahibi olduğu kabul 

edilir. Bu durumdaki cenin lehine olan bütün malî hakları elde etmeye hak kazanır. 

Mesela eşi hamileyken vefat eden bir kocanın mirası dağıtılacağı zaman, ceninin erkek 

olduğu ön kabulüyle mirasa dâhil edilir ve payı ayrılır. Ancak bu malî hakların bilfiil ona 

geçmesi sağ olarak dünyaya gelmesine bağlıdır.39  

2. 1. 2. Tam Vücȗb Ehliyeti 

Tam vücûb ehliyeti, çocuğun lehine olan haklara ilaveten aleyhine olan hakları 

elde etmeye ehil hale gelmesidir.40 Anne karnındayken eksik vücûb ehliyetiyle muttasıf 

olan cenin, doğumla birlikte tam vücûb ehliyetine sahip olur. Deli ve mâ’tuh dahi olsa bu 

durum onun ölümüne kadar devam eder. Vücûb ehliyetinin yeterli olduğu malî 

yükümlülükler üç şekilde gerçekleşir: 

1- Mal varlığına bağlı olarak kendiliğinden oluşan vergi, zekât gibi yükümlülükler.  

2- Haksız fiillerden kaynaklanan tazmin borçları. 

3- Adına yapılan hukukî işlemlerden neşet eden borçlar.  

Vücûb ehliyetine sahip olan çocuk bu borçları kabul veya reddedemez. Edâ 

ehliyetine sahip oluncaya kadar hakların kabulünü ve borçların ödenmesini onun yerine 

temsilcisi üstlenmesi gerekir.41 

2. 2. Edâ (fiil-tasarruf) Ehliyeti 

Edâ ehliyeti, aklî ve bedenî gelişim süreciyle dinî ve hukukî hükümlere muhatap 

olma salahiyetini ifade eder.42 Böylece vücȗb ehliyetiyle elde edilen hakları kullanabilme, 

borç altına girme, haksız fiillerin sonuçlarını üstlenme, ibadet ve dinî yükümlülükleri 

yerine getirmekle bizzat mükellef olur. Kendisi ve malı üzerinde bulunan üçüncü 

şahısların kanunî temsilcilikleri sona erer. Çocuk, bizzat kendisinin lehine ve aleyhine 

 
39 Karaman, Ana hatlarıyla İslâm Hukuku, 2: 26. 
40 Abdülaziz b. Ahmed, Keşfü’l-esrâr, 4: 237. 
41 Yaman, Çalış, İslâm Hukuku, s. 196. 
42 Bardakoğlu, “ehliyet” Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 10: 533-539. 
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olan her türlü tasarrufa yetkili hale gelir. Bu yönüyle edâ ehliyeti, kişinin haklarında ve 

borçlarında aktif olma özelliğini oluşturur.43 

Edâ ehliyeti çocuğun bedenî ve aklî gelişimine bağlı olarak eksik (nakıs) ve tam 

(kâmil) edâ ehliyeti olmak üzere iki kısma ayrılır. 

2. 2. 1. Nakıs Edâ Ehliyeti 

Aklî ve bedenî bakımdan kemal derecesine ulaşmasa da temyiz kabiliyeti olan 

çocuk eksik edâ ehliyetine sahiptir.44 Bu safhadaki çocuk, ehliyetsizler ile tam ehliyetliler 

arasında bir konumdadır. Bu itibarla ne ehliyetsiz ne de tam ehliyetli sayılır. İkisinin ortası 

olan eksik ehliyetli kabul edilir.  

Eksik edâ ehliyetine sahip olan kimsenin durumu üç farklı şekilde meydana gelir. 

1- Malî konular: Malî konularda kanunî temsilcileri tarafından temsil edilerek 

yerine getirilen birtakım tasarruflar yanında kendileri de bazı tasarruflarda bulunabilir. 

Bu tasarruflar üç kategoride ele alınır. 

a) Tamamen menfaatine olan sadaka, hibe ve miras gibi malların kabulüne ehildir. 

b) Tamamen zararına olan kefil olma, bağış ve vasiyette bulunma tasarruflarında 

tam ehliyetsizdir. 

c) Hem yararına hem de zararına olma ihtimali olan tasarruflar velinin denetimine 

tabi tutulur. Zararına olan tasarruflarda velinin onaylama yetkisi bulunmamaktadır. 

2- İbadet konuları: İbadetle ilgili konularla mükellefiyeti olmasa da yerine getirdiği 

ibadetler geçerli sayılır. Şafiî fakihler hariç diğer fakihlere göre inancı muteberdir.45  

3- Cezaî konular: Eksik ehliyetli olan çocuk, kısas ve had cezaları gibi bedenî cezâ 

ehliyetine sahip olmasa da duruma göre uygun olan terbiye ve te’dip amaçlı tazîr cezaları 

ona uygulanabilir. 

2. 2. 2. Tam Edâ Ehliyeti 

Bir kimsenin dinî-hukukî mükellefiyet altına girebilmesi, yerine getirilen 

sorumlulukların geçerliliği tam edâ ehliyetiyle ifade edilir. Bu vasfa haiz olan kimse bütün 

dinî vazifelerle mükellef olduğu gibi malî konularda yeni haklar elde etmeye, borç altına 

girebilmeye, söz ve eylemleriyle hak kazanmaya ve suç sayılan eylemlerinden dolayı 

cezaî sorumluluğa sahip olur. İbadetleri edâ etme notasında sorumlu olduğu gibi inançta 

da teklif altına girer. Abdülaziz el-Buhârî, tam edâ ehliyetini şöyle ifade etmiştir: “Şâri’in 

hitabını anlayabilmek için aklî olgunluk, bunları yerine getirmek için de bedenî kemal 

 
43 Yaman, Çalış, İslâm Hukuku, s. 191. 
44 Serahsî, Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl, Usûlü’s-Serahsî, (Beyrut: Dârü’l-Maʽrife, ty.), 2: 340. 
45 Komisyon, el-Mevsuʹa, 7: 158. İman açısından çocukların durumu ile ilgili geniş bilgi için bk. Akçay, 

Mustafa, İslâm Düşüncesinde Çocukların Dinî Konumu (İstanbul: Işık Yayınları, 2014), 47-49. 
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gereklidir. Bu konuda ulema arasında görüş birliği vardır.”46 Aklî ve bedeni kemal ile 

birlikte rüşd vasfını da elde eden çocuğun, malî tasarrufları üzerindeki kısıtlılığına son 

verilir. Böylece çocuğun kendisi malî konularda tasarruf etme irade ve yetkinliğe sahip 

olur.47  

Esasen “Aklî ve bedenî kemalin oluşması ile rüşt vasfının elde edilmesi ergenlikle 

birlikte olur” tarzında bir kural yoktur. Bu vasıfların elde edilmesi ergenlikten önce de 

sonra da olabilir. Zira iklim koşulları, fizyolojik özellikler, psikolojik faktörler ve beslenme 

alışkanlıkları gibi durumlar, bu vasıfların elde edilmesi notasında farklılıklar arz eder. 

Fakihlerin bu gibi sebepleri göz önünde bulundurmaları ergenlik yaşı hakkında farklı 

görüşler ileri sürmelerine sebep olmuştur.48 

3. Çocukta Ceza Ehliyeti 

Sözlükte ceza, iyi veya kötü olan bir fiilin ve davranışın tam ve yeterli karşılığını 

vermek demektir. Terim manası genel anlamda dünyevî ve uhrevî mahiyette özendirici 

ya da caydırıcı müeyyidedir. Özel anlamda ise dünyada hukuk düzeni tarafından suçluya 

uygulanacak maddi ve manevi müeyyideyi ifade eder. Bu anlamdaki cezayı Arapçada 

“ukube” kavramı karşılamaktadır. Ceza hukukunda “ukube” kavramı “el-fıkhü’l-cinâî” ya 

da “et-teşrîu’l-cinâî” kavramlarıyla ifade edilir.49 

Suç, hukuk düzeni tarafından yasaklanan ve ceza ehliyetini taşıyan bir kimse 

tarafından yapılması halinde, failinin cezalandırılmasını gerektiren hukuka aykırı fiil 

şeklinde tanımlanmıştır.50 Fıkıh dilinde suç kavramını, cerîme, cürm ve cinayet kavramları 

karşılamaktadır.51 

 İslâm dini, dünyevî ve uhrevî emir ve yasakların ihlalini önlemek için birtakım 

özendirici ve caydırıcı tedbirler almıştır. Bu tedbirler ceza kavramıyla anılır. Cezanın suça 

denk olması ilkesine özen gösterilir. Cezanın suça denk olması gerektiği “Kim kötülükle 

gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır.” (el-Enʻâm, 6/160) ve “Bir kötülüğe 

ancak ona denk bir kötülükle karşılık verilir.” (eş-Şûrâ, 42/40) şeklindeki âyetlerden 

anlaşılmaktadır. Çünkü ceza suça oranla ağır olursa adalete aykırı olur, hafif olursa 

caydırıcılık ortadan kalkar. Çocuk, işlediği suçu bilinçsiz işlediği için ya da bilinçli işlese 

dahi aklî yeterliliğe sahip olmadığı için suç sayılmaz. Bu yüzden suç ve cezanın denk 

olması ilkesi gereği çocuğa ceza verilmez. Kaldı ki aklî ve bedenî kemale ulaşmadığı için 

çocuğun cezaî mükellefiyeti de yoktur.  

 
46 Abdülaziz el-Buhârî, Keşfü’l-esrâr, 4: 248.  
47 Haskefî, Alâüddîn Muhammed b. Alî b. Muhammed, ed-Dürri’l-muhtâr şerhu tenvîri’l-ebsâr, thk. 

Abdülmünim (y.y.: Dârü’l-Kütübi’l-ilmiyye, 1423/2002), 606.  
48 Abdülaziz el-Buhârî, Keşfü’l-esrâr, 4: 235. 
49 Bebek Adil, “Ceza”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Diyanet Vakfı, 1993), 7: 469. 
50 Yaman Ahmet, İslâm Kamu Hukuku, (Ankara: Bilimsel Araştırma Yayınları, 2020), 84. 
51 Askerî Ebû Hilâl el-Hasan b. Abdillah b. Sehl b. Said, el-Furûkü’l-Lağaviyye, thk. Muhammed İbrahim Selim, 

(Kahire: Dârü’l-İlmi ve’s-Sekâfe, t.y.), 233.  
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Cezalar bağlamında çocukluk dönemi, mümeyyiz ve gayri mümeyyiz olmak üzere 

iki safhaya ayrılır. Gayri mümeyyiz çocuk suç işlese dahi cezalandırılamaz. Çocuğun 

cezalandırılması suç işlediği için değil aksine onun terbiyesi ve te’dibi amacına matuftur. 

Kaldı ki çocuğa suç ve ceza isnadında bulunmak dahi mecazîdir. Bu yüzden çocuğa 

uygulanan ceza, zecr ve tedbir amaçlıdır. Bu yüzden ona verilen ceza hafif dövmek bir 

müddet hapsetmek sınırını aşmamalıdır.52 Netice itibarıyla bir kimsenin işlemiş olduğu 

eylemden sorumlu tutulup cezalandırılması için eylemin hukuka aykırı olması yeterli 

değildir. Hukuka aykırılığın yanında eylemde bulunan kimsenin temyiz kudretine ve hür 

iradeye sahip olması gerekir.  

3. 1. Bedenî Cezalar 

Çocuğun bedenî cezalar alabilmesi için aklî ve fizikî kemale ulaşması ve cezâî 

ehliyete sahip olması gerekir. Dolayısıyla çocuk âkil-bâliğ olana kadar bedenî cezalarla 

cezalandırılamaz. Bedenî cezalar, miktarının tayin edilip, edilmemesi bakımından kısas-

had cezaları ile taʻzîr cezaları olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. 

3. 1. 1. Kısas ve Had Cezaları 

Nas ile belirlenen cezalar kısas, had ve taʻzîr olmak üzere üç çeşittir. Kısas, sözlükte 

işlenen fiile misliyle mukabelede bulunma, eşitleme ve kesme anlamlarına gelmektedir. 

Fıkıh terminolojisinde ise bir kimsenin kasten öldürdüğü kişiye karşılık öldürülmesi ya da 

mağdurun bir organında meydana getirdiği zarardan dolayı aynı ceza ile cezalandırılması 

demektir.53 Kısas cezası “Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı” 

(el-Bakara, 2/178) ve “Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş… 

yaralamalara da kısas vardır.” (el-Mâide 5/45) şeklindeki âyetlerle sabittir. Birinci âyet 

kasten adam öldürmeye karşı katilin öldürülmesine, ikinci âyette ise organa karşı işlenen 

haksız fiil ya da telefin aynı şekilde karşılık bulmasına örnektir.  

Had kelimesi sözlükte ayırmak ve engel olmak anlamında kullanılır. Arazilerin 

sınırlarını belirlemek için tayin edilen alamete ya da tanım yapılırken tanım dışında olan 

kavramların kapsam dışı tutulması için yapılan tariflere hudûd denilmesi ve kapıcıya 

haddâd ifadesinin kullanılması gibi.54 İslam hukukunda ise had, birtakım suçlara takdir 

edilen cezadır. Bunlar naslarla tespit edilmiştir. Bu cezalara had ifadesinin kullanılması 

kişileri suç işlemekten engellemesi sebebiyledir. Had cezaları zina, kazf, hırsızlık ve 

eşkıyalık gibi suçlar bağlamında nazil olan âyetlerle takdir edilmiştir.55 Kısas ve had 

 
52 Çeker, İslâm Hukukunda Çocuk, 180. 
53 Şâfiî, Ebû Abdillah Muhammed b. İdris b. el-Abbas b. Osman b. Şafiʽ b. Abdülmuttalib, el-Umm, (Beyrut: 

Dârü’l-Ma’rife, 1990), 7: 350. 
54 Hısnî, Ebû Bekir Muhammed b. Abdülmümin b. Hariz, Kifâyetü’l-Ahyâr fî Halli Ğâyeti’l-İhtisâr, thk. Ali 

Abdülhamid Baltacı, (Şam: Dârü’l-Hayr, 1994), 473; Aynî Bedruddin Ebû Muhammed Mahmud b. Ahmed 
b. Musa, el-Binâye Şerhü’l-Hidâye, (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2000), 4: 256. 

55 Tayin edilen hadler için bk. Çeker Orhan, İslâm Hukukunda Çocuk (Konya: Tekin Kitabevi, 2015), 192. 
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cezalarının miktarının indirilmesinde ya da arttırılmasında kamu otoritesinin ve hâkimin 

yetkisi yoktur. 

Bulûğ safhasına girmeyen ve bedenî kemale ulaşmayan çocuklara kısas ve had 

cezaları uygulanamaz.56 Bu yüzden âkil ve bâliğ olmayan ya da âkil olup henüz bulûğa 

ermeyen çocuklar ve akıl hastaları had ya da kısas gerektiren bir suç işleseler, cezaî 

ehliyetleri olmadığı için onlara had ve kısas cezası uygulanmaz. Bütün fakihler bu konuda 

aynı görüştedir. Bunun delili şu hadislerdir: “Üç kişiden kalem (sorumluluk) kaldırılmıştır. 

Uyanıncaya kadar uyuyandan, ihtilam oluncaya kadar çocuktan...”57ve “Çocuk on beş 

yaşına ulaştığı zaman ona hadler uygulanır.”58  

3. 1. 2. Taʻzîr Cezaları 

Taʻzîr cezaları, had ve kısas cezaları dışında kalan ve naslarda takdir ve tayin 

edilmeyen cezalardır. Bu cezalar naslarda belirtilmediği için duruma göre takdir yetkisi 

hâkime bırakılmıştır. Hâkim, işlenen suça caydırıcılık anlamında uygun bulduğu cezayı 

verebilir.59 İslâm ceza hukukunda ta’zîr cezaları belirtilmediği gibi taz’îr suçları da 

belirtilmemiştir. O halde gerek ta’zîr suçları gerekse bunlara verilecek cezalar İslâm’ın 

genel ilke ve prensipleri kapsamında yetkili merciler tarafından belirtilmelidir. Dolayısıyla 

çocuğa verilecek taʻzir cezasının oranı, zaman, zemin ve duruma göre takdir edilmelidir.  

Çocuğa taʻzîr cezasının uygulanabilmesi için mümeyyiz (âkil) olması gerekliyse de 

bâliğ olması şart değildir. Mümeyyiz çocuğa verilen ceza terbiye ve te’dîb mahiyetli olup 

tedbir amaçlıdır. Zira bu durumda olan çocuğun cezâî ehliyeti yoktur. Ancak tedbir 

sorumluluğu vardır. Taʻzîr yoluyla alınan bu tedbir, ceza niteliğinde olmadığı için çocuğu 

amme hizmetlerinden mahrum etmemektedir.60  

3. 2. Malî Cezalar 

Tazmin sorumluluğu edâ değil vücûb ehliyetine dayanır. Dolayısıyla birinin malını 

telef eden bir çocuk, hangi safhada olursa olsun telef ettiği şeyden sorumludur ve bunu 

tazmin etmek zorundadır. Zira işlenen fiile terettüp eden cezaî mesuliyeti bilmemek 

kişiyi sorumluluktan muaf tutmaz. Çocuğun malî sorumluluğu diyetlerde sorumluluk ve 

itlaflarda sorumluluk şeklinde iki başlık altında ele alınabilir.  

 

 
56 Şimşek Murat, İslâm Hukuku ve Pozitif Hukuk Açısından Çocukta Ceza Ehliyeti, İnsan ve Toplum Dergisi, 

cilt: II, sayı: 3 (2012), s. 139-164 
57 Beyhakî, Maʽrifetü’s-Süneni ve’l-Âsar, 7: 9127. 
58 Beyhakî, Ahmed b. Hüseyn b. Ali b. Musa el-Husrevcirdî, es-Sünenü’l-kübrâ, thk. Muhammed Abdülkadir 

Ata (Beyrut: Dârü’l-Kübi’l-İlmiyye, 2003), 6: 94. 
59 İbn Nüceym, Zeynüddin b. İbrahim b. Muhammed, el-Bahrü’r-Râik Şerhü Kenzi’d-Dekâik, (y.y: Dârü’l-

Kütübi’l-İslâmi, t.y.), 5: 44. 
60 Çeker, İslâm Hukukunda Çocuk, 181. 
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3.2.1. Diyet Sorumluluğu 

Çocuk âkıleden61 sayılmadığı için yakın akrabasının işlediği suçun diyetine ortak 

edilemez. Zira çocuk, erkeklik vasfına haiz olsa da âkil ve bâliğ olma vasıflarını taşımadığı 

için âkile olma ehliyetine sahip değildir. Kaldı ki çocuğun bizzat kendisi dahi cinayet 

işlerse onun âkılesi olan kimseler diyeti ödemek zorundadır. Çocuk ise bu diyete dâhil 

edilemez.62 Öte yandan çocuk, kendi murisini öldürse dahi mirastan mahrum bırakılmaz. 

Şafiî’lerin çoğuna göre ise çocuk, kasten işlemiş olduğu cinayetten malî anlamda sorumlu 

olduğu gibi öldürdüğü mirasçısına da varis olamaz.63 

3.2.2. İtlâfın Tazmin Sorumluluğu 

Çocuk bilerek ya da bilmeyerek başkasının malına zarar verir veya onu telef 

ederse, bunu tazmin etmekle sorumludur. Çocuğun gayri mümeyyiz ya da mahcur olması 

durumu değiştirmemektedir.64 Kâsânî konuyla ilgili “Çocuk ve delinin telef ettiği şeyler, 

mallarıyla tazmin edilir.”65 ifadesini kullanmıştır. O halde çocuk aklî ve bedenî kemale 

ulaşmasa da itlaf ettiği malı tazmin etme sorumluluğu bulunmaktadır. 

Sonuç 

İslâm hukukunda çocuklarla ilgili temel düzenlemeler ve uygulamalar 

bulunmaktadır. Bunlar bir takım ilke ve amaçlara dayanır. Bu kapsamda İslâm hukuku 

çocuğun menfaatini göz önünde bulundurarak hem kendisinin hem de malının 

korunması gerektiğini savunmuştur. Bu bağlamda ilk asırlardan itibaren çocuğun aklî ve 

biyolojik gelişiminin ehliyet ile olan ilişkisi ele alınmıştır. Ehliyetli olmadığı safhalarda onu 

himaye edecek bir temsilcinin tayin edilmesini, temsilcinin devlet başkanı dahi olsa görev 

ve sorunluluğunu yerine getirmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Çocukla ilgili bu ilke ve 

prensipler İslâm’ın çocuğa verdiği önemin ifadesidir. 

Usulcüler ve fakihler ehliyeti, vücûb ve edâ ehliyeti şeklinde iki kısma ayırdıktan 

sonra bunlardan her birini tam ve nakıs olmak üzere iki kısma ayırmışlardır. Çocuk, nakıs 

vücûb ehliyeti safhasında lehine olan hakları elde ederken, tam vücûb ehliyetinde ise 

ona hem lehine hem de aleyhine olan hak ve borçlar sabit olur. Tam edâ ehliyeti bir 

kimsenin dinî-hukukî teklife muhatap olmasını ifade eder. Nakıs edâ ehliyeti ise temyiz 

yeterliliğine sahip olmakla birlikte biyolojik ve aklî kemal tamamlanmadığı için dinî-

hukukî tekliflerin sadece bir kısmından sorumlu olmayı ifade eder. İslâm hukukunda bu 

 
61 Kasıt olmadan bir öldürme veya yaralama hadisesinde suçlu adına diyet ödemeyi yüklenen şahıslara âkıle 

denir. Geniş bilgi için bk. (Akşit, İslâm Ceza Hukuku, 138; Aktan Hamza, “âkıle”, Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi, (İstanbul: Diyanet Vakfı, 1989), 2: 248-249). 

62 Çeker, İslâm Hukukunda Çocuk, 184. 
63 Üsrûşenî, Muhammed b. Mahmud, Ahkâmu’s-sığâr, Çev. İbrahim Canan (İstanbul: Cihan Yayınları, 1984), 

428; Komisyon, el-Mevsuʹa, 7: 158. 
64 Sığnâkî, el-Kâfî, 5: 2148. 
65 Kâsânȋ, Bedâiʽu’s-senâiʽ, 7: 171. 
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yönde bir tasnife gidilmesi sorumluluk ve mükellefiyet, suç ve ceza dengesinin 

gözetilmesi amacına matuftur.   

Tarihi süreç içerisinde yapılan içtihatlardan, çocuğun telef ettiği şeylerden malî 

açıdan sorumlu tutulduğu, cezaî açıdan ise korunduğu anlaşılmaktadır. Buna göre aklî ve 

bedenî kemale ermeyen çocuğun kanuna aykırı fiillerine had ve kısas cezaları 

uygulanmaz. Malî cezalarda ise üçüncü kişilerin hakları da göz önünde bulundurulmuş ve 

çocuk bu noktada tazmin sorumluluğu ile mükellef kılınmıştır.  
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TAŞIYICI ANNELİK NETİCESİNDE DOĞAN ÇOCUKLARIN VELAYETİ PROBLEMİNE 

FIKHÎ BİR YAKLAŞIM 

Yusuf Erdem GEZGİN* 

Giriş 

Kavramsal Çerçeve 

Taşıyıcı annelik, çeşitli tıbbi nedenlerle çocuk sahibi olamayan bireylerin çocuk 

sahibi olmalarının önündeki engeli kaldırmak için kullanılan yapay gebelik yöntemidir. 

Normal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerin yumurta ve spermlerinin laboratuvar 

ortamında döllendirilmesi neticesinde oluşan zigotun yumurta sahibi ebeveyn dışındaki 

bir kadına nakledilmesi, taşıyıcı annelik uygulamalarından bir tanesidir. Bu çerçevede 

hamileliği sürdüren ve çocuğu dünyaya getiren kadına “taşıyıcı anne/ödünç anne/kiralık 

anne” gibi isimlerle hitap edilmektedir.1 Her ne kadar bu kavramlar hem tıp alanında 

hem de pozitif hukukta özel birer konu için kullanılıyor olsa da ilgili farklılıklardan 

bağımsız olarak biz çalışmamızda “taşıyıcı anne” kavramını tercih edeceğiz.  

Yapay üreme tekniklerinden olan taşıyıcı annelik üç sebeple tercih edilir. İlk sebep; 

çocuk sahibi olmak isteyen kadının yumurtalıkları çalıştığı halde hamilelik ve doğum için 

fizyolojik olanaklara sahip olmamasıdır. Be nedenle hamile kalamayan kadına ait 

yumurta ve kocasına/erkeğe ait sperm laboratuvar ortamında döllenir ve taşıyıcı anneye 

nakledilir. Neticede taşıyıcı kadın çocuğu dünyaya getirir. İkinci sebep; çocuk sahibi 

olmak isteyen kadının yumurtalıklarının çalışmadığı ve rahminin olmadığı durumdur. Bu 

nedenle hamile kalamayan annenin yumurtaları da olmadığı için kocasının/erkeğin 

spermi yabancı bir kadının yahut taşıyıcı annenin yumurtasıyla laboratuvar ortamında 

döllenir ve taşıyıcı anneye nakledilir. Üçüncü sebep ise erkek ve kadının çocuk sahibi 

olma yeteneklerinin hiç olmamasıdır. Bu son gerekçe bağlamında çocuk sahibi olamayan 

çiftler; üçüncü kişilere ait yumurta ve spermden üretilen embriyonun ya yumurta sahibi 

kadına nakledilmesi ya da başka bir kadına nakledilmesi yoluyla çocuk sahibi olabilirler.2 

Bu yöntemlerin tamamında doğal üreme yollarından biri olarak kabul edilmeyen ve “in 

vitro fertilisation(IVF)/tüp bebek” adıyla bilinen yapay üreme teknolojisi 

kullanılmaktadır.3 Kavramsal olarak taşıyıcı annelik kısaca bu çerçevede açıklanabilirken, 

 
* Arş. Gör. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, yegezgin@gmail.com 
1 Erdem Aydın, “Taşıyıcı Annelikte Etik Sorunlar”, Turkish Journal Of Obstetrics And Gynecology 1/3 (2006), 

19; Ayşe Şimşek, “İslâm Hukuku Açısından Taşıyıcı Annelikte Meşruiyet Tartışmaları”, İslâm Hukuku 
Araştırmaları Dergisi 24 (2014), 241. 

2 Yasemin Erol, Yapay Döllenme Yöntemleri ve Taşıyıcı Annelik (Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Doktora Tezi, 2011), 46. 

3 Ülfet Görgülü, “Taşıyıcı Annelik -Fıkhi Bir Bakış-”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi 15 (2010), 198. 
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bu metotla dünyaya gelen çocuk ve taşıyıcı anne ile ilgili durumlar ayrıntılı olarak 

değerlendirmeye muhtaçtır. 

Taşıyıcı annenin dünyaya getirdiği çocuğun ebeveyni ile ilgili durumun farklı 

yönleri bulunmaktadır ki bunların en önemlisi, biyolojik olarak yumurta ve spermin ait 

olduğu kişilerin dışında üçüncü bir kadının devrede olmasıdır. Zira bu kapsamda tüp 

bebek teknolojisi ile embriyonun kendine nakledildiği kadının hukuki durumu 

sorgulanmalıdır. Her ne kadar bu kadının çocukla biyolojik bir bağının olmadığı ifade 

edilse de çocuğu dünyaya getiren kişi bu kadındır. Dolayısıyla taşıyıcı annelik olarak 

literatüre girmiş yapay üreme teknolojisinde konunun ana unsuru olan taşıyıcı annenin 

hukuki statüsü netleştirilmelidir. 

Dünyaya gelen çocuk perspektifinden konuya bakıldığında durumun ne kadar girift 

olduğu tartışmasızdır. Fıkıhçılar yahut hukukçular çocuğun ebeveyniyle ilgili hangi 

kanaatte olursa olsun bu çocuğun birtakım haklarının varlığı yanında bu çocuğa karşı 

bireylerin ve toplumun son derece önemli yükümlülükleri de vardır. Her çocukta olduğu 

gibi taşıyıcı annelik metoduyla dünyaya gelmiş olan bireylerin fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları 

öncelikli olarak ebeveyn tarafından karşılanmalıdır. Tabiatıyla ilgili çocuğun ebeveyninin 

kim oldukları konusunda net bir kanaat olmadığı gibi doktrinde oldukça farklı tartışmalar 

söz konusudur.  

Çocuğun fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını üstlenen yükümlüler ve bu kişilerin 

yükümlülükleri fıkıhta “hadâne/bakım velayeti” başlıklarında ele alınır.4 Çocuğun şahsına 

ve malına bağlı haklarıyla ilgili yükümlükler ise “velayet ve vesayet” kavramlarıyla ifade 

edilir. Pozitif hukukta ise çocuğun her türlü bakımı “velayet” kavramıyla açıklanır.5 Pozitif 

hukukta hadâne kavramını, velayet terimi karşıladığı için; taşıyıcı annelik neticesinde 

dünyaya gelen çocukların bakımının ele alındığı bu makalede “velayet” kavramı 

kullanılacaktır. Pozitif hukukta kullanılan bu kavram; İslam hukuk literatüründe kullanılan 

velâyet/kefâlet/vesâyet kavramlarıyla beraber kullanıldığı takdirde ilgili ayrıma işaret 

edilecektir. 

Teorik Çerçeve 

Taşıyıcı annelik, kısırlık gibi sağlık problemleri nedeniyle çocuk sahibi olamayan 

bireylere uygulanan tıp teknolojileri kapsamında alternatif bir gebelik yöntemidir. Esas 

uygulama alanı kısırlık tedavisi olduğu halde, geliştirildikten ve olumlu sonuçlar elde 

edildikten sonra bu imkân farklı amaçlarla çiftlerin gündemine gelmiştir. Nitekim evlilik 

düşünmeyen erkek veya kadınlar, bu yöntemle çocuk sahibi olmak isteyen farklı gruplara 

 
4 “Hadâne”, Mv. F. (Kuveyt, ts.), 17/299; Ali Bardakoğlu, “Hidâne”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

(Erişim 19 Nisan 2020), 467. 
5 Tuba Birinci Uzun, “Türk Medenî Kanunu’na Göre Velâyetin Kullanılması ve Çocuğun Yüksek (Üstün) Yararı 

İlkesi Doğrultusunda Boşanmada ve Evlilik Dışı İlişkide Birlikte Velâyet Modeli”, Hacettepe Hukuk Fakültesi 
Dergisi 6/1 (2016), 137. 
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örnek olarak verilebilir. Teorik olarak çocuk sahibi olmak için ihtiyaç duyulan unsurlar 

(yumurta-sperm), laboratuvar ortamında tüp bebek yöntemiyle döllenerek taşıyıcı 

annenin rahmine nakledilmektedir. Tıbbi olarak tedavi bu şekilde icra edilmekte iken 

hukuk sistemleri bu aşamada çocuk sahibi olmak isteyen bireylerin hukuki statüsüne 

odaklanmaktadır. Bu kapsamda şu denklemler söz konusudur:  

1- Evli Çiftler (Erkek-Kadın) 

2- Evlilik Dışı Birliktelikler (Erkek-Kadın) 

3- Bekar Erkek 

4- Bekar Kadın 

Pratik manada ifade edilen bu ihtimalleri teorik olarak çoğaltmak mümkündür. Her 

ne kadar teori olarak ifade edilmiş olsa da esasında bu ihtimaller ve daha fazlası gündelik 

hayatta görülebilmektedir. Buna göre çocuk sahibi olmak isteyen çiftler meşru yollarla 

birlikte olabildikleri gibi meşru olmayan yollarla da birlikte olabilirler. Ayrıca globalleşen 

dünyada taşıyıcı annelik metoduyla çocuk sahibi olmak isteyen bireylerin bu 

davranışlarının yasal olup olmaması da sorun teşkil etmemektedir. Zira sırf bu amaçla 

farklı coğrafyalara seyahatler (sınıraşan taşıyıcı annelik) gerçekleştirilmekte ve herhangi 

yasal bir engelle de karşılaşmamaktadırlar. Her halükârda insan doğası, çocuk sahip 

olmayı istemektedir. Nitekim taşıyıcı annelik tıp, hukuk, fıkıh, psikoloji ve sosyoloji gibi 

alanların ortak konusu olması yönüyle müstakil ve multidisipliner çalışmalarda birçok 

defa değerlendirilmiş; farklı perspektiflerden incelenmiştir. Fakat dünyaya gelen çocuğun 

bakımı konusu, ifade edilen alanlara ait araştırmaların çoğunda ihmal edilmiştir. Örneğin 

bu çocukların velayeti, karşılaşılan bazı davalarda pozitif hukukun konusu olarak karara 

bağlanmış fakat konuyla ilgili köklü kurallar ihdas edilmemiştir.6 Neticede gen 

teknolojileri aracılığıyla tek anneden çok anneliğe geçiş olmuştur. Ayrıca sperm veya 

yumurtanın farklı bireylerden temin edildiği durumlarda tek babadan, çok babalığa geçiş 

de görülebilmektedir.7 

 Çerçevesini çizmeye çalıştığımız konunun bize göre önemli olan unsurlarının 

başında taşıyıcı anne ve dünyaya getirdiği çocuk gelmektedir. Esasında dünyaya gelen 

çocuğun durumu taşıyıcı anneye göre daha da önemsenmelidir. Zira çocuğun bu şekilde 

dünyaya gelme konusunda hiçbir müdahalesi söz konusu değildir. Ayrıca ebeveyn 

konusunda çocuğun yaşayacağı problem ise kanaatimizce onun bakım ve ihtiyaçlarının 

karşılanmasından daha önemlidir. Bu kapsamda biz de araştırmamızda ilgili çocuk ve 

velayeti konularını tüm tarafların maslahatı ekseninde ele alacağız. Velayet konusunda 

 
6 The New York Times, “Baby M and the Question of Surrogate Motherhood” (23 Mart 2014); “‘Down 

sendromlu bebeğimiz olduğunu bilmiyorduk’”, BBC News Türkçe (Erişim 04 Mart 2020); Nuray Ekşi,̇ 
“Mahkeme Kararlarında Sınıraşan Taşıyıcı Anneliğe İlişkin Hukuki Sorunlar”, Public and Private 
International Law Bulletin 36/2 (2016), 27-30. 

7 Ekşi,̇ “Mahkeme Kararlarında Sınıraşan Taşıyıcı Anneliğe İlişkin Hukuki Sorunlar”, 6-8. 
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yetkilendirilmesi muhtemel taraflar çocuğun dünyaya gelmesine etki eden taraflar 

çoğaldıkça değişecek ve aynı sayıda çoğalacaktır. Nitekim velayet hakkı istemesi 

muhtemel taraflar şunlardır: a. Taşıyıcı anne, b. Sperm ve yumurtanın kendilerine ait 

olduğu biyolojik ebeveyn, c. Çocuk sahibi olmak istediği halde ikinci şahısların yumurta 

ve spermini kullananlar ile d. Bu isteğe bilinçli yahut bilinçsiz cevap veren yumurta sahibi 

biyolojik anne ve sperm sahibi biyolojik baba.  

Çalışmamızın teorik çerçevesi bu şekilde olmakla beraber, asıl konumuz taşıyıcı 

anneliğin fıkhî hükmü değildir. Zira taşıyıcı anneliğin caiz olup olmaması farklı bir 

problem olup bu hükmün mahiyetine bakmaksızın ilgili teknolojiyle dünyaya gelen 

çocuğun velayeti konusu farklı bir problemdir. Bireyler cevaz veya adem-i cevaz 

hükümlerinden bağımsız olarak ilgili yapay üreme yöntemiyle çocuk sahibi olmuşlar ve 

bu aşamada çocuğun bakımıyla ilgili anlaşmazlık yaşamaktadırlar; yahut taraflar arasında 

herhangi bir anlaşmazlık olmadığı halde siyasi irade gelecekte ortaya çıkması muhtemel 

durumlar için gerekli tedbirleri almak istemektedir. İşte bu aşamada hukukçunun 

beyanları büyük önem arz etmektedir. 

1. Çocukların Nesebi ve Velayeti  

Araştırma konumuzun bu aşamasında taşıyıcı anneliğin fıkhî hükmüyle ilgili temel 

görüşler incelenecek ve taşıyıcı annelik problemine olumlu ve olumsuz kanaatler 

serdeden fakihlerin yaklaşımı değerlendirilecektir. Zira taşıyıcı annelik uygulamasının 

hükmü, bu yönteme başvuran tarafların konumunu da ortaya koyacaktır. Neticede 

dünyaya gelen çocuğun bakımı/velayeti problemi çözüme kavuşacaktır. Daha sonra 

genel manada çocukların nesebi ve velayeti konusunun fıkhî yönü açıklanacaktır. 

1. 1. Çocukların Nesebi 

Genel manada çocuk bakımı yahut velayetiyle ilgili bilgilerin açıklanabilmesi için 

velayet sorumluluğunu üstlenecek bireyin çocukla olan soy bağı tespit edilmelidir. Bu 

bağlamda nesebi belli olan çocuğun velayet sorumluluğunu üstlenecek olan kişiler 

belirlenir. Biz de bu aşamada önce İslam hukukunda neseb konusunu ve taşıyıcı annelik 

yoluyla dünyaya gelen çocuğun nesebi ve velayeti konularını ele alacağız. 

Nesep kavramının özel ve genel iki manası bulunmaktadır. Genel manada neseb, 

kişinin usulü (uzak üst soy/dede ve nine vb.) ile olan soy bağını ifade ederken; dar 

manasıyla yakın usulü (yakın üst soy/anne ve baba) ile olan bağı ifade eder.8 

Fıkıhta nesep kavramı dinin korunmasını emrettiği beş esastan biri olan neslin 

korunması ilkesiyle doğrudan bağlantılıdır. Zinanın yasaklanması ve evliliğin emredilmesi 

de dünyaya gelen bireyin nesebini tespit etmekle, yani neslin korunması ilkesi ile ilgilidir. 

 
8 İbrahim Kafi Dönmez, “Nesep”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Erişim 19 Nisan 2020); “Neseb”, 

Mv. F. (Kuveyt, ts.), 40/231; Ayrıca bk. Muhammed İbn Hatîb Şirbînî, Muğni’l-muhtâc ilâ ma’rifeti meâni’l-
Minhâc (Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1994), 4/8-9. 
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Bu kapsamda evlilik dışı birliktelikler neticesinde doğan çocuğun nesebi doktrinde 

annesine nispet edilmiş; biyolojik babayla çocuk arasında soy bağı kabul edilmemiştir. 

Nikahsız birliktelik neticesinde dünyaya gelen çocuğun babalık haklarından erkeğin 

mahrum bırakılmasıyla amaçlanan sonuç zina yollarının kapatılmasıdır.9 Dolayısıyla 

nesebin babaya nispeti için çocuğun evlilik birlikteliği içerisinde dünyaya gelmesi 

gerekmektedir. Çocukların nesebinde nikah şüphesi bile evlilik olarak kabul edilir ki fasit 

nikah içerisinde yahut nikahın devam ettiği düşüncesiyle dünyaya gelen çocukların 

nesebi babaya nispet edilir. 

Çocuğun nesebinin babaya nispet edilmesi için şu şartlar gereklidir: 1) Erkek, baba 

olabilecek yaşta olması gerekir. Zira çocuk yaştaki birine babalık isnat edilmesi 

düşünülemez. 2) Zifaf sonrası doğumun asgari altı ay sonra olmalı. 3) Çiftlerin cinsel 

birliktelik imkânı bulacağı uygun mekânda ve cinsel birliktelik için yeterli bir zaman 

bulunmuş olmaları. 4) Kocanın vefatı halinde yahut eşlerin boşanmasından sonra, 

doğuma kadar geçen sürenin doğum için ifade edilen azami süreleri geçmemiş 

olmalıdır.10 

Nesebin tespitiyle ilgili bazı deliller ve yollar bulunmaktadır. Bu deliller çocuğun 

nesebinde bir şüphe bulunması halinde ispat vasıtaları olarak da görülebilir. Biz bu 

çalışmada konunun ayrıntısına girmeden ilgili delileri ifade etmekle yetineceğiz. Nesebin 

tespiti için deliller sırasıyla; doğum, kıyâfe, dava (iddia), hamilelik, delil (beyyine), ikrâr, 

kurâ, yargıç kararıdır.11 İfade edilen delillerden biriyle nesebi tespit edilen çocuk için artık 

hadâne velayeti konusu netlik kazanacaktır. Bu aşamada biz de çocuğun bakım 

velayetinin ele alındığı “hadâne” ile ilgili hükümleri değerlendireceğiz.  

1. 2. Çocukların Velayeti (Hadâne) 

İslâm hukukunda doğumla birlikte küçüklerle alakalı olarak üç türlü velayet söz 

konusudur. Şahsına bağlı haklarla ilgili velayet, mallarının korunması ve idaresiyle ilgili 

velayet, beden ve ruh sağlığının teminiyle ilgili velayettir. Son olarak ifade edilen velayet 

türü hadâne kavramıyla ifade edilmektedir.12  

Kendi işini göremeyecek derecede küçük çocuğun ve küçük çocuk kabul edilen 

kişinin olması gerektiği şekilde ve onun yararına olacak bir biçimde bakılıp terbiye 

 
9 Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî, Mebsût (Beyrut: Dâru’l-Mârife, 1993), 

17/154; Ebü’l-Velîd Muhammed b. Ahmed İbn Rüşd el-Cedd, el-Beyân ve’t-tahsîl ve’ş-şerh ve’t-tevcîh ve’t-
ta‘lîl li mesâili’l-müstahrece (Beyrut: Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 1988), 10/232; Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs 
b. Abbâs eş-Şâfiî, el-Ümm (Beyrut: Dârü’l-Marife, 1990), 5/166; Ebû Zekeriyya Yahya b. Şerif b. Mürî 
Nevevî, el-Mecmû‘ şerhu’l-Mühezzeb (Fethu’l-‘azîz ve Telhîsu’l-habîr ile Sübkî’nin ve Mutî‘î’nin tekmileleri 
ile birlikte) (Beyrut: Darü’l-Fikr, ts.), 17/422; Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullāh b. Ahmed b. 
Muhammed el-Cemmâîlî el-Makdisî İbn Kudâme, el-Muğnî (Kahire: Mektebetü’l-Kâhire, 1968), 7/118. 

10 Dönmez, “Nesep”. 
11 “Neseb”, 40/237-254. 
12 Bardakoğlu, “Hidâne”. 
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edilmesine dönük olarak kanun koyucunun belli şahıslara tanıdığı sorumluluğu ifade 

eder. Bakımı üstlenen kişiye ise hâdın/hâdıne denir.13 

Sorumlular açısından çocuk bakımıyla ilgili fıkhî hüküm vacip olması yönündedir. 

Zira bakıma muhtaç olan çocuğun zarara uğrama tehlikesi yüksektir. Böyle durumda olan 

bir çocuğa bakmak, bakacak olan kişinin (hâdın) mevcudiyetine bağlı değildir.14 

Ebeveynler bir arada nikahlı olarak bulunuyorlarsa bu durumda her ikisi de çocuğun 

bakımından sorumludurlar. Boşanmış çiftlerde çocuk bakımı önce anneye aittir. Çocuk 

bakımında anneden sonra her fıkıh mezhebine ait farklı kriterler dayalı olarak öncelik 

sırası mevcuttur. Fakat genel itibariyle hadânede sorumluluk anne ve anneye yakın 

akrabalar arasında taksim edilmiştir.15 Anneye öncelik tanınmasının nedeni; annenin 

çocuğa olan şefkati ile çocuğun bakımı ve terbiyesiyle ilgili fıtratı söylenebilir. Fıkıh 

mezhepleri bu konuda görüş birliği içerisindedirler.16  

Çocuğun velayetinin diğer iki çeşidinde ise (malların idaresi-şahsa bağlı haklar) 

velayet baba ve baba tarafından akrabalara aittir. Hadâne velayeti ile ilgili haklar 

düşünülünce şu durum ortaya çıkmaktadır: Tarafların güç ve kabiliyetleri göz önünde 

bulundurulmuş, taraflar arasında çocuğun faydasına olacak şekilde iş bölümü 

yapılmıştır. Netice olarak şöyle bir değerlendirme isabetli olur: Çocuğun velayeti babaya, 

hadânesi anneye aittir.  

Çocuğun bakım velayeti (hadâne) sorumluluğunun yerine getirilmesinde en önemli 

hususlardan biri de neseb/soy bağıdır. Şayet çocuğun nesebinde herhangi bir tereddüt 

söz konusu ise bu takdirde hadâne başlığında ifade edilen hususlar anlamını yitirecektir. 

Dolayısıyla çocuğun velayetiyle ilgili konuşabilmek için çocuğun nesebini net olarak 

bilmemiz gerekmektedir. Neseb konusu ise zaruriyyât-ı hamse diye ifade edilen, bir 

insanın onurlu yaşamının garantisi olan beş temel esastan biri olan “neslin muhafazası” 

konusuyla ilişkilidir. Nitekim zinanın yasaklanmasının temel nedenlerinden biri, bireylerin 

onurlu yaşamını temin etmektir. Neticede dünyaya yeni gelmiş ve bakıma muhtaç olan 

bireyin bedeni ve ruhi haklarının korunması arzulanmıştır. Bir kişinin nesebiyle ilgili 

problem söz konusu olduğu takdirde; nafaka, velayet ve mirasçılık gibi temel hukuki 

haklar konusunda birtakım mahrumiyetler söz konusu olacaktır.  

Taşıyıcı annelik neticesinde dünyaya gelen çocuğun hadâne hakkı 

düşünüldüğünde, çocuğun nesebiyle ilgili değerlendirmelerin önemi büyüktür. Bu 

çerçevede bir sonraki başlıkta taşıyıcı anne teknolojisi ile dünyaya gelen bireyin velayeti 

konusu hem hadâne hem de neseb başlıklarıyla karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. 
 

13 Bardakoğlu, “Hidâne”; “Hadâne”, 17/299. 
14 Ahmed b. Ğânim Nefrâvî, el-Fevâkihü’d-devvânî ‘alâ Risaleti İbn Ebî Zeyd el-Kayrevânî (Beyrut: Darü’l-Fikr, 

1995), 2/65-66; İbn Kudâme, el-Muğnî, 8/237-238. 
15 Ebi Bekr Alâuddîn b. Mes’ud Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi‘ fî tertîbi’-şerâi’ (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1986), 

4/41-42. 
16 “Hadâne”, 17/302. 
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2. Fıkhî Açıdan Taşıyıcı Annelik ve Taşıyıcı Annelik Neticesinde Doğan 

Çocukların Velayeti 

2. 1. Taşıyıcı Anneliğin Fıkhî Hükmü 

Gen teknolojileri kapsamında kısırlık tedavisinde son derece önemli bir gelişme 

olduğu ifade edilen taşıyıcı annelikle alakalı fıkhî olarak temel iki görüş vardır. Bunlardan 

ilk görüşe göre taşıyıcı annelik hiçbir şekilde caiz değildir. Ayrıca bunun için herhangi bir 

ön şart da yoktur. İkinci görüşe göre taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmak, bazı ön 

şartlarla caizdir. Tabiatıyla konuyla ilgili fıkhî değerlendirmeler modern dönem İslam 

hukukçularına aittir. Çünkü bu yöntem XX. yüzyılın sonlarında keşfedilmiştir. Dolayısıyla 

klasik fıkıh literatüründe konuyla ilgili hükümler aramak isabetli değildir. 

Konuyla ilgili görüşler ve ayrıntılarına girmeden önce İslam’da aile kurmanın 

(Nikah) ve ailenin soyun/nesebin korunmasıyla olan bağından bahsetmek gerekir. Bu 

kapsamda evlilik emredilmiş, zina yasaklanmıştır. Ayrıca aileyi zayıflatacak olan her şey 

aynı zamanda toplumun yerleşik düzenine etki edeceği öngörülmüştür. Evlilik 

neticesinde çiftler hem kendilerini hem toplumu olumsuzluklardan koruyacaklar ve 

çocuk sahibi olma arzularını tatmin edeceklerdir. Tabiatıyla bir kısım çiftler farklı 

biyolojik/fizyolojik nedenlerle çocuk sahibi olamamaktadırlar. Bu durumun da çocuk 

sahibi olmak kadar normal olduğu şu ayette açıklanmıştır:  

“Göklerin ve yerin egemenliği Allah’a aittir. O dilediğini yaratır; dilediğine kız 

çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.  Yahut erkek ve kız çocuklarını 

birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter.” 

(Şûrâ, 42/49-50). 

Taşıyıcı anneliği caiz kabul etmeyen İslam hukukçuları17, çoğunluğu 

oluşturmaktadır. Caiz olmama nedeniyle ilgili onların argümanları şunlardır:18 

1- Yapılan bu işlem ilahi iradeye karşı çıkmaktır. Zira kişiler gelecekte normal 

yollarla çocuk sahibi olamayacaklarıyla ilgili bir bilgiye sahip değildirler. Dolayısıyla bu 

konu, kişilerin gaybî bir durumu bilme iddialarıyla ilişkilendirilmektedir. 

2- Yapılan embriyo naklinde zina şüphesi bulunmaktadır. Allah (c.c.) çocuk sahibi 

olmak isteyen bireylerin evli olmasını emretmiştir. Ayrıca çocuk, nikahla başlayan bir 

evlilik içerisinde dünyaya gelmelidir. Taşıyıcı anne ve biyolojik baba arasında ise nikah 

bağı yoktur. Dolayısıyla bu şekilde çocuk sahibi olmak caiz değildir. 

 
17 Caiz değil diyen fıkıhçılar arasında; Muhammed Salih el- Müneccid, Hayrettin Karaman, Abdülaziz Bayındır, 

Faruk Beşer, Nihat Dalgın ve Din İşleri Yüksek Kurulu bulunmaktadır. Ayrıca İslam fıkıh Akademisi de 
taşıyıcı anneliğin caiz olmadığı yönünde karar almıştır.  

18 Konuyla ilgili gerekçeler ve bu gereçlere itirazlar için bk. Ayşe Şimşek, İslam Hukuku Açısından Taşıyıcı 

Annelik (Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
2013), 37-44; Şimşek, “İslâm Hukuku Açısından Taşıyıcı Annelikte Meşruiyet Tartışmaları”, 243-249; 
Görgülü, “Taşıyıcı Annelik -Fıkhi Bir Bakış-”, 202-207. 
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3- Nesebin karışması söz konusudur. Nitekim çocuğun nesebi biyolojik anneye mi 

yoksa taşıyıcı anneye mi nispet edilecek sorusu cevapsızdır. Her ikisine annelik isnat 

etmek ise nesebin karışmasının alametidir. Ayrıca her tüp bebek tedavisinde olabileceği 

gibi laboratuvar ortamında üretilen embriyonun rahme naklinde de karışıklık olabilir. 

4- Kadın kendine ait bir uzvunu kiralamaya muktedir değildir. Neslin tespiti ve 

üreme yolları kul hakkı olduğu kadar Allah (c.c.) hakkıdır. Dolayısıyla cinsellik konusunda 

asıl olan haramlıktır. Neticede taşıyıcı annelik caiz değildir. 

5- Laboratuvar ortamından üretilen embriyonun taşıyıcı anneye nakli sırasında ve 

biyolojik anneden yumurta naklinde vajinanın (galiz avret) açılması gerekmektedir. Zaruri 

durumlar dışında avretin yabancılara açılması ise caiz değildir. Taşıyıcı annelik ve çocuk 

sahibi olma arzusu zaruriyyattan olmadığı için bu işlem caiz değildir. 

6- Taşıyıcı anneliğin caiz olmama gerekçesi bir diğer gerekçesi böyle bir işlemin 

neden olacağı toplumsal ve bireysel çerçevede psikolojik, hukuki ve ahlaki sonuçlardır. 

Dolayısıyla işlemin başlangıcı itibariyle cevazına hüküm verilse bile sonucunda ortaya 

çıkacak zarar nedeniyle caiz olmaması gerekmektedir. 

Taşıyıcı annelik teknolojisinin caiz olmadığı konusunda ifade edilen bu delillere 

karşı argümanlar vardır. Biz karşı argümanların ayrıntılarına girmeden taşıyıcı anneliğe 

cevaz verenlerin gerekçelerini aktaracağız. Bu uygulamaya cevaz veren fakihlerin tamamı 

ön şart olarak şunu ifade etmektedirler: Evli çiftlere ait sperm ve yumurtalar laboratuvar 

ortamında döllendirildikten sonra meydana gelen embriyo taşıyıcı anneye 

nakledilmelidir. Bu ihtimalin dışındaki uygulamalar kesinlikle caiz olan taşıyıcı annelik 

kapsamında değerlendirilmemelidir. Dolayısıyla mutlak manada bir cevaz görüşünden 

bahsetmek mümkün değildir. İfade edilen şartlar kapsamında taşıyıcı anneliğe cevaz 

veren fakihlerin gerekçeleri şunlardır:19  

1- İslam’ın getirdiği genel kurallar çerçevesinde bu işleme bakıldığında haram 

olmayı gerektirecek bir unsur söz konusu değildir. Dolayısıyla “eşyada asıl olan ibahadır” 

kuralı burada işletilmeli ve taşıyıcı anneliğin haram olduğu yönünde açık bir nas olmadığı 

için işlemin cevazına hükmedilmelidir. 

2- Taşıyıcı annelik, süt anneliğe benzemektedir. Süt annelik ise nasların çerçevesini 

çizdiği meşru bir uygulamadır. Süt annelikte bebek emziren annenin sütünden istifade 

etmektedir. Taşıyıcı annelikte ise bebek taşıyan kadının canından istifade etmektedir. 

Dolayısıyla kıyasen taşıyıcı annelik süt anneliğe benzemektedir. Taşıyıcı anneliğe cevaz 

veren fakihlerin en önemli argümanları detaylı olarak ele aldıkları bu kıyastır. Onlar 

taşıyıcı anneliği, süt annelikten daha sağlam bir bağ olarak görmektedirler. Neticede 

 
19 Taşıyıcı annelik uygulamasını caiz kabul edenlerin görüşlerinin ayrıntıları için bk. Şimşek, İslam Hukuku 

Açısından Taşıyıcı Annelik, 44-49; Şimşek, “İslâm Hukuku Açısından Taşıyıcı Annelikte Meşruiyet 
Tartışmaları”, 249-253; Görgülü, “Taşıyıcı Annelik -Fıkhi Bir Bakış-”, 203-204. 
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biyolojik anne ve çocuk birbirlerine varis olmaktadırlar; taşıyıcı anne ve çocuk ise aynı süt 

annelikte olduğu gibi birbirlerine mirasçı olamamaktadırlar. Nitekim kıyas edilen 

hükümde (mekîsun aleyh) kendisine süt verilen çocukla süt anne arasında mirasçılık söz 

konusu edilmediği gibi aynı şekilde taşıyıcı annelik ile dünyaya gelen çocuk ve kendisini 

dünyaya getiren kadın arasında da miras hükümleri tesis edilmemektedir.  

3- Çocuk sahibi olmak fıtrattan gelen bir arzu olması itibariyle evliliğin maksatları 

arasındadır. Çocuk sahibi olmayı arzu etmek, zaruret makamında bir hacet olarak kabul 

edilmelidir ki taşıyıcı annelik de bu ihtiyacı gidermek için başvurulan bir tedavi 

yöntemidir ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemler caiz kabul edilmelidir. 

4- Taşıyıcı annelik uygulamasını caiz kabul etmeyenlerin hukuki, dini, sosyolojik ve 

psikolojik bağlamda negatif yönde ifade ettikleri gerekçeler sperm ve yumurta bağışı 

yoluyla veya yabancıya ait üreme hücrelerinin kullanılması yoluyla ortaya çıkan 

gebelikler için söz konudur. Aksi takdirde ifade edilen olumsuzluklar, evli çiftlere ait 

üreme hücrelerinden elde dilen embriyonun yabancı bir taşıyıcı anneye nakliyle 

gerçekleşen gebeliklerde veya bu embriyonun erkeğin ikinci eşine nakledilmesiyle 

meydana gelen gebeliklerde söz konusu değildir. Netice olarak onlara göre bu şartlar 

altında taşıyıcı anneliğin caiz olmadığını ifade etmek isabetli değildir.  

Taşıyıcı annelik uygulaması hakkında fakihlerin görüşleri bu çerçevededir. 

Çalışmamızın başında da ifade ettiğimiz gibi yapılan işlemin cevazı bir yana dünyaya 

gelen çocuğun velayeti hususu üzerinde daha detaylı durulmalıdır. Tabiatıyla bu metotla 

dünyaya gelen çocuğun velayetiyle ilgili konuşmak ve karara varmak için ilgili görüşlere 

atıf yapmak zaruridir. 

2. 2. Taşıyıcı Annelik Neticesinde Doğan Çocukların Velayeti 

Taşıyıcı anneliğe cevaz vermeyen fukahanın kanaatlerinin zina neticesinde 

dünyaya gelen çocuğun hadânesi konusunda beyan edilen ictihadlara paralel olarak 

gelişeceği kanaatindeyiz. Fakat biz çalışmamızda taşıyıcı annelik neticesinde dünyaya 

gelen çocuğun velayeti konusunda fıkhî bir kanaat belirtmek için ilgili üreme 

teknolojisine cevaz veren fakihlerin görüşlerinden hareket edeceğiz. Bu çerçevede 

taşıyıcı anneliğe cevaz veren fakihler embriyonun üretildiği yumurta ve spermin evli 

çiftlere ait olması gerektiğini şart koşmuşlardır. Dolayısıyla üreme hücrelerinin üçüncü 

şahıslardan temin edilerek gerçekleştirilen doğumların caiz olmadığı konusunda ittifak 

söz konusudur. 

Taşıyıcı annelik metoduyla dünyaya gelen çocukların anne yönüyle nesebi 

konusunda İslam hukukçularının üç görüşü bulunmaktadır. Yapılan işlemin cevaz 

kanaatini ifade edenlerin fetva yöntemi ve bakış açısı konuyla ilgili sonuçlara etki ettiği 

görülmektedir. Yani taşıyıcı anneliğe ve taşıyıcı anneye yüklenen misyon, konu hakkında 

ifade edilecek kanaate kaynaklık etmektedir. 
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1. Gerçek anne olarak genetik anne kabul edilmektedir. Taşıyıcı anne ise süt anne 

olarak görülmelidir.20 Bu görüşte olan fakihler embriyonun ait olduğu yumurtayı dikkate 

almaktadırlar. Zira taşıyıcı annenin rahminden çocuğa gen geçişinin olmadığını ifade 

etmektedirler. Nasıl ki sütanne çocuğun beslenmesine ve gelişmesine sütüyle katkıda 

bulunuyorsa, taşıyıcı anne de rahminde bulunduğu süre içerisinde bütün hücreleriyle 

çocuğun gelişimine katkıda bulunmaktadır.  

2. Çocuğun gerçek annesi çocuğu dünyaya getiren taşıyıcı annedir. Genetik anne 

ise çocuğun süt annesidir. Bu görüşü savunanlar arasında bulunan Yusuf el-Karadâvi’nin, 

nesebin sübutu için doğumu esas aldığı görülmektedir.21 Nitekim ayette “Onların 

anneleri ancak kendilerini doğuran kadınlardır” buyurulmaktadır. (Ahkâf 40/15) Hz. 

Peygamber de (s.a.) “Çocuk, doğduğu yatak sahibine aittir; zina eden ise mahrumdur”22 

buyurarak çocuğu dünyaya getiren anneye ve o kadının kocasına nispet etmiştir. 

3. Taşıyıcı anne gerçek annedir, yumurta sahibi olan kadının ise dünyaya gelen 

çocukla herhangi bir bağı yoktur.23 

Taşıyıcı annelik neticesinde dünyaya gelen çocuğun baba tarafından nesebinde ise 

üç görüş bulunmaktadır.  

1. İlk görüş sahipleri şu ihtimal üzerinde durmuşlardır: Taşıyıcı anne ve yumurta 

sahibi kadının kocalarının aynı kişi olması durumudur ki bu durumda çocuk ilgili erkeğe 

nispet edilir. Zira çocuk annelik yönünden taşıyıcı anneye yahut yumurta sahibi kadına 

nispet edilse de koca aynı kişi olduğu için durum değişmeyecektir. Dolayısıyla çocuğun 

babası her iki kadın tarafından da aynı erkek olacaktır.24 

2. Çocuğun gerçek babası taşıyıcı annenin kocasıdır. Zira çocuk taşıyıcı anneden 

dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla taşıyıcı annenin kocası çocuğun babası olarak kabul edilir. 

Bu görüş sahipleri nasların zahirinden anlaşılan manaya göre amel etmektedirler.25 

3. Bu görüşte olan fakihler, genlere itibar ederler ve çocuğun gerçek babasının 

yumurta sahibi olan kadının kocası olduğunu, yani sperm sahibi olan erkeği baba olarak 

 
20 Mustafa Ahmed ez-Zerkâ, Muhammed Na‘îm Yâsîn, Abdulhafız Hilmî, Zekeriyya el-Berrî, Muhammed es-

Sertavî gibi İslam hukukçuları bu görüştedir. Bk. Ayşe Şimşek, “Din ve Ahlakın Mahremiyet Sınırlarını 
Zorlayan Bir Uygulama Olarak Taşıyıcı Annelik”, Din Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları 
Sempozyumu I/ (2016), 184. 

21 Arif Ali Arif, “Taşıyıcı Anne veya Kiralanmış Rahim İslami Bir Bakış”, çev. Esra Rahat Özer, İslâm Hukuku 

Araştırmaları Dergisi, (2011), 404; Ayşe Şimşek, “Din ve Ahlakın Mahremiyet Sınırlarını Zorlayan Bir 
Uygulama Olarak Taşıyıcı Annelik”, Din Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu I/ 
(2016), 185. 

22 Süleyman b. Eş’as b. İshak el-Ezdi Ebû Dâvûd, Sünenü Ebî Dâvûd, thk. Şuayb el-Arnaût, Muhammed Kâmil 
(Dârü’r-Risâleti’l-Âlemiyye, 2009), “Talâk”, 34. 

23 Şimşek, “Din ve Ahlakın Mahremiyet Sınırlarını Zorlayan Bir Uygulama Olarak Taşıyıcı Annelik”, 2016, 187. 
24 Şimşek, “Din ve Ahlakın Mahremiyet Sınırlarını Zorlayan Bir Uygulama Olarak Taşıyıcı Annelik”, 2016, 187. 
25 Arif, “Taşıyıcı Anne veya Kiralanmış Rahim İslami Bir Bakış”, 409-410; Şimşek, “Din ve Ahlakın Mahremiyet 

Sınırlarını Zorlayan Bir Uygulama Olarak Taşıyıcı Annelik”, 2016, 186. 
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kabul ederler. Dolayısıyla çocuk ile taşıyıcı anne ve kocası arasındaki ilişki; süt akrabalığı 

çerçevesinde meydana gelen süt annelik ve süt babalık (lebenu’l-fahl) ilişkisidir.26 

Kanaatimizce bgenetik olarak üreme hücrelerinin ait olduğu çiftin gerçekte 

ebeveyn olarak kabul edilmesi isabetlidir. Zira üreme teknolojileri kapsamında ifade 

edildiğine göre yumurta ve sperm hücreleri çocuğun genleri üzerinde oldukça etkiliyken 

rahim sahibi kadına ait hücrelerin çocuğun DNA’sına tesiri sınırlıdır. Bu çerçevede meşru 

evliliği bulunan çiftlere ait üreme hücrelerinden meydana getirilen embriyo, her ne 

kadar başka bir rahimde gelişerek dünyaya gelmiş olsa da ilgili çifte nispet edilmelidir. 

Taşıyıcı annelik neticesinde doğan çocuğun nesebiyle ilgili İslam hukukçularının 

görüşleri yukarıda ifade edildiği şekilde olmakla beraber pozitif hukukun konuyla ilgili 

kanaatleri daha kapsamlıdır. Taşıyıcı anneliği yasal bir zeminde değerlendiren ülkeler 

konunun tüm boyutlarını ele alan yasalara sahiptirler. Dolayısıyla konunun nesep ve 

velayet boyutlarıyla da ilgili yasal düzenlemeler vardır. Türk pozitif hukukunda taşıyıcı 

annelik yasal olmadığı için bu yolla dünyaya gelen çocukla alakalı müstakil bir düzenleme 

de söz konusu değildir. Fakat Türk Medeni Kanunu doğum bağını üstün tutar ve “anne, 

çocuğu doğuran kadındır” (TMK md. 280) maddesiyle dünyaya gelen çocuğu ilk etapta 

doğuran kadına nispet eder.  

Doktrinde taşıyıcı annelikten bağımsız olarak soy bağının tespitiyle ilgili kan bağını 

yahut doğumu üstün gören iki görüş bulunmakla birlikte yasal olup olmamasına 

bakmaksızın ictihad olarak ifade edilen üç değerlendirmeden bahsedilebilir. 

1. Neseple ilgili doğum bağını esas kabul eden görüş sahipleri taşıyıcı annenin 

bekar olması durumunda çocuğu baba yönünden nesepsiz olarak tanımlarlar. 2. Taşıyıcı 

anne evli ise bu kadının evli olduğu erkek çocuğun babasıdır. 3. genetik ebeveyn ilgili 

çocuğu kendilerine nispet etmek istedikleri takdirde evlat edinme davası açmaları 

gerekmektedir. Zira başka bir şekilde bu çocuğun taşıyıcı anne ve onun kocasından 

ayrılması mümkün değildir. 27 

Sonuç ve Öneriler 

Taşıyıcı annelik neticesinde dünyaya gelen bireyin velayeti konusuyla ilgili elde 

edilen sonuçlar ve öneriler maddeler halinde ifade edilecektir. 

1. Araştırmamızın başında da ifade ettiğimiz üzere taşıyıcı annelik neticesinde 

dünyaya gelen çocuğun velayeti konusu, taşıyıcı anneliğin cevazı konusundan bağımsız 

değildir. Takdir edilmelidir ki, dünyaya gelen çocuk hem fiziken hem de ruhen bakıma 

muhtaçtır. Bu yönüyle işin başında yapay üreme teknolojisinin imkanlarından faydalanan 

 
26 Şimşek, “Din ve Ahlakın Mahremiyet Sınırlarını Zorlayan Bir Uygulama Olarak Taşıyıcı Annelik”, 2016, 186. 
27 Konunun ayrıntısı için bk. Ekşi,̇ “Mahkeme Kararlarında Sınıraşan Taşıyıcı Anneliğe İlişkin Hukuki Sorunlar”, 

10-51; Erol, Yapay Döllenme Yöntemleri ve Taşıyıcı Annelik, 172-228. 



Taşıyıcı Annelik Neticesinde Doğan Çocukların Velayeti Problemine Fıkhî Bir Yaklaşım                                          |171 

 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

bireyler ve dünyaya gelen çocuğun velayeti konusu detaylı olarak ele alınmalıdır. Belki de 

taşıyıcı annelikle ilgili fıkhî hükümlerde dikkate alınması gereken yegâne problem budur. 

2. Konuyu şu temel yargıdan hareketle değerlendirmek son derece isabetlidir. 

Olgu öncesinde ideal olan durum dikkate alınmalı, olgu sonrasında ise maslahata göre 

hüküm beyan edilmelidir. Bu kapsamda işin başında (olgu öncesi) taşıyıcı annelik 

uygulamasının caiz olmadığını ifade etmemiz gerekir. Zira konuyla ilgili tartışmalardan 

bağımsız olarak hem naslardan hem de naslar kapsamında ifade edilen ictihadlardan 

hareketle çocuğun taşıyıcı/doğuran anneye nispet edilmesi gerektiği sonucu çıkacaktır. 

Nitekim olgu öncesi ideal bir değerlendirme olarak bu görüş oldukça isabetlidir. Böylece 

ilgili yönteme teşebbüs eden bireyler hukuken ilgili çocuğun ebeveyni olarak kabul 

edilmeyeceğini bilerek hareket edeceklerdir.  

3- Taşıyıcı anneliğin caiz olmadığını ifade ettikten sonra bireyler, hükümler ve 

sonuçlarında bağımsız olarak bu metotla çocuk sahibi oldularsa, artık bu çocuğun 

durumu yeni bir problemdir ve çözüme kavuşturulmak üzere fakihin/hukukçunun 

önünde durmaktadır. Böyle bir durumda ideal olan ictihaddan vazgeçilmeli ve çocuk 

genetik ebeveyne nispet edilmelidir. Nitekim kan bağı yönünden çocuğun DNA’sında 

baskın karakter genetik ebeveyne aittir. Tabii olarak çocuğu dünyaya getiren annenin de 

payı büyüktür. Dolayısıyla taşıyıcı anneyi süt anneye benzetmek isabetlidir. Takdir 

edilmelidir ki bizim bu kanaatimiz işin başında taşıyıcı annelik uygulamasına cevaz 

vermeyle ilgili olmayıp olgu sonrası tarafların maslahatı yönündeki geliştirilmiş olan 

ictihadın bir sonucudur. Neticede olgu öncesi durum kapsamında ifade ettiğimiz ictihadla 

olgu sonrası beyan edilen hükmün çelişmediği görülecektir. 

Ayrıca nesebin tespit yollarından “doğum” ve “kıyâfe veya bu kapsamda ifade 

edilebilecek olan DNA testi” gibi deliller çatışacak/tearuz edecek olursa doğum delili 

tercih edilmelidir. Fakat taşıyıcı annelik uygulamasında her ne kadar doğum yapan anne 

bilinse de çocuğun nesebiyle ilgili kuvvetli bir şüphe söz konusudur. Bu takdirde DNA 

testinin nesep tespitinde delil olup olmayacağı konusunu şöyle izah edebiliriz: nesebi 

belli olan bir çocuğun DNA testi ile mevcut/sabit olan nesebi reddedilemezken; nesebi 

belli olmayan veya nesebi konusunda kuvvetli şüpheler olan ve neseb tespitine ihtiyaç 

duyulan çocuklar da DNA testine itibar edilmelidir. Dolayısıyla taşıyıcı annelik yoluyla 

dünyaya gelen ve embriyonun üretildiği hücre sahiplerinin bilindiği durumlarda 

“doğumu” delil kabul etmek isabetli değildir. Böyle bir durumda sadece doğum 

nedeniyle taşıyıcı anneyi ve kocasını gerçek ebeveyn olarak kabul etmek üreme 

hücrelerinin asıl sahipleri olan ve bilimsel olarak ebeveyn oldukları kesin bilinen 

bireylerin mahrumiyetini ortaya çıkacaktır. 

4- Bir önceki maddede ifade edilen sonuca binaen taşıyıcı annelik yoluyla dünyaya 

gelen çocuğun bakım velayeti genetik anneye ait olmalıdır. Diğer sorumluluklar 

konusundaki velayeti ise genetik babaya aittir. Doğum yapmayan bir kadının yeni doğan 

bebeği emziremeyeceği yönündeki problemler ise gerek hormon tedavileri gerekse 
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taşıyıcı annenin emzirmesi şeklinde aşılabilir. Taşıyıcı anne ve kocasının çocuğun velayeti 

konusunda hiçbir şekilde hak ve sorumluluğu yoktur. Bununla birlikte süt akrabalık 

yönünden çocuğu görme konusunda onlara toleranslı davranılmalıdır. 

5- Çocuk sahibi olmak istediği halde kadın kaynaklı olarak çocuk sahibi olamayan 

bireylere önerimiz, taşıyıcı annelik gibi başlangıcı ve sonucu itibariyle son derece 

problemli bir uygulamaya teşebbüs etmemeleridir. Zira bu metotla çocuk sahibi olmanın 

hem dünyaya gelecek olan çocuk açısından hem taşıyıcı anne ve ailesi açısından hem de 

genetik ebeveyn açısından çok çeşitli problemlere neden olacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bunun yerine henüz süt emme çağında olan yetim çocuklara 

“koruyucu ailelik” yolunu tercih etmelidirler. Bu hususta çocuk sahibi olmayan ve 

çevresindeki yetim ve öksüz çocukların bakımıyla ilgilenen Hz. Aişe (r.a.) (ö. 58/678) 

örnek alınmalıdır.28  

6- Hiçbir yaptırımı dikkate almaksızın bu yola başvurulması halinde dünyaya 

gelecek bireyin sağlıklı bir birey olması için gebelik süresi dahil olmak üzere gerekli 

ortamın hazırlanması ve sürecin profesyonel bir şekilde yürütülmesi oldukça önemlidir. 

Bu süreçte uzmanlardan psikolojik destek alınması ise bireylerin ve toplumun faydasına 

olacaktır. Takdir edilmelidir ki bu sürecin profesyonel olarak sürdürülmesi çocuk 

açısından önemli olduğu kadar taraflar ve toplum açısından da aynı derecede önemlidir. 

7- Evli çiftlerden alınan üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında döllendirilmesi 

neticesinde dünyaya gelen bireyin velayetiyle ilgili kanaatimiz yukarıda ifade edildiği 

gibidir. Evli olmayan çiftlerin üreme hücreleri, sperm ve yumurta bankalarından üretilen 

embriyolar ve eşcinsel bireylere ait üreme hücrelerinden üretilen embriyonun taşıyıcı 

anneye nakli yoluyla dünyaya gelen çocukların velayeti konusu ise ayrıca 

değerlendirilmelidir. 
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BİYOLOJİ, NÖROLOJİ VE PSİKİYATRİ TEMELLİ FIKH USÛLÜ’NE GÖRE 

ÇOCUKLARDA İSLÂMÎ KİMLİK İNŞÂSI 

Mehmet Nuri GÜLER 

 

Giriş 

Kimlik, bir kimsenin toplum içinde, insana özgü olan özellik ve niteliklerle belirli bir 

insan olmasını sağlayan şartların bütünü olarak, diğer bir tabirle hüviyet olarak 

tanımlanmaktadır. 1 İnsanın “tüm özellikler”i ve “koşullar”ı denebilen kimlik, mizaç, 

karakter ve kişilikten oluşmaktadır. 2  

Kişilik, insanın davranışsal, duygusal ve tepkisel olarak ayırtedici özelliğidir; yani, 

kişilik, süreklilik kazanmış algılama, duygulanma, düşünme, davranma ve sorun çözme 

biçimleri diye tanımlanmaktadır. 3 Kişiliğin bileşenleri, mizaç ve karakterdir. 4 

Mizaç, insanın doğuştan sahip olduğu potansiyelleridir; yani, insanın genetik 

programı olmaktadır.5 Mizaç algılara bağlı olup, huy ve beceriler şeklinde görülmektedir. 

6 Mizaç karakterin biyolojik temelini meydana getirmektedir. 7 

Karakter ise, insan doğduktan sonra mizaç potansiyelleri üzerine inşa edilenlerdir.8 

Karakter, bir şeyin veya birinin kendine özgü yapısı olmaktadır. Bu yapı yaşam boyunca 

beyin-çevre etkileşimi tarafından şekillendirilir. 9 Karakter, kavramlar temelinde amaçlar 

ve değerlerdeki bireysel farklılıklara dayanmaktadır. Bu bakımdan karakter, kültürel yapı 

ile ilişkili olmaktadır.10  

Karakter ve kişilik kavramları birbirlerinin yerine kullanılsa da, aslında tam olarak 

aynı şeyi ifade etmezler. Karakter, bireysel değerleri, kişilik ise değerlerin nasıl ifade 

 
 Doç. Dr., Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
1 Ahmet Abay, Kur’an’da Kişilik Eğitimiyle İlgili İlkeler, (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2011), 87. 
2 Mustafa Altunoğlu, Kimlik’in Modern İnşâı, Kimlik Politikaları ve Türkiye’de Kimlik Tartışmaları, (Doktora 

Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009), 10. 
3 Jeffrey J. Magnavita, Kişilik Kuramları Kişilik Bilimine Çağdaş Yaklaşımlar, editör: Dr. Tahir Özakkaş, çev. 

Psikoterapi Enstitüsü (Kollektif), (İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları, 2016), 16. 
4 Jeffrey J. Magnavita, Kişilik Kuramları, 15. 
5 Ahmet Abay, Kur’an’da Kişilik Eğitimiyle İlgili İlkeler, 86. 
6 Sultan Tarlacı, Bilinç Beyin, Zihin ve Benliğin Keşfi, 3. Baskı (İstanbul: Destek Yayınları, 2020), 234. 
7 Jeffrey J. Magnavita, Kişilik Kuramları, 16. 
8 Ahmet Abay, Kur’an’da Kişilik Eğitimiyle İlgili İlkeler, 86. 
9 Sultan Tarlacı, Bilinç, 234-235; Jeffrey J. Magnavita, Kişilik Kuramları, 16; Ahmet Abay, Kur’an’da Kişilik 

Eğitimiyle İlgili İlkeler, 85. 
10 Sultan Tarlacı, Bilinç, 234-235. 
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edildiğini belirler. Örneğin; ne söylediğimiz karakterimizden, nasıl söylediğimiz 

kişiliğimizden kaynaklanır. 11 Bunun için kişiliğe, “bireyin yaşam biçimi” diyebiliriz. 

Kimlik, biyolojik ve sosyal yönleri olan ve birinin belli bir kimse olmasını sağlayan 

tüm koşullar ve birisini belirlemeye yarayan tüm özellikler olarak tanımlanmaktadır. Bu 

koşullar ve özellikler, tür oluş ve bireyoluş, sosyal çevre, doğum öncesi ve sonrası 

gelişim, duyumlama, algılama, düşünme ve duygulanma süreçleriyle bilinçli ve bilinçli 

olmayan zihinsel durumlardan meydana gelir. 12  

Kimlik ve kişilik kavramları çoğu yerde eşanlamlı kullanılmakla birlikte, farklılıkları 

da vardır. Kimlik, daha ziyade topluma yansıtılan, dışa dönük belli sosyal bir cephedir. 

Kişilikte benliği meydana getiren temel öğeler esastır. Herhangi bir sosyal durumda bir 

başka kimlik sergilenebilirken, kişilik, ise kolaylıkla değiştirilemez. 

Anlaşıldığı üzere, mizaç ve karekter, bir bireyin zihinsel öz yönetiminin, yani 

kişiliğinin bileşenleri olup kimliği belirlemektedirler. Bu şekilde kimlik, Mizaç boyutlarını, 

alışkanlıkları ve becerileri düzenleyen beynin kortiko-striatal ve limbik sistemleri ile13, 

yine karakter boyutlarını, gerçeklerin ve önermelerin öğrenilmesini düzenleyen frontal, 

temporal ve parietal neokorteks gibi beynin son zamanlarda gelişen bölgeleri ile güçlü 

ilişkilere sahip bulunmaktadır.14 

İşte bu bilgilere dayanılarak çocukta İslâmî kimlik inşasına Kur’ân ve Sünnet’te 

yöneliğinden, araştırma konusu tebliğimin adı da “Biyoloji, Nöroloji ve Psikiyatri Temelli 

Fıkh Usûlü’ne Göre Çocuklarda İslâmî Kimlik İnşası” olmuştur. 

1. Bireyin Zihinsel Öz Yönetiminin (Kişiliğin) Bileşenleri 

Kişilik karmaşık bütünlük olup, bir uyum sistemi olarak gelişince, bu gelişimi 

anlayabilmek ve yönlendirebilmek için bireyin zihinsel yönetimin bileşenlerini, yani 

kişiliğin mizaç ve karakter bileşenlerinin boyutlarını açıklamak gerekmektedir: 

1.1. Mizacın boyutları 

Amerikalı bir psikiyatrist ve genetik bilimci Claude Robert Cloninger, genel bir 

mizaç modeli geliştirmiştir. Buna göre, mizacın dört boyutu vardır:  

Birincisi, zarardan kaçınma (endişeli, kötümser ve giden, iyimser); ikincisi, yenilik 

arayışı (dürtüsel, çabuk öfkelenen, sert, yavaş huylu); üçüncüsü, ödül bağımlılığı (sıcak, 

 
11 Hüseyin Emin Sert, Kur’an’da İnsan Tipleri ve Davranışları, (İstanbul: Bilge Yayınları, 2004), 48. 
12 Mustafa Altunoğlu, Kimlik’in Modern İnşâı, Kimlik Politikaları ve Türkiye’de Kimlik Tartışmaları, 337-338. 
13 Mark Solms ve Oliver Turnbull, Beyin ve İç Dünya Öznel Deneyimin Sinirbilimine Giriş, 3. Basım (İstanbul: 

Metis Yayınları, 2020), 36-38. 
14 Mark Solms ve Oliver Turnbull, Beyin ve İç Dünya Öznel Deneyimin Sinirbilimine Giriş, 33-36. 
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onay -soğuk, mesafeli arama) ve dördüncüsü ise, Sebat (sebatlı, hırslı ve kolayca cesareti 

kırılan, yetersiz başarı)’tır.15  

İnsanın kişilik bileşeni olan mizacın boyutlarından yenilik arayışı beyindeki 

dopamin, zararlardan kaçınma serotonin, ödül bağımlılığı nor-adrenalin ve sebat etme 

glutamat sinir ileticisi ile ilişkilidir. 16 

1.2. Karekterin boyutarı 

Cloninger başlangıçta kişiliği duygusal dürtülere indirgediği için eleştirilmiştir. 

Cloninger, mizacın tek başına kişiliğin tamamını kapsamadığını keşfetmiştir. Cloninger, 

bir kişinin tarzını karakter özelliklerinin belirlediğini söylemiştir. Bu şekilde, kişiliğin ikinci 

değişken alanı tanımlanmıştır. Karakter boyutları da şunlardır:  

Birincisi, kendini yönetme (güvenilir, amaçlı ve suçlayıcı, amaçsız); ikincisi, işbirliği 

yapma (hoşgörülü, yardımsever, önyargılı, intikamcı) ve üçüncüsü de benlik (kendini 

unutan, maneviyata karşı öz bilinçli, materyalist)’tir.  

Karakter, kültüreldir ve zaman içerisinde oluşur. Bu yüzden, mizaç değişmezken 

karakter değişebilir. 17 

İşte bu mizaç ve karakterin boyutları, bir bireyin zihinsel öz yönetiminin bileşenleri 

olmaktadır. Her boyut, birçok genetik ve çevresel değişken arasındaki karmaşık 

etkileşimden etkilenmektedir. Bu nedenle kişilik karmaşık, uyumlu, kendi kendine çalışan 

bir düzen, bir bütünlük olarak, adaptif (uyum) sistem (i) biçiminde gelişmektedir.  

Mizaç ve karakterin bu yedi boyutunun hepsi, benzersiz genetik belirleyicilere 

sahip olup fonksiyonel beyin görüntülemeleri ile ölçülebilmektedir.  

2. Kur’ân’da Kişiliğin Bileşenleri 

Çocukta İslâmî kimliğin anlaşılabilmesi için, kişiliğin, yani “bireyin zihinsel öz 

yönetimi”nin bileşenlerinin Kur’ân ve Sünnet’e göre açıklanması gerekmektedir: 

2. 1. Mizaç ile ilgili âyeter 

Kur’ân’da, en-Nisâ 4/28’de insanın mizacı “İnsan zayıf yaratılmıştır” diye 

açıklanmaktadır. er-Rûm 30/ 54’de de insanın gelişim dönemleri “Sizi güçsüz yaratan, 

sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve 

ihtiyarlık veren, Allah’tır….” şeklinde bildirilmiştir. 

2. 1. 1. İnsanın, zarardan kaçınma (endişeli, kötümser ve giden, iyimser) mizacı 

Kur’ân’da, Fussilet 41/49’da şöyle bildirilmektedir: “İnsan denen varlık hiç usanıp 

bıkmadan (Rabbinden) hep iyilik ister; bir kötülükle karşılaşınca da birden bütün 

ümitlerini yitirip karamsarlığa düşer!” 18 

 
15 C. Robert Cloninger - https://tr.qaz.wiki/wiki/C._Robert_Cloninger, Erişim: 10.12.2020 
16 Sultan Tarlacı, Bilinç, 235. 
17 Sultan Tarlacı, Bilinç, 235. 

https://tr.qaz.wiki/wiki/C._Robert_Cloninger
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İnsanın zarardan kaçınma mizacından biri de “cimri” olmasıdır. Konuyla ilgili Allah 

el-İsrâ 17/100’de şöyle buyurmuştur: “De ki: ‘Eğer siz Rabbimin iyilik hazinelerinin 

üzerinde yetkili kılınsaydınız, tükenir korkusuyla harcamazdınız. İnsan ne kadar 

cimridir!”19 

Zarardan kaçınmaya yönelik olarak, yine el-Meâric 70/20-21. âyetlerde şöyle 

bildirilmektedir: “Başına bir sıkıntı geldi mi? hemen sızlanır! Eline nimet geçti mi de 

kıskanıp cimrileşir!”  

2. 1. 2. İnsanın, yenilik arayışı (dürtüsel, çabuk öfkelenen, sert, yavaş huylu) 

mizacı 

Kur’ân’da, eş-Şûrâ 42/37’de şöyle belirtilmektedir: “Onlar büyük günahlardan 

hayâsızlıklardan kaçınırlar, öfkelendiklerinde bağışlarlar.” 

Kur’ân’da insanın “kıskançlığı”nı, en-Nisâ 4/128’de şöyle açıklamaktadır: “Nefisler 

kıskançlığa hazırdır.” 

Kur’ân’ın kıskançlığı anlatırken kullandığı kelimelerden biri de “hased”dir. Allah el-

Felak 113/5’deki âyetiyle, “Hem de kıskandığı zaman kıskananın şerrinden” hasedden ve 

hâsid kişilerden kendisine sığınmamızı istiyor. 

Kin, nefret, hased, kibir, kıskançlık gibi duygulara yer verilmeden akılcı ve gerçeği 

bulmaya yönelik bir yaklaşımla kişinin bildiklerini aktarmasını Kur’ân, en-Nahl 16/125’de, 

şöyle istemektedir: “Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla engüzel 

şekilde mücadele et!” 

2. 1. 3. İnsanın, ödül bağımlılığı (sıcak, onay -soğuk, mesafeli arama) mizacı 

Kur’ân’da, Hûd 11/10’da şöyle vurgulanmaktadır: “Başına gelen bir sıkıntıdan 

sonra ona bolluk tattırsak: ‘Gördünüz ya, (ne değerli biriyim ki) benden bütün kötülükler 

gitti diyerek şımarıp böbürlenir!” 20 

İnsan çabucak ümitsizliğe düşen bir varlıktır. Kur’ân’da el-İsrâ’ 17/83’üncü âyette: 

“İnsan denen varlık hiç usanıp bıkmadan (Rabbinden) hep iyilik ister; bir kötülükle 

karşılaşınca da, birden bütün ümitlerini yitirip karamsarlığa düşer!” diye işaret etmiştir. 

İnsanın, ödül bağımlılığı Hûd 11/9-10’de şöyle açıklanmaktadır: 21 

“Eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet) tattırır da sonra bunu ondan çekip 

alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir.” Hûd : 9 

 
18 İnsanın zarardan kaçınma ilgili ayetler için bakınız: Hûd 11/9; İsrâ 17/83; Rûm 30/36. 
19 İnsanın cimriliği ile ilgili diğer ayetler için bakınız: Âl-i İmrân 3/180; Nisa 4/37; Muhammed 47/38; Hadîd 

57/24. 
20 Benzer ayetler için bakınız.: Saffât 37/35; Nahl 16/23. 
21 Benzer ayetler için bakınız.: İbrâhim 14/34; İsrâ 17/67; Hac 22/66; Zuhruf 43/15; Âdiyât 100/6. 
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“Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona bir nimet tattırırsak mutlaka, 

‘Kötülükler benden gitti’ diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir.” Hûd : 10 

2. 1. 4. Sebat (sebatlı, hırslı ve kolayca cesareti kırılan, yetersiz başarı) mizacı 

Kur’ân’da, yine Hûd 11/9-11’de şöyle açıklanmaktadır: 22 

“Eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet) tattırır da, sonra bunu ondan çekip 

alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir.” Hûd : 9 

“Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona bir nimet tattırırsak mutlaka, 

‘Kötülükler benden gitti’ diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir.” Hûd : 10 

“Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve 

büyük bir mükâfat vardır.” Hûd : 11 

el-İnfitâr Suresi 82/6. âyette insanın aldanıcılığı ile ilgili olarak “Söylesene ey insan! 

Yüce Rabbin’e karşı nedir seni aldatan?” buyrulmaktadır. 

Fâtır 35/5’de de şöyle: “Ey insanlar! Allah’ın verdiği söz haktır. Dünya hayatı sizi 

oyalayıp aldatmasın. O hilekâr (şeytan) da sizi Allah hakkında (yanlış inanç ve fikirlerle) 

yanıltmasın.” 

el-Enbiyâ 21/37. âyette “İnsan çok aceleci yaratılmıştır...” olduğu bildirilmektedir. 

2. 2. Karakterle ilgili âyet ve hadîsler 

Karektere, Kur’ân’da el-İsrâ 17/84’deki şu âyet temas etmektedir: “De ki: Herkes, 

kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar.” Âyette mizaç ve karakter karşılığı “Şâkile” 

kelimesi kullanılmıştır. Karakterin boyutlarına gelince, onlar da Kur’ân’da şöyle 

açıklanmıştır:  

2. 2. 1. Kendini yönetme (güvenilir, amaçlı ve suçlayıcı, amaçsız) 

Kur’ân’da insanın kendini yönetmemesi ile ilgili, el-Bakara 2/30’da 128’de şöyle 

buyrulmaktadır: “Bir zamanlar Rabbin meleklere: ‘Ben yeryüzünde bir görevli (halife) 

atayacağım.’ dediğinde onlar: ‘Biz sen hamd ile/övgüyle yüceltiyor (tesbih ediyor) ve her 

türlü noksanlıklardan uzak tutuyorken, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve orada kan 

dökecek birini mi getireceksin?!’ demişlerdi de, Rabbin: ‘Şüphesiz ki ben, sizin 

bilmediğiniz (içyüzü sonradan ortaya çıkacak olan) şeyleri biliyorum’ demişti.” 23 

Kur’ân insanın zâlim ve câhil olduğunu el-Ahzâb 33/72’de şöyle bildirmektedir: 

“Biz emaneti, (sorumluluğu / mükellefiyeti / kulluğu) göklere, yere ve dağlara teklif ettik 

de onlar bunu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Fakat onu insan yüklendi 

(sonra da sözünde durmadı); bu sebeple insan, çok zalim, çok cahildir” 

 
22 Benzer ayetler için bakınız.: İbrâhim 14/34; İsrâ 17/67; Hac 22/66; Zuhruf 43/15; Âdiyât 100/6. 
23 Ayrıca bkz.: En’âm 6/165; Nûr 24/55; Fatır 35/39; Sâd 38/26. 
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İnsan Allah’ın kendisine yüklemiş oldu sorumluluğu yerine getirebilir ve Allah’a 

kulluk noktasında kendisine çeki düzen verebilir. Zirâ, iyi ile kötüyü ayırt etmek bizzat 

Allah tarafından insana verilmiş bir yetenektir. Bunu bizlere el-Enfâl 8/29’da şöylece 

bildirmektedir: “Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı görevlerinize dikkat ederseniz, O size, 

doğruyu eğriden ayırt edecek bir ölçü / sezgi / yetenek verir ve günahlarınızı silip sizi 

bağışlar. Allah çok büyük iyilik edendir.” 

Herkese seviyesine göre sorumluluk yüklemek: “Allah hiç kimseye 

taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her 

kötülük de kendi aleyhine …” (Bakara, 2/286). 

2. 2. 2. İş Birliği Yapma (Hoşgörülü, Yardımsever, Önyargılı, İntikamcı)  

el-Meâric Sûresi 70/19. âyette de şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz ki insan 

yaratılıştan gönlü dar ve tahammülsüzdür.” 

Hz. Peygamber bu câhilî anlayışı vahiyle yıkmış ve şöyle buyurmuştur; "Zalim de 

olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et!" buyurunca, "Ey Allah'ın resulü! Kardeşim 

mazlum ise yardım ederim, zalim ise nasıl yardım edeyim?" diye sorulmuş, Resülullah da 

"Onu zulmetmekten engellersin, senin ona yardımın budur" cevabını vermiştir. 24 

2. 2. 3. Benlik (Kendini Unutan, Maneviyata Karşı Öz Bilinçli, Materyalist)  

İnsanın yapısında bulunan bir başka özellik ise onun unutkan olmasıdır. Kur’ân’da, 

Tâhâ 20/115’de şöyle buyrulmaktadır: “Biz daha önce Âdem’e kesin olarak emrimizi 

bildirdiğimiz halde o bunu unuttu ve biz onda bir azim göremedik.” 

3. Çocukta Müslüman Kimliğinin İnşâsı 

Kimlik ve kişilik kavramları çoğu yerde eşanlamlı kullanılmasına rağmen, kapsam 

bakımından farklı kavramlardır. Kimlikte esas olarak dışa karşı yansıtılan belli bir cephe, 

bir tutum söz konusudur. Kimlik, daha ziyade topluma dönük sosyal bir veçhedir. Kimlik, 

bir tür planlanmış davranış veya yüklenilmiş rol olduğundan, alternatiflerden biri tercih 

edilebilir, herhangi bir sosyal durumda bir başka kimlik sergilenebilir. Serdedilen kimliği 

değiştirmek, düzenlemek veya başka tür bir ayarlama yapmak temelde ferdin kontrolü 

altındadır. İşte, kimlik olarak ifade edilen öğeler aslında kişilik temellerinden 

kaynaklandığından, bağımsız değildirler. Bu durumda kişilik, benliği meydana getiren 

temel öğeler olmaktadır. Kişilik mizaç ve karakter gibi iki ayak üzerine oturmaktadır. 

Mizaç, doğuştan itibaren belli bir yaşa kadar gelişim evrelerine göre oluşmaktadır. Bu yaş 

Psikiyatri’de bazılarına göre 6 yaş, bazılarına göre 12 yaş ve ergenliğe kadar devam 

etmektedir. Nörobilim’de ise, 21 ya da 24 yaşına kadar değişilebilmektedir. 25 Fıkıh 

 
24 Buhârî, Mezalim, 4; İkrah, 7; Müslim, Birr, 62: Tirmizi, Fiten, 68; İbn Hanbel, Müsned, 3/99, 201, 324. 
25 Mehmet Cüneyt Birkök, Bilgi Sosyolojisi Işığında Kimlik Sorunu, (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 1994), 69. 
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Usulü’nde de bu değişim Şâfi’îlere göre 15 yaş, Hanefî ve Mâlikîlere göre 17 veya 18 yaş 

olarak belirlenmektedir. 26 Karakter ise, daha çok toplumla ve kültürle şekillenmektedir. 

Kişilik, psikolojik bir hal olduğundan, iradi olarak bir diğer alternatif ile kolaylıkla 

değiştirilemez. Yani ferdin çok fazla seçeneği yoktur. 27 

İşte kişiliği oluşturan mizaç ve karakterden, mizaç değişmezse de karakter 

değişebilmektedir. Bu değişim de gelişim evrelerinde evde anne baba, özellikle anne ile, 

sonra okul (eğitim modeli) ve dışarıdan alınan referanslar, modeller, ya da referans 

gruplarınca yapılmaktadır. Kişiliği geliştirip iyi karakterli bir insan oluşturduğunuz zaman, 

bunun yansıması ikili ilişkilerde, ister arkadaş ilişkilerinde ve isterse evlilikte eşler 

arasındaki ilişkilerde görülmektedir. Toplumların da bir kişiliği var olup, bunlar da 

bireylerin kişiliklerinin topluma yansıması ile belirginleşmektedir. 

3. 1. Kur’ân’da Kimlik 

Kur’ân’da, insanı ahirette kurtuluşa götüren olarak kimliğin değil de, kişiliğin daha 

önemli olduğu vurgulanmaktadır.  

Kur’ân’da, el-Bakara 2/111’de kimlik, Yahudi ve Hıristayan diye adlandırılmalar 

yapılarak şöyle açıklanmaktadır: “Onlar: ‘Yahudi veya Hıristiyan olmadıkça hiç kimse 

cennete giremez!’ diye iddia ederler. Bu onların kuruntusudur! De ki: ‘Eğer 

söylediklerinizde samimi iseniz, iddianızı kanıtlayın!’”  

el-Bakara 2/111’in devamı olan el-Bakara 2/112’deki âyette de Cennet’e 

girebilmek için Yahudi ve Hıristiyan kimliğinin değil şu kişiliğin esas olduğu 

bildirilmektedir: “Evet, gerçekten her kim tüm benliğini Allah’a teslim eder ve iyilik 

yapanlardan olursa, Rabbi katında mükâfatını görecektir ve böyleleri ne korkacak, ne de 

üzülecekler.” 

3. 2. Kur’ân’da Müslüman Kimlik İnşâsı İçin Müslüman Kişilik Oluşturma 

Kur’ân, Müslüman kimlik inşâsı için Müslüman kişilik oluşturulması gerektiğini 

ortaya koymakta ve bunun için de şunları buyurmaktadır: 

3. 2. 1. Çocukta, “Tevhîd”i İnşâ Etmek  

“Rabbi, O'na: "Bana teslim ol!" dediğinde; "Sana, bütün âlemleri Rabbine teslim 

oldum!" diye cevap verdi.” (el-Bakara 2/131)  

Kur’an inanan çocuğa, “De ki: "Bakın, benim namazım, bütün ibadetlerim, hayatım 

ve ölümüm yalnızca bütün âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” (el-En’am 6/162) anlayışını 

yerleştirmektir.  

 
26 Muhammed b. Muhammed b. Abdirrahmân el-Hattâb, Mevâhibu’l-celîl li-şerḥi Muḫtaṣarı Ḫalîl, (Kâhire: 

1331), 3: 428. 
27 Mehmet Cüneyt Birkök, Bilgi Sosyolojisi Işığında Kimlik Sorunu, 69-70. 
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3. 2. 2. İslam’ın Oluşturmak İstediği Kişilik İçin, Allah ve Resulü Tarafından 

Kendisine Yarar Sağlayacak Bir Şeye Çağrıldığı Zaman Ona Kulak Veren ve Onu 

Sahiplenen Olmak 

 “Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında Allah ve Resulünün 

çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişi ile kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, 

O’nun huzuruna götürüleceksiniz.” (el-Enfâl 8/24) 

3. 2. 3. Kişilik Sahibi Bir Müslüman Olmak İçin Kur’an Okumak 

Allah da şöyle buyurmaktadır: “De ki: "Ben, yalnız her şeyin sahibi olan ve bu kutlu 

kılınmış şehrin Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Müslümanlardan olmakla ve Kuran 

okumakla emrolundum." (en-Neml 27/91–92) 

Bunu Hz. Peygamber şu şekilde tasvir etmektedir: “İçinde Kur’an’dan bir şey 

olamayan kimse, yıkılmaya yüz tutmuş ev gibidir.” 28  

3. 2. 4. Yapılan Amelin Karşılığını Sadece Allah’tan Beklemek 

“Ve kendi istekleri ne kadar çok olursa olsun, muhtaçlara, yetimlere ve esirlere 

yedirirler, “Biz sizi yalnız Allah rızası için doyuruyoruz: sizden ne bir karşılık ne de bir 

teşekkür bekliyoruz: doğrusu, sıkıntı ve dehşet dolu bir Gün'de Rabbimize vereceğimiz 

hesabın korkusunu duyuyoruz!” (el-İnsan 76/8–10) 

3. 2. 5. Dünya ve Ahiret Boyutunu Birlikte Düşünmek 

Böylece dünya ve ahiret dengesinin kurulmasını istemek: “Allahın sana 

verdiğinden Onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini 

unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu 

arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.” (el-Kasas 28/77) 

3. 2. 6. Problemlerin Çözümünü Allah ve Resulüne Götürmek 

“Siz ey imana ermiş olanlar! Allah'a, Peygamber'e ve aranızdan kendilerine otorite 

emanet edilmiş olanlara itaat edin ve herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, onu 

Allah'a ve Peygamber'e götürün, eğer Allah'a ve Ahiret Günü'ne gerçekten inanıyorsanız. 

Bu sizin için en hayırlısıdır ve sonuç olarak da en iyisidir.”(en-Nisâ 4/59) 

3. 2. 7. Ferdi Sorumluğu Yerleştirmek 

“Hesap Günü her insan, yapmış olduğu bütün kötü fiiller için rehin olarak 

tutulacaktır; yalnız dürüstlüğü ve erdemli olmayı başaranlar hariç.”(el-Müddessir 74/38–

39). 

 

 

 
28 Tirmizî, Fezâ’ilu’l-Kur’an 18. 
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3. 2. 8. Sözünde ve Eyleminde Tutarlı Olmak 

“Siz ey imana ermiş olanlar! Niçin bir türlü söylüyor, başka türlü yapıyorsunuz. 

Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah nazarında en tiksinti verici şeydir!” (es-Saf 61/2– 

3) 

3. 2. 9. İnsanların İşini Kolaylaştırmak 

“Sen, insan fıtratının kabule yatkın olduğu yolu tut; iyi olanı emret; bilgisiz kalmayı 

seçenleri kendi hallerine bırak” (el-Arâf 7/199). 

3. 2. 10. Vahyi Ölçü Almak 

“De ki: Dinleyin! Allah'ın rehberliği tek doğru rehberliktir.”(el-Bakara 2/120) 

Görüldüğü gibi, sahip olunan kimlikten daha önemli olan, o kimliğin gereklerini 

yerine getirmektir. Gerçek kurtuluş, sahip olunan kimlikle olmamakta o kimliğinin 

gereğini yerine getirmekle gerçekleşmektedir. İşte bu yüzden, kimliği değerli kılan sahip 

olunan kişilik olmaktadır. Çünkü kişiliğinizde bir problem varsa kimliğiniz de bundan 

etkilenmektedir. 

Sonuç 

Kimlik, yaşamdaki gündelik deneyimlerin yapısallaşmış örüntüsüdür. Yaşamın 

olağanlığı içinde sadece yakın çevremizle biz ilişkisi değil, çağdaşlarımızla onlar ilişkisi, 

seleflerimiz ve haleflerimiz ile geçmiş gelecek ilişkilerimizdir. Yaşamda bütün deneyimler 

özneler arasında gerçekleşir. Bu özneler arası deneyimlerin içinde kimliğimiz, dışsal 

belirlenime tâbi olarak tarihî süreç içinde inşâ edilir. Ancak, dışsal belirlenimi gerileten 

içsel bir direncin ya da katkının söz konusu inşâ sürecindeki payını da unutmamak 

gerekir. 

Kur’ân’da, kimlikten öte kimliğin gereklerinin yerine getirmesi öne çıkarılmış, 

kişilikte bir problem olursa, kimlik de bundan etkilenmiş olacağından, kimliği değerli kılan 

kişiliğe vurgu yapılmıştır  

Kur’ân’da kişilik özelliklerinin öne çıkarılması da, insanın kendini öğrenmesi ve 

doğruyu bilmesi içindir. Bu şekilde, Kur’ân’ın temel konusu ve hedefi insan olmaktadır. 

Kur’an, insanı kendisine, Allah’ı insana anlatmak, tanıtmak ve öğretmek için indirilmiştir. 

Çünkü insan kendisine öğretilmez ise doğruyu bilemez. Müslümanın, insana ait özellikleri 

bilmesi gerekmektedir. Böylece insan, bu özellikleri bilecek, kendisine yakışan tutum 

içinde olacak ve kendisine olumsuz kişilikleri örnek almayacaktır. Bu tehlikeden 

Müslümanı korumak için Kur’ân ona örnek alacağı beşeri kişiliği de bildirmiştir. O da Hz. 

Muhammed ve onun “Usve Hasene” kişiliğidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SİYER’DE ÇOCUK 

HZ. PEYGAMBER’İN HİMAYESİNDE YETİŞEN ÇOCUKLAR 

Ömer SABUNCU 

 

Giriş 

Resûlullah’ın (s.a.s.) tüm hayatı; sözleri ve uygulamaları müminler için büyük bir 

örneklik teşkil etmektedir. Âyet-i Kerîme’de “Andolsun, Allah’ın Resûlü’nde sizin için; 

Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir 

örnek vardır.” buyrulmaktadır (Ahzâb 33/21). Bu örnekliklerin en önemlilerinden birisi de 

Hz. Peygamber’in çocukları himaye etmesi, onları yetiştirmesidir. 

Hz. Peygamber’in peygamberlikten önce ve sonra, doğrudan himayesine aldığı 

veya alakadar olup yetiştirdiği pek çok çocuk bulunmaktadır. Hz. Hatice’nin ilk iki 

evliliğinden olan çocukları, Hz. Ali, Enes b. Mâlik, Zeyd b. Hârise, Abdullah b. Abbas, 

Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Amr b. As, Abdullah b. Zübeyr ve Zeyd b. Sabit gibi gerek 

kız olsun gerek erkek olsun birçok çocuk sahâbînin ismini burada zikretmek 

mümkündür.1  

Hz. Peygamber’in himayesinde yetişen bu çocukların, İslâm Dini’ne dair bilgilerin 

tespiti, sonraki kuşaklara esaslı bir şekilde öğretilmesi ve intikalini sağlamak konusunda 

büyük katkıları olmuştur. Bu tebliğde Hz. Peygamber’in himayesinde yetişen çocuk 

sahâbîler araştırılacak, Resûlullah’ın onlara nasıl davrandığı, onlarla olan ilişkileri tespit 

edilerek örnekliği günümüze aktarılmaya çalışılacaktır.  

1. Hz. Hatice’nin İlk İki Evliliğinden Olan Çocukları 

Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber’le (s.a.s.) evlenmeden önce iki evlilik yapmıştır. Bu 

evliliklerden doğan çocuklarının sayısı ve isimleri konusunda da kaynaklarda farklı 

rivayetler vardır. Hz. Hatice’nin Ebû Hâle ile olan ilk evliliğinden, biri erkek diğeri 

kız çocuğu,2 Hind ve Hâle adında ikisi de erkek çocuğu,3 ‘Atîk b. ‘Âiz ile olan ikinci 

evliliğinden ise Hind isimli bir kız çocuğu olduğu rivayetleri bulunmaktadır. Üçü 

 
 Doç. Dr., Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. omersabuncu@harran.edu.tr orcid.org/0000-0001-8424-

8481. 
1 Bkz.: Kasım Şulul, Ana Hatlarıyla Siyer-i Nebi (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017), 157-158. 
2 İbn İsḥâḳ, Ebû ’Abdullâh Muḥammed b. İsḥâḳ b. Yesâr el-Muṭṭalibî el-Medenî, Sîretu İbn İsḥâḳ (Kitabü’l-

Mübtede’ ve’l-Meb‘as ve’l-Megâzî), thk. Muhammed Hamidullah (Erzurum, 1401/1981), 229; İbn Hişâm, 
Ebû Muḥammed ʿAbdulmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-Ḥimyerî, es-Sîretü’n-Nebevîyye, thk. Muṡṭafâ es-Saḳḳâ 
v.dğr. (Beyrut: el-Mektebetü’l-İlmiyye, ts.), 1/187. 

3 Maḳrîzî, Ebü’l-ʿAbbâs Aḥmed b. ʿAlî el-Ḥüseynî, İmtâʿü’l-Esmâʿ, thk. Muḥammed ʿAbdulḥamîd en-Nemîsî 

(Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1420/1999), 6/27. 
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de İslâm’ı kabul edip Hz. Peygamber’in ashâbı olmuşlardır. 4 Hz. Hatice’nin Ebû 

Hâle’yle evliliğinden; Hz. Muhammed’in (s.a.s.) terbiyesinde yetişip onun şemâiline dair 

rivâyeti ile tanınan Hind ile kardeşleri Hâris ve Zeyneb, ‘Atîk’le olan evliliğinden ise 

Abdullah’ın dünyaya geldiği5 gibi farklı rivayetler de vardır. 

Hz. Hatice’nin Ebû Hâle ile evliliğinden Hind isimli bir kızı, Hâle isminde bir erkek 

çocuğu, ‘Atîk b. ‘Âiz ile olan evliliğinden ise Hind bt. ‘Atîk isimli bir kız çocuğunun 

dünyaya geldiği rivayet edilmektedir. Bu rivayetlerde isimlerin karıştırıldığı 

kanaatindeyiz. Çünkü Hind b. Ebî Hâle’nin Hz. Peygamber’in şemâiline dair rivayetiyle 

tanınan ve onun terbiyesinde yetişen Hind adlı oğlu olduğu bilinmektedir. Bu bilgiyi 

yeğeni Hasan b. Ali’nin ondan yaptığı şu rivayet doğrulamaktadır : “Ben, in-

sanların babaca, anaca, kardeşçe ve bacıca en kerîmiyim. Babam  Resûlullah’tır. 

Kardeşim Kâsım, kız kardeşim Fâtıma, anam ise Hatice’dir”.6 Hz. Hatice’nin Ebû Hâle’den 

Zeyneb bt. Ebî Hâle isminde bir kız çocuğu olduğu rivayet edilse de7 bunun Hâle ile 

karıştırıldığı kanaatindeyiz.8 

Özetleyecek olursak, birinci evliliğinden Hind ve Hâle isminde iki erkek çocuğu; 

ikinci evliliğinden de Hind isminde bir kız çocuğu olmak üzere toplam üç çocuğu dünyaya 

gelmiştir. Şimdi Hz. Hatice’nin ilk eşleriyle evliliğinden olan, Allah Resûlü’nün (s.a.s.) 

himayesinde yetişmiş çocukları hakkında özet bilgiler vermek istiyoruz. 

Hind b. Ebî Hâle (ö. 36/656): Hind, annesi Hatice Hz. Peygamber’le (s.a.s.) 

evlendikten sonra da annesinin evinde Hz. Peygamber’in himayesinde kalmıştır. Hz. 

Peygamber’in terbiyesi altında yetişmesinden dolayı kendisine “Rabîbu Resûlillah” 

denilen Hind genç yaşta Müslüman olmuş ve Medine’ye hicret etmiştir. Bedir ve Uhud 

gazvelerine katıldığı rivayet edilir. Çok iyi bir hatip olan Hind b. Ebî Hâle’nin adını 

unutulmaz kılan bir olay, Hz. Hasan’ın ona dedesini sorması üzerine Hz. Peygamber’in 

şemâilini çok güzel bir şekilde anlatmasıdır.9 Hind, Hz. Peygamber’in özelliklerini 

anlatan hadîsin râvîsidir. Hind fasih, belîğ ve vessâf idi.10 

Hind b. Ebî Hâle’nin Hz. Peygamber’den sonra ilk üç halife dönemindeki hayatı 

hakkında bilgi bulunmamakla birlikte Hz. Ali döneminde onun yakınında yer aldığı ve 

Cemel Vak‘ası’nda şehit edildiği anlaşılmaktadır. Kendisiyle aynı ada sahip oğlu Hind’in 

 
4 İbn Hişâm, es-Sîre, 1/187. 
5 İbn Hişâm, es-Sîre, 4/243. 
6 İbn Hişâm, es-Sîre, 1/187; İbn Saʻd, Ebû Abdullah Muḥammed b. Saʻd b. Meniʻ ez-Zührî, eṭ-Ṭabaḳâtü’l-

Kübrâ, thk. Alî Muḥammed Ömer (Kahire: Mektebetu’l-Ḫancî, 1421/2001), 6/68. 
7 İbn Hişâm, es-Sîre, 4/243. 
8 Ömer Sabuncu, “Hatice bt. Huveylid”, Müminlerin Anneleri, ed. Adnan Demircan - Ömer Sabuncu (İstanbul: 

Siyer Yayınları, 2017), 64. 
9 Hüseyin Algül, “Hind b. Ebû Hâle”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 

18/64. 
10 Hz. Peygamber’in şemâiline dair Hind’in meşhur rivayeti için bk. Ali Yardım, Peygamberimiz’in Şemâili 

(İstanbul, 1998), 65-67. 
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ise Mus‘ab b. Zübeyr’in yanında Muhtar es-Sekafî’ye karşı yapılan savaşta (67/687) veya 

Basra’da salgın bir hastalıktan öldüğü,11 halkın kendi cenazelerini bırakıp Hind’in 

cenazesinde toplandığı,12 onun vefatıyla Hind b. Ebî Hâle’nin neslinin tükendiği ifade 

edilmektedir.13 

Hâle b. Ebî Hâle, Hz. Hatice’nin Ebû Hâle’den olan ikinci çocuğu olup sahâbîler 

arasında yer almıştır.14 Kaynaklarda, hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. 

Hind bt. ʻAtîk: Hz. Hatice’nin ikinci eşi ‘Atîk’le olan evliliğinden dünyaya gelen 

kızıdır. Müslüman olmuştur. Hz. Hatice “Ümmü Hind” künyesi ile çağrılırdı. Evlilik çağına 

kadar Hz. Hatice ile yaşayan Hind, amcasının oğlu Sayfî b. Ümeyye b. ‘Abid b. Abdillah b. 

‘Umer b. Mahzûm ile evlendi. Onunla evliliğinden Muhammed isminde bir oğlu oldu. 

Hind’in çocukları daha sonra -Hz. Peygamber’in soyu ile karıştırılmaması için olsa gerek- 

“Tâhire’nin Çocukları” anlamında “Benû Tâhire” diye çağrılırdı.15 

Hz. Peygamber’in himaye ettiği ilk çocuklar bunlar olup daha sonra pek çok çocuğu 

koruyup kolladığı, eğittiği görülmektedir. Bunlara kısa kısa değinmek istiyoruz. 

2. Hz. Ali 

Hz. Peygamber’in çocuk yaşta himaye ettiği genç sahâbîlerden biri de Hz. Ali idi. 

Beş yaşından itibaren Hz. Peygamber’in yanında büyüyen, terbiyesinde yetişen Hz. Ali, 

çocuk yaşta iman etmiş ve hicrete kadar Allah Resûlü’nün (s.a.s.) gözetiminde 

yetişmiştir. 

Ali b. Ebû Tâlib hicretten yaklaşık yirmi iki yıl önce miladî 600 yılında Mekke’de 

doğdu. Babası Hz. Peygamber’in amcası Ebû Tâlib, annesi de Fâtıma bint Esed b. 

Hâşim’dir. Hz. Ali, Ebû Tâlib’in en küçük oğludur. Mekke’de ortaya çıkan kıtlık üzerine Hz. 

Peygamber amcası Ebû Tâlib’in yükünü hafifletmek için Ali’yi himayesine almıştır. Hz. 

Muhammed’in (s.a.s.) Peygamberliğine Hz. Hatice’den sonra ilk iman eden kişidir. Bu 

sırada dokuz, on yaşlarında olduğu rivayet edilir.16 Hicretten önceki hayatı hakkında 

kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Hz. Peygamber, hicretin beşinci ayında ensar ile 

muhacirler arasında kurduğu muâhât (kardeşlik bağı) sırasında Hz. Ali’yi kendisine kardeş 

olarak seçmiştir. 

 
11 İbn Hişâm, es-Sîre, 1/187. 
12 Süheylî, Ebü’l-Kāsım Abdurrahmân b. Abdillâh b. Ahmed el-Has‘amî es-Süheylî el-Mâlekī, er-Ravdü’l-Ünf fi 

Şerhi’s-Sîretin-Nebeviyye li İbn Hişâm, thk. Abdurrahman el-Vekîl (Kâhire, 1386/1967), 2/159. 
13 Algül, “Hind b. Ebû Hâle”, 18/64. 
14 İbn Hişâm, es-Sîre, 1/187. 
15 İbn Saʻd, et-Ṭabaḳât, 10/16; Celal Yeniçeri, Hz. Muhammed ve Yaşadığı Hayat (İstanbul: Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2000), 130. 
16 İbn Saʻd, et-Ṭabaḳât, 3/17. 
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Hz. Peygamber’e ilk inananlardan biri olması, onun evinde ve himayesi altında 

büyüyüp yetişmesi, en sıkıntılı günlerinde yanı başında bulunması ve liyakati gibi 

sebeplerle Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) Hz. Ali’ye çeşitli görevler verdiği görülmektedir. 

Hz. Ali, hemen hemen bütün gazve ve seriyyelerde Hz. Peygamber’in sancaktarı 

olarak görevlendirilmiştir. Kâtiplik ve vahiy kâtipliği ise onun idarî olarak yaptığı 

görevlerdendir. Askerî ve idarî görevler dışında Hz. Peygamber ona özel görevler de 

vermiştir; hicretten önceki gün Hz. Ali’nin müşrikleri oyalamak için yatağına yatmasını ve 

bazı emanetleri sahiplerine iletmesini istemesi bu özel görevlerdendir. Hz. Peygamber, 

Hz. Ali’ye bu görevleri vererek hem onun cesaret ve enerjisinden gereği gibi yararlanmış 

hem de onun kendine güvenip ailesine, çevresine, topluma ve devletine faydalı bir kişi 

olarak yetişmesine vesile olmuştur. 

3. Enes b. Mâlik 

Hz. Peygamber’e hizmetiyle tanınan Enes hicretten on yıl önce miladî 612 yılında 

dünyaya geldi. Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiği günlerde annesi Ümmü Süleym 

veya üvey babası Ebû Talha, henüz on yaşında, okur yazar ve zeki bir çocuk olan Enes b. 

Mâlik’i alıp ona götürdü. Enes’in akıllı bir çocuk olduğunu belirterek onu Resûlullah’ın 

hizmetine vermek istediğini söyledi. Enes, o günden itibaren Allah Resûlü’nün vefatına 

kadar on yıl kendisine hizmetinde bulundu. Enes b. Mâlik, Hz. Peygamber’e hizmeti 

sebebiyle “Hadimu Resulillah” ismiyle çağrılır, bu onun çok hoşuna gider ve bununla 

iftihar ederdi. Daha sonraları da Resûlullah’a on yıl hizmet ettiği için “Hâdimü’n-Nebî” 

lakabıyla anıldı.17 Enes b. Mâlik’in sahip olduğu üstün meziyetler, uzun yıllar Allah 

Resûlü’nün hizmetinde bulunup onun terbiyesiyle yetişmesinin yanında Hz. 

Peygamber’in takdir ettiği ve sevdiği bir aileden olmasıyla da açıklanabilir. Nitekim 

hicretten hemen sonra ensar ile muhacirler arasında yapılan muâhât merasiminin bu 

ailenin evinde yapılması onların ashap içindeki yerini gösteren bir husustur.  

Hz. Peygamber’in himayesinde yetişen Enes, onunla birlikte Hudeybiye 

Antlaşması, Hayber seferi, Umretü’l-kazâ, Mekke’nin fethi, Huneyn Gazvesi, Tâif 

Muhasarası ve Vedâ haccında bulundu. Yaşının küçük olması sebebiyle savaşçı olarak 

katılamadığı Bedir Gazvesi’nde de Hz. Peygamber’in yanından ayrılmadı. Allah Resûlü’ne 

hizmet etmeyi bir an bile aksatmadı. 

Hz. Peygamber’in hizmetinde bulunduğu yıllarda ondan birçok hususu öğrenmesi, 

uzun ömrü boyunca Hz. Peygamber’den öğrendiklerini öğretmeye çalışması Enes b. 

Mâlik’in en önemli yönünü oluşturur. Allah Resûlü’nün eğitim ve öğretim üslubuna, 

insanlara, özellikle de çocuklara karşı hoşgörü ve alakasına, bunun yanı sıra diğer ahlâkî 

davranışlarına dair birçok bilgi onun kanalıyla rivayet edilerek günümüze kadar 

 
17 İbrahim Canan, “Enes b. Mâlik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 

11/234. 
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ulaşmıştır. Hz. Peygamber’in özellikle çocuk ve gençlerin eğitimiyle ilgili eşsiz örnekliğini 

Enes b. Mâlik’in rivayetlerinde bulmamız mümkündür. Barış zamanında ve sefer 

sırasında Hz. Peygamber’in yanında kaldığını, her zaman onun istediği gibi 

davranamadığı halde ondan bir defa bile azar işitmediğini, bir hatası yüzünden kendisini 

uyaracak olan hanımlarını “Bırakın çocuğu! O Allah’ın istediğinden başka bir şey 

yapmamıştır.” diyerek yatıştırdığını nakleder. Enes’in çocukluk yıllarında alnında bir 

tutam kâkülü bulunduğu, Allah Resûlü’nün bazen onun kâkülünü tutup çektiği, ona 

genellikle “yavrucuğum” diye hitap ettiği, bazen de “iki kulaklı” anlamında “zü’l-

üzüneyn” diye takıldığı ifade edilmektedir. Enes iyi bildiği sünnete uygun şekilde 

yaşamaya çalışırdı.18  

4. Zeyd b. Harise 

Aslen Yemen menşeli Kelb kabilesinden olan Zeyd, bi‘setten otuz beş yıl kadar 

önce doğdu. Hz. Peygamber’den sadece on yaş küçük olmasına rağmen evlâtlığı 

olmasından dolayı önceleri ‘Zeyd b. Muhammed’ diye anılırdı. Fakat evlâtlıkların öz 

babalarına nispet edilmesini emreden âyetin (el-Ahzâb 33/5) nazil olmasıyla birlikte 

babası Hârise’nin adıyla anılmaya başlandı.19 Allah Resûlü tarafından çok sevildiği için 

“hibbü Resûlillâh” lakabıyla tanınırdı. Câhiliye devrinde daha çocukken annesi Su‘dâ ile 

birlikte Benî Ma‘n’daki akrabalarını ziyarete gittikleri bir sırada Benî Kayn kabilesine 

mensup kişiler tarafından kaçırıldı ve Ukâz panayırında köle olarak satışa çıkarıldı. Hz. 

Hatice’nin yeğeni Hakîm b. Hizâm onu satın alarak Mekke’ye götürdü ve halası Hatice’ye, 

Hz. Hatice de Hz. Peygamber’e hediye etti.20 

Zeyd b. Hârise Hz. Peygamber’in kölesiydi. Sonradan onu azad etti ve evlât edindi. 

Babası ve amcası yıllar sonra onu geri almak için geldiklerinde Allah Resûlü, kararı Zeyd’e 

bıraktı. Hz. Peygamber’in şefkat ve himayesiyle büyüyen Zeyd, onun muhabbeti ile o 

kadar doluydu ki, bu muhabbeti kaybetmemek için babası ve amcası ile birlikte gitmeyi 

reddetti ve Allah Resûlü ile kalmaya karar verdi. Babası ve amcası, oğullarının hür olarak 

dönmek yerine Peygamber ile kalmayı tercih etmesine çok şaşırmışlardı. Zeyd’in amcası 

Cebele bu hadiseyi şöyle anlatır: “Resûlullah’a (s.a.s.) geldim ve ey Allah’ın Resûlü 

kardeşimi benimle beraber gönder.” dedim. Allah Resûlü (s.a.s.), “O buradadır, seninle 

gitmek isterse kendisini alıkoyacak değilim” dedi. Fakat Zeyd, “Ey Allah’ın Resûlü, sana 

 
18 Hayat tercümesi hakkında geniş bilgi için bkz.: İbn Ḥacer, Ebü’l-Faḍl Aḥmed b. ʿAlî b. Muḥammed b. 

Aḥmed el-ʿAsḳalânî, el-İṡâbe fî Temyîzi’ṡ-Ṡaḥâbe, thk. Abdullâh b. Abdulmuḥsin et-Türkî (Mıṡır: Dârü Hicr, 
1429/2008), 1/251-255; Canan, “Enes b. Mâlik”, 11/234-235. 

19 Müslim, Ebü’l-Ḥüseyn Müslim b. el-Ḥaccâc b. Müslim el-Ḳuşeyrî, el-Müsnedü’s-Ṡaḥîhü’l-Muḥtaṡar bi 

Naḳli’l-ʿAdl ʿani’l-ʿAdl ilâ Resûlillâh, thk. Muḥammed Fuâd ʿAbdulbâḳî (Beyrût: Dâru İḥyâi’t-Türâŝi’l-ʿArabî, 
1373/1954), 4/1884. 

20 İbn Ḥacer, el-İṡâbe, 4/81; Bünyamin Erul, “Zeyd b. Hârise”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 44/319. 
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hiç kimseyi tercih etmem.” deyince, kardeşimin düşüncesini benimkinden daha iyi 

buldum”.21 

Hz. Peygamber’den hiç ayrılmayan Zeyd onun risâletini ilk tasdik edenlerdendir; 

hatta bazı rivayetlere göre erkeklerden ilk Müslüman olan kişidir. Hz. Peygamber’in Tâif 

yolculuğunda Zeyd de onunla beraberdi. Zeyd, zorluklarla geçen Tâif ziyaretinde Hz. 

Peygamber’e olan sevgisinden ötürü ona atılan taşlara siper olmuş, Hz. Peygamber’e 

gelebilecek zararı engellemeye çalışmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’de ismi geçen tek sahâbî olan 

Zeyd (el-Ahzâb 33/37), Mûte Savaşı’nda Hz. Peygamber’in verdiği sancağı taşımış ve bu 

savaşta şehit olmuştur. Allah Resûlü şehadet haberini ashabına gözyaşları içinde 

bildirmiştir.22 

5. Abdullah b. Abbas 

İbn Abbas diye de meşhur olan Abdullah, hicretten üç yıl kadar önce, Müslümanlar 

Kureyş’in kuşatması altındayken Mekke’de doğdu. Doğduğu zaman babası onu Hz. 

Peygamber’e götürdü ve duasına mazhar oldu. Çocukluk yıllarını Mekke’de geçirdi. 

Mekke’nin fethinden sonra ailesiyle birlikte Medine’ye göç etti. 

Hz. Peygamber’in davranış ve sözlerini öğrenmek arzusu ve ondan ilim öğrenmek 

gayesiyle yanında kalmaya çalışır, Peygamber’in hanımlarından olan Meymûne teyzesi 

olduğu için bazı geceler Allah Resûlü’nün evinde konuk edilirdi.23 Hz. Peygamber’e karşı 

olan sevgisi, bağlılığı ve samimi hizmetleri nedeniyle onun takdirini kazanmış ve 

“Allah’ım, ona Kitab’ı öğret ve dinde mütehassıs kıl!” şeklindeki duasına nâil olmuştur. 

Hadis, tefsir ve fıkıh başta olmak üzere birçok konuda ilmi otorite sayılmış ve çok değerli 

talebeler yetiştirmiştir.24 

İbn Abbas, Hz. Peygamber’in vefat ettiği sırada on üç yaşında bir genç olmasına 

rağmen çok hadis rivayet eden sahâbîlerden (müksirûn) sayılmıştır. Naklettiği 1660 

hadisin bir kısmını bizzat Peygamber’den duymuş, çoğunu ise Hz. Ömer, Ali, Muâz, 

babası Abbas, Abdurrahman b. Avf, Ebû Süfyân, Ebû Zer, Übey b. Kâ‘b, Zeyd b. Sâbit ve 

diğer sahâbîlerden öğrenmiştir.25 

 
21 Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd), Sünenü’t-Tirmizî, thk. Abdulvehhâb Abdullaṭîf (Dârü’l-

Fikr, ts.), 5/339-340; Âdem Apak, “Hz. Peygamber’in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve 
Değerlendirmeler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (2010), 17. 

22 Geniş bilgi için bkz.: İbn Ḥacer, el-İṡâbe, 4/81-86. 
23 Buḫârî, Ebû Abdullâh Muḥammed b. İsmâʿîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî, el-Câmiʿü’l-Müsned es-Ṡaḥîḥü’l-Muḫtaṡar 

min Umûri Resûlillâh ve Sünenihi ve Eyyâmihi, thk. Muḥammed Züheyr en-Nâṡir (Beyrût: Dâru Ṭavḳü’n-
Necât, 1422/2001), 1/47. 

24 İsmail Lütfü Çakan - Muhammed Eroğlu, “Abdullah b. Abbas”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
(İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1/78. 

25 Çakan - Eroğlu, “Abdullah b. Abbas”, 1/77. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muksirun
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Bu kadar küçük yaşta çok fazla hadis-i şerif öğrenmesi, böyle yüce ilmi bir 

mertebeye ulaşmasında Allah Resûlü’nün (s.a.s.) himayesinin çok önemli bir rolü 

olduğunu açıkça gösterir. 

6. Abdullah b. Ömer 

İbn Ömer diye de anılan Abdullah, bi’setin üçüncü senesinde Mekke’de dünyaya 

geldi. Hz. Peygamber’in hanımı Hafsa’nın öz kardeşidir. Hz. Peygamber’in kayınbiraderi 

olması, ona Allah Resûlü’nün himayesinde, yakın çevresinde bulunma imkânını ve 

istifade etmesini sağlamıştır. Bu nedenle Resûlullah’ın, birçok sahâbînin görüp duyma 

imkânını bulamadığı davranış ve sözlerinin Müslümanlara nakledilmesinde önemli bir rol 

sergilemiştir. Rivayet ettiği 2630 hadis ile Ebû Hüreyre’den sonra en çok hadis rivayet 

eden yedi sahâbînin ikincisidir. Bu hadisleri, başta Hz. Peygamber olmak üzere, babası 

Ömer, ablası Hafsa, ayrıca Hz. Ebû Bekir, Osman, Âişe, Zeyd b. Sâbit, Bilâl ve Abdullah b. 

Mes‘ûd gibi ileri gelen sahâbîlerden dinleyip öğrendi. Ashabın fakihleri arasında da 

seçkin bir yeri olan Abdullah, en çok fetva veren yedi sahâbîden biridir. Altmış yıl 

boyunca fetva vermiştir. Özellikle sahâbenin yaşlıları vefat ettikten sonra insanların fetva 

için baş vurdukları kişilerin başında İbn Ömer ve İbn Abbas gelmekteydi.26 

Kaynakların ittifakla belirttiğine göre, Hz. Peygamber’in hayat tarzına harfi harfine 

uyma ve onun emirlerini aynen yerine getirme hususunda ashâb-ı kirâm içinde İbn 

Ömer’in özel bir yeri vardır. Abdullah bir gün, gördüğü bir rüyayı Hz. Peygamber’e tâbir 

ettirmeyi arzu etmiş, ablası Hafsa’nın aracılığı ile rüyasını Resulullah’a arzetmiş, onun, 

“Abdullah ne iyi insan, bir de gece namazı kılsa!” demesi üzerine, o günden itibaren gece 

namazını hiç terk etmemiştir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra ona olan sevgisinden 

dolayı namaz kıldığı yerleri öğrenip oralarda namaz kılar, yürüdüğü yollarda yürür, 

gölgelendiği ağaçların altında oturur, kurumasınlar diye onları sulardı. Abdullah’ın bu 

halini görüp yadırgayanlar bile olurdu. Hz. Peygamber’in selâmlaşma konusundaki 

buyruklarını yerine getirme hususunda son derece titiz davranırdı. Bundan dolayı hiçbir 

işi olmadığı halde sadece Müslümanlarla selâmlaşmak için sokağa çıkar, büyük küçük 

karşılaştığı herkese selâm verirdi.27 

7. Abdullah b. Amr b. Âs 

Hicretten yedi yıl kadar önce Mekke’de dünyaya geldi. Süryânîce’yi iyi bilen 

Abdullah’ın yazısı da güzeldi. Bu sebeple Hz. Peygamber’den duyup da ezberlemek 

istediği hadisleri unutmamak için yazardı. Bazı sahâbîler, duyduğu her sözü not etmesini 

doğru bulmayınca Allah Resûlü’ne müracaat etmiş, o da kendisinden duyduğu her sözü 

ve her davranışını yazabileceğine dair izin vermişti. Abdullah, eṣ-Ṣaḥîfetü’ṣ-ṣâdıḳa adıyla 

 
26 M. Yaşar Kandemir, “Abdullah b. Ömer”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

1988), 1/127. 
27 İbn Ḥacer, el-İṡâbe, 6/290-302; Kandemir, “Abdullah b. Ömer”, 1/127. 
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topladığı bu hadisleri bir sandıkta itinayla korur ve kendisini hayata bağlayan şeylerin 

başında Ṣaḥîfe’nin geldiğini söylerdi. Hatta kendisine yöneltilen bazı soruların 

cevabını Ṣaḥîfe’ye bakarak verirdi. Rivayet ettiği hadis sayısı bakımından en önde gelen 

Ebû Hüreyre, kendisinden fazla hadis bilen tek sahâbînin Abdullah b. Amr olduğunu 

belirtmiş, bunun sebebini de onun Hz. Peygamber’den duyduğu hadisleri yazmasına 

bağlamıştır.28 

Resûlullah’ın (s.a.s.) himaye ettiği çocuk sahâbîlerden Abdullah, yaşlandığı zaman 

Hz. Peygamber’in kendisine gösterdiği kolaylıklardan yeteri kadar faydalanmadığından 

ötürü pişmanlık duyduğunu söylemiştir. 

8. Abdullah b. Zübeyr 

Hicretin ikinci yılı zilkade ayında (624) Medine’de doğdu. Babası aşere-i 

mübeşşereden Zübeyr b. Avvâm, annesi Esmâ binti Ebû Bekir’dir. Hicretten sonra 

Medine’de muhacirler arasında dünyaya gelen ilk çocuk olması dolayısıyla doğumu 

büyük bir sevinç uyandırdı ve adı Hz. Peygamber tarafından konuldu. Halife Hz. Osman, 

Hz. Ebû Bekir tarafından mushaf haline getirilen Kur’ân-ı Kerîm’in nüshalarını çoğaltmak 

için kurduğu dört kişilik heyete, kurrâdan olması sebebiyle onu da dahil etmişti.29 

Mekke’nin ileri gelen ailelerinden birine mensup olan Abdullah iyi bir eğitim görmüştür. 

Bizzat Hz. Peygamber’den, babasından, annesinden, dedesi Ebû Bekir ile teyzesi 

Âişe’den, Ömer ve Osman gibi büyük sahâbîlerden rivayette bulunmuştur. 

9. Zeyd b. Sabit 

Hicretten on bir yıl önce (m. 611) Medine’de doğdu. Hazrec kabilesinin 

Neccâroğulları kolundandır. Babası Sâbit, Buâs savaşında öldüğünde Zeyd altı yaşındaydı. 

Annesi Nevvâr bint Mâlik’tir. Çok akıllı ve hâfızası güçlü bir çocuk olan Zeyd, Hz. 

Peygamber Medine’ye gelmeden önce on yedi sûreyi ezberlemişti. Hicretten hemen 

sonra akrabaları tarafından Hz. Peygamber’e tanıtıldı, ezberlediği sûreleri ona okudu ve 

onun takdirini kazandı. Resûlullah, yahudilerle yaptığı görüşmeler ve yazışmalar sırasında 

kendisine yardımcı olması için Zeyd’in İbrânîce (veya Süryânîce) yazmayı öğrenmesini 

istedi; o da kısa sürede bu yazıyı öğrendi. Bedir Gazvesi’nde esir düşen müşriklerin okur 

yazarlarından okuma yazma öğrenenler arasında Zeyd de vardı. Zeyd b. Sâbit’in ayrıca 

Farsça, Rumca, Kıptîce ve Habeşçe bildiği, Farsça’yı kisrânın elçisinden, Rumca’yı 

Resûlullah’ın hâcibinden, Habeşçe’yi ve Kıptîce’yi de yine Resûlullah’ın hizmetçilerinden 

öğrendiği rivayet edilmektedir. Yaşı küçük olduğundan Uhud Gazvesi’ne katılmasına izin 

verilmedi ve şehirde kalanları korumakla görevlendirildi. Hendek Gazvesi’nde hendek 

 
28 Bkz.: İbn Ḥacer, el-İṡâbe, 6/308-311; M. Yaşar Kandemir, “Abdullah b. Amr b. Âs”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1/85. 
29 Hakkı Dursun Yıldız, “Abdullah b. Zübeyr b. Avvâm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 1988), 1/145. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/asere-i-mubessere
https://islamansiklopedisi.org.tr/asere-i-mubessere
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kazılırken çıkan toprağı taşımaya yardım etti. Resûl-i Ekrem onun bu gayretini görünce, 

“Ne kadar iyi bir çocuk!” diye takdirlerini bildirdi.30 

Sonuç 

Âlemlere rahmet olarak gönderilen ve yüce bir ahlak üzere olduğu bildirilen Hz. 

Peygamber tüm varlıklara, özellikle de çocuklara sevgi ve şefkatle yaklaşmıştır. Çocuklara 

karşı bir kere bile yüzünü astığı görülmemiş, sert konuştuğu duyulmamıştır. Hz. 

Peygamber’in onları çok sevdiği gibi çocuklar da kendisini çok severdi.  

Allah Resûlü “Velisi olmayanın velisi benim” sözleriyle toplumdaki kimsesizlere 

sahip çıkmış, rahmet kanatlarıyla onların üzerine eğilmiştir. Hz. Peygamber, yaşadığı 

sürece çevresinde bulunan küçük yaştaki çocuk sahâbîleri koruması altına alarak onların 

İslâm ahlâkı ile yetişmesine ehemmiyet göstermiştir. Nitekim bu çocuk sahâbîler, gerek 

Hz. Peygamber dönemi olsun gerek vefatı sonrasında İslâm Medeniyetinin oluşmasında 

temel yapı taşlardan olmuşlardır. Hz. Peygamber; bir devlet başkanı, aile reisi, vahiy 

muhatabı olduğu gibi aynı zamanda bir muallimdi. Bu vasfıyla Asr-ı saâdet döneminde 

himayesine aldığı çocukları titizlikle eğitmiştir. Hz. Peygamber, Hz. Hatice ve Ümmü 

Seleme’nin çocuklarını kendi öz çocuklarından ayırt etmez onları da kendi çocukları gibi 

sever ve himaye ederdi. Efendimiz, himayesinde bulunan çocuklarla olan ilişkilerinde 

dikkat çeken en önemli husus, onların dostluğunu ve güvenini kazanmak için gösterdiği 

çabadır. Resûlullah’ın kendilerine gösterdiği bu ilgi ve alakaya muhatap olan küçük 

sahâbîlerin, ona karşı muhabbetleri derinleşmiş ve Abdullah b. Ömer örneğinde 

görüldüğü gibi Hz. Peygamber’in vefatından sonra bile onun sünnetini yaşatma gayretini 

sürdürmelerini sağlamıştır. 
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HZ. PEYGAMBER VE YETİMLER 

Abdurrahim ARSLAN 

 

Giriş  

Ebeveynler, bir kişinin çocukluğundaki hayatının temel dayanağıdır. 

Ebeveynlerinden birinin veya her ikisinin de kaybedilmesi, insan kişiliğinin oluşumu 

üzerinde ciddi bir olumsuz etkiye sahiptir. Zira bir çocuğu maddi ve manevi yönden 

hayata hazırlayan, hayat yolculuğunda karşılaşılan sıkıntılara karşı ona yardım eden, 

onurlu bir hayat sürdürebilmesi ve yetişip topluma faydalı bir birey olması için her türlü 

imkânı seferber eden onun ebeveynleridir. Ebeveynler, çocuk için destek ve korumayı 

temsil eder. Onların mevcudiyeti, çocuklarının kararlılığını güçlendirir. Onların kaybı, 

çocuklarının kendilerini yalnız, çaresiz ve korumasız hissetmelerine neden olur. Fakat 

sünnetullah gereği bazı çocuklar daha hayata başlamadan, bazıları ise daha hayatın 

başında ebeveynlerini kaybederek yetim kalabiliyor. Yetimler, içinde yaşadığı toplumdan 

ilgi, sevgi, yardım ve iyilik beklerler. Bundan dolayıdır ki insanları yoktan var eden 

yaratıcı, indirdiği kitaplar ve gönderdiği elçiler vasıtasıyla insanlara, yetimlere iyilikte 

bulunulmasını emretmiş (Nisa 4/36) ve indirdiği son kitabında bu hususta önceki 

ümmetlerden söz aldığını buyurmuştur (Bakara 1/83). Yüce ahlaklara sahip bir toplumun 

oluşmasına ehemmiyet veren elçiler halkasının son temsilcisi Hz. Peygamber de 

toplumun temelini şefkat ve sosyal dayanışma üzerine kurmuştur. Bu toplumda 

insanların birbirleriyle ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini beyan ederken, özellikle 

toplum içinde yer alan güçsüzlerin gözetilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Şüphesiz 

sosyal yapı içerisinde gözetilmesi gerekenlerin başında yetimler gelmektedir. Zira bir 

çocuk ebeveynlerini kaybetmekle, onu karşılıksız seven, ilgi gösteren ve onun için her 

türlü fedakarlığı göze alan, kendisine karşı fıtraten en şefkatli ve hayattaki en büyük 

destekçilerini yitirmiştir. Kendisi de yetim büyüyen Resûl-i Ekrem, yetimlerin toplum 

içinde kendilerini ezik hissetmemeleri ve onurlu bir hayat sürdürebilmeleri için onların 

terbiyelerine, himaye edilmelerine ve onlara karşı güzel davranılmasına büyük önem 

vermiş ve toplumu yetime karşı özen ve ilgi göstermeye teşvik etmiştir. Bu hususlardan 

yola çıkarak bu çalışmamızda; her konuda en güzel örnek olan Resûl-i Ekrem’in yetimlere 

ilgili ortaya koyduğu prensipler, onun yetimlere nasıl davrandığını, onlarla nasıl ilgilenip 

onları sevindirdiğini, yetimlerin hakkına verdiği önem ve bu hususlarda yaptığı uyarıları, 

yetimin topluma yararlı bir birey olarak yetişmesi için yaptığı tavsiyeleri ve bu tavsiyeler 

ışığında Asr-ı Saâdet’te yetimlere sahip çıkma bilincinin toplumda nasıl oluştuğunu 

ortaya koymaya çalışacağız.  

 
 Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
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1. Yetimlerin Himaye Edilmesine Yönelik Hz. Peygamber’in Ortaya Koyduğu 

Prensipler  

Hz. Peygamber’in yetimlerle ilgili ortaya koyduğu prensiplere geçmeden önce, 

İslâm öncesi Arap toplumunda yetimlerin içinde bulunduğu duruma kısaca değinmekte 

fayda vardır. Câhiliye toplumunda doğal sebeplerin yanında Araplar arasında sık sık 

meydana gelen ve uzun yıllar süren savaşlar, birçok çocuğun yetim kalmasına neden 

oluyordu. Kur’ân-ı Kerîm’de câhiliye toplumunda yetimlerin gördüğü kötü muameleye 

tafsilatlı bir şekilde yer verilmiş ve onların bu tutumları şiddetli bir şekilde kınanmıştır.1 

Nitekim “Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.” (Fecr, 89/17) meâlindeki âyet, 

câhiliye toplumunda yetimlerin durumunu açıkça ortaya koymaktadır. Ca‘fer b. Ebî Tâlib, 

Necâşî’ye hitaben yaptığı konuşmasında toplumsal çürümenin yaşandığı İslâm öncesi 

Arap toplumunun durumunu şöyle tasvir etmiştir: “Ey Melik! Biz cahil bir kavimdik. 

Putlara tapar, leş yer, her türlü kötülüğü işlerdik. Akrabalarımızla ilişkimizi keser, 

komşuluk hakkına riayet etmezdik. İçimizden güçlü olanlar, zayıf olanları ezerdi. (...) Allah 

içimizden bir Peygamber gönderdi. O bizi her türlü çirkin, yüz kızartıcı söz ve işlerden, 

yalan söylemekten, yetim malı yemekten, iffetli kadınlara dil uzatmaktan ve iftira 

etmekten menetti”.2 

Câhiliye döneminde kadınlara ve çocuklara savaşıp ganimet elde edemedikleri 

gerekçesiyle miras hakkı tanınmıyordu. Konuyla ilgili aktarılan şu rivayet câhiliye 

döneminde yetimlerin maruz kaldığı muameleyi açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İbn 

Abbas’tan rivayet edildiğine göre, Câhiliye devrinde, bir adamın yanında yetim bir kız 

olduğu zaman onun üzerine elbisesini atardı. O böyle yapmakla kızın evlenmesini 

engellemiş olurdu. Yetim kız, güzel olur ve o adamın hoşuna giderse onunla kendisi 

evlenir ve malını yerdi; yetim kız çirkin ise, kendisi onunla evlenmez ancak ölünceye 

kadar başkasıyla da evlenmesine izin vermezdi ve öldüğünde de onun varisi olurdu.3  

Câhiliye toplumunda sosyal ilişkiler, gücü önceleyen bir yapıya sahipti. Güçlünün 

hak sahibi olduğu zihniyet, güçsüzlerin sürekli haksızlığa maruz kalmasına neden 

oluyordu. Hele hâmisi olmayan, kimsesiz yetimler her türlü haksızlığa uğruyordu. 

Toplumdan iyilik görmesi bir yana, yetim, babasının bıraktığı mirastan bile mahrum 

bırakılıyor, hayatını sıkıntı içinde geçirmesine mahkûm ediliyordu. Hz. Peygamber’in 

müdahil olduğu şu olay yetimlerin içinde bulunduğu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 

Ebû Cehil bir yetimin vasîsi idi, malına el koymuş ve onu evden atmıştı. Bir gün o yetim 

perişan bir halde ona geldi ve kendi malından bir şeyler istedi. Ebû Cehil öfkeyle onu 

 
1 Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi iki âyette yetimlerle alakalı konulara değinilmiş ve yetimlere iyi davranılması 

emredilmiştir. 
2 Süheylî, Abdurrahman b. Abdullah b. Ahmed es-Süheylî, er-Ravzü’l-ünüf ve’l-meşr‘u’r-rivâ, (y.y.: Dâru’l- 

Kütüb’i’l-Hadisiyye, 1967), 3/246.  
3 Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmi‘u’l-beyân ‘an te’vîli âyi’il-Kur’ân, (Beyrut: 

Müessesetü’r-Risâle 2000), 9/256-264. 
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kovdu. Kureyş'in ileri gelenleri de çocukla alay ederek, “Muhammed'e git de senin 

hakkını alsın” dediler. Yetim onların niyetlerini anlamadığı için Hz. Peygamber’e gelip 

yardımcı olmasını istedi. Hz. Peygamber hiçbir muhtacı reddetme gibi bir âdeti olmadığı 

için kalktı, onunla beraber Ebû Cehil'in yanına gitti. Ebû Cehil “buyurun” deyip yetimin 

malını verdi. Kureyş'liler bunun üzerine Ebû Cehil'e serzenişte bulundular, “sen de 

sapıttın, Muhammed gibi Sabileştin” dediler. “Hayır” dedi, “sapıtmadım fakat onun 

sağında solunda birer harbe (mızrak) gördüm, vermeyecek olsam saplanacak diye 

korktum”.4 Netice olarak sosyal ilişkilerin güce dayandığı bu dönemde, güçsüz kesimin 

başında yer alan yetimler gözetilmediği gibi her türlü haksızlığa uğramış, hor görülmüş ve 

ezilmişlerdir.  

Yeni bir toplum inşa eden Hz. Peygamber, hayatı sevgi ve şefkat çerçevesinde 

şekillendiren yüce ahlakları önemsemiş, toplumu sosyal dayanışma hususunda birleştirici 

manevi gayeler üzerinde ısrarla durmuştur. Mü’minlerin birbirleriyle münasebetlerinin 

nasıl olması gerektiğini beyân etmiş ve mü’minler arasındaki bağları, 

birbirini destekleyen binanın tuğlalarına benzetmiştir.5 Resûl-i Ekrem mü’minlerdeki 

sevgi, merhamet ve himaye gibi duyguların gücünü ve bir mü’minin, mü’min kardeşleri 

hakkındaki hissiyatının derecesini şu sözlerle betimlemiştir: “Mü'minler birbirlerini 

sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun 

bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa 

tutulurlar”.6 Resûl-i Ekrem’in bu sözlerinden öğrenilecek önemli hususlardan biri: bir 

mü’minin başına gelen belâ ve musibetleri, bütün mü'minler kendilerine dert 

edinmelidir. Kuşkusuz insanın başına gelebilecek en büyük musibetlerden biri de 

yetimliktir. Zira ebeveynlerini kaybeden bir çocuk kendini yalnız, çaresiz ve hayatın 

zorluklarına karşı tehdit altında hisseder. Bundan dolayı da yetim kalmanın acılarını ve 

üzüntülerini yaşamış biri olarak Hz. Peygamber, bizzat yetimlerin sorunlarıyla ilgilenmiş, 

çözümler getirmiş ve bu konuda ümmetine önemli uyarılarda bulunmuştur. Hz. 

Peygamber’in yetimlerle ilgili ortaya koyduğu prensipleri, yetimi korumak ve ona kefalet 

etmek başlıkları altında toplamak mümkündür.  

1. 1. Yetimi Korumak 

Hz. Peygamber, her ne şekilde olursa olsun ister sözlü ister fiilî hatta sert bir bakış 

dahi olsa yetimlere eziyet etmekten ve onları incitmekten insanları sakındırmıştır. 

Yetimlerin hukuku üzerinde hassasiyetle duran Hz. Peygamber, “Allahım! İki zayıf 

 
4 Şeyhzâde Muhammed b. Muslihuddîn Mustafa, Hâşiyetü Muhyiddîn Şeyzâde ‘alâ Envâri’t-te’vîl ve esrâri’t-

te’vîl, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1999.), 8: 697-698; Halebî, Ebü’l-Ferec Nûrüddîn Alî b. Bürhâniddîn 
İbrâhîm b. Ahmed Halebî, İnsânü’l-‘uyûn fi sîreti’l-emîni’l-me’mûn, (Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 2012), 1/506. 

5 Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, el-Cami‘u’s-sahîh, (İstanbul: el-
Mektebetü’l-İslamiyye, 1979), “Salât”, 88; Müslim, “Birr”, 65.  

6 Buhârî, “Edeb”, 27; “Müslim, “Birr”, 66. 
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kimsenin, yetim ve kadının hakkını ihlal etmekten herkesi şiddetle sakındırıyorum”.7 

buyurmak suretiyle insanları bu hususta şiddetle uyarmıştır. Hz. Peygamber, insanları 

yetimleri incitmekten sakındırdığı gibi yetim malı yemenin insanı helâke götüren şirk, 

cana kıymak, iftira atmak, faiz yemek gibi büyük günahlar arasında zikretmiş, 

mü’minlerin bundan şiddetle kaçınması gerektiğini vurgulamıştır.8 Yetim malını yemek 

bir yana yetim malına zarar verebilme ihtimaline karşı bile Hz. Peygamber uyarıda 

bulunmuştur. Nitekim bu konuda yeterli görmediği Ebû Zer el-Gifârî’ye hitaben: “Ey Ebû 

Zer, ben seni zayıf görüyorum. Ben kendim için istediğimi senin için de isterim. Sakın iki 

kişi üzerine âmir olma ve yetim malına da velilik yapma”.9 Hz. Peygamber’in kızı Fâtıma, 

yanında iki hanımla birlikte gelerek, savaş esirlerinden ev işlerinde kendilerine yardımcı 

olacak kadınlar tahsis etmesini istediklerinde, “Bedir’in yetimleri sizden daha 

önceliklidir.” demiş ve çok sevdiği kızının isteğini geri çevirmiştir.10 Yetimlere ait olan 

Mescid-i-Nebevî’nin inşa  edildiği arsanın onların istememelerine rağmen karşılığını 

ödemesi Hz. Peygamber’in bu konudaki hassasiyetinin açık bir göstergesidir.11 Hz. 

Peygamber, “Yetimlerin mallarını işletin ki zekât onu yiyip bitirmesin”12 sözleriyle de 

yetimlere ait malların ticaret yoluyla arttırılmasını istemiştir.  

1. 2. Kefalet Etmek 

Hz. Peygamber, yetimin kendisine ve topluma yararlı bir birey olarak yetişmesine 

önem vermiştir. Kişiliği oluşurken yetimin güvenli bir ortamda büyümesine ve psikolojik 

açıdan sağlıklı yetişmesi üzerine ısrarla durmuştur. Hz. Peygamber’in öğretilerine göre 

yetim topluma yük ve çevresine bir kötülük olarak görülmemelidir. Aksine toplum için 

dünya hayatında rahmet kapılarından bir kapı, ahirette cehennem azabından kurtuluş 

vesilesi ve Hz. Peygamberle cennette yan yana olma sebebidir. Hz. Peygamber, 

ümmetine kendi çocuklarıyla ilgilendikleri gibi yetimlerle ilgilenmesi gerektiğine işaret 

etmiş, şahadet ve orta parmaklarını açarak, “Yetimi koruyup gözetenle cennette böyle 

yan yana olacağız.” buyurmuştur.13 Yetimi koruyup gözeten kimsenin cennette Hz. 

Peygamber’e bu derece yakın olmasının hikmeti şöyle açıklanmıştır. Çünkü Hz. 

Peygamber din konusunda bilgisiz olan bir topluma gönderilmiş, nübüvvetiyle onlara dini 

öğretmiş ve rehberlik etmiştir. Aynı şekilde yetime kefalet eden kimse de kefaletiyle din 

 
7 İbn Mâce Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd b. Mâce el-Kazvînî, es-Sünen, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts.), “Edeb”, 

6. 
8 Buhârî, “Vesâyâ”, 23; Müslim, “İman”, 145. 
9 Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî en-Nesâî, es-Sünen, (Halep: Mektebetü’l Matbu‘ati’l-

İslamiyye, 1986), “Vesâyâ”, 10. 
10 Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî, es-Sünen, (Beyrut: Dâru’l-Kitabi’l-Arabî, ts.), 

“Harâc”, 19-20. 
11 Sıbt İbnü’l-Acemî, Ebü’l-Vefâ Burhânüddîn İbrâhîm b. Muhammed b. Halîl et-Trâblusî el-Halebî, Nûrü’n-

nibrâs ʿalâ Sîreti İbn Seyyidinnâs, (Dımaşk: Dârü’n-Nevâdir, 2014), 3/345. 
12 Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî, el-Cami‘u’s-sahîh, (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabiyye, 

1962), “Zekât”, 15. 
13 Buhârî, “Talak”, 25. 
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hatta dünya konusunda bilgisiz olan yetime dinini öğretmiş ve dünya hayatında ona 

rehberlik etmiştir.14 Hadiste geçen “yetimi koruyup gözeten” şeklinde çevirdiğimiz  “  كافل

 Kâfilü’l-Yetim ifadesi; geçim, terbiye, eğitim vb. konularda yetimin işlerini bizzat ”اليتيم  

üstlenen kimseyi ifade eder.15 Vicdanı rahatlatmak için bir yetimin avuçları arasına bozuk 

para sıkıştırmak yetimi gözetmek olmadığı gibi süslü binalarda ücretli çalışanlara teslim 

ederek yetime sığınak hayatı yaşatmak da yeterli değildir. Yetimi koruyup gözetmek her 

şeyden önce onu Müslüman toplumun bir unsuru ve Müslüman ailenin bir üyesi olarak 

kabul etmekle olur. Dolaysıyla bir Müslüman evladıyla nasıl ilgilenmesi gerekiyorsa 

yetimiyle de aynı şekilde ilgilenmelidir. Yetimi koruyup gözetmek, edep ve eğitimiyle 

ilgilenmektir. Ona hayatın zorluklarına karşı rehberlik etmektir. Hayatını onurlu bir 

şekilde sürdürebilmesi için bedenini, namusunu, onurunu ve malını korumaktır. Yetimi 

koruyup gözetmek, hayatla ilgili tecrübeleri onunla paylaşmaktır. Hakiki manada koruma 

ve gözetme, ona maddi ve manevi destek olmak, vakit ayırıp bizzat ilgilenmek, onu 

sevindirmek ve ona yalnız olmadığını hissettirmekle olur.   

Hz. Peygamber, yetimi korumanın sadece maddi ve bireysel bir faaliyet olmadığını 

manevi ve toplumsal bir görev olduğunu beyan etmiş ve bu hususta Müslümanları şu 

sözleriyle teşvik etmiştir, “Müslümanlar içinde en hayırlı ev, kendisine iyilik yapılan bir 

yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar içinde en kötü ev ise kendisine kötülük yapılan 

bir yetimin bulunduğu evdir”.16 Yetimin aile ortamında yetişmesi onu maddi ve manevi 

bakımdan dış dünyadan gelebilecek olumsuzluklara karşı koruması açısından önemlidir. 

Ancak sadece aile ortamında bulunması yeterli değildir, yetime ayrıca iyi davranmak, ona 

aile sıcaklığını yaşatmak gerekir. Yetime evde bir fazlalık gözüyle bakıp, onu bir hizmetçi 

gibi kullanıp canından bezdirmek onu daha da yalnızlaştıracaktır. Yetim varlıklı olup 

maddi açıdan hiçbir şeye ihtiyaç duymayabilir. Fakat manevî açıdan her çocuk gibi ilgi, 

şefkat ve bir aile sıcaklığına muhtaçtır. Dolaysıyla bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesi 

ve bu bilincin toplamda yerleşmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.  

Hz. Peygamber, her fırsatta insanların dikkatlerini sevgi ve şefkate muhtaç olan 

yetimlere çevirmiştir. Kalbinin kasvetinden şikâyet eden bir adama Hz. Peygamber, 

“Kalbinin yumuşamasını ve ihtiyacın olan şeylere kavuşmayı ister misin? Öyle ise yetime 

merhamet et, başını okşa, yediğinden ona yedir ki, kalbin yumuşasın ve muhtaç olduğun 

şeylere kavuşasın.” buyurarak tavsiyede bulunmuştur.17 Hz. Peygamber bu nebevî 

beyanla yetimi sadece maddi açıdan desteklemenin yeterli olmadığına, manevi açıdan da 

 
14 İbn Hacer, Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Ali İbn Hacer, el-Askalânî. Fethu’l-bârî fî şerhi Sahîhi’l-Buhârî, 

(Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 1379), 10/463. 
15 Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref en-Nevevî, el-Minhâc fî şerhi Sahîhi Müslim b. Haccâc, (Beyrut: Dâru 

İhyâi’t-Turâsi’l-Arabiyye, 1392), 18/113. 
16 İbn Mâce, “Edeb”, 6. 
17 Heysemî, Nûrüddîn Alî b. Ebî Bekr el-Heysemî, Mecmaʿi’z-zevâʾid ve menbaʿi’l-fevâʾid, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 

1412), 8/293 
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ihmal edilmemesi gerektiğine işaret etmiştir. Yetime iyi muamelede bulunmak sadece 

onu korumak, onun ihtiyaçlarını gidermekten ibaret değildir. Bir yetimin sevinmesi, 

mutlu olması için yapılan her türlü hareket iyi muamele kapsamındadır. Allah’ın emaneti 

olan yetime her iyilikte de Allah’ın rızası ve mükâfatı vardır. Aynı zamanda yetimle 

ilgilenmek, ihtiyaçlarını karşılamak, onu duyurmak insanın şahsiyeti ve ahlakı üzerinde de 

etki yaptığı anlaşılmaktadır.  

2. Hz. Peygamber’in Yetimleri Himaye Etmesi ve Onlarla İlgilenmesi 

Hayattaki en büyük destekçilerini kaybeden bir çocuğun çaresizlik, karamsarlık ve 

gelecek kaygısı gibi bir tür duygusal kargaşa yaşayabileceğinin farkında olan Hz. 

Peygamber, yetimleri sevgi ve şefkate muhtaç insanlar olarak görür ve yetimler söz 

konusu olduğunda gönlü merhamet ve gözü yaşla dolardı. Hz. Peygamber, hayatı 

boyunca kimsesizlerin kimsesi oldu. Bazen bir köşede ağlayan bir yetimin başını okşadı 

bazen mahzun bir çocuğu sevindirdi bazen de sofradaki ekmeğini onlarla paylaştı. 

Yetimler konusunda çok hassas olan Hz. Peygamber, itilip kakılan ve aile şefkatinden 

mahrum kalan yetimlere sevgi ve ilgisini fiilî olarak ortaya koymuştur.  

2. 1. Hz. Peygamber’in Yetimleri Himaye Etmesi 

Hz. Peygamber, insanları yetimlere iyilik yapmaya teşvik ve hakları konusunda 

duyarlı olmaya davet etmekle kalmamış yetimleri hâne-i saâdetinde barındırmış ve 

onlara özel bir ilgi göstermiştir. Kaynaklarda belirtildiği üzere Hz. Peygamber, ilk evliliğini 

Hz. Hatice ile yapmıştır. Hz. Hatice, daha önce iki evlilik yapmış ve bu evliliklerden kalan 

çocukları vardı. Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber’le evlenmeden önce yaptığı evliliklerden 

doğan çocuklarının sayısı ve isimleri konusunda da kaynaklarda farklı rivayetler vardır.18 

Zübeyr b. Bekkâr (ö. 256/870), Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber’le evlenmeden önce yaptığı 

evliliklerden ‘Atîk b. ‘Âiz ile yaptığı evlilikten Hind, Ebû Hâle ile yaptığı evlilikten Hind ve 

Hâle isimli çocukları zikreder.19 Ancak diğer kaynaklarda Ebû Hâle ile yaptığı evlilikten 

Hind ve Hâle dışında Tahir isimli bir çocuk da zikredilmiştir.20 Ayrıca Hz. Hatice’nin eski 

eşi Ebû Hâle’nin Hâris adında bir çocuğunun olduğu, Hz. Peygamber’e iman ettiği ve 

İslâm’ın ilk şehidi olduğu zikredilmektedir.21 Hz. Hatice’nin bu çocuklarından Hind b. Ebî 

Hâle annesi Hatice Hz. Peygamber’le evlendikten sonra da annesinin evinde kaldığı 

anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber’in terbiyesi altında yetişmesinden dolayı kaynaklarda 

“Rabîbü’n-Nebî” unvanlıyla anılmıştır. Hind, genç yaşta Müslüman olmuş ve Medine’ye 

hicret etmiştir. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldığı rivayet edilir. Hz. Peygamber’in 

şemâiline dair rivâyetiyle tanınan Hind, Hz. Peygamber’in vasıflarını çok fasih ve beliğ bir 
 

18 Ömer Sabuncu, Son Peygambere İlk İnanan İnsan Müminlerin Annesi Hz. Hatice, (İstanbul: Semerkand 
Yayıncılık, 7. Basım, 2018), 33. 

19 Ebû Abdillâh Zübeyr b. Bekkâr, Kitâbü nesebi Ḳureyş, (Kahire: Dâru’l-Ma‘ârif, ts.), 22. 
20 Süheylî, er-Ravzü’l-ünüf, 2/245-246; İbn Hacer, Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Ali İbn Hacer el-Askalânî, 

el-İsâbe fî temyîzi’s-sahâbe, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.), 3/315. 
21 İbn Hacer, el-İsâbe, 1/605. 
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tarzda anlatırdı.22 Hz. Hasan üvey dayısı Hind b. Ebî Hâle’ye Resûlullah’in hilyesini 

sorarken, içinde bulunduğu hâlet-i rûhiyeyi şu sözleriyle dile getirmiştir: “Dayım Hind b. 

Ebî Hâle, Allah Resûlü’nün hilyesini çok güzel anlatırdı. Kalbimin O’na bağlı kalması ve 

O’nun izinden gidebilmem için, dayımdan Allah Resûlü’nden bir şeyler anlatmasını arzu 

ederdim”.23 Kaynaklarda Hz. Hatice’nin diğer çocukları hakkında detaylı bilgi 

bulunmamakla birlikte isimleri sahâbe arasında zikredilmiş, ancak Hind için kullanılan 

“Rabîbü’n-Nebî” unvanı onlar için kullanılmadığı görülmektedir. Muhtemelen, Hz. Hatice 

Hz. Peygamber’le evlendikten sonra bu çocuklar dönemin geleneklere göre babalarının 

yakınları yanında yaşamışlarıdır. Ancak Hz. Peygamber bu çocuklarla görüşmüş ve 

ilgilenmiştir. Bu çocuklarından Tahir b. Ebî Hâle Hz. Peygamber tarafından Yemen’de bir 

bölgeye âmil olarak görevlendirilmiş, Hz. Ebû Bekir döneminde ridde olaylarında önemli 

hizmetler ifa etmiştir.24 

Hz. Hatice’nin ikinci eşi ‘Atîk’le olan evliliğinden dünyaya gelen Hind bint ‘Atîk 

Müslüman olmuştur. Evlilik çağına kadar Hz. Hatice ile beraber yaşayan Hind, amcası 

oğlu Sayfî b. Ümeyye b. ‘Abid b. Abdillah b. ‘Umer b. Mahzûm ile evlendi. Onunla 

evliliğinden doğan çocuğa bir nevi Peygamber Efendimize olan sevgilerinin nişanesi 

olarak Muhammed ismini vermiştir. Hind’in oğlu Muhammed’in çocukları daha sonra Hz. 

Hatice’nin torunları olmaları hasebiyle “Tâhire’nin Çocukları” anlamında “Benû Tâhire” 

diye çağrılırdı. Hz. Hatice “Ümmü Hind” diye çağrılıyordu.25  

Hz. Peygamber Ümmü Seleme ile evlendiğinde eski eşinden Seleme, Ömer, 

Zeyneb ve Dürre adlarında iki erkek iki kız olmak üzere dört çocuğu vardı. Hz. Peygamber 

bu çocukları evine aldı ve onlarla çok yakından ilgilendi. Ümmü Habibe ile de hicretin 

yedinci yılında evlendi. Ümmü Habîbe'nin de bir yetimi vardı. Ümmü Habîbe'nin yetimi 

ise kızdı.26 Hz. Peygamber, Ümmü Seleme'nin ve Ümmü Habibe’nin çocuklarını kendi 

çocukları gibi sever onlara çok nazik davranırdı. Bu çocuklarla şakalaşır, kendilerini sever 

ve onlara babalarını aratmazdı. Bu çocukların Hz. Peygamberle münasebetlerine kısaca 

değinmek istiyoruz.  

Seleme: Ümmü Seleme’nin büyük oğludur. Hz. Peygamber Ümmü Seleme ile 

evlendiğinde, nikâh akdini Seleme gerçekleştirmiştir. Hz. Peygamber, amcası Hamza’nın 

kızı Ümame’yi onunla evlendirmiştir. Nikâhlarını kıydıktan sonra ashaba dönerek, 

 
22 İbn Hacer, el-İsâbe, 6/657-658.  
23 Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî, eş-Şemâ’ilü’n-nebeviyy, (Beyrut: Müessesetü’l-Kütübi’s-

Sakafiyye, 1412), 35. 
24 İbn Hacer, el-İsâbe, 3/515. 
25 İbn Sa‘d, Ebu Abdillah Muhammed b. Sa‘d b. Menî el-Hâşimî el-Basrî, et-Tabakâtu’l-kebîr, (Beyrut: Dâru’s- 

Sâdır, ts.), 8/15; Sabuncu, 39. 
26 İbn Seyyidinnâs, Ebü’l-Feth Fethuddîn Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Ya’murî ‘Uyûnü’l-eser 

fi fünûni’l-meğazî ve’ş-şemâil ve’s-siyer, (Medine: Mektebetu Dâri’t-Turâs, 1992), 2/397-400. 
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“Görüyorsunuz ki ben onu mükâfatlandırdım.” buyurmuş, bunu, annesini 

Peygamberimize nikâhlamasının bir mükâfatı olarak bildirmiştir.27 

Ömer: Ümmü Seleme Peygamberimizle evlendiğinde Ömer küçük bir çocuktu. Hz. 

Peygamber vefat ettiğinde de dokuz yaşında olduğu rivâyet edilir. Ömer, Hz. 

Peygamber'in kendilerini nasıl yetiştirdiğini şöyle anlatır: “Resûlullah’ın terbiyesinde 

yetişen bir çocuktum. Yemekte elim, tabağın her tarafında dolaşıyordu. Bunun üzerine 

Rasûlullah bana şöyle buyurdu: ‘Evlat! Allah’ın ismini an, sağ elinle ve önünden ye!’ 

bundan sonra hep böyle yedim”.28 

Zeyneb: Habeşistan’a doğdu. İlk adı “Berre” iken Resûlullah tarafından “Zeyneb” 

olarak değiştirilmiştir. Hz. Peygamber Ümmü Seleme ile evlendiğinde Zeyneb daha 

sütten kesilmemiş bir çocuktu. Bir keresinde Hz. Peygamber, küçük Zeyneb’in yüzüne 

şaka ile biraz su serpmiş ve onu neşelendirmişti. Zeyneb, yaşlandığı zaman bile yüzünde 

gençliğin tazeliğini korur, bilenler de bunu yüzüne serpilen suya bağlarlardı. Yaşadığı 

döneminde, kadınlar arasında, fıkıh alanında en bilgili hanım sayılan Zeyneb uzun bir 

ömür sürmüştür.29 

Dürre: Diğer kardeşleri gibi Peygamber’in himaye ve terbiyesinde yetişmiştir. 

Ümmü Seleme’nin diğer çocuklarına nispeten daha çok hadis ezberlemiş ve rivâyet ettiği 

ifade edilmiştir.30  

Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb, geride Ali adında bir erkek ve Ümâme adında bir kız 

çocuğu bıraktı. Hz. Peygamber Ümâme'yi çok severdi. Hz. Peygamber bir keresinde 

namaz kılarken Ümâme'yi de omuzlarında taşıyordu. Rükûa vardığında onu yere 

koyuyor, secdeden kalkınca yine omuzlarına alıyordu. Bir defasında Hz. 

Peygamber’e içinde akik bir kolye bulunan birkaç parça hediye gelmişti. Ümâme bir 

köşede oynuyordu. Hz. Peygamber bu kolyeyi ailesinden en sevdiği kişiye vereceğini 

söyledi. Hz. Peygamber’in eşleri Hz. Âişe'ye vereceğini düşündüler. Fakat Hz. Peygamber, 

Ümâme'yi çağırdı ve kolyeyi onun boynuna taktı.31  

2. 2. Hz. Peygamber’in Yetimlerle İlgilenmesi 

Hz. Peygamber’in yetimlere karşı tutumunun en güzel örneği Enes b. Mâlik’e olan 

davranışlarında görülmektedir. Hz. Peygamber, yetim olan Enes b. Malik’in talim ve 

terbiyesiyle çok yakından ilgilenmiştir. Hz. Enes, Hz. Peygamber’e on yıl hizmet ettiğini, 

 
27 İbn Hacer, el-İsâbe, 3/149. 
28 Buhârî, “Et'ime”, 2-3; Müslim, “Eşribe”, 108.  
29 İbn Hacer, el-İsâbe, 2: 99. 
30 İbnü’l-Esir, Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed eş-Şeybanî İbnü’l-Esir el-Cezerî, Üsdü’l-ğabe fi ma‘rifeti’s-

sahâbe, (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1994), 7/102-103. 
31 İbnü’l-Esir, Üsdü’l-ğabe, 7/20 
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O’nun kendisine daima şefkatle ve merhametle davrandığını, Hz. Peygamber’den bir 

defa bile azar işitmediğini söylemiştir.32  

Hz. Peygamber, Es‘ad b. Zürâre'nin yetimlerine vasilik yapmıştır. Bilindiği gibi Es‘ad 

b. Zürâre, Medinelilerden İslâm’ı ilk kabul eden kişidir. Akabe bîatlarında bulunmuş ve 

Medine’de İslâm’ın yayılmasına büyük katkıları olmuştur. Mus‘ab b. Umeyr, onun 

himayesinde Medine’de faaliyet göstermiştir. Es‘ad, hicretten sonra ilk ölen, cenaze 

namazı Hz. Peygamber tarafından ilk kıldırılan ve Ensar'dan Bakî‘  mezarlığına ilk 

defnedilen sahâbîdir. Hicretten dokuz ay sonra ölen Es‘ad b. Zürâre, vefatından önce 

Kebşe, Habibe ve Fürey‘a adlı kızlarını Hz. Peygamber’e vasiyet etmişti. Hz. Peygamber 

bu çocuklara kendi çocuklarından farksız, hatta daha titiz bir şekilde muamele etmiştir. 

Hangi hanımının yanına gitse onları da yanında götürürdü. Evlilik çağına geldiklerinde de 

onların evlilikleriyle bizzat ilgilenmiştir.33 Hz. Peygamber Es'ad b. Zürâre'nin kızı 

Fürey‘a’nın düğün gecesinde Hz. Âişe’ye düğünde neler yaptıklarını sormuş, Hz. Âişe 

gelini teslim ettik ve döndük demesi üzerine, Hz. Peygamber, Hz. Âişe’ye Ensâr gazel 

okumayı seven bir toplumdur, ey Âişe! Şöyle diyemez midin?  

Size geldik, size geldik. Bizi kutlayın, biz de sizi kutlayalım.  

Esmer buğday olmasaydı vadinize yerleşmezdik. 

Kırmızı altın olmasaydı size gelmezdik.34 

 Hz. Peygamber şehit çocuklarıyla yakından ilgilenir ve onların ihtiyaçlarını 

gözetirdi. Hz. Peygamber’in amcasının oğlu Ca‘fer b. Ebû Tâlib, Mû’te gazvesinde şehit 

düşmüştü. Hz. Peygamber Ca‘fer’in şehadetini haber alır almaz, hemen onun evine 

koşmuş, gözyaşları içinde çocuklarını bağrına basıp koklamış, üzüntülü olmaları 

nedeniyle Ca‘fer ailesine yemek hazırlanmasını emretmiştir. Abdullah b. Ca‘fer anlatıyor, 

Hz. Peygamber’in anneme gelip babamın ölüm haberini verdiği zamanı iyi hatırlıyorum. 

Annem bu habere inanamadı. Hz. Peygamber benim ve kardeşimin başını okşadı, 

gözlerinden yaşlar akıp sakalına damlıyordu. Sonra şöyle dua etti: “Allah’ım, şüphesiz 

Ca‘fer, en güzel mükâfata erişti. Zürriyetinden onun arkasında bıraktığın kullarından en 

iyisini ona halef yap.” Hz. Peygamber Ca‘fer ailesine taziye için üç gün zaman verdi. 

Sonra onlara gelerek, “Bugünden sonra kardeşime ağlamak yok.” diye buyurdu. Sonra, 

“Kardeşimin çocuklarını bana getirin.” dedi. Abdullah b. Ca‘fer bizi toplayıp getirdiler, 

kendimizi annelerini yitirmiş kuş yavruları gibi hissediyorduk. “Bana berber çağırın.” diye 

buyurdu. Berber çağrıldı, başlarımızı tıraş etti. Sonra Hz. Peygamber, “Muhammed, 

amcamız Ebû Talib’e benziyor. Abdullah ise benim ahlakıma ve yaratılışıma benziyor.” 

dedi. Sonra elimden tutup kaldırdı ve şöyle buyurdu, “Allahım! Ca‘fer ailesine sen halef 

 
32 Buhârî, “Edeb”, 39. 
33 İbn Sa‘d et-Tabakâtu’l-kebîr, 3/610; İbn Hacer, el-İsâbe, 1/54-56. 
34 İbn Sa‘d, et-Tabakâtu’l-kebîr, 8/440; İbn Hacer, el-İsâbe, 8/48. 
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ol. Abdullah’a ticari satışlarında bereket ihsan et.” Bu duayı üç kez tekrarladı. Sonra 

annemizin yanına geldi. Annemiz ona yetim ve yalnızlık içinde kaldığımızı söyledi, ona 

dert yandı. Bunun üzerine, “Ben onların dünya ve ahretteki velileri olduğum halde sen 

onların fakir ve çaresiz kalmalarından mı korkuyorsun?” diye buyurdu.35 Yine Mûte 

gazvesinde şehit olan Zeyd b. Hârise’nin çocuklarını ziyaret eden Hz. Peygamber, Zeyd’in 

küçük kızı Rukiye, Hz. Peygamber’in yüzüne ağlamaklı gözlerle bakınca, Hz. Peygamber 

kendini tutamamış ve hüngür hüngür ağlamaya başlamıştır.36 

Hz. Peygamber’in bizzat ilgilendiği yetim çocuklardan biri de Bişr b. ‘Akrabe’dir. 

Bazı kaynaklarda ismi “Beşir” olarak geçer. Ancak İbn Hacer isminin Bişr olduğuna dair 

görüşün sahih olduğunu belirtmiştir. Künyesi Ebü’l-Yemân’dir. Cüheyne kabilesindendir. 

Çocukluk yıllarında babası Akrabe ile birlikte Hz. Peygamber'i ziyarete gitti. Hz. 

Peygamber de onu yanına oturtup başını okşadı ve Bahîr olan adını Bişr olarak değiştirdi. 

Kendisinin bildirdiğine göre dilinde bulunan kekemelik Hz. Peygamber’in duasıyla geçmiş 

ve yaşlandığı zaman saçları ağardığı halde Hz. Peygamber'in elinin değdiği kısımlar siyah 

kalmıştır. Bişr, babası şehit olduktan sonra Hz. Peygamber'in kendisiyle nasıl ilgilendiğini 

şöyle anlatmıştır. “Babam Resûlullah’la birlikte katıldığı gazvelerden (Uhud) birinde şehit 

oldu. Resûlullah savaş dönüşü yanımızdan geçtiği sırada ağlıyordum. Resûlullah durdu ve 

bana ‘Ağlama, ben senin baban olsam, Âişe de senin annen olsa razı olmaz mısın?’ dedi. 

Ben de ‘Evet, razı olurum, ey Allah’ın Resûlü!” dedim.37 Sahâbeden Enes b. Fedale Uhud 

gazvesinde şehit düşmüştü. Savaştan sonra akrabaları Enes’in oğlu Muhammed’i Hz. 

Peygamber’in yanına getirdiler. Onu şefkat ve muhabbetle bağrına basan Hz. 

Peygamber, hiçbir şekilde satılmamak ve başkasına devredilmemek şartıyla bir hurma 

bahçesini ona bağışladı.38 Böylece onu başkalarına muhtaç olmaktan korumuş oldu.  

3. Toplumda Yetimlere Sahip Çıkma Bilincinin Oluşması 

Yetimlere sahip çıkma ya da sahip çıkmama hususu aslında fıtratla ilgilidir. Bir 

insanın fıtratı dış etkilerle bozulmamışsa yetimlere karşı duyarsız kalması söz konusu 

değildir. Eğer yetimlere karşı bir ilgisizlik ya da duyarsızlık varsa, fıtratın bozulduğunun 

göstergesidir. Fıtratını muhafaza edenler yetimler hususunda herhangi bir güdülenmeye 

ihtiyaç duymazlar. Allah insanın fıtratına yardımlaşma duygusunu yerleştirmiştir.39 Hele 

yardım edilen kişi yetim gibi toplumun en zayıfı, en fazla bakıma muhtaç olan kesimi ise, 

fıtrattaki bu duygunun hareketsiz kalması mümkün değildir. İşte yukarıda geçen kalbinin 

katlığından şikâyet eden adama Hz. Peygamber’in, “kalbinin yumuşamasını istiyorsan 

 
35 İbn Kesîr, Ebü’l-Fidâ İmâdiddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, (Mısır: Hicr 

Neşriyat, 1997), 6/ 442-443. 
36 İbn Sa‘d, et-Tabakâtu’l-kebîr, 3/46; İbn Hacer, el-İsâbe, 7/648. 
37 İbn Hacer, el-İsâbe, 1/302. 
38 İbn Hacer, el-İsâbe, 1/125. 
39 Cemal Ağırman, Fert ve Toplumun Yetim ve Öksüzlere Karşı Sorumlulukları, (Din bilimleri Akademik 

Araştırma Dergisi, 2007), 13. 
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yetime merhamet et, başını okşa” tavsiyesi, bu fıtrat bozukluğunun nasıl tedavi 

edileceğini göstermektedir. Çünkü kim kınanması gereken bir ahlak hastalığına 

yakalanmışsa, ona zıt olan ilaçlarla tedavi edilecektir. Böylece kibir, alçakgönüllülükle, 

cimrilikle cömertlikle ve kalbin katılığı sevgi ve şefkat göstermekle tedavi edilir.40 Bunula 

birlikte Hz. Peygamber, birtakım emir ve tavsiyelerde, müjde ve mükâfatlarla teşviklerde 

bulunarak, yetimler hususunda Müslümanları sorumlu tutmuş ve kendisi bu konuda en 

güzel örnek olmuştur. Hz. Peygamber’i üsve-i hasene olarak gören bir Müslümanın bu 

emir ve tavsiyelere müjde ve mükâfatlara duyarsız kalması düşünülemez. Nitekim 

Resûlullah o müjdelerin birinde yetimleri sahiplenip onlara kol kanat gerenlerin cennete 

gireceğini belirtmiştir. İbn Abbas anlatıyor, Resûlullah buyurdu ki: “Kim Müslümanlar 

arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dâhil ederse, affedilmez bir günah 

işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır”.41 Başka bir beyanında Hz. 

Peygamber, “Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömür boyu geceleri 

namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama kılıçla Allah yolunda cihad 

etmiş gibi sevap alır”.42 buyurarak yetimi gözetmenin sevabını oruç, namaz ve cihad gibi 

ibadetlere denk tutmuştur. 

Sahâbe Hz. Peygamber’in bu tavsiyelerini kendilerine prensip edinmişler ve her 

hayırlı işte olduğu gibi yetime iyilik etme konusunda da ümmete örnek olmuşlardır. Hz. 

Peygamber’in hayat tarzına harfi harfine uyma ve onun emirlerini aynen yerine getirme 

hususunda ashâb-ı kirâm içinde müstesna bir yeri olan Hz. Ömer’in oğlu Abdullah, 

rivayet edildiğine göre sofrasında bir yetim bulunmaksızın yemek yemezdi. Bir gün 

Abdullah yemek istedi, yemek geldi. Yetimini çağırdı ama onu bulamadı. Abdullah 

yemeğini bitirdikten sonra yetim geldi. Ancak yemek bitmişti. Bunun üzerine Abdullah, 

kavrulmuş un ve bal getirip onun önüne koydu ve “Buyur! Vallahi sen aldanmadın.” 

dedi.43 (Benim yediğimden daha iyisine sahip oldun, demek istedi). Abdullah, bir yetimi 

gördüğünde başını okşar ve ona bir şeyler verir ve Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu 

aktarırdı: “Yetimin ağlamasından dolayı Rahmân’nın Arşı titrer, Cenâb-ı Hak meleklerine: 

Ey meleklerim! Babası toprakta medfûn olan bu yetimi kim ağlattı? der melekler, 

‘Rabbimiz, Sen en iyi bilensin.’ derler. Cenâb-ı Hak meleklerine der ki: Ey meleklerim! 

Şahit olun. Kim onu sakinleştirip ve memnun ederse, kıyamet gününde ben de onu 

memnun edeceğim”.44  

 
40 Münâvî, Zeynüddîn Muhammed Abdürraûf b. Tâcilʻarîfin b. Nûriddîn Alî el-Münâvî, Feyzü’l-kadîr şerhu’l-

Câmiʻi’s-sağîr, (Beyrut: Dârü’l-Mʻarife, 1972), 1/142. 
41 Tirmizî, “Birr”, 14. 
42 İbn Mâce, “Edep”, 6.  
43 Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-Kurtubî, el-Câmiʿ li-ahkâmi’l-Kurʾân, 

(Beyrut: Müessesetü’r-Risâle 2006), 21/459. 
44 Kurtubî, el-Câmiʿ li-ahkâmi’l-Kurʾân, 22/349. 
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Hz. Peygamber’in terbiyesinde yetişen, onu üsve-i hasene kabul eden sahâbe, 

Allah’ı hoşnut etmek, Hz. Peygamber’in müjdesine mazhar olmak, yetimlere babanın 

yokluğunu hissettirmemek için yetimler hususunda hiçbir fedakârlıktan 

kaçınmamışlardır. Kaynaklarda yer verilen sahâbenin bir yetim kız için yaptıkları şu 

tartışma, Asr-ı Saâdet’te yetimlere sahip çıkma bilincinin ne derece oluştuğu göstermesi 

bakımından önemlidir. Hz. Hamza’nın Selmâ bint. Ümeys adındaki eşinden olan kızı 

Ümâme, babası Hz. Hamza’nın Uhud’da şehit düşmesinden sonra Mekke’de yalnız başına 

kalmış yetim bir çocuktu. Hz. Peygamber, Umretü’l-kazâ dönüşü Ümâme’yi yanına alıp 

Medine’ye getirdi.45 Medine’ye vardıklarında Ümâme’nin himayesi konusunda Hz. Ali ile 

Ca‘fer b. Ebû Tâlib ve Zeyd b. Hârise arasında anlaşmazlık çıktı. Hz. Ali, Ümâme’yi 

Mekke’den kendisinin getirdiğini, ayrıca onun amcasının kızı olduğunu, bundan dolayı 

kendi himayesinde kalması gerektiğini söyledi. Ca‘fer ise Ümâme ile amca çocukları 

olmaları yanında eşi Esmâ bint Umeys’in onun teyzesi olduğunu söyledi ve Ümâme’nin 

kendisinin yanında kalmasını istedi. Zeyd de Resûlullah’ın kendisiyle Hamza’yı kardeş ilân 

ettiğini, bu sebeple Ümâme’nin kardeşinin kızı sayıldığını, onun bakımıyla ilgilenme 

konusunda önceliği bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem teyzenin anne 

gibi olduğunu belirterek Ümâme’nin teyzesinin yanında kalmasını uygun gördü ve onun 

himayesini Ca‘fer’e verdi.46  

 Ebû Lübâbe ile bir yetim arasında yaşanan şu hadise Hz. Peygamber ve sahâbenin 

yetimlere nasıl sahip çıktıkları ve onlarla nasıl ilgilendiklerini ortaya koymaktadır. 

Vâkıdî’nin (ö. 207/823) aktardığına göre Ensar’dan Ebu Lübâbe ile yine Ensar’dan bir 

yetim arasında bir hurma ağacı yüzünden anlaşmazlık çıkar. Hz. Peygamber Ebû 

Lübâbe’nin lehine hüküm verince yetim üzülür. Hz. Peygamber yetimin üzüldüğünü 

görünce ondan hakkını çocuğa bağışlamasını ister. Kendisine bunun karşılığında cennette 

bir hurma bahçesi bağışlanacağını söyler. Fakat Ebû Lübâbe bunu kabul etmez. O sırada 

İbnü’d-Dehdâhe, Hz. Peygamber’e yetime bir hurma bahçesi bağışladığı takdirde 

kendisinin ne gibi bir mükâfata erişeceğini sorar. O da cennette bir bahçe 

bahşedileceğini bildirir. İbnü’d-Dehdâha bu hurma ağacına karşılık bir hurma bahçesini 

vererek, ağacı satın alır ve o yetime bağışlar.47 Kaynaklarda yer alan bu ve benzeri 

rivayetler Asr-ı Saâdet’te Hz. Peygamber’in tavsiye ve teşvikleriyle yetimlere sahip çıkma 

bilincinin oluştuğu görülmektedir. Bu nedenledir ki Hz. Ali ölüm döşeğinde bile toplumun 

 
45 Hz. Peygamber Mekke’den ayrılırken Hz. Hamza’nın kızı Ümâme, teyzesi Meymûne ile evlenen Allah 

Resûlü’nün peşine düştü ve kendisini de beraber götürmesini istedi. Bunu gören Hz. Ali, Ümâme’yi Hz. 
Fâtıma’ya verdi, o da onu devesinin mahfesine aldı. Rivayete göre Hz. Ali Hz. Peygamber’e “Amcamızın 
kızını müşriklerin elinde bırakıp gidemeyiz.” demiş, Allah Resûlü de Ümâme’nin beraberlerinde gelmesine 
müsaade etmiştir. Ömer Sabuncu, “Hz. Meymûne bint Hâris”, Peygamber Evinin Hanımları, (İstanbul: Siyer 
Yayınları, 2020), 83. 

46 İbn Sa‘d et-Tabakâtu’l-kebîr, 3/8.  
47 Vâkıdî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Vâkıdî el-Eslemî, Kitâbü’l-Megâzî, (Beyrut: 1966), 

1/82. 
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dikkatini yetimlere çekmiş ve çocuklarına yaptığı vasiyette, “Allah için, Allah için, 

yetimleri doyurun, sakın onları zayi etmeyiniz.” demiştir.48  

Şüphesiz Hz. Peygamber’in yetimler hakkındaki emir ve tavsiyelerine uyulur ve 

uygulamaları örnek alınırsa, toplumda yetimlerin sorunları çözülecektir. Bundan dolayı 

da bu bilincin toplumda oluşması ve bir değer haline gelmesi için toplumun 

bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bir toplumun yetimlere verdiği önem ve sunduğu 

imkanlar o toplumun medeniyette ulaştığı seviyenin bir göstergesi, o toplumda yaşayan 

bireylerin merhamet duygularının ispatıdır. Toplum yetimlere emanet gözüyle bakmalı 

onları zayi etmemelidir. Yetimlere ilgi göstermeyen, onlara sahip çıkmayıp zayi eden 

toplum, kendi akıbetinin o yetimlerin akıbetinden farklı olmayacağından emin 

olmamalıdır. Kısaca, yetimlerin farkında olmak, onlara sahip çıkıp önem vermek medenî 

bir toplumun özelliğidir. Nice yetimler, ellerinden tutacak, kendilerine hayatın zor ve katı 

şartlarını öğretecek rehberleri olmadığı için ezilmişler, itilip kakılmışlar ve âdeta kötü 

insan olmaya zorlanmışlardır. Bu yetimlere sahip çıkanlar, toplumun bir eksikliğini 

gidermiş, bir yarasını sarmış olurlar. Daha da önemlisi insan olmanın sorumluluğunu 

yerine getirmiş olurlar.  

Sonuç  

Hz. Peygamber’in oluşturduğu toplumun temelini şefkat ve sosyal dayanışma 

oluşturur. Mü’minlerin, birlikte yaşadığı güçsüzlere karşı maddi ve manevi 

yükümlülükleri vardır. Toplum yapısının ayrılmaz bir parçası olan yetimleri gözetmek ve 

korumak bu alanın öncelikli görevlerindendir. Hz. Peygamber, söz ve davranışlarıyla 

yetimlere nasıl bakılması gerektiği hususunda ümmetine rehberlik yaparak örnek 

olmuştur. Hz. Peygamber bu hususta ortaya koyduğu önemli prensiplerle maddi 

korumadan daha çok yetimin ebeveynlerini kaybetmesiyle yitirdiği karşılıksız ve saf sevgi, 

ilgi ve fedakarlığı en üst düzeyde vermeye çalışmış ve bu bilinci toplumda yaymaya 

gayret etmiştir. Bu noktadan hareketle yetimler yalnızca yaşamın maddi 

gereksinimlerine ihtiyaç duyanlar olarak görülmemeli. Aksine, sevgi ve şefkate muhtaç 

insanlar olarak görülmeli. Dolayasıyla yetimi gözetme sadece maddî anlamda onun 

bakımını üstlenmek değildir. Yetimin psikolojik durumu dikkate alınmış, toplum 

kendisine karşı özen ve ilgi göstermeye teşvik edilmiştir. Yetim hor görülmeyecektir, ona 

karşı güler yüzlü olmak, ona sevgi göstermek ve onu sevindirmek Allah rızasını 

kazanmaya vesiledir. 

Yetimin malı korunmalıdır. Muhtaç durumda ise ihtiyaçları karşılanmalıdır. Yetime 

iyi bir hayat koşulları sağlanmalı, bakımını üstlenen kimse hayatî tecrübelerini onunla 

paylaşmak suretiyle onu istikbale hazırlamalıdır. Yetimi koruma ve gözetme bir ibadet 

olarak görülmeli, nasıl ibadetler bizi Allah’a yakınlaştırmaya, cennete girmeye, azaptan 

 
48 İbn Ebü’l-Hadîd, Ebû Hâmid İzzüddîn Abdülhamîd b. Hibetillâh b. Muhammed el-Medâinî, Şerhu Nehci’l-

belâġa, (Bağdat: Dâru’l-Kitabi’l-Arabî, 2007), 9/6; İbn Kesîr, el-Bidâye, 11/16.  
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korunmaya vesileyse aynı şekilde yetimi gözetmek, onunla ilgilenmek, onu hayata 

hazırlamak da insana Allah rızasını kazandırır. Kısacası yetim bir iyilik projesi ve hayır 

kazanma kapısıdır. Bir yetime el uzatmak kişiye cenneti kazandırır. 

İlk Müslümanlar Hz. Peygamber’in yetimlerle ilgili ortaya koyduğu prensipleri 

hayatlarında uygulamışlardır. Onların yaşamlarına göz atan biri, yetimi nasıl gözettiklerini 

açıkça görecektir. 

Netice itibariyle Hz. Peygamber, toplumu yetimlerin maddi ve manevi haklarından 

sorumlu tutmakla, haklarını güvence altına almıştır. Hz. Peygamber’in söz ve 

uygulamalarında, başta yetim olmak üzere güçsüzlerin desteklenmesine büyük önem 

verilmiş ve İslâm toplumunda hiçbir güçsüzün korumasız, başkalarının istismarına açık 

halde bırakılmaması hususu üzerinde önemle durulmuştur. 
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HZ. PEYGAMBER’İN KÜÇÜK OLDUKLARI İÇİN SAVAŞA ALMADIĞI ÇOCUKLARIN 

TESBİTİ VE BUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Cuma KARAN 

 

Özet 

Rahmet elçisi olarak gönderilen Hz. Peygamber, savaşlara çocukları almayarak 

insanlığa hem İslam’ın rahmet boyutunu göstermiş hem de basiret ve ferasetle hareket 

ederek geleceğe dair okumalarında ne kadar isabetli kararlar alabildiğini ortaya 

koymuştur. Dolayısıyla toplumun gelecekteki en güzel yatırımı olan çocuklar hakkında 

aldığı kararları ve attığı adımları onun sadece söylemlerinden ibaret olmadığını bilakis 

uygulamalarında da ortaya koyduğunu görmekteyiz. 

Zira çocuklar bir yandan masum oluşlarından dolayı diğer yandan toplumun 

geleceğinde önemli roller ve zorlu görvler üstleneceklerinden dolayı erken dönemlerinde 

savaş meydanla-rında ölüme mahkum edilerek telef olmamalıydılar. Çünkü gerçekten de 

masum olan çocuklar, henüz oyun çağlarında iken savaş meydanlarına sürülme gibi zor 

şartları hak etmiyorlardı. 

Hz. Peygamber dönemini anlatan temel siyer kaynaklarına baktığımızda çocuk ve 

küçük-ler sınıfına giren bireylerin bir kısmının Müslümanların ilk zaferi ve aynı zamanda 

ilk meydan muharebesi olan Bedir savaşında, diğer bir kısmının ise Uhud savaşında yani 

müslümanların ölüm-kalım savaşları diyebileceğimiz en zor zamanlarında Hz. Peygamber 

tarafından geri çevrildiklerini görmekteyiz. Yine İslam’ın, sayıca kendilerinden çok fazla 

olan Müşriklere karşı koymaya çalıştığı böyle zor bir döneme rağmen, çocukları savaş 

ortamından uzak tutması, onları topluma daha faydalı birer birey olarak yetiştirme 

arzusunun yanı sıra O’nun ne kadar ileri görüşlü olduğunu ve aynı zamanda toplum 

menfaatini nasıl öncellediğini göstermesi açısından dikkat çekicidir.  

Nitekim daha sonra Kuran’ın cem edilmesinde görev alan heyetin başkanı seçilen 

Zeyd b. Sabît, kendi döneminin en iyi hukukçularından olan Abdullah b. Ömer ve Bizans 

üzerine gönderilen ordunun komutanı olarak atanan Üsâme b. Zeyd b. Hârise, henüz 

çocuk yaşlarda oldukları için Hz. Peygamber tarafından savaştan alıkonulan çocuklardan 

sadece birkaçıdır.  

Bu itibarla; tebliğimiz, rahmet elçisi olan Hz. Peygamberin savaştan alıkoyduğu bu 

çocukların hem tespiti hem de daha sonra İslam’a ve Müslüman topluma yaptıkları 

olağan üstü önemi haiz hizmetlerin bilinmesi üzerine bir değerlendirme olacaktır. 

 

 

 
 Dr. Öğr. Üyesi, Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
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Giriş 

Hz. Peygamberin cehaliyenin bütün yönleriyle hakim olduğu Ceziretü’l Arap’a 

gelmesi, O’nun sadece bu bölge insanları için veya belli bir zaman diliminde yaşayanlar 

için değil, aksine bütün yeryüzü çoğrafyasına ve kıyamete kadar yaşayacak olan tüm 

insanlığa rAHmet olmuştur. Nitekim Yüce Allah; “biz seni ancak alemlere rAHmet olarak 

gönderdik”1 ifadesiyle rahmet elçisi unvanı böylece tescil etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v), 

“Alemlere Rahmet” olma unvanını hayatının her alanında fiilen de göstermiştir.  

Söz konusu alanlardan biri de cahiliyenin vazgeçilmez uygulamalarından biri olan 

ve yılın kahir ekseriyetini kapsayan kan davaları, çatışmalar ve savaşlar konusudur. Zira 

asabiyet uğruna küçük büyük denilmeden insanların birbirlerini acımasızca öldürdüğü ve 

bu öldürmeyi de kendileri için bir övünç kaynağı olarak gördüğü; öfkenin, acımasızlığın, 

şiddetin ve intikam duygusunun hayata egemen olduğu bu alanda bile Allah Resulü 

(s.a.v)’in savaşın da bir ahlakı ve bir hukukunun olması gerektiğini ifade ederek, rahmet 

ve merhamet anlayışından asla ödün vermemiştir. Bununla beraber savaşı önlemek 

adına bütün çabalar tüketilince ve çarpışma kaçınılmaz bir hal aldığı zamanda bile Allah 

Resulü (s.a.v) rahmet elçisi olmanın bir gereği olarak düşman tarafının sadece 

savaşanlarıyla savaşılması gerektiğini, yaşlılara, hastalara, mabedlerine çekilmiş din 

adamlarına, kadınlara ve çocuklara dokunulmaması gerektiğini temel bir prensip olarak 

ortaya koymuştur. Nitekim Yüce Allah’ın “Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. 

Fakat aşırı gitmeyin2 buyruğunda zaruret durumunda savaşa izin verilmekle birlikte “aşırı 

gitmeyin” denilerek de haddin aşılmaması gerektiği vurgulanmıştır. “Aşırı gitmek”ten 

maksat ise; çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve savaşmaya gücü olmayanlardır.3  

Müslümanlara savaş izninin verilmesiyle4 beraber Allah Resulü, Medine’de 

seriyyeler düzenlemek suretiyle düşmana karşı varlığını göstermiş, istihbarat toplamakla 

beraber düşmanı ekonomik açıdan zayıflatma cihetine gitmiş ancak savaş hukukuna son 

derece riayet etmiştir. Zira “Allah"ın adıyla ve Allah yolunda savaşın! Allah"ı inkâr 

edenlerle savaşın! Fakat hainlik yapmayın, zulmetmeyin, öldürdüğünüz kimselerin 

organlarını kesmeyin ve çocukları öldürmeyin.”5 Buyruklarıyla bu konudaki tüm ilkeleri 

ortaya koymuştur.  

Bu ilkelerden biri de konumuzla yakından ilgili olan ‘çocukları öldürmeyin’ emridir. 

Dolayısıyla Hz. Peygamber toplumun en masum kesimi diyebileceğimiz çocukların 

öldürül-mesini sözleriyle yasakladığı gibi, ölüdürülmelerine sebep olacak ortamlar olan 

savaş meydanlarına sürülmelerine de bizzat uygulamalarında izin vermemiştir.  

 
1 Enbiya, 21/107. 
2 Bakara, 2/190. 
3 Zemahşerî, Keşşaf, (Kum: Neşru’l Belağe, 1992), 1/235.  Geniş bilgi için bk. Hüseyin Çelik, “Kuran’da Savaşla 

İlgili Getirilen Düzenlemeler”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6/3 (2017), 22-51. 
4 Hacc, 22/39,40. 
5 Tirmizî, Diyât, 14. 



 Cuma Karan                                                                                                              | 211 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

Hz. Peygamber; çocuk olduğu için Bedir savaşına katılmasına izin vermediği ama 

daha sonra vefatından kısa bir süre öncesinde Bizans üzerine gönderdiği orduya 

komutan olarak tayin ettiği genç Üsâme b. Zeyd’e şu önemli talimatları vermiştir: 

Kadınlara, çocuklara ve eli kılıç tutmayan yaşlılrı asla öldürmeyin!6 Allah Resulü’nun bu 

ve buna benzer buyrukları, daha sonraki dönemlerde İslam’ın savaş hukukunun 

temellerini oluşturmuştur.   

İslami ve insanî hassasiyetle Hz. Peygamber Müslümanların en çok ihtiyaç 

duyduğu bir zamanda yaşları küçük oldukları için gönüllü olarak savaşa katılmak 

isteyenleri geri çevirmiştir. Kaynaklarımızda savaştan geri çevrilen bu sahablerin geri 

çevriliş olayının nedeni olarak “صِغرنا
ُ
 biz küçük görüldük” ifadesiyle zikredildiğini / است

görmekteyiz.7 Bu geri çevrilmelerin yaşandığı iki savaş vardır. Bunlardan biri Bedir, diğeri 

ise Uhud savaşıdır.  

1. Bedir Savaşı ve Hz. Peygamberin Savaştan Geri Çevirdiği Çocuklar 

1. 1. Bedir Savaşı (2/624) 

Müslümanlar için ilk meydan muharebesi8 olan Bedir Savaşı; İslam tarihinde birçok 

açıdan bir dönüm noktası olan bir savaştı. Mekkeliler ile Müslümanların savaşı; Mekke 

dönemi itibari ile olaya bakıldığında; Hz. Peygamberin tek başına, desteksiz, kimsesiz, 

bütün Mekkenin ittifakına, para ödülüne rağmen hicret ederek onların elinden 

kurtulmayı başarma öyküsüdür. Müslümanların her konudaki lederi olma unvanıyla 

Peygamberin bu kurtuluşu Mekkeli müşrikleri daha azdırmıştı. Bunun farkında olan Hz. 

Peygamber, Mekkelilerin can damarının ticaret olduğunu bildiğinden onları ekonomik 

yönden vurmanın an be an yollarını ve fırsatını kolluyordu. Nitekim Ebu Süfyan’ın büyük 

bir kervan ile Şamdan dönüşünü takip eden Hz. Peygamber 315 kişilik9 bir ordu ile 

kervanı elde etmek için yola çıkmıştı. İlk defa böylesi büyük ve düzenli bir ordu ile yola 

çıkan Hz. Peygamber, her konuda hem hassas davranıyor ve hem de disipline önem 

veriyordu. Medine’nin çıkışında belli bir mesafeden sonra Ebu Ayîne kuyusunda orduyu10 

teftiş ederek saymış ve küçük yaşta olduklarını tespit ettiği tam 10 çocuğu sırf bu 

gerekçeye dayanarak Bedir savaşından geri çevirmiştir. Kaynaklarda isimleri geçen bu 

geri çevrilen çocuklar şunlardır:11 

1. Abdullah b. Ömer (ُن ُعَمر  هللِا بآ
ُ
د  (َعبآ

2. Zeyd b. Sabît ( اِبٍت
َ
ُن ث  بآ

ُ
د يآ
َ
 (ز

 
6 Vâḳıdî, el-Meğâzî, 3/1117. 
7 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 5/285. İbn Ebî Şeybe, el-Muṡannef, 18/539. Buḫârî, et-Târîḫu'l-Evsaṭ, 2/909. 
8 17 Ramazan (14 Mart 624) Cuma sabahı her iki ordu erken saatlerde Bedir’e doğru yola çıktı (19, 21 ve 27 

Ramazan tarihleri de rivayet edilmiştir) Geniş bilgi için bk. Mustafa Fayda, “Bedir Gazvesi”, Diyanet İslam 
Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV.Yayınları, 1992), 5/325-327. 

9 Bazı rivayetlerde bu sayının 305 olduğu da söylenmiştir. Bk. İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 2/11. 
10 İbn Ḥibbân, es-Siḳât, 1/152. 
11Vâḳıdî, el-Meğâzî, 1/216. Belâẑurî, Ensâbu'l-Eşrâf, 1/316. 
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3. Nu’mân b. Beşîr ( ُن َبِشتر
 بآ
ُ
َمان عآ

 
 (الن

4. Zeyd b. Erkam ( َم
َ
ق رآ
َ
ُن أ  بآ

ُ
د يآ
َ
 (ز

5. Üsâme b. Zeyd ( ٍد يآ
َ
ُن ز  بآ

ُ
َساَمة

ُ
 (أ

6. Useyd b. Zuheyr ( آ َهتر
ُ
ُن ظ  بآ

ُ
د َسيآ

ُ
 (أ

7. Berâ b. Âzib (ُن َعاِزب اُء بآ َ َ ت 
ْ
 (ال

8. Ebu Saîd el-Hudri ( ُبو 
َ
رأ

آ
د
ُ
خ
ْ
َسِعيٍد ال ) 

9. Raf’i b. Hadîc ( ِديٍج
َ
ُن خ  (َراِفُع بآ

10. Arabe b. Evs ( ٍس وآ
َ
ُن أ  بآ

ُ
 (َعَراَبة

 1. 2. Uhud Savaşı (3/625) 

İslam tarihinde Bedir savaşından sonra12 en önemli olarak görülen savaş Uhud 

savaşıdır. Bu savaş bir çok konuda önemli noktalar içermiştir. Bedir savaşında büyük bir 

yenilgi alan Mekkeli müşrikler intikam yemini ederek Bedir savaşının sebebi olan ve 

neticede kurtulan kervanın da kârı bu savaşa harcanmıştır. Dolayısıyla bir sene sonra Ebu 

Sufyan’ın komutasında kurulan ve Mekkeli Müşriklerden oluşan büyük bir ordu, 

Medine’ye yakın olan Uhud dağı eteklerinde Müslümanlarla ğinde karşı karşıya gelmiştir. 

Bedir savaşı tecrübesine de sahip olan Hz. Peygamber, insan hayatını her şeyin üstünde 

tutuyor ve Bedir savaşında olduğu gibi savaş öncesinde orduyu Şeyheyn denilen mevkide 

tekrar teftiş etmiş.13 Bu teftişte yaşları küçük oldukları için savaştan geri dödürülen çocuk 

sayısı 7 kişidir.14 Bunlar; Abdullah b. Ömer, Zeyd b. Erkam, Berâ b. Âzib, Ebu Said el-

Hudri, Cabir b. Abdullah, Zeyd b. Harise, Sa’d b. Habte’dirler.15 Teftiş esnasında daha 

önce Bedir savaşında geri çevrilenlerle Uhud savaşından geri çevrilen çocukların toplam 

sayısı 16 olarak tespit edilmiştir. Bedir ve Uhud savaşında küçük oldukları için geri 

çevrilen çocuk sahabeler şunlardır:  

1. Abdullah b. Ömer (ُن ُعَمر  هللِا بآ
ُ
د  (َعبآ

2. Zeyd b. Sabît ( اِبٍت
َ
ُن ث  بآ

ُ
د يآ
َ
 16(َوز

3. Nu’mân b. Beşîr ( ُن َبِشتر
 بآ
ُ
َمان عآ

 
 (الن

4. Zeyd b. Erkam ( َم
َ
ق رآ
َ
ُن أ  بآ

ُ
د يآ
َ
 (ز

5. Üsâme b. Zeyd ( ٍد يآ
َ
ُن ز  بآ

ُ
َساَمة

ُ
 17(أ

6. Useyd b. Zuheyr ( آ َهتر
ُ
ُن ظ  بآ

ُ
د َسيآ

ُ
 18(أ

 
12 7 Şevval 3 (23 Mart 625) tarihinde Cumartesi sabahı Uhud dağ eteğinden Mekkeli müşriklerle karşı karşıya 

gelindi. Geniş bilgi için bk. Muhammed Hamidullah& Casım Avcı, “Uhud Savaşı”, Diyanet İslam 
Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV.Yayınları, 2012), 42/54-56. 

13 Vâḳıdî, el-Meğâzî, 1/216. 
14 Ebû Nuaym’ın verdiği bilgiye göre ise Uhud savaşında çocuk oldukları için geri çevrilenlerin sayısı 9’dur. Bk. 

Ebû Nuaym, Ebû Nuaym Aḥmed b. Abdullâh b. Aḥmed İsbehânî (ö.430/1039), Maʿrifetu's-Saḥâbe (nşr. 
ʿÂdil b. Yûsuf el-Azzâzî), Dâru'l-Vaṭan, Riyad 1419/1998. 

15 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 5/305. İbnü’l-Esir, Usdu'l-Ğâbe, 2/334. 
16 İbnü’l-Esir, Usdu'l-Ğâbe, 2/334. 
17 İbn Sa’d, Tabakat, 7/590, 632. 
18 İbn Sa’d, Tabakat, 5/299. 
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7. Berâ b. Âzib (ُن َعاِزب اُء بآ َ َ ت 
ْ
 (ال

8. Ebû Saîd el-Hudrî (ر
آ
د
ُ
خ
ْ
ُبو َسِعيٍد ال

َ
 (أ

9. Raf’i b. Hadîc ( ِديٍج
َ
ُن خ  (َراِفُع بآ

10. Arabe b. Evs ( ُن   بآ
ُ
ٍس َعَراَبة وآ

َ
أ ) 

11. Abdullah b.Amr (عبد هللا بن عمرو ) 

12. Amr b. Hazm (عمرو بن حزم) 

13. Ukayb b.Amr ( عقيب بن عمرو) 

14. Said b.Habte ( سعد بن حبتة) 

15. Zeyd b.Cariye (زيد بن جارية  ( 

16. Sa’d b. Hayseme ( سعد بن حيثمة) 

2. Geri Çevrilen Bu Çocuklara Genel bir Bakış:  

Hz. Peygamber tarafından Bedir ve Uhud savaşında küçük oldukları gerekçesiyle 

savaşa alınmayıp geri çevrilen çocukların her biri daha sonraki dönemlerde kendi 

yaşlarına uygun büyük başarılar sağlamışlardır. Böylece insanlığa ve mensup oldukları 

topluma en iyi bir şekilde fayda sağlamışlardır. Hz. Peygamber bu çocukları geri çevirerek 

hem dünyevi gele-ceklerini koruma altına almış hem de Medine savunmasını yapmak 

amacıyla onları onure ederek geri çevirmiştir. Yani siz çocuksunuz, bir iş göremezsiniz 

deyip şevklerini kırma yerine onları yapabildikleri işlere yönledirdiği, bu yüzden 

Medine’de kalmaları gerektiği ve kalırken de Medine koruması gibi önemli bir görevle 

onları onurlandırmıştır.  

 2. 1. Abdullah b. Ömer (ö. 73/693-ُن ُعَمر  هللِا بآ
ُ
د  (َعبآ

Nübuvvetin ücüncü senesinde Mekke’de dünyaya gelen Abdullah, Hz. Ömer b. 

Hattab’ın oğludur. Abdullah, kendi ifadesiyle 13 yaşında iken Bedir’den, 14 yaşında iken 

de Uhud savaşında yaşı küçük olduğu için geri çevrilmiştir.19 Savaşa katılmasına izin 

verilmediği için çok üzülmüş ve ağlamıştır.20 Ancak Hendek savaşında 15 yaşında iken Hz. 

Peygamber tarafında savunma savaşına katılmasına izin verilmiştir.21 Daha sonra 

hayatında başta Hendek olmak üzere Mekke’nin fethi, Şam ve İstanbul seferleri dahil bir 

çok savaşa ve sefere bizzat iştirak etmiştir. Hicri 73 yılında Mekke’de vefat etmiştir. 22 

 2. 2. Zeyd b. Sabît-(ö. 45/665 [?]  اِبٍت
َ
ُن ث  بآ

ُ
د يآ
َ
 (ز

Ebu Said künyesine sahip olan Zeyd b. Sabît, beni Neccaroğullarına mensuptur.  

Hz. Peygamber tarafından küçük olduğu Bedir ve Uhud savaşlarında geri çevrilen 

çocukların başında gelir. İlk katılmasına izin verildiği Hendek savaşında 15 yaşındaydı.23 

 
19  İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 4/133; İbnü’l-Esir, Usdu'l-Ğâbe, 4/21. 
20 Ebû Nuaym, Maʿrifetu’s-Saḥâbe, 3/1707. 
21 Vâḳıdî, el-Meğâzî, 2/453. İbnü'l-Esîr, Câmiʿu'l-Uṡûl, 12/579. İbn Kesir, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 12/233. 
22 İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 3/82. Geniş bilgi için bk. Necmeddin Şeker, Hz. Abdullah b.Ömer, ed. Adnan 

Demircan vd.(İstanbul: Beyan Yayınları 2020. 
23 Vâḳıdî, el-Meğâzî, 2/453. Vâḳıdî, el-Meğâzî, 1/216. İbn Hişâm, es-Sîretu'n-Nebeviyye (nşr. Muṡṭafâ es-

Saḳḳâ v.dğr.), 2/66. Ṭaberî, et-Târîḫ, 2/477. 
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Kendi ifadelerine göre; Hz. Peygamber Medineye geldiiğinde 11 yaşında olup Hz. 

Peygambere götürüldüğünde kurandan onaltı sure ezberlemişti.24 Çok zeki olduğundan 

başta İbranice, Süryanice, Kıbtice’yi Hz. Peygamberin emriyle kısa sürede öğrenmiştir. 

Ferâizi en iyi biledi. Bu sebeple Hz. Ömer Medinenin dışına çıktığında onu yerine vekil 

bırakırdı. Kuran’ın toplatılmasındaki komisyona başkanlık yaptı. Hz. Osman döneminde 

onu korumaya çalıştı.25 İlimde otorite idi. Bu sebeple. 45/665 tarihinde öldüğünde İbn 

Abbas: “işte ilim böyle ölür” demiştir. 26 

2. 3. Nu’mân b. Beşîr (ö. 64/684- ُن َبِشتر
 بآ
ُ
َمان عآ

 
 (َوالن

Künyesi ile beraber tam ismi Ebû Abdillâh (Ebû Muhammed) en-Nu‘mân b. Beşîr b. 

Sa‘d el-Hazrecî olan Numan, hicretten sonra Ensar arasında ilk doğan çocuktur. 

Doğduğunda annesi Amre bnt. Revaha tarafından Hz. Peygambere götürülüp “tahnik” 

yapılan ve Hz. Peygamber’in duasını alan sahabelerdendir.27 Bedir savaşında geri çevrilen 

diğer akranları gibi Numan b. Beşir de küçük olduğu için savaş meydanına alınmayan 

çocuklardandır.28 Müslüman bir ailenin çocuğu olarak Medine’de dünya geldiğinde 

yaşının küçüklüğü sebebiyle Hz. Peygamberden çokça hadis rivayet etmiştir.29  

Hz. Ebu Bekr’in halifeliğini savundu. Muaviye’nin Şam ve el-Cezire valiliğini yaptı. 

Daha sonra Kufe valiliği sırasında Yezid tarafından Hz. Hüseynin taraftarı olduğu gerekçe-

siyle görevden alınmıştır.30 İlerleyen dönemlerde Abdullah b. Zübeyr’in yanında yer aldı. 

Humus valisi olarak görevlendirince halkı İbnü’z-Zübeyr’i desteklemeye davet etti.31 

Mervân b. Hakem’in halifeliği sırasında Humus halkı ona isyan edince oradan kaçmak 

zorunda kalan Nu‘mân, Humus’tan kaçmaya çalışırken 64 yılı Zilhicce ayının ortalarında 

(Ağustos 684 başları) Humus’da katledilmiştir.32 

 2. 4. Zeyd b. Erkam (ö. 68/688-  َم
َ
ق رآ
َ
ُن أ  بآ

ُ
د يآ
َ
 (ز

Ebu Amr künyesine sahip olan Zeyd, Küçük olduğu Uhud savaşına katılmak isteyip 

de Hz. Peygamber tarafından geri çevrilen çocuklardan biridir.33 Hz. Peygamberin toplam 

19 gazveye çıktığını rivayet eden Zeyd b. Erkam bunlardan 17 gazvesine kendisinin 

 
24 İbn Ḳuteybe, el-Maʿârif, 1/260. 
25 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 3/66. 
26 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 2/309. vd. Geniş bilgi için bk. Bünyamin Erul, “Zeyd b. Sabît”, Diyanet İslâm 

Ansiklopedisi (İstanbul: 2013), 44/321-322. Ömer Cide, Zeyd b.Sabît, ed. Adnan Demircan vd. (İstanbul: 
Beyan Yayınları, 2020) 

27 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 5/363. 
28 Vâḳıdî, el-Meğâzî, 1/216. 
29 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 8/176. 
30 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 6/432. 
31 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 7/43. 
32 İbn Saʿd, et-Ṭabaḳâtu'l-Kubrâ Mutemmimu's-Saḥâbe - Ḫâmise, 2/199, 5/366. Mâlik b. Enes, el-Muvaṭṭâʾ, 

5/103. Geniş bilgi için bk. İbrahim Hatipoğlu, Numan b. Beşir, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. (İstanbul: TDV. 
Yayınları, 2007), 33/233-234. 

33Vâḳıdî, el-Meğâzî, 1/21. İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 5/305. Buḫârî, et-Târîḫu'l-Evsaṭ, 2/742. İbn Abdilberr, el-

İstîʿâb, 1/240. 
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katıldığını ifade etmiştir.34 Çocuk olduğundan dolayı önceki gazvelere katılamadığından 

Hz. Peygamber ile ilk katıldığı gazve ise el-Müreysi gazvesidir. Bu savaşta münafıkların 

başı Abdulah b. Ubey b. Selül’ün nifak söylemlerine şahit olmuş ve onun Ensar ile 

Muhacirleri birbirine kırdırmak için plan ve olumsuz söylemini deşifre etmiştir. Nitekim 

Abdullah b. Selül’ün olumsuz propagandalarına ve fitne içerikli sözlerine şahitlik yapması 

Abdullah b. Selül’un hoşuna gitmemiş ve Allah adına yemin ederek bunları yalanlamıştı. 

Ancak kendinden emin olan Zeyd b. Erkam Allah’a yalvararak bu konuda onu 

doğrulayacağı bir vahyi bekledi. Çok sürmeden Medine yolunda iken hep gözleri Hz. 

Peygambere gelecek olan vahiyde olan Zeyd b. Erkam çok sürmeden bu mutlu ana 

kavuştu. Zira münafikun suresinin inmesiyle Zeyd b. Erkam doğrulanmış ve Münafık 

Abdullah b. Selül yalanlanmıştı. Bu sebeple Hz. Peygamber Zeyd b. Erkam’ın kulağından 

tutarak: “Ey delikanlı kulağın vefalı çıktı. Allah senin sözünü tasdik etti” demiştir. 

Ömrünün sonlarına doğru Kûfe’ye yerleştiği ve Kinde semtinde bir ev yaptırdığı 

kaydedilen Zeyd, Kinde’de 66 (686) veya 68 (688) yılında vefat etmiştir.35  

 2. 5. Üsâme b. Zeyd (ö. 54/674-د يآ
َ
ُن ز  بآ

ُ
َساَمة

ُ
 36 (أ

Yaşı küçük olup Bedir savaşında geri çevrilen çocuklardan biri de Hz. Peygamberin 

manevi evladı Zeyd b. Harise’nin oğlu olan Üsâme’dir.37 Kendisi hicretten 8 sene önce 

614 yılında Hz. Peygamberin dadısı olan Ümmü Eymenden dünyaya gelmiştir. Hz. 

Peygamberin sevgi ve terbiyesiyle yetişti. Hz. Peygamber tarafından planlanıp ancak 

vefatından dolayı Hz. Ebu Bekir zamanında Bizans üzerine gönderilen ve içinde Hz. Ömer 

gibi seçkin sahablerin de yer aldığı savaşın komutanı oldu.38 Daha sonraki dönemlerde 

başta Hz. Ömer ve Osman’ın dönemleri olmak üzere diğer dönemlerde de pek çok aktif 

görevlerde yer almıştır. Hz. Peygamber onu Hz. Hasan ve Hüseyin’den ayırmazdı. Bu 

sbepele “Mahbub-u Resulillah” unvanına sahipti.39 Hz. Ömer divan teşkilatını 

kurduğunda kendisine beş bin, oğlu Abdullah’a iki bin40 verince oğlu Abdullah buna itiraz 

etmesi üzerine Hz. Ömer; “oğlum Hz. Peygamber babasını senin babandan, kendisini de 

senden daha çok severdi”. Cevabını vermiştir.41 Hz. Peygamber’in vefatının ardından bir 

 
34 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 5/357. 
35 İbn Sa’d, Tabakat, 5/385. Geniş bilgi için bk. Bünyamin Erol, “Zeyd b. Erkam”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi.  

(İstanbul: TDV. Yayınları, 2013), 44/318  
36 Künyesi ile beraber tam ismi Ebû Muhammed (Ebû Zeyd, Ebû Abdillâh, Ebû Hârise) Üsâme b. Zeyd b. 

Hârise el-Kelbî’dir. 
37 Vâḳıdî, el-Meğâzî, 1/216. 
38 Vâḳıdî, er-Ridde, 1/54. Ḫalîfe b. Ḫayyâṭ, et-Târîḫ, 100. 
39 İbn Hişâm, es-Sîretu'n-Nebeviyye (nşr. Muṡṭafâ es-Saḳḳâ v.dğr.), 1/586. 
40 Başka bir rivayette Abdullah’a üç bin Ûsame’ye ise dört bin pay vermiştir. Bk.Belâẑurî, Futûḥu'l-Buldân, 

1/433. 
41 İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/170. 
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süre Dımaşk’a bağlı Mizze’de ikamet eden Üsâme Vâdilkurâ’da ve Medine’de yaşadı. 

Muâviye b. Ebû Süfyân’ın hilâfeti döneminde 54/674 yılında Curf’ta vefat etti. 42 

2. 6. Berâ b. Âzib (ö. 71/690 [?]- ُن َعاِزب  (َبَراُء بآ

Asıl ismi Ebû Umâre el-Berâ’ b. Âzib b. el-Hâris el-Ensârî’dir. Ebu Amr künyesiyle 

meşhur olmuştur. Küçük olduğu Hz. Peygamber tarafından Bedir savaşına alınmamış ve 

daha sonra yetişkin olduğu yıllarda 14 savaşta Hz. Peygamber ile beraber olmuştur.43 

Hendek savaşında 15 yaşındaydı.44 Kendi ifadesiyle küçük oldukları için Abdullah b. Ömer 

ile beraber Bedir savaşından geri çevrilmişlerdir.45 Hulefâ-yi Râşidîn devrinde de 

cihaddan geri durmayan Berâ Rey ve Tüster’in fethine katıldı. Hz. Ali’nin maiyetinde 

Cemel, Sıffîn ve Nehrevan savaşlarına iştirak etti. Bu arada Kûfe’ye yerleşen Berâ 

hayatını cihad etmek, hadis ve fıkıh dersleri vermekle geçirdi.46 

2. 7. Ebû Saîd el-Hudrî (ö. 74/693-94- ر
آ
د
ُ
خ
ْ
ُبو َسِعيٍد ال

َ
  ( أ

Uhud savaşında küçük olup 13 yaşlarında olduğu için geri çevrilmişti.47 Babası 

Malik ısrar edip: “Ya Resulullah oğlum kısa boylu olsa da oğlum iri kemiklidir” dediğinden 

Hz. Peygamberi onu baştan aşağıya sözdükten sonra “onu geri çevirin” diyerek Uhud 

savaşına katılmasına izin vermemitir. Daha sonra ancak 15 yaşına girdiğinde Beni 

Müstalik ve Hendek savaşlarında Hz. Peygamber tarafından kendisine izin verilmiştir. 

Babası Malik Uhud savaşında şehid edildiğinin haberini Hz. Peygamber Ebu Sa’id’e 

bildirirken; “Babandan dolayı Allah sana ecrini versin, O şehid edildi” demiştir. 

Genç sahâbîlerin en fakihi olarak bilinen Ebû Saîd el-Hudrî “imam” ve “Medine 

müftüsü” lakaplarıyla anılmış, pek çok ictihadı ve fetvası kaynaklarda yer almıştır. Rivayet 

ettiği 1170 hadisle, 1000’den fazla hadis rivayet eden yedi sahâbî arasına girmiştir.48 

Rıdvan biatında yer almış ve daha sonra vuku bulan Harre olayındaki kabe 

baskınıda askerler tarfından tazib edilmiştir.49 Ebu Said öldüğünde Cennetü’l-bakī‘da 

defnedilip, üzerinde türbe yapılmamasını ve arkasından da yas tutulmamasını vasiyet 

ederek 74/693 tarihinde Medine’de 86 yaşında iken vefat etti.50 

2. 8. Raf’i b. Hadîc (ö. 73/692- ِديج
َ
ُن خ  (َوَراِفُع بآ

Bedir Gazvesi’ne (2/624) katılmak istediğinde Hz. Peygamber tarafından yapılan 

teftişte yaşının küçüklüğünden dolayı diğer yaşıtlarıyla beraber geri çevrilmiştir. Aynı 

 
42 İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/172. Geniş bilgi için bk. İbnü’l-Esir, Usdu'l-Ğâbe, s. 194.;Mehmet Salih Arı, 

“Ûsame b. Zeyd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. (İstanbul: TDV.Yayınları, 2012), 42/361-363. 
43 İbnü’l-Esir, Usdu'l-Ğâbe, 1/258. Hz. Peygamber ile katıldığı savaş sayısnın 15 olduğu da rivayet edilir. 

Buḫârî, et-Târîḫu'l-Kebîr, 2/117. Geniş bilgi içn bk. İsmail Lütfi Çakan, “Berâ b. Âzib” Diyanet İslâm 
Ansiklopedisi. (İstanbul: TDV.Yayınları, 1992), 5/469.  

44 Vâḳıdî, el-Meğâzî, 2/453. 
45 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 5/285. 
46 İsmail Lütfi Çakan, “Berâ b. Âzib”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. (İstanbul: TDV.Yayınları, 1992), 5/469. 
47 İbnü’l-Esir, Usdu'l-Ğâbe, II, 334. İbn Ḥibbân, es-Sîretu'n-Nebeviyye, 1/221. İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/240. 
48 Raşid Küçük, “Ebû Saîd el-Hudrî”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. (İstanbul: TDV.Yayınları, 1994), 10/223-224. 
49 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 5/354. 
50 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 5/353 vd. 
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durum Uhud savaşında da vuku bulmuştu. Ayak parmaklarının ucunda yükselip büyük 

görünmeye çalışmasına rağmen aynı gerekçeyle Uhud Gazvesi’nde de (3/625) geri 

gönderilmek istendi. Fakat babasının Râfi‘in iyi ok attığını, iyi bir okçu olduğunu51 

söyleyerek okçu maharetinden dolayı Hz. Peygamberin ikna olması üzerine savaşa 

katılmasına izin verildi.52 Uhud savaşında bedenine saplanan bir oku Hz. Peygamber 

onun isteği üzerine sapını çekip, demir kısmı ise şehadetine alamet olması için 

vucudunda bırakmıştır.53 Hz. Peygamberin bundan sonraki bütün gazvelere iştirak etti. 

Hz. Ali ile birlikte Sıffîn Savaşı’na (37/657) katıldığı zikredilmektedir. Hz. Ömer’in halifeliği 

sırasında İsfahan’a gitti. Muâviye b. Ebû Süfyân zamanında ve ondan sonraki dönemde 

Medine’de fetva veriyordu. Uzun bir ömür süren Râfi‘ 73/692 tarihinde seksen altı 

yaşında iken Medine’de vefat etti. Cenazae namazını kendisiyle beraber yaşı küçük 

olduğu için Bedir savaşından geri çevrilen Abdullah b. Ömer b. Hattâb kıldırdı.54 

2. 9. Arabe b. Evs ( ٍس وآ
َ
ُن أ  بآ

ُ
 (َعَراَبة

İbn Sa’d’ın verdiği bilgiye göre annesi Nübeyte, babası ise Evs b. Kays’dır. 

Arabe’nin babası ve iki kardeşi olan Abdullah ve Kebası Uhud (3/625 ) savaşına 

katıldıkları halde ken-disinin 14. 5 yaşında olup savaşma konusunda küçük sayıldığından 

Hz. Peygamber tarafından geri çevrilmiştir.55 Uhud savaşından 2 sene sonra yapılan 

Hendek savaşında (5/627) ise 17 yaşın üzerinde belli bir olgunluğa ermiş olduğundan 

savunma savaşı olan hendek savaşında kazı işlerine katılarak katkı sağlamıştır. Şairlerin 

övgülerine mazhar olmuş bir sahabidir. 56 

2. 10. Abdullah b. Amr ( ور عبد هللا بن عم ) 

Hz. Peygamber tarafından Uhud savaşında yaşı küçük olduğu için Şeyheyn teftiş 

noktasından geri çevrilen çocuklardan biridir.57 Kaynaklarımızda Uhud savaşında çocuk 

olduğu ve bu nedenle de Berâ b. Âzib, Sa’d b. Haysem ve Ebû Saîd el-Hudrî ile beraber 

geri çevrildiği bilgisi dışında, lakabı, künyesi, veya hangi Abdullah b. Amr olduğu hakkında 

herhangi bir bilgi verilmemiştir. 

2. 11. Amr b. Hazm (ö. 53/673 [?]عمرو بن حزم ) 

Uhud savaşı öncesinde Hz. Peygamberin Şeyheyn mevkiinde orduyu teftiş ederken 

küçük olduğu için geri çevirdiği çocuklarından biri de Amr b. Hazm’dır.58 Hendek savaşına 

Zeyd b. Sabît ile katıldıklarında 15 yaşındaydı.59 Hatta. Hicretin onuncu yılında Hâlid b. 

 
51 Ebû Nuaym, Maʿrifetu's-Saḥâbe, 2/1044. 
52 Vâḳıdî, el-Meğâzî, 1/216. Vâḳıdî, er-Ridde, 1/132. 
53 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 4/273. 
54 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 4/272 vd.; İbn Ḥacer el-Asḳalânî, el-İsâbe, 3/459. Abdulkadir Şenel, “Râfi’ b. Hadîc”, 

Diyanet İslâm Ansiklopedisi. (İstanbul: TDV.Yayınları, 2007), 34/391-392. 
55 İbnü’l-Esir, Usdu'l-Ğâbe, 1/222. 
56 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât (nşr. Muḥammed Abdulḳâdir Aṭâ), 4/273. 287, 288. Ebû'l-Ferec el-İsbehânî, el-

Eğânî,9/114. 
57 Ebû Nuaym, Maʿrifetu’s-Saḥâbe, 3/1180. 
58 Diyârbekrî, Târîḫu'l-Ḫamîs, 1/422. 
59 Buḫârî, et-Târîḫu'l-Evsaṭ, 1/559. 
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Velîd’in aracılığıyla müslüman olan Necran’daki Hâris b. Kâ‘b oğullarına Hz. Peygamber 

Amr b. Hazm’ı âmil olarak göndermiş, onlara dinin esaslarının yanı sıra, Kur’an’ı 

öğretmek ve zekât toplamakla görevlendirmiştir. Yezîd’e biat edilmesi hususunda 

Muâviye’ye karşı çıktığı dikkate alınırsa, 51-54 (671-674) yılları arasında öldüğüne dair 

rivayetler kuvvet kazanmaktadır.60 

2. 12. Ukayb b.Amr (عقيب بن عمرو) 

Ukayb b. Amr b.Adi b. Zeyd b.Cüşem b. Harisedir. Annesi Temimoğullarından bir 

kadındır. Küçük olduğu için Uhud savaşına katılmasına izin vermemiştir. Ancak babası bu 

savaşa katılmıştır.61 Kaynaklarda Ukayb hakkında daha fazla bilgiye rastlanılmamıştır. 

2. 13. Sa’d b. Habte ( سعد بن حبتة)  

Uhud savaşında küçük olduğu için geri çevrilen sahabelerden biridir.62 Rivayette 

vefat ettiğinde Zeyd b. Erkam beş tekbir ile cenaze namazını kılıdırmıştır.63 Farklı 

kaynakta bu sahabenin isminin Sa’d b. Heytete olduğu ve Hendek savaşında büyük 

kahramanlıklar gösterdiğinden Hz. Peygamber tarafından kendisine; “ey genç! sen 

kimsin?” diye sorduğunda kendisinin; “ben sa’d b. Heytete’yim” deyince Hz. Peygamber: 

“Geçmişine, atana rahmet, yanıma yaklaş” demiş ve başını okşamıştır.64  

2. 14. Zeyd b.Cariye ( زيد بن جارية  ) 

Uhud savaşına yaşı küçük olduğu için muharebeye alınmayan çocuklar arasında 

yer aldı.65 Bazı kaynakalarda Zeyd b. Harise olarak da zikredilmiştir.66 Hayatı hakkında 

kaynaklarımızda fazla bilgi verilmemiştir. 

2. 15. Sa’d b. Hayseme ( سعد بن حيثمة) 

Uhud savaşına küçük olduğu için diğer yaşıtları gibi savaşa alınmayalar arasında 

ismi zikredilmektedir. Ancak bunun dışında her hangi bir bilgi verilmemiştir.67 

2. 16. Useyd b. Zuheyr (ö. 86/705- آ َهتر
ُ
ُن ظ  بآ

ُ
د َسيآ

ُ
 (أ

Züheyr ve Fatma isimli Hazreçli bir anne ve babadan dünyaya gelen Useyd, İlk 

çocuğu olan Sabît’in dünyaya gelmesiyle “Ebû Sabît” künyesini almıştır.68 On çocuk sahibi 

olan Useyd, Uhud savaşında çocuk olduğu için Hz. Peygamber tarafından geri çevrilenler 

arasında yer almıştır.69 Ancak 2 sene sonra yapılan Hendek savunma savaşında Hz. 

 
60 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 5/318. Geniş bilgi için bk. Selman Başaran, “Amr b. Hazm” Diyanet İslâm 

Ansiklopedisi. (İstanbul: TDV.Yayınları1991), 3/84-85. 
61 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 4/277. İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 3/312. İbnü’l-Esir, Usdu'l-Ğâbe, 4/70. 
62 İbnü’l-Esir, Usdu'l-Ğâbe, 2/334. İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 8/175. 
63 Beğavî, Muʿcemu'ṡ-Ṡaḥâbe, 2/565. 
64 İbn Abdilberr, el-ʾİntiḳâ', s. 172. 
65 Buḫârî, et-Târîḫu'l-Evsaṭ, II, 896. İbn Ḳuteybe, el-Maʿârif, s. 499. İbn Ḥacer el-Asḳalânî, el-İsâbe, 4/78. İbn 

Abdilberr, el-İstîʿâb, 2/113. 
66 İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 2/113. 
67 İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/240. 
68 İbn Ḥacer el-Asḳalânî, el-İsâbe, 1/174. 
69 Vâḳıdî, el-Meğâzî, I, 216. İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/187. 
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Peygamber tarafından kendisine izin verilmiştir.70 Hz. Peygamberden hadisler zikretmiş; 

“Kuba mesci-dindeki namaz bir umre değerindedir” meşhur hadisin de ravisidir.71 

Abdulmelik b. Mervan döneminde hicri 86 senesinde vefat etti.72 

3. Değerlendirmeler 

3.1. Hz. Peygamber’in genel itibariyle 15 yaşından küçük olanları çocuk kabul 

ederek onları muharebe meydanına almadığı anlaşılmakla beraber kişinin fizyolojisini ve 

savaşma yeteğini de dikkate aldığını söylemek mümkündür. Mesala Rafi b. Hadic, 14 

yaşlarında olan Abdullah b. Ömer, Berâ b. Âzib, Zeyd b. Erkam gibi çocuklardan boy 

olarak fiziki açıdan uzun olduğundan (parmak uçlarına basarak kendini uzun göstermiş) 

ve özellikle de iyi ok attığından Bedir savaşına katılmasına izin vermiş iken Arabe b. Evs 

15 yaşında olduğu halde Uhud savaşına alınmamışlardır. Ancak Bedir ve Uhud 

savaşlarına 15 yaşından küçük olduğu için savaş meydanına dahil edilmeyen Berâ b. Âzib, 

15 yaşına vardığında Hendek savaşında savunma hazırlıklarına izin verilmiş73 ve Hendek 

savaşına katılmıştır. Burda Hendek savaşının bire bir meydan savaşı olmayışı ve Medine 

içinde cereyan eden bir savaş olmasıyla beraber fizyolojik açıdan belli bir olgunlukta 

olması da etkili olduğu muhtemeldir. 

3. 2. Ayrıca Hz. Peygamber geri çevrilen çocukları onure ederek onları geride kalan 

aileleri ve kadınları korumakla görevlendirmesi önemlidir.74 Dolayısıyla böyle bir görev ile 

görevlendirilen bu çocuklar psikolojik açıdan taltif edilerek savaşmak yerine geride 

kalanları koruma vazifesiyle geleceğe hazırlanmıştır. 

3. 3. Fiziki olarak 14 yaşlarında olan çocuk sahabeleri geri çeviren Hz Peygamber 

bunlardan aynı yaşta olduğu halde boy açısından uzun olan Rafi b. Hadic’e izin verince 

Semure b. Cündüp Üvey babasını aracı yapmış ve Üvey babası Murey b. Sabît b. Sinan: 

“Ya Resulullah Rafi’a izin verdin ancak benim üvey evladım olan Semure onu göreşte 

yeniyor” demesi üzerine Hz. Peygamber hemen orda onları göreştirmiş, yendiğini 

görünce onu da Bedir savaşına katılmasına izin vermiştir.75 

3. 4. Sa’d b. Ebi Vakkas’ın kardeşi olan Umeyr, Bedir savaşında Hz. Peygamerin 

yaptığı teftişlerde hep Hz. Peygambere görünmemeye çalışmış ve teftiş noktalarını 

böylece atlatmıştı. Ancak son teftiş noktasında Hz. Peygamer tarafından fark edilince geri 

dönmesini söylemesi üzerine ağlamış ve belki şehit olurum diyerek savaşa katılma 

konusunda Hz. Peygambere ağlayarak yalvarmıştır. O zaman 16 yaşında olan Umeyr’in 

bu talebi karşısında biraz duraklamış ve daha sonra da ona izin vermiştir.76 Burdan da 16 

yaş ve üzerinde olanların Bedir savaşına katıldıklarını söylemek mümkündür. Ayrıca abisi 

 
70 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât (nşr. Muḥammed Abdulḳâdir Aṭâ), 4/273. 
71 Ebû Nuaym, Maʿrifetu’s-Saḥâbe, 1/262. 
72 İbnü’l-Esir, el-Kâmil fî't-Târîḫ, 4/7. İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/187. 
73 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 5/285. 
74 Buḫârî, et-Târîḫu'l-Evsaṭ, 2/742. 
75 Belâẑurî, Ensâbu'l-Eşrâf, 1/316. 
76 Vâḳıdî, el-Meğâzî, 1/21. İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 3/138. 
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olan Sa’d Ebi Vakkas kardeşi Umer’in savaş kemerlerini kendisinin bağladığını ve 

boyunun bundan kısa olduğunu ifade etmiştir.77 Tabii bu küçük yaştakilerin fizyolojik 

durumlarını kendileri hakkında konuşulan cümlelerin aralarında çıkarmak mümkündür. 

3. 5. Hz. Peygamberin eğitiminden geçen bu çocuk yaşta olan çocukların Bedir, 

Uhud savaşlarına tekrar tekrar katılmak için adeta can atmışlardır. Günümüz 

Müslümanların bu durum üzerinde iyi düşünmeleri gerekir. Çocuk yaşta çocukların 

karşılarında savaşta çok mahir olan ve Uhud savaşı gibi paralı askerlerin de yer aldığı bir 

savaşa o küçük yaşlarına rağmen onları bu kadar istekli kılan ne idi? Nasıl bir eğitimden 

geçiyorlardı? 

3. 6. Beni Müstalik Gazvesinde Abdullah b. Selül’ün fitne amaçlı ağır ithamlarını 

Hz. Peygamber’e haber veren Zeyd b. Erkam, kendilerinin bu sözleri nakletmelerinin hoş 

olmadı-ğını, inkar edilmesi istendiğinde; “Vallahi babamın Hazreç kabilesi içerisinde en 

sevdiği kişi Abdullah b. Übey’dir. Bu sözleri Babamdan bile duysam Resülüllah’a yine 

aktarırdım”78 demek suretiyle hak ve Hz. Peygambere olan bağlıkları dikkate şayandır.  

Aynı şekilde Tebuk Seferi’nde Hz. Peygamber hakkında, “Peygamber olduğunu, 

gök-ten haber verdiğini iddia ediyor, ama kayıp devesinin nerede olduğunu bilmiyor” 

diye söz eden münafığı duyan Amr b. Hazm hemen grup kumandanı olan kardeşi Umâre 

b. Hazm’a haber vermiştir. 79 

3. 7. Küçük oldukları için daha savaşlara katılmasına izin vermediği ancak 15 

yaşında girince Hendek savunma savaşına katılmalarına izin verdiği kişiler ise şunlardır:  

Ûsame b. Zeyd, Abdullah b. Ömer, Zeyd b. Sabît, Useyd b. Züheyr, Malik b. 

Neccar’dan biri, Berâ b. Âzib, Beni Harise’den biri, Amr b. Hazm. 80 

3. 8. İbnü’l Esir ve İbn Abdilber, Abdullah b. Ömer’in Bedir savaşından küçük 

olduğu için geri çevrilişi ile ilgili bilgi verirken nakletikleri rivayetten şu dikkat çekici 

ifadeyi kullanırlar: “diğerleri ile beraber geri çevrildiler, zira henüz ergenliğe 

ulaşmamışlardı.”81 

3. 9. Abdullah b. Ömer’in Bedir ve Uhud savaşında alınmayıp, Hendek savaşına 

alındığında 15 yaşında olması, İslam toplumu daha sonraki dönemlerde devlet 

yönetiminde bir ölçü olmuştur. Şöyleki: Ömer b. Abdüaziz döneminde Abdullah b. 

Ömer’in bu durumu konuşulunca Halife bu yaş sınırını bir ölçü olarak kabul etmiş ve 

bütün valilere; “Bu, büyük ile küçük arasındaki sınırdır” deyip; “bundan böyle onbeş 

yaşındakilere pay tahsis etmelerini, bundan küçük olanların ise aile bireylerine dahil 

 
77 Belâẑurî, Ensâbu'l-Eşrâf, 1/288. 
78 İbn Sa’d, Tabakat, 5/381. 
79 Selman Başaran, “Amr b. Hazm” Diyanet İslâm Ansiklopedisi. (İstanbul: TDV.Yayınları1991), 3/84-85. 
80 İbn Hişâm, es-Sîretu'n-Nebeviyye (nşr. Muṡṭafâ es-Saḳḳâ v.dğr.), 2/66. İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 1/187. 
81 İbnü’l-Esir, Usdu'l-Ğâbe, 3/347. İbn Abdilberr, el-İstîʿâb, 3/81. 



 Cuma Karan                                                                                                              | 221 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

etmelerini” emretti.82 Ömer b. Abdulaziz böylece güç ve yetenek yerine 15 yaş sınırını 

esas almıştır.83 

3.10. Hendek savaşında 15 yaş ve üstü olan kişileri savunma savaşına kabul etmesi 

meydan muharebesinden ziyade savunma içerikli olmasının da etkisi mühtemeldir. 

Nitekim Uhud savaşında savunma savaşı fikrini öne sürenler; “böylesi bir durumda kadın 

ve çocukların da buna katkı sağlayabileceği” şeklindeki önerileri84 çocukların meydan 

savaşından uzak, ancak savunma ve geri planda yapabilecekleri katkılarla şehrilerini 

savunmada rol alabilecekelerini düşünmek mümkündür.  

3.11. Son dönem müfesirlerinden olan Reşid Rıza Âl-î İmrân Suresinin ilgili 

ayetlerin tefsirinde Hz. Peygamberin Uhud savaşında yaptığı teftişte 17 kişiyi küçük 

oldukları için geri çevirdi. 15 Yaşlarında oldukları halde Rafi’in iyi okçu olduğu, Sümeyre 

b. Cündüb’in ise güç ve kuvvet açısından güçlü olduğu, hatta göreşte Rafi’i’yi yenebildiği 

dikkate alınarak savaşa kabul edilmeleri, yaş ile beraber güç ve yeteneğin dikkkate 

alındığını söyler. Daha sonra yaşları küçük olduğu için geri çevrilen bu çocuklar 2 sene 

sonra belli bir olgunluğa ulaştıklarından Hendek savunma savaşına bunlardan yaklaşık 15 

inin katılmasına izin verilmiştir.85  

Ancak Hz. Peygamber yaş sınırını mı esas aldı yoksa güç ve yeteneği mi esas aldı? 

şeklinde konuyla ilgili farklı görüşlerin de ortaya atıldığını görmekteyiz. Örneğin İbnu’l 

Kayyum; Abdullah b. Ömer’in rivayet ettiği; “Hz. Peygamber, beni güçlü görünce 

savaşmak için bana izin verdi” ifadesinden yola çıkarak Hz. Peygamberin bu konuda ölçü 

olarak yaştan ziyade savaşma yeteneği ve gücünü esas aldığını söyler. Kaynaklarımızda 

bu konuda daha ayrıntılı tartışmalar olmuştur. ”86 

3.12. Hz. Peygamber döneminde küçük oldukları için geri çevrilen bu çocuklardan 

savaşa alınacak olanların yaş durumları ve buna bağlı olarak bu savaşlardan pay alma 

durumları daha sonra ortaya çıkan hukuki tartışmların da temelini oluşturmuştur. Bu 

konuda mezhepler arasında farklı yorumlar ve ayrı ayrı fetvalar verilmiştir.87 

Sonuç 

 
82 İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât (nşr. Muḥammed Abdulḳâdir Aṭâ), 4/106.  
83 Taḳiyyuddîn es-Subkî, ʾİbrâzu'l-Ḥukm min Ḥadîsi Refʿi'l-Ḳalem, s. 71. İbn Daḳîḳ el-Îd, İḥkâmu'l-Aḥkâm, 

2/313. 
84 Hayreddin Karaman vd. Kuran Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, “Âl-î İmrân, 121. Ayetin Tefsiri”, (Ankara: DİB 

Yayınları,2006), 1/660.  
85 Reşid Rıza, Tefsîrü’l-Ḳurʾâni’l-Hakîm (Tefsiru’l Menâr), (Mısır: el-Heyyetü’l Mısriyyetü’l-Amme, H.1367), 

4/82. 
86 İbnu'l-Ḳayyim, Zâdu'l-Meʿâd, 3/175. İbnu'l-Aṭṭâr, el-Udde fî Şerḥi'l-Umde fî Eḥâdîsi'l-Aḥkâm,3/1707. 

Taḳiyyuddîn es-Subkî, ʾİbrâzu'l-Ḥukm min Ḥadîsi Refʿi'l-Ḳalem, 1/71; Ebû Bekr İbnu'l-Arabî, Aḥkâmu'l-
Ḳurʾân, 2/411.Bu düşünceyi çağdaş müfessirlerimizden Seyyid Kutup da nakletmiştir. Bk. .Seyyid Kutup, 
Fizilâl-i Kur’an, (Beyrut: Daruş-şuruk, 2003), 1/462. 

87 Bu tartışmalar ile ilgili bk.Ḳurṭubî, Aḥkâmu'l-Ḳur'ân, 8/17. İbn Daḳîḳ el-Îd, İḥkâmu'l-Aḥkâm, 2/313. 
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Rahmet elçisi olarak küçük yaştaki çocukların savaşa alınmasına izin vermediği gibi 

meşru bir savaşta bile çocukların öldürülmesini yasaklamış ve bu durum islam savaş 

hukukunun temel maddesini teşkil etmiştir. Müslümanların en çok savaşan insana ihtiyaç 

duyduğu Bedir ve Uhud savailarında bile Hz. Peygamber tarafından küçük yaştakilerin 

muharebe meydanlarında öldürülmesine izin vermemiştir.  

Kaynaklarımızda 16 kişi olarak tesbit eilen bu çocukların çoğunun daha sonraki 

hayatlarında islama ve topluma büyük faydalar gödterdikleri göz önüne alındığında Hz. 

Peygamberin kısa vaadeli düşünmeyip uzun vadeli öngürüsünü ortaya koymuştur. Gerek 

bu çocukların ve gerek bunların ailelerinin ölüm kalım meselesi olan bu savaşlara Allah 

için rağbet göstermesi bunların İslam davasına, Hz. Peygambere olan bağlılığna bir 

alamet olarak yorumlamak ile beraber kısa sürede Hz. Peygamberin nasıl böylesi davaya 

düşkün bir nesil yetiştirdiğinin de sorunu akıllarama getirmektedir. Bu durumu, ilgililerin 

bir ekz düşünmesinde fayda mulahaza olunur.  

Küçük yaştaki çocukların savaşa alınmaması konusunda ilk dönem uygulamaları 

daha sonra İslam toplumu için bir ölçü olmakla beraber bazı tartışmaları da beraberinde 

getirmiştir. Savaşa alınmayan çocukların, “yetenekleri mi esas alınmış yoksa yaşları mı 

esas alınmış” konusu bu tartışmanın konularından birisi olmuştur. Ömer b. Abdülaziz 

döneminde bu duurm yaş sınırlandırılmasıyla yorumlanmış ve 15 yaş altı çocuk 

kategorisinde aileye dahil edilirken, 15 yaştan büyükler için de ayrı şahıs olarak kayıtlara 

geçrilmiştir.  
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ÇOCUK VE ÖLÜM BAĞLAMINDAKİ OLAYLARA HZ. PEYGAMBER’İN YAKLAŞIMI 

Hasan TELLİ 

  

Giriş 

Hz. Peygamber çocuk ve ölüm bağlamındaki olaylarda tarihi değiştiren, 

yönlendiren ve bu konuda toplumsal sorunlara kalıcı çözümler üreten bir yaklaşım ortaya 

koymuştur. Onun risaletinin başladığı dönemdeki Arap toplumunda çocuk ve ölüm 

bağlamındaki olaylarda birçok yanlış uygulamalar ve yanlış inançlarla mevcuttu. Çeşitli 

nedenlerle çocukların diri diri toprağa gömülmesi, savaş ve baskınlarda çocukların esir 

alınması ve öldürülmesi bu yanlış uygulamaların başında geliyordu.1 Öyle ki bu 

uygulamalar bir gelenek haline gelmişti. Hz. Peygamber, sözleri, tavsiyeleri ve 

uygulamalarıyla derinleşmiş, kökleşmiş ve gelenekselleşmiş böylesi bir toplumsal sorunu 

ve kronik hastalığı ortadan kaldıracak adımlar attı. Çocukları ölen ve evlat acısı yaşayan 

insanların gönül dünyalarını ferahlatacak ve acılarının dindirilmesine katkı sağlayacak 

öğretiler ve müjdelerden bahsetti. Birinci derecede yakınlarını kaybeden ve bu sebeple 

mağdur ve zor durumda kalan kalan çocukların, topluma kazandırılması hususunda 

hassasiyet gösterdi. Hz. Peygamber, çocuk ve ölüm bağlamındaki hususlarla ilgili bazı 

çalışmalar yapılmış olsa da bunlar daha çok konunun bir kısmını ele alan çalışmalar 

olmuştur. Bu sebeple konunun bir bütün olarak ele alınmasına ve incelenmesine ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu çalışma çocuk ve ölüm bağlamındaki olaylar Hz. Peygamber’in 

yaklaşımını bir bütün olarak ele alınarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.  

1. Çocukların Öldürülmesiyle İlgili Olaylara Hz. Peygamber’in Yaklaşımı 

Hz. Peygamber’in yaşadığı dönemde bazı müşrikler, kız çocuklarını diri diri toprağa 

gömüyordu. Bu onların eski bir geleneğiydi. Bu gelenek aslında Araplara has bir özellik 

değildi. Dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan toplumlarda da vardı. Maya, İnka, Kelt, 

Aztek, Soğd, Hitit, Yunan, Roma, Cermen, Fenike, Mısır, Hint, Çin, Moğol, Sami ve Yahudi 

toplumlarında ve bazı Afrika kabilelerinde az veya çok insan kurban edilmesi durumu 

mevcuttu.2 Cahili Araplarda gömülenler genellikle kız çocuklarıydı. Bazen erkek 

 
 Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, tellihasan@mersin.edu.tr 
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İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2017), 
42, 45. 
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(İstanbul: Ocak Yayınları, 1997), s. 66; Ayşe, Özcan, İlk Tunç Çağ’da Orta Anadolu Ve Mezopotamya’da Ölü 
Gömme Adetleri ve Bunların Karşılaştırılması, (Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek 
Lisans Tezi, 2010), 58, 70-71, 81; Hasan Tahsin Feyizli, İslâm'da ve Diğer İnanç Sistemlerinde Oruç-Kurban. 
İstanbul: Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, 1988. 72; Özer Çetin, Kurban ile İlgili İnanç ve 
Tutumlar, (Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2010), 35-40. 
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çocukların da gömüldüğü oluyordu. Gömülerek öldürülen kız çocuklarına mev’ûde 

deniyordu.3 Bu durum çok yaygın olmasa da pek çok kabile ve kişi tarafından 

uygulanıyordu. Araplar, bazen doğar doğmaz toprağa gömerler bezen de daha ileriki 

yaşlarında gömerek öldürürlerdi.4 Çocuk, altı yaşlarına ulaştığında ona elbiseler 

giydirirler, akrabalarını ziyaret edecek gibi evden çıkarırlar, çöle götürürler ve orada daha 

önceden kazdıkları çukurun içine atarlar, üzerini toprakla örterler ve bu şekilde 

öldürürlerdi.5 Arapların hepsi bu âdeti uygulamazdı. Mekke toplumunda Zeyd b. Amr gibi 

putlara tapmayan ve kız çocuklarının toprağa gömülmesine karşı çıkan insanlar da yok 

değildi.6 Benî Temîm kabilesinden Sa’saa b. Nâciye 360 kız çocuğunu gömülerek 

öldürülmekten kurtarmıştı. Sa’saa İslam’a girdiği gün bu yaptıklarının kendisine bir 

faydasının olup olmadığını sordu. Hz. Peygamber de “Bunun için sana ecir vardır. Zira (bu 

vesileyle) Allah sana İslam’ı nasip etmiştir.” dedi.7 

 Arapların kız çocuklarını diri diri toprağa gömmelerinin arkasında dinsel, 

psikolojik, sosyolojik, kültürel ve ekonomik kodların etkili olduğu görülmektedir. Cahiliye 

döneminde Arapların iyi davranışlarına Arapların faziletleri anlamında “Fezâilü’l-Arab”, 

kötü davranışlarına ise Arapların ayıpları anlamında “Mesâlibü’l-Arab” denirdi. İçki, 

kumar, fuhuş, hırsızlık, katillik ve gasp gibi çirkin işlerinin arasında çocuklarını diri diri 

gömmeleri de bulunmaktaydı.8 Kabileler halinde yaşayan Araplarda erkekler ön 

plandaydı. Araplar erkek çocukları doğduğunda övünürler, kız çocukları doğduğunda 

üzülürler ve bir suç işlemiş durumuna düşerlerdi.9 Kızları olduğunda bunu kötü bir müjde 

olarak görürler, öfkelenirler, yüzleri simsiyah kesilir ve çocuğu toprağa mı gömecek yoksa 

aşağılık duygusuyla yanında mı tutacak diye kara kara düşünürlerdi.10 Araplar erkek 

çocuklarını kendilerine, kız çocuklarını ise Allah’a isnat ederlerdi.11 Kız çocuklarını daha 

değerli ve kutsal görüldükleri için değil, tam tersine erkek çocuklara nazaran daha 

aşağıda gördüklerinden dolayı onları Allah’a isnat ederlerdi.  

 
3 Celâleddin es-Suyûtî, ed-Durru’l-Mensûr fî’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, thk. Abdullah et-Türkî, (Kahire: Merkezü 

Hicr, 1424/2003), 15/262. 
4 Suyûtî, ed-Durru’l-Mensûr, 15/262. 
5 Neşet Çağatay, İslamdan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, (Ankara: Mars Matbaası, 1957), 1123. 
6 Sarıçam, Hz. Muhammed, 66. 
7 Sa’saa’nın kurtardığı kız çocuklarının sayısı hakkında 96’dan 400’e kadar ulaşan farklı rivayetler de vardır. 

Ebu’l-Ferec Abdurrahman bin Ali İbnü'l-Cevzi, el-Mııntazam fî Târîhi’l-mulûk ve’l-Umem, thk. Muhammed 
Atâ ve Mustafa Atâ, (Beyrut: Daru’l-Kütübi'l-İlmiyye, 1412/1992), 5/264-265; Ebu’l-Fida İsmail İbn Kesîr, el-
Bidâye ve'n-Nihâye, thk. Abdullah et-Türkî, (Kahire: Hicr, 1998), 11/262-263; Suyûtî, ed-Durru’l-Mensûr, 
15/267; Ahmed bin Ali b. Hacer el-Askalânî, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, thk. Adil Ahmed, Ali Muhammed, 
(Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1995), 3/347. 

8 Sarıçam, Hz. Muhammed, 49-50. 
9 Çağatay, Arap Tarihi, 121. 
10 Kur’ân-ı Kerîm Meâli. çev. Halil Altuntaş & Muzaffer Şahin. (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

2011), en-Nahl 16/58. 
11 es-Sâffât 37/149; ez-Zuhruf 43/17. 
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Araplar kız çocuklarını hor görüyorlardı.12 Onları, aileleri ve kabileleri için sorun ve 

yük addediyorlardı. Erken yaşta evlendirdikleri kızlarının kendi ailelerine ve kabilelerine 

pek de fayda sağlamadıklarını düşünüyorlardı. Sık sık çıkan kabileler arasındaki savaş ve 

baskınlarda kızlar ve kadınlar düşmanlarının eline geçip esir ediliyor ve köleleştiriliyordu. 

Bu durum o kızın/kadının ailesi ve kabilesi için utanç sebebi oluyordu.13 Kızları ve 

kadınları sebebiyle şereflerinin lekeleneceğini düşünüyorlardı.14 Böyle bir utançla 

yaşamaktansa onları düşman eline geçmeden önce kendi elleriyle toprağa gömmeyi 

daha onurlu bir davranış sayıyorlardı. Hz. Peygamber kız çocuklarının hor görülecek, 

utanç duyulacak ve yük sayılacak kimseler olmadığını, bilakis insanı ebedi âlemde 

kurtaracak ve cennete girmeye vesile kılacak bir değer olduğunu anlattı. Bu anlamda Hz. 

Peygamber iki veya üç kız çocuğuna/kız kardeşine iyilikle davrananın ve onlara kötülük 

yapmaktan dolayı Allah’tan korkanın, onları buluğ çağına kadar bakanın ve geçimini 

sağlayanların cennetlik olduğunu ve kıyamette kendisiyle beraber olacağını müjdeledi.15 

Hz. Aişe’nin anlattıkları da bu konuda güzel bir örnektir. Bir defasında Hz. Aişe’ye 

kucağında iki kızıyla beraber fakir bir kadın geldi. Ondan yiyecek bir şeyler istedi. Hz. Aişe 

misafirlerine üç hurma ikram etti. Hanımefendi ikisini çocuklara verdi, birini de ağzına 

attı. Tam yiyeceği sırada çocuklar annelerinin ağzındaki hurmayı istedi. Kadın hurmayı 

ikiye bölüp çocuklarına yedirdi. Kadının bu merhameti Hz. Aişe’yi çok etkiledi. Bu olayı 

Hz. Peygamber’e bahsetti. O da “Allah, bu hurma vesilesiyle ona cenneti gerekli kılmıştır 

veya onu bu sebeple cehennemden kurtarmıştır.” buyurdu.16  

Hz. Peygamber: “Kimin kız evladı olur da onu diri diri toprağa gömmez, onu 

hor/hakir görmez ve erkek çocuğunu ona tercih etmezse o kız çocuğu sebebiyle, Allah bu 

kimseyi cennete koyar."17 buyurdu. Bu sözleriyle kız çocuklarının hor görülmesi ve diri 

diri toprağa gömülmesi geleneğini yıkmaya çalıştı. Bu yanlış geleneğe karşı çıkanların 

manevi motivasyonlarını güçlendirdi. 

Hz. Peygamber, erkek çocuklarının kız çocuklarından üstün sayılamayacağını, zira 

her ikisinin de Allah tarafından yaratıldığını ve her ikisini de Allah’ın verdiğini okuduğu 

ayetlerle anlattı.18  

Araplar çöl coğrafyasında yaşadıkları için geçinmekte zorlanıyorlar ve aç kalma 

korkusu yaşıyorlardı. Rızıklarının Allah’tan olduğuna değil sadece kendi emekleri 

 
12 Yusuf Şen, “Hz. Peygamberin Merhamet Eğitim Metodu”, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 

6/1, (2011), 24. 
13 Demircan, “Câhiliyye”, 13-18. 
14 Çağatay, Arap Tarihi, 123. 
15 Tirmizi, “Birr”, 13 (2037); Müslim bin el-Haccâc en-Nîsâbûrî, Sahîhu Müslim, thk. Râid bin Sabri (Riyad: 

Dârul’l-Hadâra, 2015) “Birr”, 149 (No: 2631). 
16 Müslim, “Birr”, 148 (No: 2630). 
17 Ebû Dâvud Süleyman bin el-Eş’as es-Sicistânî, Es-Sünenü li’l-İmâm Ebî Dâvud, thk. Adil bin Muhammed vd, 

(Kahire: Dâru’t-Te’sîl, 2015), “Edeb” 121, (No: 5056). 
18 eş-Şûrâ 42/49. 
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sonucunda elde edildiğine inanıyorlardı. Açlık, fakirlik ve yoksulluk korkusu onları o kadar 

kuşatıyordu ki bu korku kız çocuklarını toprağa gömmelerine bile neden oluyordu. Hz. 

Peygamber kendisine vahyedilen “Yoksulluk/fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin! 

Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.”19 

ayetini okuyarak onların bu davranışlarını eleştiriyor ve uygulamalarını reddediyordu. Bir 

defasında Abdullah, Hz. Peygamber’e üç defa peş peşe hangi günahın daha büyük 

olduğunu sordu. O da ilkinde Allah’a ortak koşmanın, ikincisinde açlık korkusuyla çocuğu 

öldürmenin ve üçüncüsünde ise komşunun hanımıyla zina etmenin en büyük 

günahlardan olduğunu ifade etti.20 Hz. Peygamber çocukları öldürmenin büyük 

günahlardan olduğunu anlatıyor ve manevi itaplarla çocukların öldürülmesinin önüne 

geçmeye çalışıyordu. Hz. Peygamber risaletinin Mekke döneminde Mina’da Mekke’ye 

uzak diyarlardan (Fârisilere komşu olan bir bölgeden) gelen Şeybanoğullarının önde 

gelenlerinden Mefruk b. Amr ve beraberindeki heyetle görüştü. Onlarla tanışıp sohbet 

ettikten sonra onları İslam’a davet etti. Onları Allah’a iman etmeye, kendisinin 

peygamberliğini tasdik etmeye ve davasına yardım etmeye çağırdı. Onlar “Bizi başka 

neye davet ediyorsun?” dediklerine onlara “Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı 

öldürmeyin”21 ifadelerinin de yer aldığı ayetleri okudu. Onlara iman ve güzel ahlaka dair 

birçok husustan bahsetti.22 Bu hadise, Hz. Peygamber’in Mekke’ye dışardan gelen Arap 

kabilelerine çocukları öldürmemeleri konusunda tebliğde bulunduğunu göstermesi 

açısından oldukça önem arz etmektedir. 

Putperest Araplar, merhametsizliklerini çocuklarına da yansıtıyorlardı. Çocuklarına 

karşı merhametleri pek de önemsedikleri bir durum değildi. Araplardaki bu 

merhametsizlik kendi çocuklarını diri diri toprağa gömme seviyesine kadar çıkabiliyordu. 

Merhametsizlik, bir psikolojik hastalık olarak toplumun en önemli sorunlarından biriydi. 

Bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Hz. Peygamber bu psikolojik sorunu ortadan 

kaldıracak adımlar attı. O sözleri ve uygulamalarıyla insanlara merhamet eğitimi verdi23 

ve insanların kalplerindeki merhametsizlik hastalığını gidermeye çalıştı. Hz. Peygamber, 

torununu öptüğünde bu duruma şaşıran ve on çocuğu olduğu halde hiç birini öpmediğini 

ifade eden Temim kabilesinden Akra’ bin Habis’e “Merhamet etmeyene merhamet 

olunmaz” diye karşılık verdi.24 Mekke’nin fethi seferi sırasında Hz. Peygamber, 

yavrularını emziren ve onları korumak için hırlayan bir köpek gördü. Ashâbından Cu’ayl 

bin Sürâka’yı köpeğin hizasında nöbetçi dikti. Ordudan hiç kimsenin bu hayvana ve 

 
19 İsrâ 17/31. 
20 Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, el-Câmiu’l-Müsnedu’s-Sahîh, thk. Merkezü’l-Bühûs 

(Beyrut: Dārü’t-Te’sīl, 1433/2012), “Edeb”, 20 (No. 6005). 
21 el-En’âm 6/151. 
22 Muhammed Yusuf Kandehlevî, Hayatü’s-Sahâbe, terc. Ali Arslan, (Ankara: Akçağ Yayınları, 1995), 1/85-86. 
23 Şen, “Merhamet Eğitim Metodu”, 21-30; Tuba Gül, 4-6 Yaş Dönemi çocuklarda Merhamet Eğitimi, (Konya: 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (2019), 70-73. 
24 Tirmizî “Birr” 12 (No: 2036). 
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yavrularına rahatsızlık vermemesini sağladı.25 Hz. Peygamber, Allah’ın rahmetine nail 

olma yolunun merhamet etmekten geçtiğini beyan ederek çocukların gömülmesinin 

önüne geçmeye çalıştı. O, çocukların Allah’ın birer emaneti olduğunu ve bu emanete 

sahip çıkılması gerektiğini anlattı. Küçük torunlarına şefkatinden dolayı minberdeki 

hutbesini bile yarıda kesmişti.26 İnsanlara “Yeryüzündekilere merhamet et ki 

gökyüzündeki de sana merhamet etsin”27 ve “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da 

merhamet etmez”28 diye seslendi. Merhametin sadece yakınlara değil tüm insanlara ve 

her şeye gösterilmesi gerektiğini anlattı.29 Tüm bu örnekler onun merhamet eğitiminin 

birer tezahürüydü. 

Hz. Peygamber daha önceden kız çocuğunu gömerek öldüren ve sonradan da 

Müslüman olan kişilere günahlarına kefaret olarak köle azat etmelerini ve kurban 

kesmelerini tavsiye etti. Bu anlamda cahiliye döneminde sekiz kızını gömerek öldüren ve 

sonrasında Müslüman olan Kays bin Âsım et-Temîmî’ye Hz. Peygamber: “Her biri için bir 

köle azat et.” dedi. Kays kölelerinin olmadığını ancak develerinin olduğunu söyleyince “O 

halde her biri için bir deve kurban et” buyurdu.30 Yine cahiliye döneminde dört oğlunu 

gömerek öldüren Kebîre adlı bir hanıma Hz. Peygamber: “Dört köle azat et” buyurdu. 

Kadın bu buyruk üzere dört köle azat etti.31 

Hz. Peygamber risalet öncesi dönemde de çocukların toprağa gömülmesi âdetine 

karşı çıkanlardandı. Peygamberliği öncesinde doğan Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm32 

adlı kız çocuklarını toprağa gömmeyerek bunu açıkça da ortaya koydu. 

Risalet sonrasında Hz. Peygamber, kız çocuklarının öldürülmesini kesin ifadelerle 

yasakladı. Mekke döneminde kendisine inen ayetleri okuyarak33 onların kız çocuklarını 

öldürme konusundaki bakış açılarına, değerlendirmelerine ve geleneklerine büyük bir 

tepki gösterdi. Müşriklere “Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahtan dolayı 

öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defteri açıldığı zaman”34 ayetlerini okuyarak 

yaptıkları bu kötü işin yanlarına kar kalmayacağını bilakis bunun hesabını kıyamet 

gününde Allah’a vereceklerini anlattı.  

 
25 Ebû Abdullah Muhammed bin Ömer el-Vâkidî, Kitâbu’l-Meğâzî, thk. Marsden Jones, (Beyrut: Alemü’l-

Kütüb, 1984), 3/804. 
26 Ebû Dâvud, “Salât” 221, (No: 1098). 
27 Nûreddin Ali bin Ebî Bekr el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid ve menbe’u’l- Fevâid, thk. Hüsâmeddin el-Kudsî, 

(Beyrut: Dâru’l-Kitâbu’l-Arabî, ty), 8/187. 
28 Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 8/187. 
29 Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 8/186-187. 
30 Suyûtî, ed-Durru’l-Mensûr, 15/268. 
31 Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 4/18; İbn Hacer, el-İsâbe, 8/296. 
32 Sarıçam, Hz. Muhammed, 84. 
33 en-Nahl 16/58, ez-Zuhruf 43/17, es-Saffât 37/149 
34 et-Tekvîr 81/8-10 
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Hz. Peygamber, 621 yılında Mina’da gerçekleştirilen Birinci Akabe Biatı’nda 

Medineli Müslümanlardan, Allah’a ortak koşmamaları, hırsızlık, zina ve iftira 

yapmamaları, emirlerine uymaları ve çocuklarını öldürmemeleri konusunda biat aldı.35 O, 

çocukların öldürülmemesi konusundaki hassasiyetini daha ilk görüşmelerinde 

Medinelilere de açıkça anlattı. Hz. Peygamber, Medine’ye ayak bastığında Ensâr 

kadınlarından biat alırken özellikle çocuklarını öldürmemek üzere de biat aldı.36 

Araplarda kabileler arası savaşlarda kadınlar ve çocuklar genelde savaş gerisinde 

bırakılıyor, bazen de savaşı alanına getiriliyordu.37 Bu nedenle savaşlarda çocukların da 

öldürüldüğü oluyordu. Bu durum Hz. Peygamber tarafından yasaklandı. Hz. Peygamber, 

gönderdiği seriyyelerde komutanlarına şöyle buyurdu. “Allah’ın adıyla ve Rasûlullah’ın 

dini üzerine sefere çıkın. Yaşlı insanları, çocukları, küçükleri ve kadınları öldürmeyin ve 

haddi aşmayın.”38 Gazvelerin birinde bir kadının öldürüldüğü haberi gelince Hz. 

Peygamber kadınların ve çocukların öldürülmesini yasakladı.39 Hz. Peygamber’in bu 

talimatı kendisinden sonra gelen halifeler tarafından da uygulandı. Hz. Ebû Bekir halife 

olduğunda Şam’a ordu gönderirken orduya “Çocukları, yaşlıları ve kadınları 

öldürmeyiniz!”40 talimatını verdi. Hz. Ömer de gönderdiği ordu komutanlarına aynı 

talimatı verdi.41  

Hz. Peygamber çocukların savaşa katılmasına müsaade etmedi. Uhud’a giderken 

çocukları savaş alanına götürmedi.42 Hz. Peygamber, Bedir savaşı sonrasında 

Müslümanları tehdit eden ve Müslüman kadına hakaret eden Kaynukâoğullarını ve Uhud 

Savaşında müşrikleri savaşa kışkırtan ve Hz. Peygamber’e suikast düzenleyen 

Nadîroğullarını Medine’den sürgün ederken kadınlarını ve çocuklarını yanlarında alarak 

çıkmalarına müsaade etti ve çocuklara her hangi bir zarar gelmesini önledi. Hz. 

Peygamber, Hendek Savaşı esnasında müşriklerle ittifak ederek Müslümanları arkadan 

vurmaya kalkışan Beni Kureyza oğullarını cezalandırırken onların çocuklarının 

öldürülmesini engelledi.43 Müslümanlar 630 yılındaki Huneyn Savaşı’nda Hevâzin-Sakîf 

ittifak ordusuna galip geldiğinde, müşrikler kadınlarını ve çocuklarını savaş meydanında 

bırakıp kaçmışlardı. Hz. Peygamber, Halid bin Velid’e şöyle haber saldı. “Ona deyin ki. 

 
35 Sarıçam, Hz. Muhammed, 130. 
36 el-Mümtehine, 60/12; Kandehlevî, Hayatü’s-Sahâbe, 1/244. 
37 Sarıçam, Hz. Muhammed, 48, 154. 
38 Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 82, (No: 2602); Veysel Aktürk, Hz. Peygamber Döneminde Öldürülmeleri Emredilenler 

Ve Öldürülme Nedenleri, (Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009), 
20 

39 Buhârî, “Cihâd” 144-145 (No:3029-3030). 
40 Kandehlevî, Hayatü’s-Sahâbe, 1/202. 
41 Kandehlevî, Hayatü’s-Sahâbe, 1/218-219. 
42 Sarıçam, Hz. Muhammed, 203-207. 
43 Ebû Muḥammed Abdulmelik İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, thk. Mustafa et-Sekkâ vd. (Türâsü’l-İslam, 

tsz), 2/190-192, 229-245; Sarıçam, Hz. Muhammed, 226, 266-273 



 Çocuk ve Ölüm Bağlamındaki Olaylara Hz. Peygamber’in Yaklaşımı                                                  | 231 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

Allah Resulü çocukları, kadınları ve esirleri öldürmeni yasakladı.”44 Hz. Peygamber o gün 

üç defa “Çocuklar öldürülmez” diyerek çocukların öldürülmesini kesin kes yasakladı. 

Bunun üzerine Üseyd b. Hudayr “Ey Allah’ın Rasulü! Onlar müşriklerin çocukları değil 

midir”? diye sordu. Hz. Peygamber “Sizin en hayırlılarınız da müşriklerin çocukları değil 

midir? Her çocuk fıtrat üzere doğar. Ana babası onu ya Yahudileştirir ya da 

Hristiyanlaştırır” buyurdu.45 

Hz. Peygamber’in çocukların her ne sebep olursa olsun öldürülemeyeceğiyle ilgili 

anlattıkları sahâbeler tarafından da uygulanıyordu. Reci vakası sonrasında Müşriklere 

öldürülmesi için satılan ve bir evde hapsedilerek idamını bekleyen sahâbeden Hubeyb 

bin Adiy, idamından önce temizlenmek için bir demir bıçak istedi. Ev sahibi de bıçağı 

çocukla ona gönderdi. Sonra “Ben ne yaptım. Vallahi bu adam intikamını almak için bu 

çocuğu öldürür” diyerek korkuya kapıldı. Hubeyb çocuğu kucağına aldı ve “Onu 

öldüreceğimden mi korktun. Ben bunu asla yapmam” diyerek serbest bıraktı.46 

Kendilerince, zaten öldürülecek olan Hubeyb’in bunu yapması doğal olabilirdi. Ama 

Hubeyb böyle yapmadı. Çünkü o Hz. Peygamber’in bu konudaki hassasiyetini biliyordu. 

İşin ilginç tarafı Mekkeli Müşrikler, Hubeyb’i hapsettikten sonra bir ağaca bağlayarak 

çarmıha gerdiler. Yaklaşık kırk çocuğun ellerine mızraklar verdiler ve onu çocuklara 

öldürterek şehit ettiler.47  

Hz. Peygamber, peygamberlik iddiasında bulunacak kadar büyük hata işleyen 

çocukların dahi öldürülmesini yasaklamıştı. Medine’de buluğ çağına yaklaşmış olan, 

kendisinin peygamber olduğunu ve gaipten haber verdiğini iddia eden İbni Sayyâd 

adında Yahudi bir çocuk/delikanlı vardı. Bu çocuk Hz. Peygamber’e “Benim peygamber 

olduğuma şahitlik eder misin? diyecek kadar ileri gitti. Onun bu sorusuna öfkelenen Hz. 

Ömer “Bırak beni Yâ Rasûlallah şunun boynunu vurayım” dedi. Hz. Peygamber buna 

müsaade etmedi.48 

2. Çocuk Ölümü ve Çocuğun Bir Yakınını Kaybetmesiyle İlgili Olaylara Hz. 

Peygamberin Yaklaşımı 

Her dönemde olduğu gibi Hz. Peygamber döneminde de doğal olarak hastalık ve 

kaza gibi çeşitli sebeplerden ötürü çocuk ölümleri yaşanmıştır. Çocuk ölümleri karşısında 

acaba Hz. Peygamber’in tutumları nelerdi?  

 
44 Ebû Abdullah Muhammed bin Ömer Vâkıdî. Kitâbu’l-Meğâzî, thk. Marsden Jones, Beyrut: Alemü’l-Kütüb, 

1984), 3/897; Muḥammed b. Cerîr et-Ṭaberî, Târîhu’t-Taberî, thk. Muhammed Ebu’l-Fadl. (Kahire: Dâru’l-
Meârif. 1969) 3/70-81; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/458. 

45 Vâkıdî, Kitâbu’l-Meğâzî, 3/904-905; Bayram Ali Çetinkaya, “Küresel Şiddet Karşısında Sevgi Peygamberi ve 

İdeal İnsan Hz. Muhammed”, Diyanet İlmi Dergi, 42/2, (2006), 59. 
46 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/172-173; Ebû Dâvud, “Cenâiz”, 12 (No: 3098). 
47 Sarıçam, Hz. Muhammed, 219; M. Yaşar Kandemir, “Hubeyb b. Adî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi. (İstanbul: TDV Yayınları, 1998) 18/266-267. 
48 Buhari, “Cenaiz”, 78 (No: 1363). 
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Öncelikli olarak şu bilinmelidir ki; Hz. Peygamber, çocuğunu kaybeden ve bunun 

nasıl bir acı olduğunu yaşayan bir babaydı. Aynı şekilde torununu kucağında kaybeden 

bir dedeydi. Küçük yaşlarda ölen çocuklarını ve torununu kaybettiğinde Hz. Peygamber 

çok üzüldü. Gözlerinden yaşlar aktı. Ölümü tevekkülle karşıladı. Allah’a teslimiyet 

gösterdi. Üstünü başını paralamadı. Bağırıp çağırmadı. Allah’a isyan edecek bir söz 

söylemedi. Büyüklerin ölümünde olduğu gibi onların da teçhiz, tekfin ve defin işlemlerini 

usulüne göre yaptı. 

Hz. Peygamber hanımı Hz. Hatice’den olan Kasım ve Abdullah çocuk yaşlarında 

iken vefat etti.49 O, risaletinin ilk yıllarında oğlu Kasım’ı kaybettiğinde müşrikler bir insani 

görev olarak ona başsağlığı dilemediler ve üzüntüsüne ortak olmadılar.50 Hatta onu daha 

da üzüntüye boğmak için ona “ebter” (soyu kesik) diyerek onu alaya aldılar.51 O ise tüm 

bunlara sabır gösterdi. Zeyneb’ten olan kız torunu ağır hastalandığında Hz. Peygamber 

onu kucağına aldı. Çocuğun can çekiştiğini görünce gözlerinden yaşlar dökülmeye 

başladı. “Bu gözyaşları da nedir?” diye soran Sa’d b. Ubâde’ye bunun bir rahmet 

olduğunu ve Allah’ın da merhametli kullarına merhamet ettiğini bildirdi.52 

Medine döneminde Hz. Peygamber’in Mariye’den olan oğlu İbrahim yaklaşık 16 

aylıkken ve daha süt emme çağındayken hastalanıp vefat etti. İbrahim’in vefatına çok 

üzülen ve gözlerinden yaşlar akan Hz. Peygamber: “Göz yaşarır, kalp mahzun olur, Ancak 

İnşallah Rabbin razı olmadığı şeyleri biz söylemeyiz. Ey İbrahim! Gerçekten senden 

ayrıldığımız için çok mahzunuz.”, başka bir rivayette “Biz Rabbi kızdıracak şeyleri 

söylemeyiz” buyurdu. Hz. Peygamber, İbrahim’in sıddık, şehit ve cennetlik olduğunu, 

cennette kendisine sütannesi verileceğini ve süt emmesini cennette tamamlayacağını 

ifade etti. İbrahim öldüğünde Üsâme bin Zeyd bağırmış, Hz. Peygamber de bağırmasını 

yasaklamıştı. Hz. Peygamber’e ağladığı sorulduğunda ise “Ağlamak rahmetten, feryad 

edip bağırmak şeytandandır.” dedi. İbrahim öldüğünde güneş tutulmuştu. İnsanlar 

güneşin İbrahim’in ölümünden dolayı tutulduğunu ifade ettiler. Hz. Peygamber ise güneş 

ve ayın Allah’ın varlığının delillerinden olduğunu ve hiç kimsenin ölümü veya doğumu 

için tutulmadığını söyledi. İbrahim defnedildiğinde kabrinde bir boşluk gördü ve 

düzeltilmesini istedi. İnsanlar bunun sebebini sorunca “Bunun ölüye ne faydası ne zararı 

vardır. Ancak hayatta olanların gözüne hoş gelir. Bir kul bir iş yaptığı zaman Allah onu en 

güzel şekilde yapmasını sever.” dedi. 53 

 
49 Sarıçam, Hz. Muhammed,85 
50 Aktürk, Hz. Peygamber Döneminde Öldürülmeleri Emredilenler, 40. 
51 Muḥammed İbn İshâk, Siyer. thk. Muḥammed Hamidullah. Terc. Sezai Özel, (İstanbul: Akabe Yayınları, 

1988), 329. 
52 Buhari, “Cenaiz”, 31 (1294), “Merdâ” 9 (5655); Ebû Dâvud, “Cenâiz”, 24 (No: 3111). 
53 İbn Sa’d, Muhammed. Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kübrâ, thk. Alim Muhammed Ömer (Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 

2001), 1/111-120; Buhârî, “Cenâiz”, 90 (No: 1391). 
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Hz. Peygamber ölen çocuklarının cennetlik olduğunu ve çocuklarını kaybetme 

acısına/musibetine sabreden anne-babaların da cennetlik olduğunu müjdeleyerek 

ebeveynleri teselli etti ve gönüllerini ferahlattı. Onlara sabırlı olmayı tavsiye etti. Hz. 

Peygamber, çocuklarını kaybeden Ensarlı kadınlara “Sizin üç evladınız ölse bu cennete 

girmeye yeter” dedi. Bir kadın “Yâ Rasûlallah! İki olsa da olur mu?” dedi. Hz. Peygamber 

“İki olsa da olur” dedi.54 İki çocuğunu kaybeden Ebû Hassan’a, Ebû Hureyre Hz. 

Peygamber’in şu hadisini hatırlatarak teselli verdi. “Onların küçükleri cennetin 

çocuklarıdır. Onların her birisi anne babalarını cennette karşılarlar.”55 Üç çocuğunu 

kaybeden ve acılar yaşayan bir kadına Hz. Peygamber “Cehenneme karşı güçlü bir duvar 

ördün” dedi.56 Bir defasında Hz. Peygamber, ölen çocuğunun kabri başında ağlayan bir 

kadına Allah’tan korkmasını ve sabırlı olmasını söyledi. Hz. Peygamberi tanıyamadığı için 

önceden “Benim başıma gelen senin başına gelmedi” diye tepki gösteren sonrasında ise 

durumu anlayıp özür dilemeye gelen bu kadına Hz. Peygamber: “Sabır musibetin ilk 

anında gösterilen sabırdır” buyurdu.57  

Enes’in annesi Ümmü Süleym’in yeni evlendiği kocası Ebû Talha’dan bir çocuğu 

olmuştu. Çocuk yürüme çağındayken bir gün hastalanarak vefat etti. Evlat acısına 

sabreden ve durumu tevekkülle karşılayan Ümmü Süleym, bu acı haberi kocasına 

anlatmanın daha güzel bir yolunu buldu. Eve gelen eşiyle önce yemek yedi. Sonra 

emanet sahibinin başkasının yanına bıraktığı emaneti geri alma hakkına sahip olduğu ve 

emanet bırakılanın da buna kızmaması gerektiği misalini vererek oğlunun Allah 

tarafından kendilerine emanet olduğunu ve Allah’ın da bu emaneti geri aldığını ifade etti. 

Çocuğun öldüğünü anlayan ve onu kucağına alan Ebû Talha “Biz Allah’tan geldik tekrar 

Allah’a döneceğiz” diyerek sabretti. Ardından bu olayı Hz. Peygamber’e anlattı. Hz. 

Peygamber o çocuğun ölümüne karşı sabrettiklerinden dolayı Allah’ın kendilerine yeni 

bir evlat vereceğini müjdeledi. Bu hadiseden sonra bir çocukları oldu.58 

Hz. Peygamber hastalanıp ölüm döşeğinde olan çocukları fırsat bulduğunda ziyaret 

ediyordu. Hatta kendisine hizmeti dokunan ve hastalanıp ölüm döşeğine yatan Yahudi 

bir çocuğu/delikanlıyı da ziyaret etti. Delikanlının başucuna oturdu. Ona Müslüman 

olmasını söyledi. Delikanlı babasının da onayını alarak Müslüman oldu. Hz. Peygamber 

“Onu ateşten kurtaran Allah’a hamdolsun” dedi.59 Hz. Peygamber yine Yahudilerden bir 

adamın ölüm döşeğinde bulunan bir çocuğunu ziyarete gitti. Yahudiye “Benim sıfatlarımı 

ve geleceğimi sizin kitabınızda buldunuz mu?” diye sordu. Adam hayır anlamında başını 

salladı. Bunun üzerine hasta yatağında yatan çocuk buna itiraz ederek Hz. Peygamber’in 

 
54 Müslim “Birr”, 151 (No: 2632). 
55 Müslim “Birr”, 154 (No: 2635). 
56 Müslim, “Birr”, 155 (No: 2636). 
57 Müslim, “Vesâyâ” 8 (No: 926); Ebû Dâvud, “Cenâiz”, 23 (No: 3110). 
58 Kandehlevî, Hayatü’s-Sahâbe, 3/140-141. 
59 Buhari, “Cenaiz”, 78 (No: 1364); Ebu Davud, “Cenaiz” 3 (3083); Müslim, “Merdâ” 11 (5657). 
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sıfatlarının ve geleceğinin Tevrat’ta bulunduğunu söyledi. Akabinde kelime-i şehadet 

getirerek Müslüman oldu. Kısa süre sonra da vefat etti. Hz. Peygamber onun 

kefenlenmesine ve cenaze namazının kılınmasına velayet etti.60 

Hz. Peygamber gayrimüslim çocuklara ön yargılı davranılmaması konusunda 

ashabını uyardı. Hz. Peygamber’e müşriklerin çocuklarının durumu sorulduğunda Hz. 

Peygamber “Onları yaratan Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir” diyerek ashabına 

müşriklerin çocukları hakkında suizan ve olumsuz bir fikir sahibi olmamalarını ifade etti. 

O her doğanın İslam fıtratı üzere doğduğunu sonradan ebeveynlerin onları Hristiyan, 

Yahudi veya Mecusi yaptığını bildirdi.”61 Onun bu ifadeleri, genel itibariyle İslam 

âlimlerinin buluğ çağına gelmeden ölen çocukların cennetlik olduğu konusunda ittifak 

etmelerinin zeminini oluşturdu.62 

  İbni Abbas gömülerek öldürülen kız çocukları hakkında “Kim onların ateşte 

olduğunu iddia ederse muhakkak yalan söylemiştir. Bilakis onlar cennettedirler”63 

diyerek gayrimüslimlerin ölen çocuklarının cennetlik olduğunu bildirdi. 

Cahiliye döneminde anne-baba gibi birinci derecede yakınlarını kaybederek yetim 

ve öksüz kalan çocukları, ferdî, ailevî, ekonomik ve sosyal açıdan birçok haksız 

uygulamalara maruz kalıyordu. Bu çocuklar hor ve hakir görülüyor ve toplumsal hayattan 

dışlanıyordu. Birçok hakları ellerinden alınıyordu. Hz. Peygamber, bu mağdur çocukların 

ıslah edilmesi, durumlarının düzeltilmesi, himaye edilmesi, miras haklarının korunması, 

fey ve ganimet mallarından istifade ettirilmesi, onlara infakta bulunulması, infakta 

öncelenmesi, onlara karşı güzel muamelede bulunulması, ikram edilmesi, güzel söz 

söylenmesi ve evlendirilmelerinde yardımcı olunması, mallarının haksızca yenilmemesi 

gibi konularda onları topluma kazandırmada yeni yaklaşımlar ve çözümler getirdi. 

Onların haklarını korumaya ve hayatlarının kolaylaştırmaya çalıştı.64 Kimsesiz çocuklara 

bakmada devletin ve toplumun sorumlu olduğunu vurguladı.65 Hz. Peygamber babasız 

kalan Beşir bin Akrabe ve Enes bin Malik gibi bazı çocukları kendi himayesine aldı.66 Uhud 

Savaşı’nda şehit olan Enes bin Fudâle’nin üç yaşındaki oğluna bir hurmalık bağışladı.67 

 
60 Ebu’l-Feda İsmail İbn Kesîr, Es-Sîretü’n-Nebeviyye, thk. Mustafa Abdulvâhid, (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1976), 

1/323; Nuh Arslantaş, “Hz. Peygamber'in Çağdaşı Yahudilerin İnanç-İbadet ve Dini Hayatları”, M.Ü. İlahiyat 
Fakültesi Dergisi 34/1 (2008), 84. 

61 Buhari, “Cenâiz” 91 (No: 1394).  
62 Ahmet Taşdemir, “Müslüman Çocukların Ahiretteki Durumları”, Kelam Araştırmaları 11/1 (2013), 505 
63 Suyûtî, ed-Durru’l-Mensûr, 15/262. 
64 Fecr 89/17; Nisâ 4/2, 10; Ali Can, “Kur’ân’a Göre Yetimlerin Himayesi”, Diyanet İlmi Dergi, 52/3 (2016), 

129-163; Ali el-Muttakî, Kenzu’l-ummâl, thk. Bekri Hayyani ve Saffet es-Sekâ, (Beyrut: Müessesetü’r-
Risâle, 1985), 13/286-289. 

65 Müslim, “Ferâiz” 4 (No: 1619) 
66 Buhârî, “Vesâyâ” 26 (No: 2785), 37 (No:2798); Muttakî, Kenzu’l-ummâl, 13/298.  
67 Can, “Yetimlerin Himayesi”, 148. 
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Babaları ölen Cabir ve altı kız kardeşinin borçlarını ödedi.68 Yetime bakılan evin en hayırlı 

ev olduğunu bildirdi.69 Yetime bakanın cennette kendisiyle beraber olacağını 

müjdeledi.70 

Hz. Peygamber, malının tamamını çocuklarından sadece birisine vasiyet bırakan 

adama bunu yapmamasını, diğer çocuklarının hakkını da gözetmesini emretti.71 

Sonuç 

Cahiliye döneminde Müşrik Araplar, kız çocuklarını bazen de erkek çocuklarını diri 

diri toprağa gömüyorlar, kız çocuklarına değer vermiyorlar, onların hukuki haklarını yok 

sayıyorlardı. Savaş ve baskınlarda çocuklar esir edip köleleştiriyorlardı. Çocuklara 

merhamet göstermiyorlar hatta merhamet edenleri hayretle karşılıyorlardı. Geçim ve aç 

kalma korkusuyla çocuklarını öldürebiliyorlardı. Hz. Peygamber savaş veya barış 

durumunda her ne sebep olursa olsun çocukların öldürülmesini yasakladı. Yaptığı 

mücadele ile kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi âdetini ortadan kaldırdı. 

Çocukların hukuki haklarına riayet edilmesini emretti. Çocukların öldürülmesinin 

önlenmesi ve çocuk haklarına riayet edilmesi konusunda bir devrim yaptı. Bunun için 

öncelikle insanların içinde bulundukları inanç yapısını, hayata bakış açısını, düşünce 

dünyasını değiştirdi. Onları bu zulme götüren ve bunu kendilerine sevimli gösteren şirk 

inancını ve kötü ahlakı yok etmeye çalıştı. Sözleri ve davranışlarıyla insanlara merhamet 

ve maneviyat eğitimi verdi. Kendi çocuklarına ve ashabın çocuklarına güzel davranarak 

insanlara güzel örnek oldu. Çocuklara bakan, ikram ve ihsanda bulunan, onları koruyan, 

himaye eden, hor görmeyen ve onların haklarına riayet edenleri cennetle müjdeledi. Bu 

kimselerin cehennemden kurtulacaklarını ve ahirette kendisiyle beraber olacaklarını 

beyan etti. Çocukları öldürmenin en büyük günahlardan biri olduğunu bildirdi. Çocukları 

öldürmemeleri konusunda insanlardan biat aldı. Çocuklara merhamet edenlerin Allah’ın 

merhametine mazhar olacağını ifade etti. Katıldığı ve gönderdiği askeri seferlerde 

çocukların ve kadınların öldürülmesini kesin ifadelerle yasakladı.  

Kendi çocuklarını kaybeden, bunun nasıl bir acı olduğunu iyi bilen ve gözyaşı 

döken Hz. Peygamber, bu acıyı yaşayan ebeveynlere sabırlı olmayı ve tevekkül etmeyi 

tavsiye etti. Çocukların cennete gideceğini ve çocuklarının ölümüne sabreden ebeveynin 

de cennete gideceğini müjdeleyerek gönülleri ferahlattı. Anne veya babası gibi birinci 

derecede yakınını kaybeden çocukların bakımlarını üstelendi. Onlara bağış, ikram ve 

ihsanda bulundu ve bunu tavsiye etti. Onların malî ve hukukî haklarına riayet edilmesini 

 
68 İbn Mâce, “Âdâb” 6 (3705); İsmail Altun, “Hz. Peygamber’in Şehit Aileleriyle Münasebetleri”, EKEV 

Akademi Dergisi 44 (2010), 235. 
69 Muhammed bin Yezid İbn Mâce, Es-Sünen, thk. Merkezu’l-Buhûs, (Kahire: Dâru’t-Te’sîl, 2014), “Âdâb” 6 

(3704). 
70 Ebû Dâvud, “Edeb”, 122 (No: 5060). 
71 Buhârî, “Merdâ”, 13 (No: 5659). 
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emretti. Onların bakımlarını üstelenenleri cennetle müjdeledi. Onların mallarını haksızca 

yemenin cehennem ateşi yemek olduğunu bildirdi. 

Sonuç olarak Hz. Peygamber çocuk ve ölüm bağlamındaki olaylardaki sorunlar için 

topluma kalıcı çözümler sundu, bu konudaki sorunların arkasında yer alan dini ve psiko-

sosyal nedenleri ortadan kaldırmaya çalıştı. Çocukların öldürülmesi geleneğini tamamen 

kaldırmada tarihi adımlar attı ve bu konuda hayata yeni bir bakış açısı getirdi. 
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TAHKÎRDEN TA’ZÎME GİDEN YOLDA HZ. PEYGAMBER’İN ÇOCUKLARLA 

MÜNASEBETLERİ 

Halit ÇİL 

Giriş 

İnsani değerlerin unutulduğu Cahiliye dönemi Mekke toplumunda Muhammed b. 

Abdullah adlı bir genç, ticari ve sosyal ilişkileriyle “Güvenilir Muhammed” nitelemesini 

almış, toplumda kendine erdemli bir birey olarak yer edinebilmiştir. İlk vahiyle beraber 

mesajları insanlara deklare etmesini müteakip, zorlu bir eğitim sürecine başlamıştır. 

Ailenin vazgeçilmez unsuru kadın ve çocukları hak ettikleri değere kavuşturmuştur. Eşleri 

üzerinden evlilik ve kadın sorunlarını çözmüş, kendi çocukları ve muhatap olduğu 

çocuklar üzerinden çocuk eğitiminin erdemli noktalarını uygulamalı göstermiştir. 

Ahlaki değerlerin zedelendiği ve kaybolmaya yüz tuttuğu bir zamanda, Allah’ın 

“yüce bir ahlak” üzere ve “üsve-i hasene” (en mükemmel örneklik) pozisyonunda 

gördüğü bir Peygamber’in, ahlakî modellik ve örnekliğine hayati bir ihtiyaç vardır. Neleri 

getirdiyse kabul, neleri yasakladıysa reddetmemiz güvencesi ve “güzel ahlakı 

tamamlama” misyonuyla gönderilen Hz. Peygamber, kendini “muallim”1 olarak tavsif 

etmiştir. 

“Andolsun, Allah’ın Resûlü’nde sizin için Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı 

uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.2 Sen elbette yüce bir 

ahlâk üzeresin.”3 “Ben ancak ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim.4 Size 

mü’minden haber vereyim mi? İnsanların can ve mallarında kendisinden emin, dilinden 

ve elinden insanların selamette olduğu kimsedir. Mücahid, Allah’a itaatte nefsiyle cihad 

eden kimsedir. Muhacir, hata ve günahları terk eden kimsedir.5 

Yaratıcımız incir, zeytin, Sina Dağı, Mekke olmak üzere dört yeminle insanın 

"ahsen-i takvim"6 oluşunu ilan ederek, şan ve şeref sahibi yapmıştır.7 Mükerrem varlığın 

gelişimi için Hz. Peygamber; “Kolaylaştırın, güçleştirmeyin! Sevindirin, nefret ettirmeyin! 

Uyuşun, ihtilâf etmeyin!8 Şüphesiz ki Allah dünyada insanlara azap edenlere azap 

 
 Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. halitcil@gmail.com 
1 Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî İbn Mâce, Sünen-i İbni Mâce, çev. Haydar Hatipoğlu (İstanbul: 

Kahraman, 2012), “Mukaddime”, 17. 
2 Ahzâb 33/21. 
3 Kalem 68/4. 
4 Ebu Abdillah Mâlik b. Enes b. Mâlik İmam Mâlik, Muvatta, çev. Ahmet Büyükpınar (İstanbul: Beyan, 1994), 

"Hüsnü’l-Huluk", 8. 
5 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb el-Erne’vut-Adil Mürşid (Beyrut: Müessesetu’l-Risâle, 2001), 

39/381 (23958). 
6 Tin 95/1-4. 
7 İsrâ 17/70. 
8 Ebû’l-Huseyn Müslim b. el-Haccac el-Kuşeyrî Müslim, Sahih-i Müslim, çev. Mehmed Sofuoğlu (İstanbul: 

İrfan, 1988), "Cihad ve Siyer", 3. 
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edecektir.9 Güzel söz sadakadır.”10 buyurarak, insanın eğitim sürecine dikkat çekmiştir.  

“Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra annesi ve babası onu ya Yahudileştirir 

ya da Hıristiyanlaştırır.”11 sözüyle, eğitimde ailenin başat rolünü ortaya koyan Hz. 

Peygamber, ailevî ve sosyal yaşantısında bunun somut uygulamalarını göstermiştir. 

Dinin insanlara ilişkin amacı; onların din, can, akıl, nesil ve mallarını koruma olarak 

beş noktada toplanabilir. İşte bu beş temelin korunmasını içeren her şey maslahat; bu 

beş temeli ortadan kaldıran her şey de mefsedet olup, bu mefsedetin giderilmesi 

maslahattır.12 İnsani değerlerin dokunulmazlığını değersizliğin yaygın olduğu bir 

toplumda bizzat uygulayarak örneklik teşkil etmiş olan Hz. Peygamber, özellikle çocuklar 

üzerinden değerler üretmiştir. 

Değerlilik ve Özgüven Değeri 

Cahiliye döneminde ötekileştirilen, dışlanan, hor görülen dezavantajlı insan 

gruplarının başında canlı gömülen kızlar, alınıp satılarak metalaştırılan köleler, dışlanan 

yetimler ve değersizleştirilen kadınları saymamız mümkündür. İslam kötü uygulamaları 

ya dönüştürmüş veya kaldırmış, iyi olanları ise idame ettirmiştir.  

"Ortak koştukları şeyler müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi süslü 

gösterirdi."13 "Onlardan birine dişi çocuğu olduğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak 

yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenmeye çalışır; 

onu utana utana tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün? Bak ne kötü hüküm veriyorlar!"14 

"Onlardan birine Rahman olan Allah'a isnat ettikleri bir kız evlât müjdelense içi öfkeyle 

dolarak yüzü simsiyah kesilirdi."15 "Diri diri toprağa gömülen kız çocuğunun hangi suçla 

öldürüldüğü sorulduğu zaman... "16 

Cahiliye döneminde bazı kişi ve kabileler; ekonomik ve savaşma gücü zayıflığı, 

namus endişesi, cariye olma ihtimali, fiziksel noksanlık veya hastalık, fakirlik ve açlık 

korkusu, melekleri Allah’ın kızları görmeleri sebebiyle kendi kızlarını melekleştirme gibi 

basit sebeplerle kız çocuğunu diri diri toprağa gömme fiilini işlemişlerdir. Kızını 

öldürmeye karar veren ebeveynin izlediği yöntemle ilgili tasvirler sınırlı sayıdaki örnekten 

hareketle oluşturulmuştur. Kızını öldürmek isteyen kişilerin iki farklı uygulamasından söz 

edilir:  

Birincisine göre; doğum zamanı gelen kadın bir çukur kazarak o çukurun başında 

doğumunu yapar. Çocuk erkekse onu alıp götürür, kızsa çukura atarak üstünü toprakla 
 

9 Müslim, Sahih, “Birr”, 33. 
10 Ebu Abdullah Muhammed İbn İsmail Buhârî, Sahih-i Buhârî, çev. Mehmed Sofuoğlu (İstanbul: Ötüken, 

1987), “Edeb”, 34. 
11 Buhârî, Sahih, “Kader”, 3. 
12 Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Ahmed Gazzâlî, İslam Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi 

(el-Mustasfâ), çev. Yunus Apaydın (Kayseri: Rey, 1994), 1/333. 
13 En'âm 6/137. 
14 Nahl 16/58-59. 
15 Zuhruf 43/17. 
16 Tekvîr 81/8-9. 
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örtüp öldürür. 

İkinci uygulamaya göre; kız çocuğu altı yaşına gelinceye kadar büyütülür. Babası 

tarafından akrabalarına gideceği söylenerek temiz elbiseler giydirilip götürülür. Sonra 

çölde önceden kazılmış olan bir çukura atılarak üzeri toprakla örtülür.17 

Hz. Ömer şöyle anlatır: Kays b. Âsım, Resûlullah’a gelerek “Cahiliye döneminde 

sekiz kızımı diri diri toprağa gömdüm” dedi. Hz. Peygamber “Her birine karşılık bir köle 

azat et” buyurdu. Kays develerinin olduğunu söyleyince Hz. Peygamber; “O halde her 

birine karşılık bir deve kes.” buyurdu.18 

Biat eden Kebîre adında bir hanım Hz. Peygamber’e şu itirafta bulundu: “Ey 

Allah'ın Resulü! Cahiliye döneminde dört oğlumu gömdüm." Hz. Peygamber'in "Dört köle 

azad et!" buyruğu üzerine kadın, üç köle ve bir cariyesini azad eder.19 

Utanç kaynağı görülen kızlar, Peygamberce gül goncasına dönüştürülmüştür. Eşi 

Hz. Âişe’ye “Hümeyrâ”20 (Pembecik) diye hitap ederek, kızların horlanmayıp değerli 

görülmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Bu konuda kız torunu üzerinden şöyle bir değer 

kazandırıcı davranışını Ebu Katade aktarır: Mescitte oturduğumuz bir sırada Resûlullah 

bizim yanımıza çıkageldi. Allah Resulü kızı Zeyneb'ten torunu Umâme'yi taşıyarak namaz 

kıldırdı. Secde ettiğinde onu bırakır, kalktığında ise onu tekrar alırdı.21 Umâme’nin 

namazda iken omuzda taşınmasındaki hikmet; kızları sevmeme, yanlarında 

bulundurmaktan çekinme gibi Arapların câhiliyetten kalma çirkin âdetlerini hükmen 

iptaldir. Böylece Hz. Peygamber, bu manasız çekinme ve kibirlenmeyi reddetmekte, 

mübalağa olsun diye namazda bile omuza alınabileceklerini bilfiil göstermiş oldu ki, fiil ile 

beyan, söz ile beyandan elbette daha kuvvetlidir. 

Resûlullah kendisine getirilen içecekten bir miktar içti. Sağında bir çocuk, solunda 

ise yaşlılar oturuyorlardı. Çocuğa dönüp bardakta kalanı yaşlılara ikram etmek için izin 

istedi. Çocuk O’ndan gelecek nasibi önemsediğinden izin vermeyince bardağı kendisine 

verdi.22 Hz. Peygamber; çocuğa fikrini sorarak özgüven, sırasını gözeterek hakkaniyet, 

izin isteyerek nezaket, kabul etmemesi üzerine bardağı kendisine vererek adalet değeri 

kazandırmaya çalışmıştır. 

Sevgi ve Saygı Değeri 

İslâm’daki bütün dinî ve ahlâkî vecibeler iki asla dayandırılmıştır: 

a) Allah'ın emrine tazim ve saygı duymak. Bu aslın içine, tevhidi, nübüvveti kabul 

etmek girer.  

 
17 Cevad Ali, el-Mufassal fi Tarihi’l-Arab Kable’l-İslam (Beyrut: Dâru’s-Sâkî, 2001), 9/88-89. 
18 Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, thk. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî (Kahire: 

Mektebetu İbni Teymiye, 1994), 18/337 (863). 
19 Nûrüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Süleymân Heysemî, Mecmau’z-Zevâid ve Menbau’l-Fevâid, thk. Hüsâmeddin el-

Kudsî (Kahire: Mektebetu’l-Kudsi, 1994), 4/18. 
20 İbn Mâce, Sünen, “Rehin”, 16. 
21 Buhârî, Sahih, “Edeb”, 18; Müslim, Sahih, “Mesâcid”, 41-43. 
22 Müslim, Sahih, “Eşribe”, 127. 
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b) Allah'ın yaratıklarına karşı şefkat duymak. Bunun içine de haksızlığı ve 

bozgunculuğu terk etme girer. Bunun neticesi de eziyet etmemeye dayanır. Buna göre, 

sanki Cenâb-ı Hak şöyle demiştir: "Faydayı herkese ulaştırmak, herkese faydalı olmak 

imkânsızdır, ama herkesten şerri men etmek, hiç kimseye kötülük etmemek 

mümkündür. Haksızlığı bırakmak, fesatçılığı bırakmak, sizin için gaye bakımından mal 

talebinde bulunmadan daha hayırlıdır. Çünkü insanlar, sizin vefanızı, sıdkınızı ve emin, 

güvenilir olduğunuzu öğrendiklerinde, sizinle muamelede bulunmaya arzu ve iştiyak 

duyarlar. Böylece mallarınız da çoğalır.”23 Saygı ve şefkat, insanı sevmeyi, hilafet ve 

ahsen-i takvim makamında görmeyi amaçlar ve tazammun eder. Bu bakımdan Hz. 

Peygamber çocuklara ayrı bir sevgi ve saygı tezahür ettirmiş, İslam ve insanlığın 

geleceğini sağlam temeller üzerine bina etmiştir. 

Allah Resûlü torunu Hasan b. Ali'yi öptü. O esnada yanında Ekra' b. Habis et-

Temimi oturmakta idi. Ekra' dedi ki: “Benim on tane çocuğum var. Onlardan hiçbirini 

öpmedim.” Onun bu sözü üzerine Resûlullah ona doğru baktı ve şöyle buyurdu: 

"Merhamet etmeyene merhamet olunmaz." 

Allah Resûlü’nün yanına bir bedevi geldi ve dedi ki: “Sizler çocuklarınızı 

öpüyorsunuz. Bizler ise çocuklarımızı öpmeyiz.” Onun bu sözüne karşılık Allah Resulü 

şöyle buyurdu: "Allah senin kalbinden rahmet duygusunu çekip almışsa ben ne 

yapayım?"24 

Usame b. Zeyd şöyle dedi: Allah Resûlü beni bir dizine, torunu Hasan'ı da diğer 

dizine oturtur, bizi göğsüne basar ve sonra da şöyle derdi: "Allahım! Bu ikisine merhamet 

et, onları sev! Muhakkak ki ben bu ikisine merhamet ediyor ve onları seviyorum."25 

Resûlullah cebindeki on dirhemin dört dirhemiyle kendine bir gömlek almıştı. 

Gömleğe ihtiyacı olduğunu söyleyen bir adama çıkarıp onu verdi ve dönüp aynı satıcıdan 

bir gömlek daha aldı. Çıkınca ağlayan bir hizmetçi kız çocuğunu görünce yanına varıp 

niçin ağladığını sordu. Kız çocuğu, “Sahibim un almak için bana iki dirhem vermişti. Onu 

kaybettim, bu yüzden ağlıyorum” dedi. Hz. Peygamber cebindeki kalan iki dirhemi de 

ona verdi. Ağlamaya devam eden kız; “Eve geç kaldım, beni dövmelerinden korkuyorum” 

dedi. O, kızla beraber evine kadar yürüdü. Kızı dövmemelerini isteyince sahibi, Hz. 

Peygamber’in gelişi hürmetine cariye kızı azat etti ve hürriyetine kavuşturdu.26 

Bir gün babasıyla yanına gelen çocuğa adını soran Hz. Peygamber, çocuktan 

“Bahîr” (zayıf, hasta ve mecalsiz) cevabını alınca, onun ismini değiştirip "Beşir" (Neşeli, 

müjdelenmiş) yapmıştı. Allah Resûlü Uhud'dan döndüğünde Beşir Hz. Peygamber'e 

babasını sordu. “Baban şehit oldu. Allah ona rahmet etsin.” sözlerini duyunca ağlamaya 

başlayan Beşir’e Allah Resûlü, “Ağlama! Ben senin baban olayım, Âişe senin annen olsun 

 
23 Fahruddin er-Râzi, Tefsir-i Kebir-Mefâtîhu’l-Gayb, çev. Heyet (Ankara: Akçağ, 1991), 10/505. 
24 Buhârî, Sahih, “Edeb”, 18. 
25 Buhârî, Sahih, “Edeb”, 22. 
26 Ebû’l-Fidâ’ İmâduddin İsmail el-Hâfız b. Ömer İbn Kesir, Şemâilu’r-Resûl, thk. Abdulkadir el-Ernâût (Riyad: 

Mektebetu’l-Abîkân, 2002), 97-98. 
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istemez misin?” dedi. Bu teklifi Beşir sevinçle kabul etti. Hz. Peygamber eliyle Beşir’in 

saçlarını okşadı, kucaklayıp bağrına bastı.27 

Ebu Hüreyre şöyle anlatır: Ben Medine çarşılarından birinde Allah Resûlü ile 

beraberdim. Allah Resûlü yürüdü, ben de O'nunla beraber yürüdüm. Fatıma'nın evinin 

önünde bir kenara oturdu ve üç kere: "Küçük nerede?" diye seslendi. Ve bana: "Ali'nin 

oğlu Hasan'ı çağır!" buyurdu. Bunun üzerine Hasan, boynunda kokulu boncuk gerdanlığı 

olduğu halde yürüyüp geldi. Allah Resûlü onu kucaklamak için kollarını açtı. Hasan da 

kucaklarını açtı ve dede-torun birbirine sarıldılar.28 

Enes b. Malik’in nakline göre; Medine'nin cariyelerinden bir cariye vardı ki, o Allah 

Resûlü’nün elinden tutardı ve O'nu kendi istediği yere götürürdü.29 

Abdullah b. Şeddat babasının şöyle bir olay anlattığını naklediyor ve şöyle diyor: 

Resûlullah, bir yatsı namazında Hasan veya Hüseyin’i kucağında taşıyarak mescide geldi 

ve ileriye geçti. Çocuğu bırakıp tekbir alarak namaza durdu. Secdeyi çok uzattı. Başımı 

kaldırdım. Bir de ne göreyim Resûlullah secdede, çocuk da O’nun sırtında. Tekrar başımı 

indirip secdeye döndüm. Resûlullah namazı bitirince, cemaat: “Ey Allah’ın Resûlü! Sen 

namaz içindeki secdelerden birini o kadar uzattın ki, ya bir iş geldi başına veya vahiy 

geliyor zannettik” dediler. Bunun üzerine Allah Resulü; “Dediklerinizden hiçbiri olmadı, 

fakat torunum sırtıma çıkmıştı, o inmeden secdeden kalkmayı hoş bulmadım.” 

buyurdu.30 

360 Derece Eğitim Değeri 

Nerede olursan ol Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle yaşa, işlediğin bir günahın 

arkasından hemen bir sevap işle ki onu imha edip yok etsin. İnsanlara güzel ahlakla 

muamele et.31 İyilik, ahlâkın güzelliğidir. Günah ise, kalbinde gıcık yapan ve başkalarının 

muttali olmasından hoşlanmadığın şeydir.32 

Şefkat, saygı ve muhatap alma: Çocuk eğitiminin başlangıç prensibi olarak 

Peygamber dilinde şefkat ve saygıyı görürüz: "Küçüklerimize şefkat etmeyen 

büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir."33 

Etkili eğitimin devam prensibi olarak muhatabiyeti Hz. Enes şöyle aktarır: 

Resûlullah ile beraber idim çocuklara uğradı ve onlara selam vermişti."34  

 
27 Ali b. Hasan b. Hibetullah b. Abdullah İbn Asâkir, Tarihu Medineti Dımeşk, nşr. Ömer b. Ğalâme el-Amrevî 

(Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1995), 10/300 (2562); Ahmed b. Ali el-Askalânî İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe 
(Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiye, 1995), 1/433-435. 

28 Buhârî, Sahih, “Libâs”, 60. 
29 Buhârî, Sahih, “Edeb”, 61. 
30 Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb Nesâî, Sünen-i Nesâî, çev. Abdullah Parlıyan (Konya: Konya Kitapçılık, 

2005), “Tatbik”, 82. 
31 Ebu İsâ Muhammed b. İsâ Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, çev. Abdullah Parlıyan (Konya: Konya Kitapçılık, 2004), 

“Birr”, 55. 
32 Müslim, Sahih, “Birr”, 14, 15. 
33 Tirmizî, Sünen, “Birr”, 15. 
34 Buhârî, Sahih, “İsti’zan”, 15. 
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Enes b. Mâlik, bir çocuk ve genç olarak on yıl süreyle onun hizmetinde bulunduğu 

Peygamberimizden bir defa bile “Bunu niçin böyle yaptın veya yapmadın?” şeklinde bir 

soruya muhatap olmadığını bildirmiştir.35 

Çocuğu himaye: Çocuğu himaye, koruyup kollama sağlıklı yetişmesinin mihenk 

taşlarıdır. Ebu Büreyde şunu söyler: Resûlullah bize hutbe vermekte iken Hasan ve 

Hüseyin üzerlerinde kırmızı bir gömlekle düşe kalka geldiler. Resûlullah minberden indi, 

onları kucağına aldı ve tekrar minbere çıkıp onları önüne oturttu.36 

Ümmü’l-Fadl, emzirmekte olduğu Hasan veya Hüseyin’i bir gün Hz. Peygamber’in 

yanına götürerek kucağına koyduğunda, bebek işemeye başladı. Bundan dolayı Ümmü’l-

Fadl bebeğin omuzuna vurunca Hz. Peygamber; “Sen oğlumu incittin. Allah sana rahmet 

eylesin.” buyurdu.37 

Çocuğa empatik yaklaşım: Empatik bir yaklaşımla çocuğa çocuk dili ve anlayışını 

gözeterek, hayatın her ân ve durumunda eğiten bir muallimdir O. Onlarla oyun oynayıp 

çocuklaşmak da bunun bir parçasıdır. Bir grup Ashab, Resûlullah'la birlikte bir yemek 

davetine gittiler. Yolda, Hüseyin’e rastladılar, çocuklarla oynuyordu. Resûlullah çocuğu 

görünce ilerleyip cemaatin önüne geçerek onu tutmak için ellerini açtı. Çocuk sağa sola 

koşmaya başlayınca Resûlullah da onu takliden sağa sola koşarak, tutuncaya kadar 

peşinde koştu. Yakalayınca ellerinden birini çenesinin altına diğerini de ensesine koyup 

öptü.38 

Hüseyin'i Hz. Peygamber'in omuzunda gören biri, “Ey çocuk! Bindiğin binek ne 

güzeldir.” deyince Hz. Peygamber, torunu Hz. Hüseyin'in oldukça iyi bir binici olduğunu 

söyleyerek karşılık vermiştir.39 

Ebû Râfi b. Amr el-Ğifari’nin amcası şöyle anlatır: Ben çocuktum, Ensâr’ın 

hurmalarını taşlıyordum. Resûlullah’a getirildim. Bana, “Ey çocuk niçin hurmayı 

taşlıyorsun?” diye sorduğunda, düşürdüklerimi yediğimi söyledim. Resûlullah, “Hurmayı 

taşlama, altına düşmüş olanlardan ye.” buyurdu. Sonra başımı sıvayarak, “Allah’ım 

bunun karnını doyur.” diye dua etti.40 

Yahudilerden hizmetçi bir çocuk hastalanmıştı. Resûlullah onu ziyarete gitti, 

başucuna oturdu ve ona, “Müslüman ol” dedi. Çocuk başucunda oturan babasına baktı. 

Babası ona “Ebu’l-Kasım’a itaat et” dedi. Çocuk da Müslüman oldu. Resûlullah, “Onu 

benim sebebimle ateşten kurtaran Allah’a hamd ederim” diyerek kalktı.41 

360 derece eğitim: Çocuk yaştaki birini değer verip bineğine alarak eğitmesi, 

 
35 Buhârî, Sahih, “Vesâyâ”, 25. 
36 Tirmizî, Sünen, “Menâkıb”, 31. 
37 İbn Mâce, Sünen, "Ta’biru’r-Rüya", 10. 
38 İbn Mâce, Sünen, “Mukaddime”, 144. 
39 Tirmizî, Sünen, “Menâkıb”, 31. 
40 Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî Ebû Dâvud, Sünen-i Ebî Dâvud, çev. İbrahim Koçaşlı 

(İstanbul: Erkam, 2019), “Cihad”, 94. 
41 Ebû Dâvud, Sünen, “Cenâiz”, 5. 
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muhatabı üzerinde oldukça etkili olmuştur. İbn Abbas şöyle demiştir: Bir gün 

Resûlullah'ın bineğinin arkasında idim. Buyurdu ki: "Ey delikanlı! Sana birkaç kelime 

öğreteceğim: Allah'ın emir ve yasaklarına iyi dikkat ederek yaşa ki Allah da seni gözetip 

kollasın. Allah'ı hiç hatırından çıkarma ki O’nu her ân karşında bulasın. İsteyeceğinde 

Allah'tan iste, yardım isteyeceğinde Allah'tan yardım iste. Bilmiş ol ki, tüm insanlar sana 

bir konuda fayda vermek için bir araya gelseler ancak Allah'ın yazdığı kadarıyla sana 

faydalı olabilirler. Eğer tüm insanlar sana zarar vermek konusunda birleşip bir araya 

gelseler ancak Allah'ın sana yazdığı kadarıyla zarar verebilirler. Kader kalemleri kalkmış 

ve yazılan sahifeler kurumuştur.42 

Çocukluğu Hz. Peygamber’in yanında geçmiş Enes, O’nun nasıl en ince detayına 

kadar dikkat ve rikkatle eğittiğini şöyle anlatır: 

Resûlullah Medine'ye hicret ettiğinde ben sekiz yaşında bir çocuktum. Annem beni 

ona götürüp, “Ey Allah’ın Resulü! Ensar’ın erkek ve kadınlarından benden başka size 

hediye vermeyen kalmadı. Ben ise bu oğlumdan başka size hediye edecek bir şey 

bulamadım. Benden bunu kabul et, hizmetinde bulunsun.” dedi. On sene hizmet ettim. 

Asla beni dövmedi, asla bana sövmedi, yüzünü ekşitmedi. Onun bana ilk tavsiyesi şu 

oldu: 

Ey oğlum, sırrımı koru ki, kâmil mü'min olasın." Onun sırrını annem dâhil hiç 

kimseye söylemedim. Resûlullah’ın hanımları onun sırrını sorduklarında söylemedim ve 

ebedî olarak hiç kimseye söylemeyeceğim. 

Ey evladım, abdesti tam al, ömrün artsın ve iki hafaza meleğin seni sevsin. 

Ey oğlum, eğer abdestli olarak gecelemeye gücün yeterse, bunu yap. Kim abdestli 

iken ölürse, şehit olur. 

Ey evladım, durmadan namaz kılmaya gücün yeterse bunu yap. Şüphesiz melekler 

namazda olduğun müddetçe sana dua ederler. 

Ey oğlum, namazda sağa sola dönmekten sakın. Namazda sağa sola dönmek 

helâkettir. Eğer mutlaka sağa sola döneceksen, bunu farzlarda değil, nafilelerde yap. 

Ey evladım, rükûa eğildiğinde ellerini dizlerinin üzerine koy. Parmaklarının arasını 

aç. Dirseklerini yanlarına yapıştırma. Başını rükûdan kaldırdığında her azan sabit hale 

gelsin. Şüphesiz ki, Allah kıyamet gününde rükû ve secdede belini tam olarak düz 

tutmayan kimselerin namazlarına bakmaz. 

Ey evladım, secde yaptığın zaman horozun yem yemesi gibi çabuk çabuk yapma. 

Köpeğin düşmesi gibi düşme. Kollarını hayvanların yayışı gibi yere yayma. Ayağının 

arkasını iyice yere koy. Uyluğunu topuklarının üzerine koy. Bunu yaparsan kıyamet 

gününde hesabın kolay olur. 

Ey oğlum, gusülde mübalağa yap ki, üzerinde hiçbir günah ve hata kalmaksızın 

banyodan çıkasın. Kıl diplerini iyice ıslat, derini tertemiz yap. 

Namazından bir miktarını evine ayırabilirsen, ayır. Çünkü bu evinin hayrını artırır. 

 
42 Tirmizî, Sünen, “Kıyamet”, 59. 
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Ey oğlum, eve girdiğinde ailene selâm ver. Böyle yapman senin ve ailen üzerine 

berekete sebeptir. 

Ey evladım, evinden çıktığında gördüğün her Müslümana mutlaka selam ver ki, 

sevapların artmış olarak dönesin. 

Ey evladım, hiç kimseye karşı kalbinde kötülük düşüncesi olmadan yaşamaya 

gücün yeterse bunu yap. 

Ey evladım, evinden çıktığında gördüğün her Müslümanın mutlaka senden üstün 

olduğunu düşün. 

Ey oğlum, eğer nasihatimi dinlersen, hiçbir şey sana ölümden daha sevimli olmaz. 

Ey evladım, bunlar benim sünnetimdendir. Kim sünnetimi yaşatırsa, muhakkak 

beni sevmiş olur. Kim beni severse Cennette benimle beraberdir.43 

Hz. Peygamber’in söz ve davranışlarının eğitsel tesirini bir köle üzerinde somut 

görürüz. Köle olarak kendine hediye edilen Zeyd b. Hârise’yi özgürlüğüne kavuşturarak 

evlât edinmişti. Babası ve amcası onu geri almak için geldiklerinde Peygamberimiz kararı 

Zeyd’e bıraktı. Zeyd: “Ey Allah'ın Resûlü! Vallahi hiç kimseyi sana tercih etmem." cevabını 

vererek kalmayı tercih etti.44 

Sonuç 

Kendi çocuklarıyla beraber tüm çocuklara Allah sevgisini aşılaması; sır saklama, 

sabırlı olma ve temizliğe yönlendirmesi; onları ilim meclislerine ve hasta ziyaretine 

götürmesi, öfke ve düşmanlıktan sakındırması, çalışkanlığa teşvik etmesi gibi hayatın tüm 

yönleriyle ilgili 360 derece eğitime tabi tutması, güzel ahlaki davranışlar kazandırma ve 

erdemli insan yetiştirmeye yönelik önemli adımlarından bazılarıdır. 

Kız çocuklarının kısmen de olsa canlı gömüldüğü ve horlandığı, çocukları öpmenin 

soğuk karşılandığı bir ortamda Hz. Muhammed; farz cemaat namazını ve hutbeyi eda 

ederken çocuğu sırtına veya kucağına almış, onları öpmüş ve onlara selam vermiştir. 

Böylece topluma çocuğun değerini gösterirken, çocuklarla iletişim yollarını da ortaya 

koymuştur. 

Hz. Peygamber’in söz ve davranışlarında çocuklarla kurduğu çok boyutlu iletişim 

örneklerinden mülhem, bunların modern dönem için de çağlar üstü prensipler haline 

geldiklerini görmek mümkündür. 
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HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE ÇOCUK OYUNLARI VE EĞLENCE ARAÇLARI 

Hakan TEMİR* 

 

Giriş 

Arapça sözlüklerde ciddiyet ve gerçekliğin zıddı olarak tarif edilen oyun (عب
ّ
 1;(الل

ıstılahta insanların zevk almak ya da haz duymak için kasıtlı bir şekilde yöneldiği, yaptığı 

ameliye sonucunda mutlu olduğu eylemler olarak tanımlanır.2 Bir vakit geçirme ve 

eğlenme aracı olarak oyun, çocuk veya yetişkinlerde görülen temel dürtülerden birisidir. 

Fakat çocuklar için oyun oynama isteği kendilerine doğuştan bahşedilen fıtrî bir yetidir ve 

hatta çocuğun insanî eylemlere yöneldiğinin ilk işaretlerinden birisidir. Fahrettin er-

Râzî’nin ifade ettiği üzere “insan çocukluğun başlangıcında vahşi bir hayvan gibidir ve 

onda sadece ihtiyaç duyduğu yemek arzusu bulunur. Biraz gelişip hareketlerini kontrol 

etmeye başladığında oyun arzusu belirir”3 ve sosyalleşmeye başlar. Bu fıtrî alan ancak 

oyun oynayarak doldurulduğundan çocuk oyun oynamak zorundadır. Böylelikle çocuğun 

beyni ve vücudu sıhhat bulur.  

İnsanlık tarihiyle özdeş olarak kabul edilen oyun alışkanlığı aynı zamanda köklü bir 

spor ve eğlence biçimidir. Nitekim son dönemde yapılan araştırmalarda eski Mısırlıların 

çocukları için oyun tasarladıkları ve muhtelif nesnelerden oyuncak yaptıkları tespit 

edilmiştir. Onlar, gençleri anavatanlarını savunmaya hazırlamak amacıyla  güreş, yüzme, 

jimnastik, eskrim, atletik oyunlar, binicilik, kürek çekme, avlanma, ok ve yay atma vb. 

spor türü oyunlar ile dans, futbol türü oyunlar ve zihni geliştiren eğlence oyunlarını 

geliştirmişlerdir.4 Anlaşılan o ki, Mısırlılar çocukların boş vakitlerinde zihinlerini/ 

bedenlerini geliştirmek ve vakitlerini doldurmak için oyunlar türetmişlerdir. Mısır’a yakın 

bir muhitte yaşayan Hz. Yâ’kub’un oğullarının kardeşlerine suikast düzenlemek 

istediklerinde onu oyun oynatmak bahanesi ile babasından kopardıkları da bilinir.5 Eski 

Yunan medeniyetinde de durum farklı değildir. Nitekim yapılan kazılarda bu medeniyete 

ait küçük arabasıyla birlikte gömülmüş bir çocuğun mezarı, bebek mezarlarında 

 
* Dr. Öğretim Üyesi, Tokat Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi, h.temir@hotmail.com, Orcid No: 0000-0002-

4142-6310. 
1 Ebü’l-Hasen Alî b. İsmâîl ed-Darîr İbn Sîde el-Mürsî, el-Muhassas, thk. Hâlil İbrahim Ceffâl (Beyrût: Dâru’t-

Turâsi’l-Arabî, 1417/1996), 4/13; Muhammed el-Murtazâ b. Muhammed ez-Zebîdî, Tâcu’l-Arûs min 
Cevâhiri’l-Kâmus, (Kuveyt: Matbaatü Hukumatü Kuveyt, 1395/1975), 1/470. 

2 Şakir Mecîd Kâzım, “El’abü’l-etfal inde’l-’Arab kable’l-İslâm”, Mecelletü’l-Âdâbü’l-Basra, 43 (2007): 73. 
3 Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn Râzî, Tefsîr-i kebîr, 2. Baskı (Beyrût: Dâru İhyâu Turâsi’l-Arabî, 

1420), 4/130. 
44 Abdülhamid Ahmed Zâyid, “el-Müâserü’r-riyâdiyye fî Mısrı’l-Kadîm”, Mecelletü Âlimü’l-Fikr, 4 (1980): 127-

166. Ayrıca bkz. https://www.sis.gov.eg/section/809/832?lang=ar 
5 Yûsuf, 12/12. 
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içerisinde birkaç çakıl taşı bulunan yanmış kilden çıngıraklar, bebekler ile çocukların 

oynamaları için çamurdan askerler bulunmuştur.6 

Eski Babil’de de çocuklar muhtelif oyunlar oynamış ve ebeveynleri onlar için 

kemiklerden, çömlekten ve taşlardan oyuncaklar yapmışlardır.7 Araştırmacılar tarihi 

kazılar sırasında Babillilere ait taş ve çömlekten yapılma envâî çeşit çıngıraklı aletler, 

çubuklar, levhalar, kuş ve diğer hayvanların şekillerini temsil eden el yapımı oyuncaklar 

bulmuşlardır.8 Her biri tarihi vesika hükmünde olan bu eserler 1977 yılında Irak’ta açılan 

çocuk müzesine konularak zaman ve tür bakımından tasnif edilmişlerdir. Örneğin 

Irak’taki tarihi Verka’ şehrinde kilden yapılmış deve kafasına benzer bir oyuncağın 

milattan önce 4 bin yılına ait olduğu tespit edilmiştir.9 Nitelik açısından 

değerlendirildiğinde birçoğu günümüzde plastik veya ahşaptan yapılan oyunların benzer 

şekilde dizayn edildiği, taş veya topraktan yapılan kimi oyuncakların daha rahat kullanım 

sağlamak amacıyla kulp yerine kadar detaylı bir şekilde yapıldığı anlaşılmıştır.10  

Arap Yarımadası’na komşu olan Mısır ve Mezopotamya ile Arapların ilişki 

içerisinde olduğu Eski Yunan medeniyetinin bir benzeri olarak İslâm’dan önce Arap 

çocukların oynadığı muhtelif oyunlar veya oyuncaklar bulunmaktaydı. Yarımadadaki 

şehir ve vadilerin tekdüzeliği çocuklar için geniş oyun alanları sağlayarak çeşitli oyunları 

oynamalarına müsaade etmiştir. Bu dönemde yaşayan çocuklar atalarının çevre 

milletlerden taşıdıkları oyunlar ile kendi tasavvurlarının bir neticesi olarak ürettikleri 

oyunlardan oynamışlardır. Bunların bir kısmını temel kaynaklar zikretmiş, bir kısmı ise 

son dönemde yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıkarılmıştır. Bazıları ise faydasız ya da 

yeterince ilgi çekici olmadıklarından tarihin sayfalarına kaydedilmemişlerdir. 

İslâm’dan önce çevre milletlerde ve Araplarda bir kültür haline dönüşen oyunlara 

İslâm dini de kayıtsız kalmamıştır. Kur’an-ı Kerîm’de11 ve Hz. Peygamber’in hayatında 

müspet veya menfi manalarıyla değerlendirilmeye tabi tutulmuşlardır. İnsanlığın ortak 

mirası haline dönüşen oyunlardan faydalı olanlar belirlenip, oynanmaları teşvik edilmiş, 

zararlı olanları ise nefyedilmiştir. Çocukluk yıllarında faydalı oyunlara katılan Hz. 

Peygamber, birçok anı biriktirmiştir. Bir gün Medine’de Beni Adî’nin surlarında 

dolaşırken “Küçükken ben ve Üneyse adında bir kız, bu surların üzerinde oynardık. 

Dayılarımın çocuklarından bazılarıyla buraya konan kuşları uçururduk” demiştir.12  

 
6 Will Durant, Kıssatü’l-Hadarat, Arapça trc. Muhyiddin Sabir, (Beyrût: Daru’l-Cîl, 1408/1988), 7/82. 
7 Şerif Yusuf, “er-Riyâdetü ve vesâilü’l-lehv inde’l-Arab”, Mecelletü Turâsü’ş-Şa’bî, 9/1 (1977): 101-110. 
8 Kâzım, “El’âbü’l-etfal inde’l-’Arab kable’l-İslâm”, 74. 
9 Subhi Enver Salih, “Methafü’t-tıfl fi’l-Irak”, Vezaratü’l-Mearif, (1980): 80-85; Kâzım, “El’abü’l-etfal inde’l-

’Arab kable’l-İslâm”, 80. 
10 Kâzım, “El’abü’l-etfal inde’l-’Arab kable’l-İslâm”, 74. 
11 Bkz. En’âm, 32; Hadîd, 20. 
12 İbn Sa’d, Tabakât, 1/93. 
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Çocuk oyunları noktasında tecrübesi bulunan ve aynı zamanda onlara karşı 

sevecen, rahmet sahibi, müşfik ve anlayışlı davranan Hz. Peygamber, hayatının her 

aşamasında onlara değer vermiştir. Peygamber olduktan sonra da etrafındaki çocuklarla 

bizzat kendi ilgilenmiş, onları faydalı oyunlara yönlendirmiş ve zararlılardan 

sakındırmıştır. Çocukların güçlü, sağlıklı ve faydalı bireyler olmalarında, 

sosyalleşmelerinde oyunun ehemmiyetini bildiğinden onların sağlam bir kişilik kazanması 

için oyun oynamalarına müsaade etmiş ve bu konuda ailelerini teşvik etmiştir. İşte bu 

bildiride oyunların faydaları kısaca anlatıldıktan sonra Hz. Peygamber döneminde 

oynanan oyunlar rivayetlere yansıdıkları kadarıyla tespit edilecek ve oyun mekânları ile 

oyun aletleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. 

1. Oyunların Faydaları 

Her yaştaki insanın ilgi odağı olan oyunlar, çocuk devresinde hayati bir konuma 

sahiptir. Çocuklar için hayatı tanımanın ve gelecekte atılacak adımların hesabını 

yapmanın en etkili yöntemlerden birisi oyun oynamaktır. Çocuk, kendi yaşıtlarıyla 

oynadığında yeteneklerini keşfeder ve kendisiyle eşit şartlarda oynayan arkadaşlarıyla 

benzer veya farklı yönlerini tespit eder. Böylelikle sahip olduğu ilişkiler düzeni içerisinde 

kendi yerini belirler ve oyun sayesinde kendi haklarını savunur, başkalarının karşısında 

neler yapabileceğini öğrenir. Zihni her an yeni bir oyuna yöneldikçe dilsel verimi ve 

zihinsel gelişimi artar, itaat ve liderlik gibi vasıfları gelişir. Oynanan her bir oyun çocuğu 

geleceğe hazırlayarak onun sosyal bir kişiliğe sahip olmasını ve iyi insan olmasını sağlar.13 

Kişiliğin belirlenmesinde yardımcı olur ve genelde iyi oyun oynayan çocuk iyi bir birey 

olur. 

Oyunlar insan zihnini ve iradeyi geliştirmenin yanında bedeni güçlendirmede de 

benzer role sahiptir.14 Her bir oyunun zararlı atıkları vücuttan atma gibi bir fonksiyonu 

bulunur. Özellikle sportif oyunlar sağlık açısından işe yaradığı için kasları güçlendirir ve 

kan dolaşımını canlandırır. Binicilik, ok atma, kılıç talimi ve diğer spor müsabakaları 

sıradan faaliyetler ya da kronik hastalıkların tedavi edicisidir. Dengeli yapılan her bir spor 

aktivitesinin vücudu hafiflettiği, eklemleri sıkılaştırdığı, tendonları ve kasları güçlendirdiği 

bilinen bir gerçektir.  

Oyun, tecrübe kazanma, öğrenme ve hareket yapma aracıdır. Oyun aynı zamanda 

bir kültür iletim aracıdır.15 Çocuk akranlarıyla oynayarak toplumdaki sosyal kuralları, adet 

gelenek ve görenekleri öğrenerek sosyalleşir. Oyunla bir nesilden devralınan kültür diğer 

nesle aktarılır.16 Oyun sayesinde bireyin zihni geliştiği kadar toplumsal hafıza her daim 

canlı kalarak örf, adet, gelenek ve görenekler korunduğu gibi tam tersi dünya çocukları 

 
13 Kâzım, “El’abü’l-etfal inde’l-’Arab kable’l-İslâm”, 73. 
14 Nebi Bozkurt, Hadis’te Folklor Eğlence, (İstanbul: Marmara İlahiyat Yayınları, 1997), 117. 
15 Sinan Koçyiğit, “Çocuğun Gelişim Sürecinde Eğitsel Bir Etkinlik Olarak Oyun”, Atatürk Üniversitesi Kazım 

Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2007), 324-342. 
16 Kâzım, “El’abü’l-etfal inde’l-’Arab kable’l-İslâm”, 73. 
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arasında ortak bir dil oluşur. Aile içi iletişim yollarından birisi de oyundur. Oyun 

vasıtasıyla çocuğun dünyasına gidilir ve zihin haritası çıkarılır. 

Oyun çocuğun fıtratında bulunduğundan onun normal iştiraklarından birisidir ve 

çocukların en doğal haklarındandır. Onların canlılıklarının bir simgesi ve doğalarının 

gereğidir. Çocuk oyun oynadığı takdirde duygu ve düşüncelerini yayar, aksi halde ruh 

halini gizler ve bu durum onu olumsuz etkiler. Bu hal devam ettikçe çocuk 

tembelleşmeye başlar ve idrak şuuru düşerek dünyadan soyutlanır.17 Çocuk oyun 

oynamaktan uzak, sessiz ve sakin durduğunda beyin veya vücut fonksiyonlarının yeteri 

kadar sağlıklı işlemediğine işaret olarak değerlendirilir. 

Tüm çocuklar için evrensel bir dil olan oyun, Arap çocukları için ayrı bir anlama da 

sahiptir. Zira onlar için oyun coğrafyanın verdiği zorluklara karşı ilk talimdir. Çünkü 

onların hayatları kendilerine ve hayvanlarına su, yiyecek ve otlak sağlama zorunluluğuna 

dayanmaktaydı. Böylesi zorlu bir yaşam alanı yalnızca güçlü bir bedenin kaldırabileceği 

sabır ve zorluklara dayanıklılık gerektirmekteydi. İslâmiyet öncesi ve sonrası Araplar zayıf 

ve korkak insandan nefret ederek güçlü adamların cesur olduğunu savunmuşlardır.18 Bu 

bölgede güçlü kalmanın yolu ise oyunlardan geçmiştir.  

2. Hz. Peygamber Dönemindeki Oyunların Tespiti ve Tasnifi 

Oyunlar, Arap Yarımadası’nda yaşayanlar için eski bir uğraş olduğundan Araplar 

İslâm’dan önce oyun oynamışlardır. Çocukluk ve yetişkinlik döneminde herhangi bir kişi 

için oyun ve oyun oynamanın öneminin farkında olan İslâm dini oyunları bir kenara 

bırakmamış ve insanın doğası gereği yatkın olduğu bu fiile belli ölçülerde müsaade 

etmiştir. Üstelik güçlü, akıllı ve karakterli bireyler yetiştirmeyi gaye edinen İslâm, bu iş 

için oyunları birer basamak yapmıştır. Bu sebeple Hz. Peygamber’in çocukların oyununa 

vurgu yaptığı ve onları oynamaya teşvik ettiği bilinmektedir. Çocuklara çok değer veren 

Hz. Peygamber onları terbiye etmek, onlara iyi ahlak aşılamak ve onlara merhamet 

göstermek üzere ebeveynleri oyun oynamaya davet etmiştir. Bizzat kendisi de oyunlara 

dâhil olarak bir dede olmanın verdiği hissiyatla torunlarıyla oynamıştır.19 

İslâm’dan önce ve sonra birçok oyundan bahsedilmesine rağmen Asr-ı Saadette 

oynanan oyunların sayısı, şekilleri ve türleri konusunda bilgiler oldukça sınırlıdır. Güreş, 

koşu, yarış ve bebek oyunları gibi belli başlı oyunlar haricinde diğerlerinden fazla 

bahsedilmez. Bu eksikliği gidermek için kaynaklarda satır aralarına serpiştirilen bilgileri 

toplamakla işe başlanılsa da bu yeterli gelmeyecektir. Oyunları tam olarak tespit etmek 

için “oyunlar süreklilik arz eden kültürel etkinliklerdir” ilkesinden hareketle cahiliye 

döneminde oynanan bir oyunun daha sonraları (Emevî, Abbasî ve sonrasında) oynandığı 

 
17 Velîd Mustafa Muhammed Salih el-Cebbûrî, “Elâbü’s-sıbyân fî asri’ri-risale”, Mecelletü’t-Terbiye ve’l-İlm, 

4/9 (2012): 20. 
18 Cebbûrî, “Elâbü’s-sıbyân fî asri’ri-risale”, 20. 
19 Nesâî, “Tatbik”, 81. 
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tespit edildiğinde bunun Asr-ı saadette de oynandığını söylemekte bir mahsur 

olmayacaktır. 

Hz. Peygamber döneminde oynanan oyunları öncelikle izin verilen ve yasaklanan 

oyunlar şeklinde iki ana gruba ayırmak gerekir. Daha sonra yasak olmayan oyunlar bir 

hayli fazla olduğundan kendi içerisinde gruplara ayırmak gerekir. Ancak bu konuda kesin 

bir ayrım yapmak zordur. Zira her yaşın ve cinsiyet grubunun kendine uygun oyunu 

olduğundan oyunlar çeşitlidir ve aslında kendisiyle oynanan tüm eşyalar birer oyuncak 

hükmündedir.20 Bu çeşitlilik dikkate alındığında Asr-ı saadetteki oyunları niteliklerine 

bakarak cinsiyet bazında kız-erkek oyunları, yaşa göre çocuk-yetişkin oyunları, oyunların 

içeriğine uygun olarak sportif ve eğlence oyunları şeklinde farklı kategorilere ayırabiliriz. 

En son tasnif oyunları bir araya getirmede daha çok işe yarayacağından ve son 

dönemlerde yapılan çalışmaların bu minval üzere tasnifler yaptıklarını dikkate alarak bu 

çalışmada ilgili kritere göre oyunlar tasnif edilecektir. 

2.1. İzin Verilen Oyunlar 

2.1.1. Spor Türü Oyunlar 

Arap Yarımadası’nda yaşayan insanlar zorlu çöl ortamında yaşamaktaydılar. 

Hayatlarını devam ettirebilmek, hayvanlarına su, yiyecek ve otlak sağlamak adına 

vücutlarını diri tutmak durumundaydılar. Çölde yaşamak güçlü bir bedenin 

kaldırabileceği işti ve bu coğrafyada yaşamak sabır istemekte ve zorluklara dayanıklılık 

gerektirmekteydi. Çölden kopma niyetinde olmayan Araplar, zorluklarla mücadele etmek 

üzere beden eğitimi aracı olarak ata binme, yüzme, okçuluk gibi bazı sporlarla 

ilgilenmişlerdir. Bahse konu sportif faaliyetlerin eğlendirme yönünün yanı sıra bedeni 

geliştirici, hayata ve askerliğe hazırlayıcı yönleri de gözden kaçırılmamalıdır. Nitekim 

kendi askeri güçleriyle ayakta kalan kabilelerin başka kabilelerin saldırılarını geri 

püskürtebilmeleri veya yeterli insan sayısına ulaştıklarında başka bir kabileyi istila 

edebilmeleri için fertlerinin güçlü, sağlıklı ve sportif olmaları şarttı.21 Bu durumda 

çocukluktan itibaren oyunların önemi belirginleşmekteydi. Aynı şekilde sağlıklı bir 

toplum ve güçlü bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Hz. Peygamber’in spor türü oyunları 

teşvik ve tavsiye etmesi gecikmemiştir. Bu dönemde oynanan oyunlar şöyledir: 

Binicilik (ركوب الخيل) 

Eski çağlardan itibaren avlanma, eğlence ve taşınma amaçlarıyla binek 

hayvanlarıyla ilişki içerisine olan Araplar, bu tür hayvanlar üzerinde hâkimiyetlerini 

geliştirmek için binicilikle uğraşmışlardır.22 Hatta oldukça iddialı bir şekilde Cevâd Alî 

(1408/1987), at biniciliğinin Hz. İsmâil’e kadar uzandığını ve hatta tarihçilerin iddiasına 

 
20 Cevâd Alî, el-Mufassal fî tarihi’l-Arab, 4. Baskı (Beyrût: Dâru’s-Sâkî, 1422/201), 9/123. 
21 Cebbûrî, “Elâbü’s-sıbyân fî asri’ri-risale”, 20. 
22 Cevâd Alî, el-Mufassal, 9/125. Arapların at ve deve ile münasebetleri için bkz. Majeed Khan, “Suudi 

Arabistan’daki Kaya Resimleri”, çev. Hakan Temir, Siyer Araştırmalar Dergisi 3 ( 2018). 
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göre ata ilk binenlerden birisinin onun olduğunu söyleyerek işi çok ileri götürmüştür.23 

Doğrusu Araplar çölleri deve ve at yerleşkesi halinde kullanmaktaydılar. Cahiliye halkı at 

yarışları düzenlemekte ve genelde atlar onarlı gruplar halinde yarıştırılmaktaydı. Birinci 

olan ata evvel, ikinci olan ata musalla, üçüncü ve dördüncünün isimleri olmadığı için 

onlara üçüncü ve dördüncü ve onuncu sıradaki at sonuncu sırada olduğu için ona sessiz 

ya da fiskal ismi verilmekteydi. Bahis üzerine düzenlenen bu oyunlarda birinciyi tahmin 

edenlere bahis oyunlarının mantığına uygun olarak para da verirlerdi.24 

Araplar arasında varlığı bilinen binicilik sporu, Hz. Peygamber döneminde de 

devam etmiştir. İlk dönem kaynaklarında rastlanmasa da Mustafa es-Sıbâî (1384/1964) 

Hz. Peygamber’in henüz çocukken Benî Sa’d yurdunda kaldığı sürede ata binmeyi 

geliştirerek büyüdüğünü iddia eder.25 Hz. Peygamber’in çocukluğuna kadar götürülen 

binicilik İslâm’da övülmüş ve at ile cihada katılmak faziletli bir eylem olarak kabul 

edilmiştir.26 Kur’an-ı Kerîm’de düşmanlara karşı besili atların beslenmesi tavsiye 

edildiğinden Hz. Peygamber iyi koşan, güçlü, tımar edilmiş atları Hafya ile Veda’ tepesi 

arasında tutarak burar arasında yarışlar düzenlemiştir.27  

Binicilik, Hz. Peygamber’in devamlı teşvik ettiği ve bizzat iştirak ettiği sportif 

faaliyetlerdendir.28 Zira hem savaşta hem de bir yerden diğer yere giderken ilk akla gelen 

vasıta olması nedeniyle toplumda binicilik büyük önem taşıyordu.29 Biniciliğin 

geliştirilmesi için düzenli bir spor haline dönüştürülmesini arzulayan Hz. Peygamber “Atın 

alnına Kıyamet gününe kadar hayır bağlanmıştır. Bu hayır sevap ve ganimettir.”30 diyerek 

yaşlarına bakmaksızın Müminleri, barış dönemlerinde bir tür oyun ve spor olarak 

sürmeleri için onları cesaretlendirmiştir. Teşvik amaçlı söylenen bu sözle çocuklar ve 

gençler arasında binicilik yayılmıştır. Ancak niyetlerin başka olumsuz yerlere kaymaması 

için de “Yarış ancak ok atmada, at veya deve koşturma ile yapılır.” şeklinde yarışlara bir 

sınırlama getirmiştir.31 Bu dönemde çocuklar at/deve biniciliğini günlük hayatlarında ve 

yarışlarda tatbik etmişlerdir.  

Güreş (المصارعة) 

Güreş, Müslüman olsun ya da olmasın erkeklerin oynadığı ve Araplar arasında 

İslâm’dan önce ya da sonra en meşhur oyunlardan biridir. Oyunun mantığında güçlü ve 

 
23 Cevâd Alî, el-Mufassal, 10/65. 
24 Ebû Ömer Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Abdirabbih b. Habîb el-Kurtubî el-Endelüsî, el-ʿİkdü’l-ferîd, 

(Beyrût: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1404), 1/148-155. 
25 Mustafa es-Sıbâî, es-Sîretü’n-nebeviyye, 3. Baskı (Beyrût: Mektebetü’l-İslâmî, 145/1985), 34. 
26 Saîd Havvâ, el-Esâsü fi’s-sünne ve fıkhuhâ, 2. Baskı (Beyrût: Dâru’s-Selâm, 1416/1995), 2/996. 
27 Buhari, “Cihâd ve Siyer”, 58; İbn Mâce, “Cihâd”, 44. 
28 Tirmizî, “Cihâd”, 22. 
29 Cercîs, “Ahkamü Elâbü’-furûsiyye ve fadluhâ fî fıkhi’l-İslâmî”, 129. 
30 Müslim, “İmâret”, 97; Nesâî, “Hayl”, 7. 
31 Nesâî, “Hayl”, 14. 
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zeki olanın zayıf olanı yenmesi esastır.32 Bir spor aktivitesi ve zihni bir uğraş olması 

sebebiyle Hz. Peygamber ve ashabın ileri gelenleri güreşle ilgilenmiştir.33 İbn Hişâm’ın 

(218/833) rivayetine göre Rükâne b. Abdüyezîd kendisiyle güreşmek istemiş, Hz. 

Peygamber bizzat güreşerek rakibini yenmiştir.34 Torunlarının da iyi birer güreşçi 

olmalarını arzu eden Hz. Peygamber onları güreşe teşvik ederek, hareketlerini izlemiştir. 

Sahâbeden Hz. Ömer’in küçükken güreşle uğraştığı bilinmektedir.35 Küçük 

sahâbilerin de kendi aralarında güreştikleri bilinir. Bu dönemde güreş olgunlaşmanın da 

göstergelerinden birisiydi. Nitekim Hz. Peygamber Uhud Gazvesi için askerlerini bir araya 

getirdiği sırada yaşı küçük olanları geri çevirdi; ancak yaşının küçüklüğüne rağmen 

bedenindeki olgunluk alametlerinden dolayı Râfî’ b. Hudeyc’in savaşa katılmasına izin 

verdi. Bunun üzerine akranlarından Semüre b. Cündeb güreşte onu yenebileceğini iddia 

ederek savaşa katılmak istedi. Semüre’nin cesaretini beğenen Hz. Peygamber “Haydi 

güreşin” deyince güreş sonucunda Semüre, Râfi’yi yendi.36 Böylelikle Hz. Peygamber 

onun Uhud’a katılmasına izin verdi.37 Bu hadise güreşin önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Koşu (الجري عىل االقدام/ الركض)  

Spor amaçlı yapılan oyunların bir diğeri koşudur. İslâm’dan önce ve sonra çocuklar 

koşma oyununu biliyorlardı.38 İslâm’dan önce oynanan Hatra ( الخطرة) oyunu da bir çeşit 

koşudur.39 Arap Yarımadası’ndaki çöl ortamı ve açık alanlar onlara bu tür oyunları pratik 

yapmak için verimli bir zemin sağlamaktaydı. Coğrafyanın bahşettiği imkânla onlar da 

birbirleriyle koşu yarışı düzenleyerek rekabet ediyorlardı. Araplardan bazıları o kadar iyi 

koşuculardı ki atları geçtikleri rivayet edilmektedir.40 Çocuklarda bu yarışlara katılırlar ve 

ebeveynleri de onların kazanmalarını arzularlardı. Hatta çocuklar birinci gelmek için 

adeta kendilerini riske atarlar ve bu zorluğun sonunda elde edilen başarı ile gurur 

duyarlardı.41 

İslâmiyet ortaya çıktığı dönemlerde de çocuklar kendi aralarında koşu yarışları 

düzenlemekteydiler. Bir defasında aralarında Abdullah ve Ubeydullah’ın da bulunduğu 

 
32 Cevâd Alî, el-Mufassal, 9/124. 
33 Ebû Dâvûd, “Libas”, 22; Tirmizî, “Libas”, 42. 
34 Ebû Muhammed Cemâlüddin Abdülmelik İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, thk. Mustafa Saka ve İbrahim 

Abyarî, 2. Baskı (Mısır: Şirketü Mustafa, 1375/1955), 1/276; Ebû Abdullah Muhammed İbn Saʻd, et-

Tabakâtü’l-Kübrâ, thk. Muhammed Abdülkadir Ata (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1410/1990), 1/282. 
35 İbn Sa‘d, Tabakât, 3/247. 
36 Hâkim, Müstedrek, “Buyû’”, 11. 
37 İbn Sa‘d, Tabakât, 7/35; Muhammed el-Makrîzî, İmtâʿu’l-esmâʿ bimâ li’r-resûl, thk. Muhammed 

Abdülhamid en-Nemîsî (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1420/1999), 9/357. 
38 Cevâd Alî, el-Mufassal, 9/125. 
39 Ebû Osman Amr b. Bahr el-Câhiz, Hayevân, thk. Abdüsselam Hârun, 2. Baskı (Mısır: Mektebetü Mustafa, 

1386/1967), 6/146. 
40 Bkz.  Hakan Temir, “İslâm Öncesi Arap Yarımadasında Kabile Dışı Unsurlar: Sa’âlîk Grupları”, Siyer 

Araştırmaları Dergisi, 5 (2019): 147.  
41 Cevâd Alî, el-Mufassal, 9/124. 
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Abbas’ın oğullarının koşu yaptıklarına şahit olan Hz. Peygamber, onların yanlarına 

gelerek “Kim bana doğru hızlıca koşarsa ona şu şu vardır.” demiş, çocuklar ona doğru 

koştuğunda onları kucaklayıp öpmüştü.42 Bu rivayet Hz. Peygamber’in Müslüman 

çocukları ve ergenleri fiziksel yeteneklerini artırmaları için koşuya teşvik ettiğine bir delil 

olarak değerlendirilir. 

Okçuluk (الرمي بالسهام) 

Hareketli veya sabit hedefleri vurma sanatı olarak tarif edilen okçuluk, İslâm’dan 

önce ve sonra Arapların çocuklarına öğrettikleri bir spor türüydü.43 Okçuluk gıpta ile yâd 

edilen bir uğraş olduğundan bu dönemde çocuklar ve yetişkinler oklarla birlikte 

okçulukta nam yapmış atalarıyla gurur duyarlardı.44 Oklar savaşların vazgeçilmez 

aletlerinden olduğundan Müslümanlar okçuluğa ilgi duymuş ve çocuklarını küçük yaştan 

itibaren yetiştirmiştir.45 Ukbe b. Âmir’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber okçuluğu 

ümmete tavsiye ederek şöyle söylemiştir: “Yüce Allah bir ok vasıtasıyla şu üç kişiyi 

cennete koyar: Sadece hayır gözeterek onu yapan, onu (düşmana) atan ve okun 

ucundaki sivri demiri yapan.”46 Ancak çocukluk döneminde oynanan okların büyüklerin 

kullandıklarından farklı olduğunu da söylemek gerekir. Başlangıç aşamasında uçları 

köreltilmiş oklar kullanan çocuklar bu işte maharet kazandıkça ve başkalarına zarar 

veremeyecek kadar idrak şuuruna eriştikçe okları geliştirilmiştir. 

Tahta Kılıç (اللعب بالسيف) 

Yakın mesafe savunma veya saldırı aletlerinden olan kılıç, Arapların İslâm’dan 

önce önem verdikleri ve çocuklarının oynadığı oyunlardan biridir.47 Ancak bilinçsiz 

kullanımı başkalarına zarar vereceği bilindiğinden tıpkı ok kullanımı gibi çocukların 

gelişim dönemine göre ayarlanmıştır. İlk başta tahta kılıçlarla talim yapan çocuklar 

aşamalar atlayarak büyüklerin kullandığı aletlerle talim yapmışlardır. 

Top Oyunları  ( اللعب بالكرة) 

Günümüzde sportif faaliyetlerde kullanılan topların aynısı olmamakla birlikte 

zıplama özelliğine sahip top türü oyun araç-gereçleri mevcuttu. İslâm öncesi Arap 

Yarımadası’ndaki çocukların bunlarla oynadığı bilinir. Oyun formu içerisine dahil edilen 

 
42 Ebû Abdullah Ahmed b. Hanbel, Fadâilü’s-sahâbe, (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1403/1983), 2/975; Ebü’l-

Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer el-Askalânî, Tehzibü’t-tehzîb, (Hindistan: Matbaatü 
Dâiretü’l-Me’ârif, 1326), 8/421. 

43 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, 2/448; İbn Sîde, Muhassas, 2/41; Şihâbüddîn Ahmed b. Abdülvehhâb 

Nüveyrî, Nihâyetül-ereb fî fünûni’l-edeb, (Kahire: Dâru’l-Kütüb, 1423), 33/110. 
44 Mus‘ab b. Abdullah ez-Zübeyrî, Kitâbü nesebi Kureyş, thk. E. Lévi-Provençal (Kâhire: Dâru’l-Meʻârif, 1953), 

94; Cebbûrî, “Elâbü’s-sıbyân fî asri’ri-risale”, 21. 
45 Muhammed b. Ahmed el-Hatib eş-Şirbinî, Muġni’l-muḥtâc ilâ maʿrifeti meʿânî elfâẓi’l-Minhâc, (Beyrût: 

Dâru’l-Fikr, trz), 4/311. 
46 Nesâî, “Cihâd”, 26. 
47 İbn Abdürabbih, el-ʿİkdü’l-ferîd, 1/155. 
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bu nesnelerle çocuklar topu duvara atar, top ona geri dönerdi ve buna yakalama oyunu 

denirdi.48 

Sapan (المقالء) 

Çatallı bir sopanın iki ucuna bağlanan gerginleşmeye müsait nesnenin uçlarına 

bağlanan meşin ile alet yapılır ve meşine yerleştirilen taşın fırlatılmasıyla arzu edilen 

hedef vurulur.49 Sapan antik çağda ve İslâm’dan çok önce Arap Yarımadası’ndaki çocuklar 

tarafından kullanılan bir alettir.50 Genç ve yaşlılar tarafından eğlence ve avlanma 

amacıyla sıklıkla kullanılmıştır.51 Sapan kullanım amaç ve yerine göre değişen özelliğe 

sahip olduğundan, Hz. Peygamber onun kullanımını belirli ilkelere bağlamıştır. Zira 

İslâm’dan önce bir eğlence aracı olarak sapanları kullanan çocuklar onunla kuşlara tuzak 

kurarak avlamaktaydı.52 Oyunun maksadını aşan bu hareket hiç şüphesiz Risalet devrinde 

onaylanmadı ve yasaklandı. Yine sapanın başkasına zarar vereceği de hesaba katılarak 

“Karşıdaki kişiyle belki düşman olmayacak, ancak dişini kırıp gözünü çıkaracaktır.” 

uyarısında bulunuldu.53 

Yüzme (السباحة) 

Arap Yarımadası’nın etrafı denizlerle çevrili olduğundan sahil bölgelerindeki 

çocukların sportif faaliyetleri arasında açık denizlerde yüzme faaliyeti mevcuttu. İç 

kesimlere gelindiğinde buralarda nehirlerin bulunmadığından çocuklar bu sporu kuyu, 

havuz ve pınarları kullanarak yapmaktaydılar. Bu çocuklardan birisi olan Hz. Peygamber 

annesi ile Medine’ye gittiği günlerde Adî b. en-Neccar’a ait bir kuyuda (havuzda) yüzmeyi 

öğrenmiştir.54 

İslâm’dan önce Araplar arasında yüzme önemli bir spor ve aktivite olduğundan 

ebeveynler çocuklarına yüzme ve yüzücü manalarına gelen Avvâm ismini/lakabını 

vermekteydiler.55 Bedene sıhhat ve hareketlilik katan bu faaliyet Hz. Peygamber 

tarafından tatbik edildiği gibi hadislerde de tavsiye edilmiştir.56 Nitekim bir haberde Hz. 

 
48 Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî, eş-Şiʿr ve’ş-şuʿarâʾ, (Kahire: Dâru’l-Hadis, 

1423), 1/175; Bozkut, Hadiste Folklor ve Eğlence, 50. 
49 Ebû’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Ali İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, (Beyrût: Dârus’s-Sadr, 

trz), 10/407. 
50 Cebbûrî, “Elâbü’s-sıbyân fî asri’ri-risale”, 22. 
51 Ebû Muhammed Abdullāh b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî, el-Cerâsîm, thk. Muhammed Câsim 

Humeydî, (Dımaşk: Vezâretü’s-sekâfe, trz), 1/378; Muhammed el-Murtazâ b. Muhammed Zebîdî, Tâcu’l-
arûs min cevâhiri’l-kâmus, (İskenderiyye: Dâru’l-Hidâye, trz). 

52 İbn Kuteybe, eş-Şiʿr ve’ş-şuʿarâʾ, 1/133. 
53 Buhârî, “Zebâih ve Sayd”, 5. 
54 İbn Sa‘d, Tabakât, 1/94. 
55 Ebû Bekir b. Muhammed b. Hasan İbn Düreyd el-Ezdî, el-İştikâk, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn, 

(Beyrût: Dâru’l-Cîl, 1411/1991), 1/56. 
56 Tirmizî, “İşretü’n-nîsâ”, 15. 
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Peygamber’in “Çocuklarınıza yüzmeyi, atıcılığı ve at biniciliğini öğretiniz.”57 dediği rivayet 

edilir. Yüzmenin bedene kattığı sıhhatin farkında olan Hz. Ömer halife olduğunda Şam 

valisi Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh’a şöyle tavsiyede bulunmuştur: “Hizmetçilerinize yüzmeyi 

ve sizinle ok fırlatarak savaşmayı öğretin.”58 Yüzmenin ehemmiyetini fark eden Suyûtî ise 

Fadlü Sıbaha adında bir kitap telif ederek bu sportif faaliyetin önemini açıklamıştır. 

2.1.2. Eğlence Türü Oyunlar 

Sağlıklı, zinde kalan ve doğru karar alan bireylerin yetişmesi sadece spor 

oyunlarıyla mümkün olmayacağından onların zihinlerinin gelişmesi için mantık 

oyunlarına, iradelerinin sağlamlaşması için güç ve denge oyunlarına ve içerisinde 

bulunan vakti daha keyifli geçirmek için eğlence türü oyunlara ihtiyaçları vardır. Hz. 

Peygamber torunları Hasan ve Hüseyin’i gecenin geç vaktine kadar yanında tutarak bu 

tür oyunları oynatmış ve zaman ilerlediğinde “Haydi! Annenizin yanına gidin” demiştir.59 

Yine bir defasında henüz beş yaşında olan Mahmud b. Rebî ve arkadaşlarıyla su serpme 

oyunu oynamıştır.60 Asr-ı saadette oynanan bu tür oyunların bir kısmı alfabetik olarak 

şöyle listelenebilir: 

Avuç Açtırma/Sıkma (لعبة الخراج) 

Türkçeye avuç açtırma oyunu olarak tarif edilebilecek bu oyunla elinde bir şey 

tutan ve onu kavrayan bir erkek çocuğu diğer çocuklardan bu şeyi elinden almalarını 

isteyerek “Haydi! Elimdekini çıkarın.” der.61 Rekabet ve paylaşımın esas olduğu bu oyun 

dikkat ve güç gerektirmekteydi. 

Bebek/Kukla (لعبة الدم) 

Bebekler, eski çağlardan itibaren kız çocuklarının ilgi alanı olmuştur.62 Anneliğin ilk 

provası olarak değerlendirilen bu oyun, çeşitli türde yapılan bebeklerle devam 

ettirilmiştir. Bebekler genelde kız şeklinde olduğundan Araplar Benât (بنات) veya cariye 

kızlar rol model alınarak yapıldığından Cevârî (َجَواِري
ْ
 demişlerdir.63 Asr-ı saadette (ال

bebek oyunlarından bahsedilmek istendiğinde akıllara ilk önce Hz. Âişe gelir.64 Genç 

yaşta Hz. Peygamber ile evlenen ve oyun oynamaya oldukça düşkün olan Hz. Âişe’nin bu 

konuda hatıraları bir hayli çoktur. Rivayetlere yansıdığı kadarıyla hurma ağaçları arasında 

 
57 Ebû Nuaym el-İsfahânî (ö. 430/1038), Ma’rifetü’s-sahâbe, thk. Adil b. Yusûf (Riyâd: Dâru’l-Vatan, 

1419/1998), 1/441; Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe fi ma’rifeti’s-sâhâbe, thk. 

Muhammed Abdülmenâm el-Berî-Abdulfettah Ebû Senne (Beyrût: Darû’l-İlmiyye, ts.), 1/412. 
58 Ebû Abdullah Ahmed b. Hanbel, Müsned, thk. Şuayb Arnaut, (Beyrût, Müessesütü Risale, 1421), 1/409. 
59 İbrahim Canan, Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye, (İstanbul: TÜRDAV Yayınları, 1982), 251. 
60 Buhârî, “İlim”, 18. 
61 Câhiz, Hayevân, 6/146; Cevâd Alî, el-Mufassal, 9/125. 
62 Cevâd Alî, el-Mufassal, 9/126. 
63 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 3/469. 
64 Hz. Âişe’nin hayatı için bkz. Ömer Sabuncu, Hz. Âişe bint Ebû Bekir, (İstanbul: Siyer Yayınları, 2019). 
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arkadaşlarıyla birlikte oyuna daldığı bir sırada annesi Ümmü Rûmân Aişe’nin elinden 

tutup Hz. Peygamber’e teslim etmiştir.65 

Yine bir gün arkadaşlarıyla oynadığı sırada, Hz. Peygamber Tebük veya Hayber 

Gazvesi’nden dönmüş ve eşi Hz. Âişe’ye uğramıştı. Bu sırada onun sofasında bulunan 

perdeden rüzgâr esmiş ve perdenin altındaki oyuncak kız bebekleri görünecek şekilde 

açılmıştı. Bebekleri fark eden Hz. Peygamber “Ey Aişe! Bu nedir?” diye sorduğunda 

“Bunlar benim kızlarımdır.” cevabını vermiştir. Oyuncakları yakından inceleyen Hz. 

Peygamber bunlar arasında bezden yapılmış iki kanatlı bir at gördüğünde “Oyuncakların 

ortasında gördüğüm şu şey nedir?” diye başka bir soru yönelmiş, Hz. Âişe de onun at 

olduğunu söylemiştir. Gördüğü oyuncağın bir at olduğunu fark eden Hz. Peygamber atta 

bulunan iki kanadı merak ederek “Onun üzerindeki nedir?” demekten kendini 

alamamıştır.66 Hz. Âişe’nin bu atın Hz. Süleyman’ın atına benzediğini ifade etmesiyle 

sevinerek gülmüştür.67 Hz. Âişe örnekliğinde anlatılan bebek oyunları Asr-ı saadetteki kız 

çocuklarının en sevdiği oyunlardan birisiydi.  

Beyaz Kemik/Stop (لعبة عظم وضاح) 

Modern sözlüklerde (قجقج) olarak da tanıtılan68 ve akşam vakti oynan bu oyun, 

çocukların doğruluk becerilerini ve görsel güçlerini geliştirilmeye yöneliktir. Oyun daha 

ziyade erkek çocukların katılımıyla olur, kızlar arasında fazla oynanmazdı. 69 Genellikle 

yaz akşamlarında oynanan oyun, kış gecelerinde de bir ısınma egzersizi olarak 

değerlendirilirdi. Bireysel oyunların aksine grupla oynanan bu oyunda çocuklar iki grup 

oluşturur. Çocuklardan birisi oyunun temel nesnesi olan bembeyaz kemiği “Azm 

Veddâh” alıp atar ve sonra herkes istediği tarafa dağılarak karanlıkta kaybolan kemiği 

arardı. Oyuncuya yardım edecek kimse yoktur ve kemiği kendi başına bulması gerekir.  

Kemiği bulan kişi “kamer” olarak isimlendirilir ve kazanırdı. Bu durumda kaybeden takım 

kazanan takımı kemiğin atıldığı noktaya kadar sırtında taşırdı.70 Oyunu oynayanlar için 

belirli bir sayı yoktur. Araplar arasında meşhur olan bu oyunu Hz. Peygamber’in de 

çocuklarla birlikte veya çocukken bu oyunu oynadığı rivayet edilir.71 Oyun bu haliyle 

günümüzde oynanan stop oyununu andırmaktadır. 

Cevâd Ali beyaz kemik oyununa benzeyen el-Hikke "الحكة" adında bir oyundan 

daha bahseder. Bu oyun da çocukların bir kemiği alıp beyaz olana kadar ovalayıp sonra 

 
65 Ebû Cafer Muhammed b. Habîb İbn Habîb, Kitâbû’l-Muhabber, thk. Elisa Lichtenstadter, (Beyrût: yy. trz), 

81; Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam fî târîḫi’l-mülûk ve’l-ümem, 
(Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1412/1992), 5/303. 

66 Ebu Davud, “Edeb”, 62. 
67 İbn Sa‘d, Tabakât, 8/46. 
68 Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, 6/168. 
69 Cevâd Alî, el-Mufassal, 9/124. 
70 Câhiz, Hayevân, 6/145. 
71 Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî, el-Fâʾiḳ fî garîbi’l-hadîs, thk. Ali 

Muhammed el-Bicâvî, 2. Baskı (Lübnan: Dâru’l-mâ’rife, trz), 3/3; Câhiz, Hayevân, 6/145. 
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atması şeklinde oynanırdı.72 Muhtemelen bu oyun beyaz kemiğin aynısı veya ona çok 

yakın bir oyun türüydü. 

Bûhâ’ (لعبة البوحاء) 

Hakkında çok fazla detay aktarılmayan Bûhâ, çocukların ateşle yanan dikey bir 

sopayı alıp başlarının üzerinde çevirmeleri suretiyle oynanan bir oyun73 olarak tarif edilir. 

Tehlikeli bir oyun olduğundan çok fazla oynanmamaktaydı ve bu yüzden hakkında detaylı 

anlatımları bulmak zorlaşmaktadır. 

Ci’râ/El Üstünde Taşıma (لعبة الجعرى) 

İki çocuğun ellerini birbirine kenetleyerek üçüncü bir çocuğu taşımalarından ibaret 

olan bu oyun, İslâm’dan önce ve sonra Arap çocukları tarafından oynanmaktaydı.74 

Ceviz (لعبة الجوز) 

Günümüzde çocuklar arasında oynandığı şekle yakın bir tarzda İslâm’dan öncesi ve 

sonrası Arap çocukların arasında oynanmaktaydı.75  Aynı şekilde Zedû (الزدو) ya da Sedû 

 şeklinde telaffuz edilen oyun, çocukların yerde açtıkları deliği cevizlerle (السدو)

doldurduğu bir oyun türüdür.76 

Çelik-Çomak ( 
ُ
ة
ه
ل
ُ
الُء والق

آ
 (لعبة الِمق

Günümüzde oynanan çelik çomağa benzer şekilde biri uzun diğeri kısa iki ağaç 

alınır ve büyük ağaçla (ortalama 60 cm) küçük ağaç (en fazla 16 cm) hareket ettirilerek 

oynanırdı.77 Arap Yarımadası’nda hurma hasadı ilk sıralarda yer aldığından çelik ve 

çomak bu ağacın dallarından yapılırdı. Cahiliye döneminde oynandığı bilinen bu oyun 

muhtemelen İslâmî dönemde de devam ettirilmiştir.78 Nitekim Abbas b. Abdülmuttalib’in 

bu oyunu oynadığını ifade edilmiştir.79 

 Dokuztaş (لعبة القرق) 

Arapların İslâm’dan önce ve sonra oynadıkları bir oyundu.80 Oyunu tariflerinden 

kadarıyla dokuztaş oyununun şekil ve oynayış tarzına benzeyen Kırk/Kark oyunu Hicaz 

 
72 Cevâd Alî, el-Mufassal, 9/126. 
73 İbn Sîde, Muhassas, 4/15; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 2/253. 
74 Ebû Mansur Muhammed b. Ahmed Ezherî, Tehzîbu’l-luga, (Beyrût: Dâru İhyau’t-Turasi’l-Arabi, 2001), 

1/234; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 4/141. 
75 Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî el-Bağdâdî, Câmiʿu’l-beyân ʿan teʾvîli âyi’l-

Ḳurʾân, thk. Ahmed Muhammed Şakir, (Beyrût: Müessesetü Risale, 1420/2000), 4/324;  Cevâd Alî, el-
Mufassal, 13/76. 

76 Halil b. Ahmed el-Ferâhîdî, Kitâbü’l-ayn, thk Mehdî el-Mahzûmî-İbrahim es-Sâmerâî (Beyrût: Dâru 
Mektebeti’l-Hilâl, trz), 7/280. 

77 İbn Kuteybe ed-Dîneverî, el-Cerâsîm, 1/378; Bozkut, Hadiste Folklor ve Eğlence, 50. 
78 İmriulkays b. Hacer, Divanü İmriulkays, haz. Abdurrahman el-Mustafi, (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1425/2004), 

119. 
79 Yusuf Ganime, el-Hiretü’l-medine ve memeketü’l-Arabiyye, (Bağdad: Matbatü Denkur, 1936), 111. 
80 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 10/322. 



Hz. Peygamber Döneminde Çocuk Oyunları ve Eğlence Araçları                                             | 259 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

ehlinin oynadığı oyunlar arasındaydı. Oyunun şekli iç içe yapılmış ve ortalardan ya da 

kenarlardan birbiriyle bağlantılı üç kare/dikdörtgen şekilden ibarettir. Oyunda taşların 

hareket edebileceği yirmi dört durak vardır ve her oyuncunun dokuz taşı bulunur. 

Taşların rengi ve şekli oyuncunun tercihine göre değişir.81 

Fırıldak veya Çark (لعبة الخذروف) 

Dönmeye müsait ahşap/hafif bir parça, ortasından geçirilen iple çocukların iki 

eline takılır ve çekip bırakma hareketiyle döndürülürdü. Bu oyun türü İslâm’dan önce 

diğer milletlerin82 ve Arap çocukların oynadıkları oyunlar arasında yer alırdı.83 Oyunun 

çocuklar tarafından bolca oynanmasından olsa gerek, cahiliye dönemi şiirlerinde bu 

oyundan sıklıkla bahsedilmiştir.84 

Karga (لعبة الغراب) 

Erkek çocukların bir eğlence biçimi olarak gece vakti oynadığı oyunlardan 

birisidir.85 Asr-ı saadetin tanıdık simalarından Ebu Hüreyre’nin çocuklarla bu oyunu 

oynadığı bildirilir. Rivayete göre o, kendisi  için hazırlanmış olan bir merkebe biner sonra 

başında liften yapılmış bir başlık olduğu halde  yürürdü. Bazen de  çocuklar geceleyin 

karga oyununu oynadıklarında, onlar farkına varmadan  aralarına katılır, ayaklarını yere 

vurduğunda, çocuklar ondan korkar  ve kaçarlardı.86 

Kaydırak (لعبة الزحلوقة) 

Bir güç ve denge oyunu olan kaydıraklar Asr-ı saadette günümüzdekilerden farklı 

olarak ilkel bir haldeydi. Ahşap ve demir malzemeyi temin etmekte güçlük çeken erkek 

çocuklar çamur veya kumla kaplı yüksek bir yeri oyun alanı seçerek, yukarıdan aşağıya 

kadar kayarak iner ve böylece eğlenirlerdi.87 Bu dönemdeki kaydıraklar daha ziyade kum 

veya toprak üzerinde oynanırdı.88 

 Mitesse/Mitehha (لعبة المطثة/المطخة) 

 Günümüzdeki golf oyununa benzeyen bu oyunda uçlarından birinin birkaçına 

bağlı olduğu geniş, yuvarlak bir tahta parçası kullanılırdı. Çocuklar yere koydukları şeye 

 
81 Kâzım, “El’abü’l-etfal inde’l-’Arab kable’l-İslâm”, 79. 
82 Durant, Kıssatü’l-Hadarat,7/82; Bozkut, Hadiste Folklor ve Eğlence, 51. 
83 Ferâhîdî, Kitâbü’l-ayn, 4/336; Ezherî, Tehzîbu’l-luga, 7/140. 
84 İmriulkays b. Hacer, Divanü İmriulkays, 77.  
85 Cebbûrî, “Elâbü’s-sıbyân fî asri’ri-risale”, 19. 
86 İbn Sa‘d, Tabakât, 4/251; Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dineverî İbn Kuteybe, el-Meʻârif, thk. 

Servet Ukkaşe, 2. Baskı (Kahire: Heyetü’l-Mısriyye, 1992), 278. 
87 Cebbûrî, “Elâbü’s-sıbyân fî asri’ri-risale”, 22. 
88 Ebû Ali Hasan b. Abdullah el-Kaysî, Îdâh, thk. Muhammed b. Hamûd (Beyrût, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 

1408/1987), 2/744; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 10/138. 
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bununla vurarak onu yerinden kaldırırlardı. Oyunda yerdeki nesneyi fırlatmak esas 

olduğundan onun için vur ve yerinden fırlat da denilirdi.89 

 Salıncak (لعبة االرجوحة) 

Dikdörtgen şeklindeki bir tahta ve sağlam bir ip ile yapılan salıncaklar, günümüzde 

çocuklar tarafından kullanılan salıncakların ilkel halleriydi ve çocukların zevkle bindikleri 

bu oyun aleti eski zamanlardan itibaren kullanılmaktaydı.90 Asr-ı saadette birçok çocuğun 

kullandığı salıncaklara Hz. Âişe’de ilgi duymuş ve sallanmıştır.91 Bazı müellifler bu oyunu 

tahterevalli olarak da yorumlamışlardır. 

Tekerleme/Dahndah (لعبة الدحندح) 

Arap erkek çocuklarının toplanıp “Dahndah” sözünü tekrar ederek oynadıkları bir 

oyundu. Oyunda kim hata yaparsa ayağa kalkar ve tek ayağı üzerinde yedi kez sekerdi.92 

Topaç (لعبة الدوامة) 

Konik bir formda olduğu için özel bir şekli bulunan tahta parçasını etrafına sarılı 

iple yere atan çocuklar, tahta parçasının altına yerleştirilen sivri demirin yere temas 

etmesiyle dönmesini sağlar ve dönen bu oyuncağı zevkle izlerlerdi. Arap çocukların 

İslâm’dan önce ve sonra oynadıkları oyunlardan birisidir.93 

Uçurtma ( أبو رياح/راية شادن/الطيارة) 

Uçurtma, Arap çocukların eski zamanlardan itibaren bildiği bir eğlence çeşidiydi.94 

Gökyüzünde özgürce uçurulan her uçurma çocuğa büyüklük ve güven aşılamasından 

dolayı çocukların rüzgârlı havalarda vazgeçilmez oyuncağı uçurtmalar olmuştur.  

2. 2. Yasaklanan veya İzin Verilmeyen Oyunlar 

İslâm dini insan fıtratına ve sağlığına uygun olan her faydalı faaliyeti tavsiye etmiş, 

tam tersi olarak sağlığa zararlı, içerisinde haksız kazanç barındıran, oynayanın vaktini 

tümüyle heba eden ve insan onurunu hiçe sayan oyunları yasaklamıştır. Bu sebeple Hz. 

Peygamber kumarın her türlüsünün ve tavlanın yasaklandığını bildirmiştir.95 Aynı şekilde 

oyunları bahane ederek başkasının malını gasp etmenin önüne geçmiş ve şöyle bir ikazda 

bulunmuştur: “Hiçbiriniz kardeşinin herhangi bir malını ciddi olarak veya şaka yoluyla 

 
89 Ferâhîdî, Kitâbü’l-ayn, 7/403; İbn Sîde, Muhassas, 4/14; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 2/177. 
90 İbn Sîde, Muhassas, 1/503; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 2/446./ 
91 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 63. 
92 Cevâd Alî, el-Mufassal, 9/126. 
93 Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Cevherî, Tâcü’l-luġa, thk. Ahmed Abdülgaffar, (Beyrût: Dâru İlmü’l-Melâyin, 

1407/1987), 5/1923. 
94 Ebû Mansûr Mevhûb b. Ahmed b. Muhammed el-Cevâlîkî, Kitâbü Tekmileti Iṣlâḥı mâ taġleṭu fîhi’l-ʿâmme, 

thk. Abdülhafız Fergali, (Beyrut: Daru’l-Cil, 1417/1996), 1/870. 
95 Ebû Dâvûd, “Eşribe”, 5. 
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almasın. Biriniz arkadaşının bir değneğini bile alsa, onu iade etsin.”96 O, bu sözüyle 

oyunla ciddiyetin birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Asr-ı saadette çocuklar için yasaklanan oyunlar arasında Şahârida (الشهاردة) oyunu 

olarak bilinen On dört ( عشر  oyunu da bulunurdu.97 İslâm’ın bu oyunu haram (االربعة 

etmesinin nedeni, onun cahiliyeden kalmış bir tür kumar çeşidi olmasındandır. Zira 

cahiliyedeki çocukların bir kısmı eşyası veya parası üzerine kumar oynarlardı. Bu yüzden 

İslâm bu kötü alışkanlığı ortadan kaldırarak çocukları eğlenceli oyunlara yönlendirmiştir. 

Hz. Peygamber insan ve hayvanlara zarar veren av sporlarını da yasaklamıştır. Nitekim 

Medineli çocukların oynadığı diğer eğlence oyunları arasında kuşları avlamak da vardı. 

Ancak bu tür oyunlar uygun görülmemiş ve sapanların kullanımına bir sınırlama 

getirilmiştir.98  

3. Oyun Mekânları ve Oyuncaklar 

Cahiliye döneminde ve İslâm’da sadece çocukların oynaması için tahsis edilmiş 

özel oyun alanları veya parklar bulunmasa da99 insan yaşantısı için ayrılmış alanlar 

aslında çocuklar için doğal bir oyun sahasıydı. Çünkü yaşam alanlarını kabile esasına göre 

düzenleyen Araplar, kalabalık yerleşim düzenine sahip olmadıklarından kendileri ve 

hayvanları için barınacak yerler inşa ettikten sonra geriye kalan arsaları boş bırakırlardı. 

Çölde taşlık alanlarla çevrili korunaklı mekân olarak bilinen ed-Dârâ/ed-Dîrâ 

 denilen korunaklı alanlarda oynarlardı.100 Araplar yurt olarak seçtikleri bu (الدارات/الدارة )

yerleri çocuklar için bir oyun mekânı olarak da planlardı. Asmaî (ö. 216/831) Arap 

Yarımadası’nda on altı tane önemli ed-Dîra’dan söz ederken101 bu konuda detaylı bir 

araştırma yapan el-Fîrûzâbâdî (ö. 817/1415) yüz on tane mekân tespit etmiştir.102 Sayıları 

bir hayli olan bu korunaklı bölgeler çocukların ihtiyaç duydukları alanları fazlasıyla 

karşılamıştır. Ayrıca buralara ekilen hurma ağaçlarının serinlikleri çocukların gündüz vakti 

rahat bir şekilde oynamalarına müsaade etmiştir. 

Oyun için müsait bir coğrafyada yaşayan Arap çocuklar, doğa ile iç içe 

olduklarından topraktan bir türlü kopamamışlardır. Sehl b. Sa’d’ın rivayet ettiği bir 

 
96 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 93; Tirmizî, “Fiten”, 3. Bu dönemdeki şaka yoluyla oynanan bir oyun örneği için bkz. 

Ömer Faruk Akpınar, “Zihinsel Özürlülük Açısından Şakacı Sahâbî Hz. Nuayman Adlı Eser Üzerine”, Sakarya 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17/32 (2015): 181. 

97 Cevâd Alî, el-Mufassal, 9/23. 
98 Buhârî, “Kitâbü’zebâih ve Sayd”, 4-5. 
99 Kâzım, “El’abü’l-etfal inde’l-’Arab kable’l-İslâm”, 74. 
100 Şihabüddin Yâkut b. Abdullah Yâkut el-Hamevî, Muʻcemu’l-buldân. 2. Baskı ( Beyrût: Dâru’s-Sâdr, 1995), 

2/424; Ebû Ubeyd Abdullah b. Abdülaziz Bekrî el-Endülüsî, Muʻcem mâ ista’cem min esmâi’l-bilâdî ve 
mevâdi, thk. Mustafa Sakâ (Kâhire: Matbaatü Lecne, 1945), 2/533. Detaylı bilgi için bkz. Hakan Temir, Arap 
Yarımadası’nda Kabile Hayatı, (İstanbul: Siyer Yayınları, 2020), 132. 

101 Ebû Saîd Abdülmelik b. Kureyb el-Asmaî el-Bâhilî (ö. 216/831), ed-Dârât, (Beyrût: Matbaatü Katalokiyye, 

1898). 
102 Ebü’t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya’kûb b. Muhammed el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsü’l-Muhît, 8. Baskı 

(Beyrût: Müessesetü Risâle, 1426/2005), 1/393. 
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rivayete göre Hz. Peygamber toprakla oynayan bir grup çocuğun yanından geçerken 

ashabından bazıları, çocukları toprakla oynamaktan men ettiğinde o “Bırakın oynasınlar. 

Toprak çocukların baharıdır” demiştir.103 

Asr-ı saadette oynanan oyunların içeriği dikkate alındığında bu dönemde çocuklar 

el yapımı birçok oyuncakla oynamışlardır. Oyuncakların hammaddesi ise etraflarında 

sıklıkla kullandıkları taş, toprak, ahşap ve kumaş olmuştur. Araplarda hurma yetiştiriciliği 

birinci sırada olduğundan oyuncaklar ağırlıklı olarak hurma yapılmıştır.104 Tabi bununla 

yetinmeyip aynı dönemde uçurtma ve bez bebekler daha ziyade kumaşlardan elde 

edilmiştir. Öyle ki çocuklar için yapılan oyuncak kumaşları büyüklerin de ilgisini 

çekebilmiştir. Nitekim Müseylime, peygamberlik iddiasında bulunduğu zaman Şam’dan 

getirttiği uçurtma kumaşıyla bayrağını yaparak, bunu geceleyin uçurmuş ve taraftarlarına 

meleklerin sesi olarak lanse etmiştir.105 Normal şartlarda çocukların gündüz yaptığı bu işi 

gece yaparak kendisine bir farkındalık oluşturmaya çalışmıştır. 

 Hz. Peygamber döneminde oynanan oyunlarda bir zaman kısıtlamasının söz 

konusu olmadığı anlaşılmaktadır. Çocuklarının keyifli vakit geçirmesi ve sağlıklı birer 

insan olmalarını arzulayan ebeveynler oyun için bir zaman sınırlaması yapmamışlar ve 

onlar için hem gece hem de gündüz oyunları sunmuşlardır.106 Ancak Hz. Peygamber’in 

tavsiyesine uyarak karanlık çöktükten sonra çocuklarını evlerin bahçelerinde veya 

korunaklı alanlarda oynatmışlardır. 

Sonuç 

İnsanlığın ortak miraslarından olan oyunlar, şekil ve içerik bakımından benzerlik 

arz etse de yaşanılan zaman, mekân ve duruma göre farklıdırlar. Bu sebeple bazı oyunlar 

birbirine komşu hatta birbirinden çok uzakta olan milletlerde aynı iken bazıları milletlerin 

kendi sınırları içerisinde kalmıştır. Ancak oyunlar yüz yıllar boyu oynanarak birbirine 

geçtiğinden, Arapların hangi milletten hangi oyunları aldıklarını tespit etmek zordur. Her 

ne şekilde olursa olsun milletlerin yaşantısına tatbik edilen oyunlar kültürel miras olarak 

kabul edilmiş ve nesiller boyu devam ettirilmiştir. Bu nazarla Arap toplumu 

incelendiğinde onların günlük hayatları içerisinde aktif bir şekilde oyun oynadıkları 

aşikârdır. Onlardaki oyun kültürü ve oyuncakların belirlenmesinde geçmiş deneyimleri ile 

kültürel miraslarının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Uzun bir süreç sonunda elde ettikleri 

bu birikimlerini İslâm’a taşımışlardır.  

 
103 Heysemi, Mecma’, 8/159. 
104 İbn Sîde, Muhassas, 4/14. Hurmanın Araplarda yeri için bkz. Tahsin Koçyiğit, Hz. Peygamber'in Gündelik 

Hayatı-Hurma Deri Deve, (Konya: Hikmetevi Yayınları, 2017). 
105 Ebû Hâmid İzzüddîn Abdülhamîd b. Hibetillâh b. Muhammed İbn Ebü’l-Hadîd el-Medâinî (ö. 656/1258), 

Nehcü’l-belâġa, thk. Muhammed Ebü’l-Fadıl İbrahim, (Beyrut: Daru’l-Cil, 1416/1996), 19/379; Kâzım, 
“El’abü’l-etfal inde’l-’Arab kable’l-İslâm”, 76-77. 

106 Cevâd Alî, el-Mufassal, 9/124. 
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Risalet asrında çocukların oyunları yaşadıkları şehir, çevre ve şartlara bağlı olarak 

değişiklik arz etmiştir. Arap Yarımadası’nın şehir ve vadilerin tekdüzeliği sade bir hayatı 

çocuklara dikte etmesine rağmen onların can sıkıntılarını ortadan kaldırmak isteyen 

ebeveynler birçok oyun türetmiştir. Böylelikle çocuklar mutlu ve neşeli günler 

geçirmiştir. Bu dönemde çocuklar coğrafyanın ve İslâm’ın kendilerine izin verdiği ölçülere 

göre oyunlarını belirlemiştir. Kaynaklar arasında zikredilen rivayetler ve dil kitaplarındaki 

izahlarla varlıklarından haberdar olunmaları sağlanmıştır. Ancak şunu da ifade etmek 

gerekirse İslâm dininin çocuklar için sıfırdan ürettiği ve bulduğu bir oyun tespit 

edilememiştir. Zira oyunlar yazılı eserlerde yeteri kadar işlenmediğinden kültürel bir 

faaliyet olarak devam ettirilmelerinden dolayı kökenlerini tespit etmek zordur. 

Çocuk oyunları, kaynaklarda itinalı bir şekilde anlatılmasa da bu dönemde 

oyunların plansız ve programsız olmadığı fark edilir. Hz. Peygamber çocukların hür bir 

ortamda kendilerini ifade edecekleri oyunlar oynamasına önem verdiği kadar kendisi de 

bizzat oyunlara iştirak etmiştir. Bu sıralarda yazmada, yüzmede ve ok atmada iyi olanlara 

“kâmil” ünvanı verilmiştir. Hz. Peygamber ile başlayan bu süreç aileler ve yöneticiler 

eliyle devam ettirilmiştir. Hatta Abbâsî halifesi Muktedir (908-932) zamanında sadece 

çocuk oyuncakları için bir çarşının tahsis edilmiş olması çocuk oyunlarına verilen öneme 

işarettir. Son olarak belirtmek gerekirse Asr-ı saadette meşru görülen oyunlar kültürel bir 

miras olarak algılanıp, günlük hayat içerisinde uygulanarak küçük bazı değişikliklerle 

günümüze kadar intikal etmişlerdir.  

Hz. Peygamber döneminde oynanmasına izin verilen çocuk oyunları yukarıda 

zikredilenlerle sınırlı olmayıp, kaynak aralarında kalan veya zikri unutulan birçok oyun 

bulunmaktadır. İleride yapılacak bir çalışmayla bunların daha yakından tespit edilmesini 

ümit etmekteyiz. 
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ÇOCUK HATALARI KARŞISINDA NEBEVÎ TUTUM 

Yusuf OKTAN 

Giriş 

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ı ve ahiret gününü arzulayanlar için Hz. Peygamber’in 

(s.a.s) müminlere en güzel örnek olarak sunulması1 Hz. Peygamber’i her konuda olduğu 

gibi insanî ilişkilerde de bizim için önemli hale getirmektedir. Sadece nübüvvet dönemi 

değil onun öncesinde de etrafında sevilen, sayılan ve güven duyulan biri olması nübüvvet 

dönemiyle birlikte mezkûr ayetlerle teyit edilmiş ve müminler için insanlarla 

muamelelerindeki keyfiyeti şerʻi bir değer kazanmıştır. Hz. Peygamber Allah’ın elçisi 

olması hasebiyle özellikle risâlet döneminde her çeşit insanla muhatap olmuş onları 

hakka ve hakikate yönlendirmek için onlarla en uygun şekilde konuşmuştur. Karşılaşmış 

olduğu soru ve sorunları muhatabın seviyesine göre açıklamış böylece sadece cevapları 

değil cevaplama yöntemi de bizler için örneklem oluşturmuştur.  

İslam kişinin evladına verdiği terbiyeye son derece önem vermiştir. Bir hadisi 

şerifte Hz. Peygamber: “Kişinin evladını terbiye etmesi her gün bir sâʻ (yaklaşık bir kilo) 

tasadduk etmesinden daha hayırlıdır.”2 buyurmuştur. Bu durum bize evlada yapılan 

doğru terbiyenin önemini göstermektir. Zira sadakay-ı câriye nasıl amel defterini 

kapatmazsa yetiştirilen hayırlı evlatta kişinin amel defterini öldükten sonra kapatmadığı 

başka bir rivâyette ifade edilmiştir.3 Çocukların varlığı sadece kişi işin değil insanlık için 

de ayrı bir nimettir. Zira Hz. Peygamber: “Eğer takva sahibi gençler, otlayan hayvanlar, 

beli bükülmüş yaşlılar, süt emen çocuklar, olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze 

dökülecekti.”4 buyurarak bir bakıma çocukların insanlık için önemine dikkat çekmiştir. 

Hz. Peygamber’in nübüvvet döneminin gelecek kuşakları olan çocuklarla iletişimi 

bizler için birçok noktada örnek olmaktadır. Zira Hz. Peygamber’in vefatından sonra kısa 

bir sürede Arabistan’dan çıkarak muhtelif farklı ülkelere yayılan İslam medeniyetinin 

kurucu nesli sahâbilerin bir kısmının Hz. Peygamber döneminde çocuk olduğu ve nebevî 

ortamda Hz. Peygamber’in terbiyesi altında yetiştiği ya da eğitimlerini onun terbiyesinde 

yetişmiş babalarından aldıkları malumdur. Hz. Peygamber’in özellikle çocuklara karşı 

kullanmış olduğu iletişim metodu birçok farklı duruma binaen muhtelif başlıklar altında 

incelenebilir. Böylece bu makale başlıklardan birini ele alarak Hz. Peygamber’in çocuk 

 
 Dr. Öğr. Üyesi, Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi, oktanyusuf@gmail.com 
1 el-Aḥzâb 33/21. 
2 Ahmed b. Muhammed b. Hanbel, el-Müsned, 3. Basım (Ammân: Müessesetü’r-Risâle, 1420), 24/492. 
3 Ebû’l-Hasan İbn el-Haccâc Müslim, eṣ-Ṣaḥîḥ (Beyrut: Dâru’l-Ceyl, 1334), 5/73. 
4 Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3. Basım (Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-

ʻilmiyye, 2003), 3/481.  
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muhataplarından sadır olan hatalara yaklaşımını, çocuk hatalarını bizler için en güzel 

örnek olan nebevî usul ve yöntemleriyle nasıl düzelttiğini açıklamayı hedeflemektedir.  

1. Hz. Peygamber’in Kasıtsız Yapılan Hataları Açıklayarak Düzeltmesi 

Yapılan bazı hatalar konu hakkında malumat sahibi olmamaktan 

kaynaklanmaktadır. Bu durum hatayı kasıtlı yapana yaklaşımdan doğal olarak farklı bir 

yaklaşımı gerektirmektedir. Hz. Peygamber’in yediği hurma sebebiyle torunu Hz. Hasan’ı 

uyarması bize bu konuda örnek oluşturmaktadır. Ebû Hureyre’nin (r.a.) rivâyet ettiğine 

göre Hz. Hasan bir gün evde bulunan sadaka hurmalarından birini alıp ağzına atar. Bunu 

gören Hz. Peygamber, torunu Hasan’ın hurmayı ağzından çıkarması için “kıh, kıh” 

dedikten sonra “Biz sadaka yemiyoruz bilmiyor musun!” şeklinde durumu izah etmiştir.5 

Kâdî İyaz (öl. 544/1149) Hz. Peygamber’in bu uygulamasından mahzur durumlar halinde 

küçüklerinde büyükler gibi uyarılması gerektiğini beyan etmektedir. Şayet muhatap 

durumu idrak edemeyecek kadar küçükse çocuğun velisi onu koruma hususunda karşı 

tarafın muhatabıdır.6 

Hz. Peygamber’in kendi ailesi için haram mesabesinde olan bir şeyi ağzına atan 

torununa sakin bir şekilde müdahale ederek hurmayı onun ağzından çıkarması konumuz 

açısından önemlidir. Hz. Hasan’a kızmadan, incitmeden müdahalede bulunması 

cehaletten kaynaklanan hatalara yaklaşım şekli hususunda da bizlere örnek olmaktadır. 

Rivâyette dikkat çeken bir diğer hususta Hz. Peygamber’in Hz. Hasan’ı engellemeye 

çalıştığı mevzuyu açıklamasıdır. Olayın vuku bulduğu sırada Hz. Hasan’ın Hz. 

Peygamber’in açıklamasını idrak edemeyecek kadar küçük olması muhtemeldir. Buna 

rağmen Hz. Peygamber meseleyi kendisine sakin bir üslup ile açıklamıştır. Zira hata hem 

cehaletten kaynaklanmaktadır hem de muhatap çocuktur. 

 2. Hz. Peygamber’in Yapılan Hatayı Çocuğu Okşayarak Açıklaması 

Çocukların yapmış olduğu hata karşısında onlara akl-ı selim ve sabırla yaklaşarak 

meseleyi onlara açıklamak kadar onlara iltifat etmek de önemlidir. Zira bu durum 

kendisinde muhataba karşı oluşabilecek kırgınlık ve öfkeyi izale edecektir. Hz. 

Peygamber’in hurmaları taşlayan Râfiʻ b. Amr el-Gıfârî’iyi uyarma üslûbu bizler için bu 

hususta örnek oluşturmaktadır. Râfiʻ’nin anlattığında göre kendisi çocukken Ensar’ın 

hurma ağaçlarından hurma düşürmek için ağaçları taşlarken Hz. Peygamber yanına 

gelerek: “Yavrum! Neden hurmaları taşlıyorsun?” diye sormuştur. Râfiʻ’nin hurmaları 

düşürüp yemek için açıklamasından sonra Hz. Peygamber: “Hurmaları taşlama, onlardan 

 
5 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, 6 Cilt (Beyrût: Dâru İbk Kesîr, 1987), 3/549, 

8/58. 
6 Ebü’l-Fazl İyâz b. Mûsâ b. İyâz el-Yahsubî, İkmâlü’l-muʻlim bifevâidi Müslim (Kâhire: Dâru’l-vefâ, 1998), 

3/624. 



Çocuk Hataları Karşısında Nebevî Tutum                                                                   | 267 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

altına düşenleri ye” diyerek Râfiʻ’nin başını okşamış sonrasında da “Allah’ım sen onun 

karnını doyur” diye duada bulunmuştur.7 

Rivâyetten öncelikle Hz. Peygamber’in ameli olarak sözlü uyarısı bulunmaktadır. 

Hz. Peygamber yenilmesi şerʻi olarak doğru olmayan bir meselede Râfʻ’iyi bundan 

alıkoymuştur. Bunun yanında sahibinin izni olmadan ağaçtan bir şey düşürmenin caiz 

olmadığı bununla beraber ağaçtan düşen bir şeyin yeneceği de anlaşılmaktadır. 

Sonrasında ise Hz. Peygamber hatasını düzeltip açıklama yaptığı Râfʻ’nin başını okşaması 

ve ona iltifat ederek duada bulunması bizler için buna benzer durumlarda nasıl 

davranmamız hususunda örnek oluşturmaktadır.  

Rivâyetin senedinde de değinilmesi gereken bir durum söz konusudur. Hasan b. 

Ebî Hakem el-Gıfârî bu rivâyeti ninesinin amcasının oğlu Râfiʻ b. Amr el-Gıfârî’den 

aktarmıştır. Bu durum İslamî terbiye metodu oluşturmada ashabın ve sonraki nesil olan 

tabiinin aile içindeki bu hassasiyetini ayrıca göstermektedir. 8 

Bu konudaki başka bir örnek Ömer b. Ebî Seleme’nin Hz. Peygamber ile aynı 

sofrada yemek yerken yaşamış olduğu olayı anlattığı rivâyette görmekteyiz. Ömer b. Ebî 

Seleme Hz. Peygamber’in evinde yemek yenildiği esnada eliyle yemek kabının içinde 

oynadığı aktarılmaktadır. Bu durum karşısında Hz. Peygamber: “Ey yavrum! Allah’ın 

ismini zikret! Sağından ve önüne gelenden ye!” daha sonrasında Ömer b. Ebî Seleme Hz. 

Peygamber’in kendisine karşı yaptığı bu açıklamanın kendisinde terk etmediği bir yeme 

şekli olduğunu ifade etmiştir.9  

Ömer b. Ebî Seleme’nin rivâyetin sonundaki ifadeleri Hz. Peygamber’in kendisinde 

karşı üslubunun uygunluğu ve yumuşaklığını göstermektedir. Bunun yanında kısa anlık 

bir olayın bir ömür boyu uygulanan bir alışkanlık halinde gelmesindeki hikmetlerden biri 

şüphesiz Hz. Peygamber’in olay esnasında kullanmış olduğu üslubu olmaktadır.10 

Rivâyette dikkat çeken başka bir hususta Hz. Peygamber’in bir çocukla aynı sofrayı 

paylaşmasıdır. Bu durum bize terbiye edilen ile mürebbisi arasındaki iletişimin 

keyfiyetine de bir örnektir. Anne ve babanın çocuklarıyla beraber yemek yemeleri 

onlardan yanlış bir fikir ya da hareket sadır olursa ülfet ve merhametle düzeltmeleri 

gerekmektedir. Bununla beraber Hz. Peygamber’in İbn Ebî Seleme’yi terbiye etmeye 

çalıştığı hususu ertelemeden doğrudan ona açması, anlatması olumsuz bir alışkanlığın 

kişide adet haline gelerek yerleşmesinin önüne geçmekte böylece hedeflenen doğru 

davranış ikame edilmiş olmaktadır. 

 
7 Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk Ebû Dâvud, es-Sünen (Beyrut: Dâru’r-Risâleti’l-alemiyye, 2009), 4/263. 
8 Münîr, Aḥâdîsi’n-Nebî ṣalla’l-lahu ʻaleyhi ve sellem fî taḳvîm Aḫṭâi’l-eṭfâi fî’l-aḫlâḳ, Jurnal Shaut al-ʻarabiyah 

1/1(2003), 4. 
9 Buhârî, eṣ-Ṣaḥîḥ, 13/428; , Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre et-Tirmizî, es-Sünen (Beyrut: Dâru’l-ğarbi’l-

İslâmî, 1998), 3/352. 
10 Muhammed Said Mursî, Fennü Terbiyeti’l-evlâd fî’l-İslâm (Demmâm: Dâru’tevzîʻ ve’n-neşr, 1998), 2/52. 
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Hz. Peygamber’in İbn Ebî Seleme’ye nidâ şekli de ayrıca üzerinde durulması 

gereken hususlardandır. Zira sert ya da incitecek bir kelime kullanmadan doğrudan ona 

hitap etmesi ve “oğlum, yavrum” şeklinde hitap ederek sözlerine başlaması hatalarını 

düzeltmeye çalıştığımız çocuklara hitabet şekli hususunda bizlere fikir vermektedir. Son 

olarak rivâyette dikkat çekilmesi hususlardan biri de Hz. Peygamber’in yanlış bir durumu 

düzeltmek için izlediği sıralamadır. Zira ilk olarak İbn Ebû Seleme’ye hitap etmesi, 

sonrasında sağından yemesi gerektiğini söylemesi ve onu önüne gelenden yemeye teşvik 

etmesi çocuk davranışlarında hatanın sadır olması durumunda hatayı düzeltmek için 

doğru bir sıralamayla hareket etmenin önemini de göstermektedir. 

 3. Hatayı Çocuğu Methederek Düzeltmesi 

Yapılan doğru bir şeyde muhataba iltifat etmek durumunu takdir etmek kişinin 

işini daha özveriyle yapmasına vesile olmaktadır. Bu durum çocuklar da olduğu vakit 

şüphesiz hayatı boyunca unutamayacağı teşviklerden birine dönüşebilmektedir. Bu 

durumu Hz. Peygamber’in Abdullah b. Ömer’le yaşadığı bir olayda görmekteyiz. Abdullah 

b. Ömer, Hz. Peygamber döneminde bir kişi rüya görünce onu Hz. Peygamber’e 

yorumlattığını bundan dolayı kendisinin de Hz. Peygamber’e yorumlatmak için rüya 

görmeyi temenni ettiğini aktarmıştır. Mescitte kaldığı bir gece rüyasında iki meleğin 

kendisini alarak cehenneme götürdüğünü orada tanıdığı başka kişileri de gördüğünü 

“Cehennemden Allah’a sığınırım” dediğini sonrasında başka bir melekle karşılaştığını 

onun Abdullah’a “Korkma!” dediğini aktarır. Sabah olunca rüyasını kız kardeşi Hz. Hafsâ 

vasıtasıyla Hz. Peygamber’e sordurur. Hz. Peygamber’de “Abdullah ne iyi bir insandır, bir 

de geceleyin namaz kılsa!” buyurmuştur. Abdullah b. Ömer’in bu olaydan sonra geceleri 

pek az uyuduğu aktarılmıştır.11 İbn Battal (öl. 449/1057) Hz. Peygamber’in, Abdullah’ın 

durumuna bakarak onun farzlarında bir kusurunun olmadığı, geceleyin mescitte 

uyuduğunu öğrenince Abdullah’ın rüyasını gece namazıyla tevil ettiğini aktarmıştır.12  

Hz. Peygamber’in rüyasını tevil ederken sadece rüyasının manasını değil bunun 

yanında o yaşlarda çocuk olan Hz. Abdullah b. Ömer’e içinde iltifat bulunan cümleler 

kurması Abdullah’ın, rüyasının tevilinden doğru ve tam olarak nasiplenmesine vesile 

olduğu muhtemeldir.  

 4. Hatayı İltifat ve Müdahaleyle Düzeltmesi 

Yapılan hatalar bazı durumlarda sözlü müdahale yanında daha iyi anlaşılması için 

fiili müdahaleyi gerektirebilmektedir. Fiili müdahalenin muhatabın kırılmasına, incinmesi 

ve gücenmesine sebep olmaması iyi niyetin hedefine ulaşması açısından önemlidir. 

Zeynep bint. Ümmü Seleme’nin naklettiği bir rivâyette kendisi Hz. Peygamber’in yanına 

 
11 Buhârî, eṣ-Ṣaḥîḥ, 2/568. 
12 Ebü’l-Hasen Alî b. Halef b. Abdilmelik İbn Battâl, Şerḥu Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî, 2. Basım (Riyâd: Mektebetü’r-Rüşd, 

2003), 3/111. 
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gittiği bir gün, Hz. Peygamber’i yıkanırken bulmuş. Hz. Peygamber bir avuç su alarak 

onun yüzüne çarparak “Arkana ey ufaklık” dediği nakledilmiştir.13  

Çocuğun bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğu bir kusurdan dolayı ona doğru 

bir üslupla yaklaşmak yaptığı hatanın farkına varmasına vesile olmaktadır. Çocuğa 

kızılması, cezalandırılması vb. müdahaleler belki yapılması istenen hareketin sudurunu 

sağlayacaktır. Lakin bu durum çocuğun ya inadından ya da korkusundan dolayı 

yapıldığından kısa vadede istenilen elde edilmiş olsa dahi uzun vadede olumsuz bir 

neticeye dönüşmesi kaçınılmazdır. Enes b. Malik’in Hz. Peygamber’e yirmi sene hizmet 

ettiği bu süre boyunca Hz. Peygamber’in Enes’e bunu niçin yaptın, ya da yapmadığı bir 

şeyi neden yapmadın demediği ona bir kere dahi öf demediği aktarılır.14 Enes b. Malik’in 

bir çocuk olarak bu uzun süre boyunca birçok kusuru olması muhtemeldir. Lakin Hz. 

Peygamber’in bir kere dahi kendisine olumsuz bir üslupla yaklaşmaması çocuk ile 

mürebbi arasındaki iletişimin muhabbet ve şefkate dayanması gerektiğini 

göstermektedir.  

 5. Davranışın Doğrusunu İfade Ederek Düzeltmesi 

Çocukların bazı fiili ve sözlü kusurlarına müdahale ederken yapılan yanlışın yerine 

doğru söz, fikir ve eylemlerin bina edilmesi önemlidir. Hz Peygamber’in Ebû Ukbe’ye 

yönelik sözleri bu konuda güzel bir örnek oluşturmaktadır. Abdurrahman b. Ebî Ukbe’nin 

anlattığına göre babası fars diyarından bir köle olan Ebû Ukbe Hz. Peygamber’le birlikte 

Uhud savaşına iştirak etmiştir. Burada “Al bunu! Ben ki fars çocuğuyum” diyerek 

müşriklerden bir adama vurduğu aktarılmıştır. Bunu duyan Hz. Peygamber: “Al bunu! 

Ben Ensar çocuğuyum demez misin!” diyerek kendisine iltifat etmiştir. 15 Bu rivâyette Hz. 

Peygamber’in hakikatte doğru dahi olsa kendisini gayr-i müslim bir topluluğa nispet eden 

çocuğa daha doğru olana, İslamî olana yönlendirmesini görmekteyiz.  

Rivâyette dikkat çeken hususlardan biri de her türlü tehlikenin yaşanabileceği 

savaş anında Hz. Peygamber’in terbiye metodunu devam ettirmesi ve bunu en güzel 

şekilde karşı tarafı kırmadan ifade etmesidir. Ayrıca Hz. Peygamber’in kullandığı 

kelimelerde onun muhataba ne derece lütuf ve iltifatla yaklaştığına güzel bir örnektir. 

Zira Hz. Peygamber terkibini “ هال” kelimesiyle oluşturmuştur. Bu cümleye ziyadesiyle 

yumuşaklık ve tevazu katmaktadır. 

Çocukların çocuk olmaları hasebiyle yetişkinlerin kolaylıkla yapmış olduğu 

eylemleri tecrübesizlikten dolayı hakkıyla yapamamaları muhtemeldir. Bu durumda 

 
13 Ebü’l-Kāsım Müsnidü’d-dünyâ Süleymân b. Ahmed et-Taberânî, el-Muʻcemü’l-avsâṭ (Kahire: Dâru’l-

Harameyn, 1415), 9/46. Hz. Peygamber burada “لكاع” kelimesini kullandığı bu kelimenin Bilâl b. Cerîr’e 

sorulması üzerine “O kelime dilimizde ufaklık manasındadır” dediği aktarılır. Ebü’l-Feyz Muhammed el-
Murtazâ b. Muhammed b. Muhammed ez-Zebîdî, Tâcu’l-ʻarûs (Kuveyt: Dâru’l-hidâye, 1965), 22/161. 

14 Müslim, eṣ-Ṣaḥîḥ, 11/440; Tirmizî, es-Sünen, 3/436; Ebû Dâvud, es-Sünen, 7/154. 
15 Ebû Dâvud, es-Sünen, 7/443. 
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onların yaptığı işte sözlü ve fiili olarak yardımcı olmak eylemlerinin doğrusunu göstermek 

çocuğun aynı konudaki sonraki eylemlerinin keyfiyeti açısından önem arz etmektedir. 

Saîd el-Hudrî’nin Hz. Peygamber’in koyunun derisini yüzmeye çalışan çocuğa yardım 

ettiğini aktardığı rivâyet konumuz açısından güzel bir örnek oluşturmaktadır. Hz. 

Peygamber bir koyunun derisini yüzmekte olan çocuğa rastlar. Çocuktan kenara 

çekilmesini isteyerek kendisine bu işi nasıl yapılacağını ona göstermek istediğini ifade 

eder. Elini deriyle et arasına sokarak kuyruk sokumuna kadar deriyi etten ayırır. 

Sonrasında “(deriyi) böyle yüz yavrum” diyerek oradan ayrılır. Daha sonrasında namaz 

kılan Hz. Peygamber’in abdest almadığı ve suya dokunmadığı aktarılmıştır.16 

Burada Hz. Peygamber’in çocuğun kendi melekesini tecrübeyle geliştirmesine 

göstermiş olduğu ihtimam dikkat çekmektedir. Zira çocuğun duyusal yönden eğitimi 

onun öğrenim ve anlayış kazanımında önemli rol oynamaktadır. Çocuk gelişmeye 

başlayınca elleriyle çevresindeki nesneleri keşfetmeye başlar. Bu durum onun aklî ve 

zihnî gelişimine fayda sağlamaktadır. Hz. Peygamber bizzat çocuğa kendisi göstererek 

onun görerek öğrenimine vesile olmaktadır.17  

Rivâyetin sonunda ifade edilen Hz. Peygamber’in namaza gitmesi, koyunun 

derisini yüzdükten sonra abdest almaması ya da yıkanmamış olması meselenin fıkhi 

yönüne temas ederken konumuz açısından önemli olan kısım böyle bir durumda dahi Hz. 

Peygamber’in bir çocuğa hayvan derisi soyumunda yardım etmesidir. Zira Hz. 

Peygamber’in namaza gitmesi onun namaz için uygun elbiseler giydiği anlamına 

gelmektedir. Bu durum dahi kendisini çocuğa deri soyumunda yardım etmesinden 

alıkoymamıştır.  

 6. Yapılan Kusura Muhabbetle Yaklaşması  

İslam dini hakkı ve sabrı tavsiye etmenin insanı hüsrana uğramışlar sınıfından 

çıkardığını aktarmaktadır.18 Müminin günlük hayatında karşılaştığı olumsuz durumlarda 

sabır göstermesi bir hadîs-i şerifte farklı olaylar üzerinde salık verilmektedir. Muhataba 

bir şeyi kasıtlı yapması durumunda dahi sabredilmesi gerekirken karşımızdaki kişinin 

çocuk olması ve çocukça duygularının etkisiyle kendisinden kusur sadır olması 

durumunda kişinin çocuğa sabretmesi, ona karşı anlayışla yaklaşması daha da elzemdir.  

Hz. Peygamber’e yıllarca hizmette bulunan Enes b. Malik’in Allah Resûlü ile olan 

anılarından biri bize bu konuda örnek sunmaktadır. Enes b. Malik Hz. Peygamber ile olan 

anısını şöyle anlatmıştır: “O insanların ahlak bakımından en güzeliydi. Beni bir işi için bir 

gün bir yere gönderdi. 'Vallahi gitmeyeceğim' dedim. İçimden Hz. Peygamber emrettiği 

 
16 Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî İbn Hibbân, Ṣaḥîḥu İbn Ḥibbân, 2. Basım (Beyrut: 

Müessesetü’r-risâle, 1993), 3/438. 
17 Muhammed Nur Abdulhafiz Süveyd, Menhecü’t-terbiyeti’n-nebeviyye liltıfıl, 3. Basım (Mekke: Dâru’t-

tayiibe, 1421), 123. 
18 El-ʻAsr 103/2-3. 
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için gitmek istiyordum. Yola çıktım sokakta oynayan çocuklara takıldım. Bir zaman sonra 

Hz. Peygamber’in birden ensemden tuttuğunu gördüm. Ona baktım. Gülümsüyordu. 

Bana: 'Ey Enescik! Söylediğim yere gittin mi'? Ben: 'Evet! Gidiyorum Ya Resulallah' 

dedim”.19  

Çocuğun çocuk duygularıyla hareket ederek verilen bir işi geciktirmesi ya da yerine 

getirmemesi her bir ebeveynin kendi çocuğuyla zaman zaman yaşayabileceği bir olaydır. 

Bu durum karşısında nasıl davranılması gerektiği Hz. Peygamber’in sünnetinde bize 

gösterilmiştir. Enes b. Malik’in gitmeyeceğini söylemesine rağmen Hz. Peygamber’in 

talebinden dolayı Enes’in hakikatte gitmek istemesi günlük yaşantımızda da çocuklardan 

bir şey talep edildiği vakit yapmayacaklarını söylemelerine rağmen Enes b. Malik’in 

içinden söylediği gibi iç muhasebelerinde talep edilen isteği yerine getirmeyi istemeleri 

muhtemeldir. Bu durumda sabırlı olmak, bir süre beklemek gerektiği anlaşılmaktadır. 

Zira aceleyle karar vererek çocuğu incitmek çocukla sonraki ilişkileri de etkileyecektir. 

Enes b. Malik’in aktardığı farklı bir rivâyette kendisinin Hz. Peygamber’e yıllarca hizmet 

ettiği Hz. Peygamber’in kendisine bir şey emrettiğinde ondan üşenmediği veya 

yapamadığında ona kızmadığını aktarmıştır. Şayet ehl-i beytinden birisi ona 

yapamadığından dolayı kızsa Hz. Peygamber’in sadece: “O’nu bırakın! Eğer yapmaya güç 

yetirebilseydi yapardı.” dediği nakledilmiştir.20  

 7. Çocuk Üzerinden Örnek Vererek Bir Şeyden Nehyetmek 

Çocuğun giyim, kuşam ve süslenme keyfiyeti zaman zaman ebeveynler tarafından 

belirlenmektedir. Bu durumda sünnete ve İslamî kurallara riayet edilmesi önemlidir. Hz. 

Peygamber’in saçlarının bir kısmına dokunmadan bir kısmını kazıtmış olan çocuk için 

kullandığı ifadeler bizler için örnek teşkil etmektedir. Hz. Peygamber’in böyle tıraştan 

nehyettiği aktarılan rivâyette Allah Resûlünün: “(Saçın) tamamını kazıtın veya tamamını 

bırakın” dediği nakledilmiştir.21 Rivâyetin sebebi vürudu bilinse de çocuğun saçlarını 

kendisinin mi yoksa ebeveyninin mi kazıttığı bilinmemektedir. Lakin rivâyette doğrudan 

çocuğa hitap etmemesi onun üzerinden örnek göstererek İslâmî bir kuralı anlatması 

konumuz açısından önemlidir. Çocuktan İslâmî kurallara aykırı bir davranış sadır olması 

durumunda bundan taviz verilmeden çocuğa doğrunun izah edilmesi bununla beraber 

daha önce Hz. Peygamber’in çocuklara yaklaşımındaki ülfet, muhabbet, ünsiyet 

duygularıyla yaklaşılması ve onları kırmadan, incitmeden meselenin anlatılması gerektiği 

göz önünde tutulması gerekmektedir.  

 8. Şaka Yaparak Uyarıda Bulunması 

Çocuklara verilen sorumluluklar ya da görevler zaman zaman ihmal 

edilebilmektedir. Bu durum onlara kusurlarını yüzlerine vurmayı gerektirmediği gibi 

 
19 Müslim, eṣ-Ṣaḥîḥ, 4/1805; Ebû Dâvud, es-Sünen, 7/153. 
20 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 21/102. 
21 Ebû Dâvud, es-Sünen, 6/261. 
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yapılan hatayı tamamen örtmeyi de gerektirmemektedir. Zira yapılan hatanın 

geçiştirilmesi, sebebini çocuğa anlatmadan ya da anlayacağı bir durum ihsas ettirmeden 

kapatılması da çocuğun hatasını anlamasının önüne geçerek yapılan kusurun 

tekrarlamasına sebep olabilmektedir. Numan b. Beşîr’in Hz. Peygamber ile olan anısı bize 

bu konuda örnek oluşturmaktadır. Numan’ın anlattığına göre Hz. Peygamber’e Tâif’ten 

üzüm hediye edilmiştir. Hz. Peygamber Numan’ı çağırmış kendisine biraz üzüm vererek 

yemesini söylemiş ve elindeki salkımı da Numan’a vererek: “Bu salkım üzümü al, onu 

annene ulaştır” diye buyurmuştur. Numan üzümleri alarak yolda yediğini söylemiştir. 

Birkaç gün sonra Hz. Peygamber kendisine verdiği üzümlere ne yaptığını, annesine teslim 

edip etmediğini sormuştu. Numan’ın teslime etmediğini söylemesi üzerine Hz. 

Peygamber, onun kulağını şaka yollu çekere vefasızlık ettiğini ifade eden”يا غدر” diye ona 

hitap ettiği aktarılmıştır.22 

 9. Yapılan Bir Kusura İltifat Yoluyla Cevap Vermesi 

Çocukların kültürel, dini, sosyal vb. meselelere zaman zaman yetişkinler gibi 

yaklaşmadıkları aşikardır. Ciddiyet isteyen bir konuya şakayla ya da ciddiyetsiz 

yaklaştıkları görülebilir. Bu durumlarda onlara nasıl davranılacağı Hz. Peygamber ile Ebû 

Mahzûre arasında yaşanan bir olayda bizlere sunulmuştur.  

Kureyş’in Cumah koluna mensup olan Ebû Mahzûre adının Selman, Semüre, 

Sümeye veya Seleme olduğu ileri sürülmüştür. Ebû Mahzûre Mekke’nin fethedildiği yıl 

Müslüman olmuştur. Mekke’nin fethinden sonra Hz. Peygamber ile Hevâzinliler arasında 

yapılan ve Huneyn gazvesi olarak bilinen savaştan dönüş yolunda İslam ordusu namaz 

için mola vermiştir. Mekke’den on arkadaşıyla yola çıkan Ebû Mahzûre İslam ordusunun 

namaz için ezan okuduğunu işitir. Henüz Müslüman olmadığından ve muhtemelen 

Mekke’nin de Hz. Peygamber tarafından fethedilmesinden dolayı Hz. Peygamber’e 

düşmanlık besleyen Ebû Mahzûre ve arkadaşları ezanı taklit etmeye başlarlar. Aralarında 

alaylı bir şekilde ezanı sesli bir şekilde okurken Hz. Peygamber Ebû Mahzûre ve 

arkadaşlarının sesini duyar ve ashabına: “Bunlar arasından güzel sesli birini duydum” 

demiştir. Huzura çıkarılan Ebû Mahzûre ve arkadaşları teker teker ezan okur. Arkadaşları 

arasında sonuncu olarak ezan okuyan Ebû Mahzûre’yi Hz. Peygamber önüne oturtur. 

Onun saçlarını eliyle mesh eder ve ona üç kere hayır duasında bulunur. Daha sonrasında 

ona Mescid-i Haram’a gidip ezan okumasını emreder. Bunun nasıl olacağını sorması 

üzerine, Hz. Peygamber’in kendisine nasıl ezan okuması gerektiğini teker teker 

öğrettiğini nakletmiştir.23 Ebû Mahzûre’nin Hz. Peygamber’in okşadığı perçemini 

kesmediği nakledilmiştir.24 Bu olay sırasında daha çocuk denilebilecek yaşta bulunan Ebû 

 
22 İbn Mâce, es-Sünen, 4/460; İbn Abdülber en-Nemerî, el-İstîʻâb fî maʻrifeti’l-asḥâb (Beyrut: Dâru’l-ceyl, 

1992), 4/1498. 
23 Nesâî, es-Sünen, 1/498. Ayrıca bk. Murat Sarıcık, "EBÛ MAHZÛRE", TDV İslâm Ansiklopedisi, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-mahzure (02.12.2020). 
24 İbn Huzeyme, Ṣaḥîḥü İbn Ḫuzeyme (Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, 1970), 1/200. 
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Mahzûre İslam’ın en önemli şiarlarından olan ezanla alay etmesi Hz. Peygamber’i 

kızdırmamış aksine Allah Resûlü’nün ona yaklaşım tarzı onu Peygamber düşmanlığından 

Mescid-i Haram müezzinliğine götürmesinde önemli bir etken olmuştur. Hz. 

Peygamber’in Ebû Mahzûre’yi arkadaşlarının önünde rencide etmemesi, onlara 

muhabbetle yaklaşarak Ebû Mahzûre’nin içindeki cevheri ortaya çıkarmasına vesile 

olmuş bunun yanında Ebû Mahzûre’yi önüne oturtması ona hayır duada bulunması 

muhtemelen Ebû Mahzûre’nin hidayetine vesile olmuştur. 

 10. Çocuğa Hakkını Teslim Etmesi 

Çocuklar zaman zaman büyüklerin sözlerini ihmal edebilmektedirler. Bunun sebebi 

yukarıda belirtilen bilmeme, güç yetirememe ya da muhtelif sebeplerden kaynaklandığı 

gibi doğrudan farkında oldukları meselede de söz tutmadıkları olabilmektedir. Hz. 

Peygamber’in çocuk sahâbilerle olan iletişimi hususunda verebileceğimiz örnek Sehl b. 

Saʻd’ın naklettiği olaydır. Sehl b. Sad’ın anlattığına göre Hz. Peygamber’e bir gün 

ashabıyla otururken kendilerine içecek ikram edildi. Bu sırada sağında bir çocuk, solunda 

ise yaşlı biri vardı. İkramdan içen Hz. Peygamber içeceği yaşlıya vermeye niyet ederek 

çocuğa: “Bana izin verir misin içeceği bunlara vereyim?” şeklinde ricada bulunur. Çocuk 

ise buna hitaben: “Ya Resulallah Vallahî senden olan nasibimi kimseye bağışlayamam!” 

demiştir. Bunun üzerine Allah Rasûlü kabı çocuğun eline verdiği nakledilmiştir. 25 Burada 

her ne kadar çocuk genel itibarla hatalı davranmamış olsa da Hz. Peygamber’in talebini 

geri çevirmiştir. Bununla beraber çocuğun mezkûr olayda haklı olduğu ve hakkını 

savunduğu da göz ardı edilmemelidir. Böyle bir durum karşısında Hz. Peygamberin 

çocuğa hakkını teslim etmesi, bu gibi durumlarda bizlere nebevî bir yöntem sunmaktadır. 

Sonuç 

Her dönemin gelecek nesilleri olan çocukların terbiyesi ve eğitimi şüphesiz ailede 

başlamaktadır. Bu durumda özellikle anne babanın çocuğuyla kurduğu iletişim onun 

kişiliğinin oturması ve şahsiyetinin şekillenmesi üzerinde etkilidir. Çocukla kurulan doğru 

iletişim onun olaylar karşısında sağlıklı ve duruma uygun kararlar vermesinde yardımcı 

olmaktadır. Bu durumda çocuktan -bir bakıma kriz anları da diyebileceğimiz- hata ve 

kusur sadır olduğu dönemlerde onunla kurulan doğru iletişim hatanın ve kusurun 

anlaşılıp tekrar yapılmaması açısından son derece önemlidir.  

İnsanlık için her konuda örnek olan Hz. Peygamber’in çocuklarla kurduğu 

iletişimler onlardan hata ve kusur sadır olması halinde nasıl davranmamız gerektiği 

hususunda birçok örnek barındırmaktaır. Hz. Peygamber’in onlarla iletişimde sadece 

sorunu çözmeye yönelik olmadığı aynı zamanda uygun şekilde açıklamalar yaparak 

meselenin anlaşılmasını sağladığı da görülmektedir. Zira ashaptan çocuk olup da Hz. 

 
25 Buhârî, eṣ-Ṣaḥîḥ, 2/810, 920, 5/2130. 
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Peygamber’in uyarısına maruz kalan sahâbilerin, kendilerine yapılan uyarı sonrası doğru 

tavrı hayatlarında bir meleke haline getirdikleri aktarılmıştır.  

Hz. Peygamber’in, döneminden bizlere intikal eden çocuk kusurlarına farklı 

usullerle yaklaşmasına rağmen muhatabın incitilmemesi, gücendirilmemesi ve meselenin 

anlaşılmış olması muhtemelen her olayın ortak noktasıdır. Bununla birlikte Hz. 

Peygamber karşılaşmış olduğu çocuk hatalarında çocuğa açıklamada bulunarak kusuru 

düzletmesi, çocuğa iltifat etmesi, zaman zaman çocuğa müdahale etmesi, hatanın 

doğrusunu çocuğa öğretmesi, kusura muhabbetle yaklaşması, şaka ve iltifat yoluyla 

çocuğu hatadan sakındırması çocuk kusurları karşısında her ne kadar cezai bir durum 

gözlenmese de bu durumu gerektirecek eylemlerde ölçülü olması O’nun çocuk 

hatalarına yaklaşımlarından öne çıkan metotlardır. 
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HZ. PEYGAMBER’İN GAYRİMÜSLİMLERİN ÇOCUKLARI HAKKINDAKİ TASARRUFU 

İLE İLGİLİ RİVAYETLER 

Şehba YAZICI 

 

Çocukların haklarını belirleme ve koruma manasında çocuk hukuku, içinde 

bulunulan toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine, örgütlenmesine ve 

toplum içindeki egemenlik koşullarına daima bağlı bulunmaktadır.1 Öte yandan, çocuk 

haklarının daha çok toplumun dinî ve ahlâkî değerleriyle bağlantılı bir husus olduğu 

görülmektedir. Tarih boyunca çocuk haklarının korunmasında dinlerin çeşitli öğretileri 

kanalıyla, çocukların korunmasına yönelik kurumlar oluşturulmuş, bu müesseseler daha 

çok gönüllü faaliyetler şeklinde yürütülmüştür.2 Meseleyi Müslüman hukuku bakımından 

incelediğimizde çok erken dönemlerde bazı temel çocuk haklarının belirlendiği 

görülmektedir. Çocuk haklarıyla ilgili hükümler, Resulullah’a isnad edilen çeşitli rivayetler 

üzerine bina edilmiştir. Erken dönemde karşılaşılan az sayıdaki hadiseye karşı 

Resulullah’ın tavrı, sonrasında kendisinden çeşitli hükümlerin istinbat edildiği prensipler 

olarak değerlendirilmiştir.  

Bu tebliğde Resulullah’ın gayrimüslim çocukları hakkındaki tasarrufları ile ilgili 

rivayetleri bir araya getirmeye çalışacağız. Gayrimüslim ifadesiyle İslam dışında kalan 

mevcut tüm dinlerin mensuplarını kastettiğimizi de belirtmemiz gerekir. Nitekim bu 

ifade genellikle ehl-i kitab mensupları için kullanılan bir kavram olsa da Resulullah’ın 

Mecûsîleri de ehl-i kitâb hükümlerine tabi kıldığı bilinmektedir. Kendileriyle anlaşma 

sağlanan bu gruplara zımmî statüsü verilmiştir. Bunların dışında diğer din mensuplarının 

önemli bir bölümünü müşrikler teşkil etmektedir. Genellikle ehl-i kitâbdan ayrı görülen 

ve çeşitli tasarruflarda farklı bir hukuka tabi tutulan müşrikler, çocukları bakımından ayrı 

bir hükme tabi tutulmadıkları için gayrimüslim kavramı altında değerlendirmemizde bir 

sakınca görünmemektedir. Zaten Resulullah’ın, çocukların durumları ile ilgili hadislerinin 

büyük bir kısmını, müşrik çocukları hakkında sarf ettiği görülmektedir. Mürtedlerin 

çocuklarının durumu da Müslümanların hukukunda yer bulan konulardandır. Ancak 

mürtedlerin çocukları ile ilgili değerlendirmenin Resulullah’ın doğrudan onlarla ilgili bir 

tasarrufuna dayanmadığını belirtmek gerekir. Nitekim Resulullah’ın hayatının son 

demlerinde gerçekleşen irtidat hadiselerinde çocukların durumu ile ilgili bir tartışma 

veya hadise cereyan etmemiştir. Ancak Müslümanlar Resulullah’ın gayrimüslim çocukları 

hakkındaki tasarruflarından ve hadislerinden elde ettikleri prensipler çerçevesinde 

hüküm çıkarmışlardır.  

 
 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi. 
1 Ali Naim İnan, Çocuk hukuku (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1968), 3. 
2 İnan, Çocuk hukuku, 7. 
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Müslümanların fetihleri yaygınlaştırmaları, geniş topraklara ulaşmaları ve çeşitli 

dinlere mensup milletleri bünyelerinde toplamaya başladıkları dönemlerde gayrimüslim 

çocukları ile ilgili meseleler daha fazla gündeme gelmiş, ihtiyaç duyuldukça rivayetlere 

başvurulmuştur. Bunun yanı sıra sahabeden sonraki nesillerin vardığı hükümlerden 

hareketle Resulullah’ın uygulamalarına dair bilgiler elde etmek mümkündür. Bu nedenle 

bu konudaki rivayetleri incelerken İslam hukukundaki bazı yansımalarını da 

değerlendirmeye dahil etmek gerektiği kanaatindeyiz.  

Resulullah’ın Gayrimüslim Çocukları Hakkındaki Tasarrufları ile İlgili Rivayetler 

Merkezde siyasi otorite olarak Müslümanların olduğu Medine döneminde sosyal 

sınıflandırmalar da bu eksende yapılmış ve hukuk, dinî mensubiyetlerin esas alındığı bir 

yapılandırmanın etrafında teşekkül etmiştir. Buna göre en temel ayrım Müslümanlar ve 

gayrimüslimlerdir. Gayrimüslimler ise müşrikler, ehl-i kitab ve Mecusilerden teşekkül 

etmiştir. Gayrimüslim kavramı, daha çok ehl-i kitab için kullanılmakla beraber 

Mecusilerin de bazı istisnalarla beraber ehl-i kitab hükmüne tabi tutulduğu 

görülmektedir. Müşrikler ise farklı bir konumda tutulmuş, onlardan cizye kabul 

edilmemiştir. Hz. Peygamber’in vefatına yakın bir dönemde ise irtidat hadiseleri 

meydana gelmeye başlamış, dolayısıyla mürtedler denen yeni bir grup ortaya çıkmış ve 

bunlar hakkındaki hükümler de teşekkül etmeye başlamıştır. Ancak meseleye çocuk 

hukuku açısından bakıldığında mürtedler de dahil olmak üzere Müslüman olmayan tüm 

grupların çocukları aynı statüde görülmüştür. Dolayısıyla rivayetlerde geçen hükümleri 

genelleştirmemizde bir sakınca yoktur.  

Gayrimüslim çocuklarla ilgili rivayetlerde bazı çocuk haklarının gündeme geldiği 

görülmektedir. Bunlar yaşama, ailenin yanında büyüme ve özgürlük gibi en temel 

haklardır. Dönemin siyasi yapısı, diğer grupların belli başlı bazı konularda Müslümanlara 

bağlı olduğu, kabilelerin kendi iç işlerine müdahale edilmediği bir manzara arz 

etmektedir. Bu dönemde siyasi otorite, girift bir yasalar bütününe sahip değildir. 

Yetişkinler, diğer din mensupları hatta Müslüman kabileler dahi devlet açısından sadece 

belirli kurallara bağlı tutulmuşlardır. Devletin sosyal hizmetleri bir yükümlülük olarak 

addetmesi ise henüz teşekkül aşamasındadır. Bu nedenle çocuklara verilen hakları da 

sade bir biçimde düşünmek ve kendi zaman ve zemini içerisinde konumlandırmak 

gerekir.  

Müslüman olsun gayrimüslim olsun bir çocuğun velayeti ve bakımı anne babanın, 

bunlar hayatta değilse geniş aile üyeleri ile akrabaların vazifesidir. Resulullah da annesini 

kaybettiğinde dedesinin himayesine girmiş, onu da kaybedince amcasının evinde 

büyümüştür. Çocuklarla ilgili bu doğal durum bozulduğunda veya savaş gibi olağanüstü 

bir durum olduğunda ise siyasi otoritenin kendilerine verdiği haklar önem kazanmakta ve 

devreye girmektedir. Resulullah’ın gayrimüslim çocukları ile ilgili tasarrufları da savaş, 

kuşatma vb. durumlarda gündeme gelmiştir.  
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Bu rivayetlerde gayrimüslimlerin çocukları için kullanılan birçok lafız mevcuttur.  

Bunlardan ilki “veled” olup baliğ olmayan çocuklar anlamına gelmektedir. Rivayetlerde 

bu tabir çoğul bir biçimde “evlâdü’l-müşrikîn/müşriklerin çocukları” şeklinde 

kullanılmıştır. Aynı manada kullanılan bir diğer kelime tıfl’dır. Bunlardan farklı olarak 

gayrimüslim çocukları ifade etmek üzere kullanılan iki kelime daha mevcuttur. Birincisi 

“zürriyyet” olup bu kelime, büyük olsun küçük olsun, baliğ olsun veya olmasın, genel 

anlamda insanların nesli için kullanılabilir. Ancak konuyla ilgili rivayetlerde bu lafız, 

müşriklerin reşit olmayan ve buluğa ermeyen çocuklarını karşılamaktadır. İkincisi ise 

“lâhîn” kelimesidir. Lâhîn, buluğa ermemiş, kasıtlı olarak günah işlemesi mümkün 

olmayan veya günahı bilmeyen çocuk anlamında kullanılır.3 

Rivayetlerde gayrimüslimlerin çocukları ile ilgili hükümler iki mesele ekseninde 

tartışılmıştır. Biri, çocukların hayatta iken tabi olacakları hükümler, diğeri ise ahiretteki 

durumlarıdır. 

1. Gayrimüslimlerin Çocuklarına Verilen Yaşama Hakkı 
Bir çocuğun en temel ve evrensel haklarından en önemlisi yaşama hakkıdır. 

Resulullah’ın dünyaya geldiği coğrafyada çocukların zaman zaman bu haktan mahrum 

edildikleri bilinmektedir. Fakirlik ve dini ritüeller gibi gerekçelerle çocukların 

öldürüldükleri bir yana kabile baskınları ile de çocukların telef oldukları da 

bilinmektedir.4 Kur’an-ı Kerîm’in çocukların çeşitli gerekçelerle öldürülmelerini 

yasaklayan ayetlerinin5 yanı sıra Resulullah, Müslümanların ilk savaşlarında sayılarının 

azlığına rağmen buluğ çağına ermeyen çocukları savaşa götürmeyi reddetmiştir.6  

Resulullah’ın Müslüman çocukları üzerindeki korumacı tavrı, gayrimüslimlerin 

çocukları için de takındığı bir tutumdur. Konu ile ilgili rivayetler hangi sefer olduğu 

ihtilaflı olmakla beraber müşrik çocukların öldürülmelerinin yasaklanması ve Kurayza 

Yahudilerinin çocuklarının esir edilmesi etrafında kümelenmektedir.  

Bu rivayetlerden birine göre, Müslümanların bir seferlerinde meydana gelen bir 

çatışma esnasında karşı tarafın çocuklarının da ölümüne sebebiyet verilecek kadar ileri 

gidildi. Çocukların öldürüldüğü haberi Resulullah’a intikal ettiğinde o, buna tepki gösterdi 

ve “Sizi çocukları öldürmeye sevk eden nedir?” veya “Çocukları öldürecek kadar 

öldürmede ileri giden kavimlere ne oluyor?” diye sordu. Sahabe, “Onlar müşriklerin 

çocukları değil midir?” deyince Resulullah, “Sizin en hayırlılarınız da müşriklerin çocukları 

 
3 Arif Aytekin, “İslamda Müşrik Çocukları Meselesi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (2008), 

124. 
4 Bkz. Adnan Demircan, Bedevi (İstanbul: Endülüs Yayınları, 2018), 101; Adnan Demircan, “Cahiliyye 

Araplarında Kız Çocuklarını Gömerek Öldürme Adeti”, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi 
Dergisi 2/3 (2004), 21. 

5 Nahl 16/58, 59; İsrâ 17/31. 
6 İbn Cerîr et-Taberî, Tarihu’t-Taberî, çev. Cemalettin Saylık (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2019), 2/462; 

Adem Apak, “Hz. Peygamber’in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler”, Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (2010), 48. 
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değil midir?” buyurdu. Bu diyalogdan sonra Resulullah, “Dikkat edin! Her çocuk fıtrat 

üzere doğar. Kendini ifade etmeyi öğreninceye (buluğ çağına ulaşıncaya) kadar (böyle 

kabul edilir). Daha sonra anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecûsî yapar.” 

buyurdu.7 Resulullah’ın bu hadiseye ciddi bir tepki koyduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bazı 

rivayetlere göre o, “Dikkat edin! Sakın çocukları öldürmeyin!” uyarısını üç defa arka 

arkaya yaptı.8 Daha sonra da “Bir hayvan yavruladığında yavrudaki sakatlık/uzuvlarının 

noksanlığı hissedilir mi?” diye ekledi.9 Hadisin çeşitli varyantları mevcut olmakla beraber 

hemen hemen tüm kaynaklarda aşağı yukarı bu şekilde yer aldığı görülmektedir. Bu 

hadisenin, Hayber bölgesine gönderilen bir seriyyede10, Huneyn günü gönderilen bir 

seriyyede11 veya Resulullah’ın da katıldığı bir gazve esnasında12 gerçekleştiği 

aktarılmıştır.  

Görüldüğü gibi Resulullah, gayrimüslimlerin çocuklarının çatışma esnasında dahi 

öldürülmelerini açık bir biçimde yasaklamıştır. Bu hususu destekleyen başka rivayetler 

de mevcuttur. Resulullah’ın gazvelerinden birinde öldürülmüş bir kadın bulunmuş, 

bunun üzerine Resulullah, kadınların ve çocukların öldürülmelerini yasakladığını ilan 

etmiştir.13 Öte yandan Resulullah’ın çocukların aileleriyle aynı hükme tabi oldukları 

gerekçesiyle öldürülmelerine cevaz verdiğine dair bazı rivayetlere de rastlamak 

mümkündür. Bu rivayetlere göre Resulullah verdiği ruhsatı Huneyn günü kaldırmış ve 

çocukların öldürülmelerine Huneyn günü yasak getirmiştir.14 Ancak bu rivayeti 

Resulullah’ın Huneyn Gazvesi’ne kadar çocukların öldürülmelerine cevaz verdiği şeklinde 

anlamak doğru değildir. Nitekim Huneyn Gazvesi 8/630 yılında gerçekleşmiş olup 

Resulullah’ın son seferlerinden biridir. Resulullah’ın çocukları öldürenleri bundan men 

ettiğine dair hadisenin hicretin 7. Yılında meydana geldiği ihtimali, tarih kaynaklarında 

yer alan bilgiler tarafından desteklenmektedir. Hayber kalelerinin bir kısmı sulh ile 

fethedilirken bir kısmında çatışmalar meydana gelmiştir. Çocukların öldürülmesi hadisesi 

de bu çatışmalar esnasında vuku bulmuştur.15  

 
7 Ebu Bekr b. Ebî Şeybe, el-Kitâbü’l-Musannef Fi’l-Ehâdîs ve’l-Âsâr (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1409), 4/484 

Hadis no: 33131; et-Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr (Kahire: Mektebet-ü İbn Teymiyye, 1994), 1/1/284 Hadis 
no: 830. 

8 el-Vâkıdî, el-Meğâzî (Beyrut: Dârü’l-A’lemî, 1989), 3/903. 
9 Müslim b. el-Haccac en-Nîsâbûrî, el-Müsnedü’s-Sahihü’l-Muhtasar (Beyrut: Dâr-u İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts.), 

4/2047 Hadis no:2658; Ebû Dâvûd Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistanî, Sünen-i Ebû Dâvûd (Beyrut: el-
Mektebetü’l-Asriyye, ts.), 4/229 Hadis no: 4714. 

10 Ebu Bekr Abdürrezzak b. Hemmâm, el-Musannef (Beyrut: el-Mektebetu’l-islâmî, 1403), 5/202 Hadis no: 

9386. 
11 Ebu Bekr el-Beyhâkî, es-Sünenü’l-Kübrâ (Lübnan: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 2003), 9/219 Hadis no: 18334. 
12 Ahmed b. Hanbel, Müsned-ü’l-İmâm Ahmed b. Hanbel (Müessesetü’r-Risâle, 2001), 24/356 Hadis no: 

15589. 
13 Ebu Yusuf, Kitabu’l-Haraç, çev. Ali Özek (İstanbul: Hisar Yayınevi, 1973), 296. 
14 İbn Hibbân, Sahih-i İbn Hibbân (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1993), 11/108 Hadis no: 4787. 
15 el-Vâkıdî, el-Meğâzî, 2/671. 
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Öte yandan benzer hadiselerin birkaç defa meydana gelmiş olması da 

mümkündür. Resulullah’ın bu hususta verdiği cevaz, daha çok yanlışlıkla öldürülen 

çocuklarla ilgili olmalıdır. Bir rivayete göre, bir gece baskınında müşriklerin çocuklarını da 

öldüren sahabeler bu durumu Resulullah’a arz ettiklerinde Resulullah, “Bunu 

tekrarlamayın. Yaptığınızdan dolayı size ceza yoktur. Çocukları da onlardandır.” 

buyurmuş ve kadınlarla çocukların öldürülmelerini yasaklamıştır.16 Buradan hareketle, 

Resulullah’ın ilk zamanlarda yanlışlıkla öldürülen çocuklar konusunda sahabeye bir 

sorumluluk olmadığını ifade ettiği, ancak taammüden öldürülmelerini başından beri 

yasakladığı sonucuna varmamız mümkündür. Özellikle baskınlarda meydana gelebilecek 

bu tür yanlışlıklara karşı Resulullah’ın bazı tedbirler aldığı da görülmektedir. Bu bağlamda 

değerlendirebileceğimiz bir rivayet şöyledir: “Resulullah, gece vakti ansızın bir kavmi 

basmaz, ancak sabah namazından sonra hücuma geçer, ezan sesi işitince de savaştan 

vazgeçerdi.” Hayber seferi hakkında da benzer bir rivayet nakledilmiş, Resulullah’ın gece 

vakti hareket ederek Hayber’e vardığı ve adeti üzere sabah oluncaya kadar beklediği 

rivayet edilmiştir.17 Gafil bulundukları anda bir kabileye saldırmakta bir beis görmediği 

ifade edilen Resulullah’ın gece baskını konusundaki tavrı, yanlışlıkla meydana gelebilecek 

kadın ve çocuk katllerini önleme gayesine matuf bir tedbir olarak görülebilir.  

Resulullah’ın kendisinin katıldığı seferlerde meydana geldiği rivayet edilen çocuk 

katli hadiselerinin, kendisinin bilgisi dışında gerçekleştiği de rivayetlerden anlaşılan bir 

husustur. Çünkü bu rivayetler hep Resulullah’a “daha sonra intikal ettiğinde” veya 

“haber ona ulaştığında” ifadeleriyle başlamaktadır. Hz. Peygamber, bilgisi dahilinde 

böyle bir uygulamaya izin vermemiştir. Kendisine sorulduğunda ise bu fiilin 

yasaklandığını kesin bir biçimde ifade etmiştir. Taif tarafına bir gazaya çıktığında 

sahabeden birinin lâhînin savaş esnasında öldürülmesinin caiz olup olmadığı sormuştur. 

Resulullah gaza dönüşü bu soruyu cevaplandırmış, “Allah bu çocukların ne yapacaklarını 

çok iyi bilmektedir. Onlar lâhîndir, öldürülmeleri yasaktır.” demiştir.18 Resulullah bizzat 

katılmadığı ve ordu veya müfreze gönderdiği durumlarda ise ordu komutanlarına 

talimatlar vermiştir: “Allah yolunda besmele ile savaşınız. Allah’a küfür ve isyan 

edenlerle dövüşünüz. Savaşınız fakat tecavüzde bulunmayınız. Hainlik etmeyiniz, tenkil 

yapmayınız. Kadınları ve çocukları öldürmeyiniz.”19   

Resulullah’ın konuyla ilgili bazı uygulamalarına da rastlamak mümkündür. Kurayza 

Gazvesi (5/627) neticesinde verilen karar, savaşabilecek yaşta bulunan erkeklerin 

öldürülmesi, çocuklar ve kadınların esir hükmüne tabi tutulması ve mallarının da 

Müslümanlar arasında paylaştırılması şeklindedir. Bu karara göre çocukların yaşama 

haklarının muhafaza edildiği görülmekle beraber yanlışlıkla çocukların öldürülmemeleri 

 
16 et-Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, 1/8/88 Hadis no: 7455. 
17 Ebu Yusuf, Kitabu’l-Haraç, 292. 
18 Bedrü’d-din el-Aynî, Umdetü’l-Kârî Şerh-i Sahîh-i’l-Buhârî (Beyrut: Dâr-u İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts.), 8/212. 
19 Ebu Yusuf, Kitabu’l-Haraç, 293. 
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için de bazı tedbirler alınmıştır. Resulullah’ın, buluğ çağına girmeyen çocukları 

yetişkinlerden ayırmak için bazı sahabeleri görevlendirdiği bilinmektedir.20 Bu esnada 

Yahudilerin çocuklarından olan Atıyye el-Kurazî’den alınan rivayet şu şekildedir: “Benî 

Kurayza vakasında Resulullah’a arz edildim. Benim durumumu (erkek mi yoksa çocuk mu 

kabul edileceğimi) ondan sordular. Peygamberimiz şöyle buyurdu: Kıllarının çıkıp 

çıkmadığına bakın. Onlar baktılar. Kıllarım henüz çıkmış değildi. Bu sebeple zürriyet 

kısmından kabul edildim.”21 

Bu konunun Resulullah’tan sonraki dönemlerde de gündeme geldiği 

görülmektedir. Nitekim daha sonraki dönemlerde Müslümanlar Resulullah dönemine 

nispetle daha fazla gayrimüslim nüfusla muhatap olmuşlardır. İbn Abbas’a bazı 

hükümlerin sorulduğu uzunca bir risalede Resulullah’ın müşriklerin çocuklarını öldürüp 

öldürülmediği de sorulmuştur. İbn Abbas, Resulullah’ın onlardan birini bile öldürmediği 

cevabını vermiştir.22  

Bu tutarlı ve kesin uygulama, sonraki nesil tarafından benimsenmiş ve gayrimüslim 

çocukları ile ilgili hükümler Resulullah’ın fıtrat hadisi üzerine bina edilmiştir. 

Yetişkinlerinin ölüme müstahak görüldüğü Arap müşrikleri ile mürtedlerin dahi 

çocuklarının öldürülmelerine herhangi bir koşulda cevaz verilmemiştir. Ebu Yusuf, harb 

esnasında olsa da Müslümanlara bu konuda sınırlama getirildiğini ifade etmiştir: 

“Müşriklere karşı her çeşit silah ile savaşmak, onları batırmak, yakmak, ağaçlarını kesip 

bağ ve bahçelerini tahrip etmek gibi fiillerin yerine göre ve bazı hallerde caizdir. Ancak 

bu fiillerde kadınlar, çocuklar ve yaşlılar hedef alınmamalı, onlar öldürülmemelidir. 

Kaçan düşmanı peşinden kovalamak, Müslümanlara bir zarar vermelerinden korkulduğu 

takdirde yaralılarını itlaf etmek, esirlerini öldürmek de caizdir. Ancak tıraş olmamış 

gençler, tazeler öldürülmez. Zira bunlar çocuk sayılırlar.”23 

Yine Ebu Yusuf, düşman taraf ile Müslümanlar arasında hüküm vermek üzere tayin 

edilen hakemin çocuklar üzerindeki tasarruflarının tahdit edildiğini söylemektedir: “Eğer 

bir kavim bir Müslüman hakem tayin etse, o Müslüman da erkek kadın ve çocukların 

tamamının öldürülmesine hükmetse, bu hükümde Kur’an’a ve sünnete aykırılık 

olduğundan kadınlar ve çocuklar öldürülmez. Sadece erkekler öldürülür, diğerleri esir 

olarak kalır.”24 

 

 
20 Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimi: et-Terâtîbu’l-idâriyye, çev. Ahmet Özel (İstanbul: İz Yayıncılık, 2003), 

1/479. 
21 Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm, Kitâbü’l-Emvâl, çev. Cemaleddin Saylık (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 

2016), 151. 
22 Ahmed b. Hanbel, Müsned-ü’l-İmâm Ahmed b. Hanbel, 4/422 Hadis no: 2685; Ebû Avâne, Müstahrec-u Ebî 

Avâne (Beyrut: Dârü’l-Ma’rife, 1998), 4/333 Hadis no: 6881. 
23 Ebu Yusuf, Kitabu’l-Haraç, 295, 296. 
24 Ebu Yusuf, Kitabu’l-Haraç, 306. 
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2. Çocukların Esir Edilmeleri 
Resulullah döneminde birçok seriyye ve gazve meydana gelmiştir. Bu 

çarpışmalarda birçok esir alınmış, çeşitli hadiselerden sonra esirlerle ilgili esaslar 

belirlenmiştir. Gayrimüslim çocukları da zaman zaman esir statüsünde kabul edilmiştir. 

Resulullah’ın tüm gayrimüslimlerin çocuklarına esir statüsü vermediğini 

belirtmemiz gerekir. Esir olanlar, baskın veya savaş sonucu ele geçenlerden 

oluşmaktadır. Bunun dışında kendileriyle anlaşma yapılarak veya savaş sonucu mağlup 

edilerek cizye ödemeleri kararlaştırılan ve zımmî statüsüne alınan ehl-i kitâb ile 

Mecûsîlerin çocuklarının özgürlüklerine dokunulmamıştır. Prensip olarak, Zımmîler hiçbir 

koşulda köleleştirilemeyecekleri25 için zımmî çocuklarının özgürlük haklarına herhangi bir 

biçimde dokunulmadığını söyleyebiliriz. Arap müşriklerin ve mürtedlerin çocukları ise 

esir alınır.26 

Bununla beraber esir alınan çocukların daha çok Müslümanlara karşı fiilen 

savaşanların çocuklarından olduğunu da söylememiz mümkündür. Şehir ve beldeler 

fethedildiğinde tüm halkın esir olarak kabul edilmedikleri görülmektedir. Bir beldenin 

tüm halkının esirleştirilmesinden ziyade bölgenin halkıyla anlaşmalar yapılması tercih 

edilmiştir. Resulullah, Hayber kalelerinden birinde savaşa katılanların kanlarını 

bağışlamak ve orayı terk etmek üzere sulh yapmış ve çocuklarını onlara bırakmıştır.27 Hz. 

Ömer döneminde de buna benzer bir uygulamaya rastlanmaktadır. Ebu Ubeyde (ö. 

18/639) Şam’ın fethinden sonra Hz. Ömer’e şehir ve ahalisiyle ilgili hükmü sormuş, Ömer 

oranın halkının çocuklarının ve kadınların köleleştirilerek, Müslümanlar hâkim olduğu 

müddetçe köle kalmalarına razı olmadığını söylemiş ve onları zımmî statüsünde kabul 

etmiştir. Bu nedenle erkeklerine cizye koydurmuş, kadınlarının cariye edinilmesine mâni 

olmasına dair Ebu Ubeyde’ye talimat vermiştir.28 Hz. Ömer döneminde Mısırlılar ile 

yapılan sulh anlaşmasının da altı maddesinden biri halkın çocuklarının ellerinden 

alınmayacağına dairdir.29  

Savaş, muhasara ve baskınlarda esir alınan çocuklara gelince, Resulullah’ın 

savaşlardan sonra esir edilenlere müsamahalı davrandığı bilinmektedir. Savaş sonucunda 

Müslümanlar tarafından mağlup edilen bazı kimselerin Resulullah’a giderek bağışlanma, 

eman istedikleri veya Müslüman oldukları vakidir. Resulullah, ebeveynlerine eman 

verdiği çocukları ailelerinden almamıştır. Malları ve çocukları Müslümanlar arasında 

taksim edilen Kurayza Yahudilerinden bir kısmı Resulullah ile görüşmelerinin neticesinde 

eman isteyip Müslüman olduklarında, bu kişiler malları, kadınları ve çocukları taksim 

 
25 Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm, Kitâbü’l-Emvâl, 147. 
26 Ebu Yusuf, Kitabu’l-Haraç, 118, 210. 
27 Ahmed b. Yahya el-Belâzürî, Fütûhu’l-Büldân (Beyrut: Dâr-u ve Mektebetü’l-Hilâl, 1988), 32. 
28 Ebu Yusuf, Kitabu’l-Haraç, 228. 
29 Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm, Kitâbü’l-Emvâl, 162. 
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edilen Yahudilerden istisna tutuldular.30 Ebu Ubeyd (ö. 224/838) Resulullah’ın savaşlarda 

esir edilenler üzerindeki tasarrufu hakkında şu bilgileri kaydetmiştir: “Resulullah, Beni 

Mustalik, Belanber, Fezâre ve bazı Yemen beldelerinde (düşmana üstün gelerek) çocuk 

ve kadınlarını esir etmiştir. Bütün bu vakalar hakkında hadisler varit olmuştur. Ancak bu 

vakalarda esirlerin hiçbirini fidye karşılığında salıverdiği Hz. Peygamber’den nakledilmiş 

değildir. Hz. Peygamber adı geçen vakalarda aldığı esirlere ya ihsanda bulunup karşılıksız 

serbest bırakmış ya da esirlerin mübadelesi cihetine gitmiştir. Nitekim Mekke ehline, 

Hayber Yahudilerine, Evtas Muharebesinde esir alınan Hevâzin’in kadın ve çocuklarına 

bu şekilde muamele etmiştir.”31 

Bu bağlamda zikredilmesi gereken önemli bir rivayet de Hevâzin esirlerine dairdir. 

Huneyn Savaşı’nda (8/630) mağlup edilen Hevâzinliler, Resulullah’a gelerek Müslüman 

oldular. Savaş meydanında mağlup oldukları için kadınları ve çocukları esir olarak alınmış 

ve Müslümanlar arasında taksim edilmişti. Ancak Resulullah sayıları altı bini bulan kadın 

ve çocuk kölelerin, ailelerine iadesi konusunda Müslümanları teşvik etti. Ashabın büyük 

çoğunluğu, buna razı olurken bir kısmı itiraz etti. Resulullah bu kimselere, ellerindeki 

esirler karşılığında altı deve vererek esirleri serbest bıraktı.32  

Netice olarak müşriklerin çocuklarının esir edilmemelerinin savaşlara has bir 

durum olduğu anlaşılmaktadır. Onların köle edinilmeleri savaş, baskın vb. durumlarda, 

barış ortamının olmadığı olağanüstü hallerde söz konusu edilmektedir. Bunun dışında 

çocukların köleleştirilmeleri uygulamasına rastlanmamaktadır. Bir vesileyle esir alınan 

çocukların da serbest bırakılmalarının tercih edildiği, mümkün olduğu kadar anlaşma 

yoluna gidildiği görülmektedir.  

3. Diğer Bazı Haklar  
Çocuklara kesin bir biçimde verilen yaşama hakkı ile büyük oranda korunan 

özgürlük hakkının yanı sıra diğer bazı hakları zikretmemiz de yerinde olacaktır. Bunlardan 

biri Resulullah’ın gayrimüslimlerin çocuklarını ailelerinden ayırmamasıdır. Resulullah’ın 

“Çocuğa annesinden ayrı sahip olunmaz” hadisine binaen köle olan çocukların 

annelerinden ayrılmayacağına dair bir hüküm geliştirilmiştir.33 Rivayetlere göre, 

Resulullah Benî Kurayza’dan alınan esirlerin dağıtımı ve satılmalarında anne ve 

çocukların ayrılmalarını yasakladı. “Buluğ çağına erene kadar çocuğu annesinden 

ayırmayınız” buyurdu. Buluğ çağı ne zaman olur diye sorulunca, “Cariyenin hayız 

görmesi, erkek çocuğunun da ihtilam olmasıdır” diye cevap verdi.34  

 
30 Ebu Bekr Abdürrezzak b. Hemmâm, el-Musannef, 5/6/54 Hadis no: 9988; Ebû Avâne, Müstahrec-u Ebî 

Avâne, 4/259. 
31 Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm, Kitâbü’l-Emvâl, 136. 
32 Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm, Kitâbü’l-Emvâl, 136; Ebu’l-Hasan Habib el-Mâverdî, el-Ahkâmü’s-Sultâniye, 

çev. Ali Şafak (İstanbul: Bedir Yayınevi, 1994), 257, 258; Muhammed Hamîdullah, “Huneyn Gazvesi”, TDV 
İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 18/377. 

33 Ebu’l-Hasan Habib el-Mâverdî, el-Ahkâmü’s-Sultâniye, 255. 
34 el-Vâkıdî, el-Meğâzî, 2/254. 
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Resulullah döneminden itibaren gayrimüslimlere Müslümanların koyduğu önemli 

bir yükümlülük cizye vergisidir. Cizye vergisi hesaplanırken gayrimüslim erkeklerin esas 

alındığı, çocukların ise hesaplamanın dışında tutulduğu görülmektedir. Çocukların 

hesaba dahil edilmeleri, özellikle çocuk sayısının yüksek olduğu aileler açısından ciddi bir 

maddi yük anlamına gelirdi. Ancak uygulama bu anlamda herhangi bir mağduriyete 

sebebiyet vermeyecek şekilde yürütüldü. Hz. Ömer döneminde yazılan birçok talimatta 

da kadınlara ve çocuklara cizye konulmayacağı esası yer almıştır.35  

Yukarıda zikrettiklerimiz dışındaki haklar konusunda çocukların mensup oldukları 

yetişkinlere göre haklara sahip olduklarını söyleyebiliriz. Kendileriyle ilgili gündeme gelen 

bu özel meseleler haricinde gayrimüslim hukukuna tabi olmuşlardır. Esir edilerek 

Müslümanların yanında kalmaya devam eden veya İslam’ı kabul ederek Müslümanlara 

iltihak eden çocuklar da Müslümanlarla aynı haklara sahip görülmüşlerdir. Çocuk yaşta 

Müslümanların aralarına karışan bu çocuklar, toplumun herhangi bir bireyi haline gelmiş 

ve önceki mensubiyetleri Müslümanların nezdinde kendilerini dezavantajlı bir konuma 

düşürmemiştir. Hatta Kurâyza hadisesinde Resulullah’a arz edildiği rivayet edilen bazı 

çocukların isimleri, İbn Sa’d’ın “Resulullah Vefat Ettiğinde Yaşları Küçük Olan Ashâb” 

cildinde zikredilmiştir. Bunlardan Atıyye el-Kurazî’yi yukarıda zikretmiştik. Onun dışında 

Kurâyza günü Resulullah’a arz edilen çocuklardan olan Kesîr b. Es-Sâib’in de ismi bu 

listede yer almıştır. İbn Sa’d’ın burada, babasının Yahudi olduğu bilinen Abdullah b. 

Sayyâd isimli bir çocuğun ise Müslüman olduğunu, çocuklarının olduğunu ve Resulullah 

ile beraber gazveye çıktığını kaydetmesi, Müslüman toplumunun bünyesinde doğal bir 

biçimde yer aldıklarını gösteren bir örnek olarak görülmelidir.36  

4. Gayrimüslim Çocuklarının Ahiretteki Durumu  
Gayrimüslimlerin çocukları hakkındaki rivayetlerde ahiretteki durumları ile ilgili 

tartışmalar da yer tutmaktadır. Bu konuda varit olan rivayetler, birçok kelâmî tartışmanın 

da kaynağı olmuştur. Biz burada konuyla ilgili rivayetlerden çıkarılan genel kanaatleri 

zikredeceğiz ve bu rivayetlerle ilgili yapılmış iki çalışmaya işaret etmekle yetineceğiz.37 

Rivayet metinlerinden ve metinlerden hareketle yapılan çıkarımlara göre Müslüman 

olmayanların buluğa ermeden ölen çocuklarının durumu şunlardan biridir:38  

a. Konu sarih bir biçimde ifade edilmediği için onların işinin Allah’a kalmış olduğu 
anlaşılmaktadır. 

 
35 Ebu Bekr Abdürrezzak b. Hemmâm, el-Musannef, 5/6/88 Hadis no: 10096. 
36 İbn Sa’d, Kitâbü’t-Tabakati’l-kebir, çev. Adnan Demircan - Abdullah Yıldız vd. (İstanbul: Siyer Yayınları, 

2015), 6/594, 595. 
37 Bkz. Selim Demirci, “Müslüman Olmayanların Bulûğ Çağına Ermeden Ölen Çocuklarının Ahiretteki 

Durumuna Dair Bazı Rivayetler”, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 50 (2016); Aytekin, 
“İslamda Müşrik Çocukları Meselesi”. 

38 Selim Demirci, “Müslüman Olmayanların Bulûğ Çağına Ermeden Ölen Çocuklarının Ahiretteki Durumuna 

Dair Bazı Rivayetler”, 138-143. 
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b. Cehennemdedirler. Hz. Peygamber’e nispet edilen rivayetlerde, onların 
hükümlerinin babalarına tabi olduğu ifadesi, bu yaklaşımın temelini oluşturur. Ancak bu 
görüş çeşitli ayetler ve diğer hadislerden alınan prensipler çerçevesinde tenkit edilmiştir. 

c. Cennet ve cehennem arasında bir yerde berzahtadırlar.  
d. Ahirette bir imtihana tabi tutulacaklar, haklarındaki karar bundan sonra 

verilecektir.  
e. Cennet ehlinin hizmetçileri olacaklardır.  
f. Müslümanların çocukları gibi onlar da cehennemdedir.  
g. Toprak olacaklardır. 
h. Hüküm verilmez, tevakkuf edilir.  
Yukarıdaki hükümlerin tamamı nakillere dayandırılsa da Kur’an’da ve Resulullah’ın 

sünnetinde vaz edilen genel prensipler çerçevesinde bu çocukların babalarının 

suçlarından dolayı sorumlu tutulmalarının mümkün olmadığı görülmektedir. Konumuz 

açısından bu rivayetler, diğer hükümlere etki edip etmemesi bakımından ele alınmalıdır. 

Gayrimüslimlerin çocuklarına yaşama hakkının kesin bir biçimde verilmesi, öldürülmeye 

müstahak görülen Arap müşrikleri ve mürtedlerin çocuklarının dahi bu hakkın dışında 

tutulmadığı hususları, tarihi olarak tespit edilebilen hususlardır. Bu nedenle ahiretteki 

durumları ile ilgili tartışmaların sonraki dönemlerde genişletilen teorik bir mesele 

olmaktan öteye gitmediği ve çocuklarla ilgili tasarruflara menfi bir etkisinin olmadığını 

ileri sürebiliriz.  

Sonuç 

İslam dini, inanç anlamında bir çoğulculuğu reddedip ahiret hayatında kurtuluşu 

yalnızca Müslümanlara hasrederken dünya hayatında çoğulcu denecek bir bakış açısına 

sahip olmuştur. İnsanların ahiretteki durumlarına dair inanç, toplumsal hayata 

yansımamış ve toplumsal anlamda bir arada yaşamak çeşitli kanun ve prensiplerle 

mümkün hale getirilmiştir.  

Savaş ve çatışmalar esnasında, gayrimüslimlerin çocukları, ebeveynlerinden ayrı 

değerlendirilmiş ve öldürülmeleri yasaklanmıştır. Yaşama hakkı temin edilen çocukların, 

özgür bırakılmaları, Müslümanların esirleri konumunda olmalarına tercih edilmiştir. 

Ayrıca Resûlullah, bu çocukların buluğ çağına kadar aileleri ile birlikte olabilmeleri için de 

bazı tasarruflarda bulunmuştur. Temel hakların dışında çocuklar ebeveynlerinin 

mensubiyetlerine göre hükümlere tabi tutulmuşlardır. Çocukların ahiretteki durumları 

sahabe tarafından Resulullah’a yöneltilen sorulardan biridir. Bu konuda az sayıdaki 

rivayetten birçok hükme varılmış, meseleye muhtelif yorumlar getirilmiştir. Teorik bir 

tartışmadan ibaret olan bu mesele, çocuklar hakkındaki fıkhi hükümlere menfi bir etki 

etmemiştir. 

Resûlullah’ın gayrimüslimlerin çocukları hakkında sarf ettiği fıtrat hadisi İslam 

hukukunun genel prensiplerinden biri haline gelmiştir. Rivayetlerde de görüldüğü üzere 

Resûlullah’ın konuyla ilgili uygulaması, herhangi bir ihtilafa mahal bırakmayacak bir 

düzeydedir. Nitekim İslam Tarihinin ilk dönemlerinden itibaren Hz. Peygamber’in olumlu 

yaklaşımının tezahürleri görülmeye başlanmıştır. Onlara verilen en önemli hak, 
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ebeveynlerinin mensubiyetlerinden soyutlanarak muamele görmeleri ve masum kabul 

edilmeleridir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DİN EĞİTİMİNDE ÇOCUK 

ALLAH’IN BİZE EMANETİ OLAN ÇOCUKLARIMIZA İSLAM AKİDESİNİN 

ÖĞRETİLMESİ 

Kadri ÖNEMLİ 

 

Bu çalışmamızda Anne-babaya emanet olarak bırakılan çocuklara, ebeveynlerin 

takınacağı tutum ve davranışların ne olması gerektiğinin anlaşılması amaçlanmıştır. 

Toplumu meydana getiren temel taşlar, insan ve insan neslinin devamı olan 

çocuklardır. Allah’ın insanlara emanet olarak verdiği en güzel hediye çocuktur. Güzel 

ahlâklı, kendisiyle ve etrafındakiler ile barışık, girişken, topluma faydalı bir çocuk anne-

babaların hayalindeki evlat modelidir. Dinin emrettiği ve ahlakın gerektirdiği kaide ve 

kurallar ilk önce aile ortamında öğrenilir. Bu tarz bir eğitimden geçmeyen çocukların 

psiko-sosyal ve ahlaki gelişiminde olumsuzluklar meydana gelir. Bu noktada ebeveyn ve 

çocuk ilişkisinde İslam akidesinin öğretilmesiyle müspet bir yol takip edilmelidir. 

Göz aydınlığı, gönül ferahlığı ve gönül sevinci1 olan çocuklar anne babasına 

emanet olarak verilmiştir. Çocuklar masum bir şekilde dünyaya gelir2 hangi tarafa 

yönlendirilirse o tarafa doğru evrilen bir fıtratta yaratılmıştır. Çocuğun kalbi saf ve 

temizdir, ebeveynin terbiyesi altında şekillenir. Çocuğun ilk ve en tesirli muallimi 

annesidir. Çocuk ebeveyninin yanında dini ve sosyal hayatı yaşayarak ve uygulayarak 

öğrenir, özellikle sözden ziyade görmüş olduğu hal ve hareketlerin etkisinde kalır. 

Çocuklar his ve duyguların tesirinde kaldığı için onlara güzel duygular ve hisler telkin 

ederek onları doğru ve faydalı olana yönlendirmeliyiz. 

Eğer çocuk başıboş bırakılıp kötülük ve günahlara terkedilirse ister istemez kötü 

yola girerek, günahlar içerisinde sefih bir duruma düşer ki burada ebeveynin payı 

büyüktür. Çocukluğundan itibaren İslam ahlâkı ve dini tedrisat ile büyüyen çocuk, 

büyüdüğünde topluma faydalı, ahlâklı bir birey olarak hem kendine hem de 

etrafındakilerine örnek biri olur. Zaman içerisinde yabancı kültür ve adetlerin toplumda 

yer etmesiyle beraber dinî yaşantımızda bir hafiflik baş göstermiştir. Dini ibadetlerin 

yerine getirilmesinde ciddi manada tembellik meydana gelmiş, özgürlük söylemi adı 

altında çocuklarımız kendi keyiflerine ve isteklerine bırakılmıştır. Zamanın cazip ve 

 
 Doç. Dr. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
1 Furkân, 77/74; Kasas, 28/9 
2 “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra anne-babası onu Hıristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar.” Ebû 

Abdullah Muhammed b. İsmail b. İbrahim Cu‘fi Buhârî, Sahihü’l-Buhari (İstanbul: Dârü’t-tıbâati’l-âmire, 
1315), Cenâiz, 92; Süleyman b. Eş’as b. İshak el-Ezdi Ebû Davud, Sünenu Ebî Davud (Beyrut: Dârü’l-Cinan, 
1988), Sünne, 17; Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemi Tirmizî, Sünen, thk. Beşşar Avvad Ma’ruf 
(Beyrut: Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 1998), Kader, 5. 
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büyülü gidişatına kapılan bu çocukların dinî öğrenmede ne kadar tembel olduğu, boş ve 

manasız oyunlarla vakit geçirdiği, bu oyunların onları nasıl uğraştırdığı hepimizin 

malumudur. 

İnsan hayatında eğitim, öğretim ahlâk ve terbiye için en mühim safha çocukluk 

dönemidir. Bu çocukluk safhası da süt evresi, müdahale evresi, temyiz evresi ve buluğ 

evresi olarak dört kısma ayrılır ki bu evrelerden sonra çocuğun şahsiyeti meydana çıkar. 

Okula başladığı ilk günden itibaren tahsilini ikmal edinceye kadar çocuklar sürekli anne 

babanın kontrolünde olmalıdır. Onlara doğru konuşmayı ve yazmayı, dinî hayatı ve 

mahiyetini, güzel ahlâk ve onun getirdiği faziletleri, insan sevgisini, din bağını, 

Peygamberimizin ve arkadaşlarının hayatını okumayı, geçmiş ümmetlerin hayat 

hikâyelerini araştırmayı, ehl-i hikmetin eserlerini okumayı tavsiye etmeliyiz. Buna benzer 

ehemmiyetli konuları anlayıp kavrayabilecekleri bir ortam sağlayarak itina ile bu 

değerleri öğretmeliyiz. 

Ayrıca merakı ve kabiliyeti olan çocuklar kabiliyeti olan ihtisas alanına 

yönlendirilmeli, istemediği bir sahaya mecbur kılındığı zaman çocuğun bir çıkmaza 

sürüklendiği unutulmamalıdır. 

Çocuk ile ebeveyn arasındaki münasebet yalnız belli bir zaman dilimi ile sınırlı 

değildir. Aksine hem bu dünyayı hem ahireti de içine alır. Esasen çocukların yaş ve 

seviyelerine göre bir ömür boyu eğitimleri devam eder. Evvel emirde çocuklara İslam 

inancı mükemmel bir şekilde öğretilmelidir. Çocukların dinî duygularının geliştirilmesinde 

ve dinin öğretilmesinde Hz. Peygamber’in (sav) “İnsanlara akıllarının alacağı kadar 

konuşunuz”3, “İnsanların bilgi seviyelerine göre konuşunuz”4 hadisleri rehber alınarak, 

çocukların anlayabilecekleri seviyede konuşulması ve dini bilgilerin verilmesi 

gerekmektedir. 

Tahsile gönderdiğimiz çocuklarımıza birinci planda geçimini temin etsin, maddi 

yönden zayıf kalmasın, ekmeğini kazansın, ayakları üzerinde durabilsin ve maddeten 

müreffeh bir konuma gelsin diye her fedakârlığı nazara alırız,5 ‘’Avrupa’ya tahsile 

gönderirim, dinî terbiyesi, insaniyeti nasıl olursa olsun’’ şeklinde yanlış bir düşüncemiz 

varsa bilinmelidir ki, o çocuk ahirette “niçin benim imanımı takviye etmedin bu 

helâketime sebebiyet verdin” diye şekva edecektir. Bundan ötürü ‘’dünyada da İslam 

terbiyesini tam almadığı için anne babasına layıkıyla karşılık veremez, çok kusur eder’’.6 

 
3 Ebü’l-Fida İsmail b. Muhammed Acluni, Keşfü’l-hafa (Haleb: Mektebetü’t-Türasi’l-İslâmî, t.y.), 1: 225. 
4 Buhârî, Sahihü’l-Buhari, İlim, 45. 
5 Mehmet Sıtkı, “Terbiye-i Etfal ve Birkaç Söz”, Beyanü’l-Hak, 1327, 107. 
6 Said Nursi, Lem’alar (İstanbul: Yeni Asya Yayınları, 2001), 201. 
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Burada şartlar ne olursa olsun, çocukların terbiye edilerek hayata hazırlanmalarında 

anne-babanın7 özellikle annenin rolü ve etkisi büyüktür. 

Çocuklara dini akidelerin öğretilmesinde ve yaratıcının istediği şekilde nasıl 

yaşayacağı hususunda aklımıza Hz. Ömer’in Hz. Peygambere yönelttiği şu soru gelir ‘’ey 

Allah’ın Resûlü nefislerimizi koruruz fakat ailemizi nasıl koruyabiliriz?’’ Bunun üzerine Hz. 

Peygamberin, “Allah’ın sizi nehy ettiği şeylerden onları nehy ederseniz ve Allah’ın 

emrettiği şeyleri onlara emrederseniz, işte bu şekilde onları korumuş olursunuz.’’8 

Cevabıyla bizlere Allah’ın iyilikleri emir, kötülüklerden menetmesi teması üzerinden yol 

göstermiştir. Menfi fikir ve ideolojilerin yanlış yönlendirmelerinden ve ifsat komitelerinin 

tuzağına düşürme çabalarından evlatlarını korumalarını ebeveynlere tavsiye etmiştir. 

Çocuğun seviyesine göre, anlayacağı tarzda ve sistemli olarak güzel şeyler öğütlenerek, 

olumlu alışkanlıklar kazandırılmalıdır. Tüm bunlar yapılırken klasik yöntemlerden ziyade 

asrın gerektirdiği yöntemlerle problemler çözülmelidir. 

Mücerred manada sadece dünyevi maksat güdülerek yapılan tahsilin neticesinden 

hayır umulmaz. Bu eylemden ötürü ebeveynler sorumlu değiller mi? Tam da burada 

Kur’an’ın “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten 

koruyun”9 emriyle Müslüman ebeveynin mesuliyetinin maddi hayatla sınırlı olmadığına 

dikkat etmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çocuğa dinini diyanetini öğreterek 

korunması ilahi bir taleptir. 

Anne-baba, çocuklarına çevreden yansıyabilecek kötü davranışların etkisinde 

kalmaması için çocuklarına fıtratın gerektirdiği dini donanımı vermelidir. Hz. Peygamber 

(sav) çocuklara tevhîd akidesinin temeli olan “Allah’ın birliğini öğretmekle işe 

başlanılabileceğini belirtmiş ve ilk önce kelime-i Tevhid’in öğretilmesini tavsiye etmiştir.10  

Burada anne ve babaya düşen vazife dinî referanslar bağlamında İslâm’ın temel 

rükünlerini evlatlarına anlatmaktır. çocuk merkezli dinî literatür zamanında öğretilerek, 

geleceğe hazırlamaktır. Eğer bir çocuk küçük yaşta kuvvetli iman dersini almazsa, sonra 

pek zor bir şekilde İslamiyet ve imanın rükünlerini ruhuna alabilir. 

Ebeveynler Çocuklarına dini akideleri öğretirlerken, Hz. Peygamber’i (sav) rol 

model olarak seçmelidir. Hz. Peygamber’in (sav) şefkat ve sevgisi,11 hasta olan çocuklara 

 
7 Ebveynin çocuklarına rol model olmaları gerektiği hususunda Kur’an’da “Ey İman edenler! Niçin 

yapmayacağınız şeyleri söylüyorsınız?” uyarısı ile çelişkili söz ve davranışlardan kaçınmanın önemine vurgu 
yapılmaktadır. 

8 Ebü’s-Senâ Şehâbeddîn Mahmûd b Abdullâh b Mahmûd Alusi, Ruhü’l-meani fî tefsiri’l-Kur’âni’l-azim ve’s-

seb’i’l-mesani. (Beyrut : Dâru İhyai’t-Türasi’l-Arabi, t.y.), 28: 156. 
9 Tahrîm 66/6. 
10 Ebû Bekr Ahmed b el-Hüseyin b Ali Beyhakî, el-Câmi’ li-Şuabi’l-iman. (Bombay : ed-Dârü’s-Selefiyye, 1986), 

6: 398. 
11 Ebû Abdillâh Muhammed b İsmâîl b İbrâhîm Cu’fî Buhârî, Sahîhü’l-Buhârî (İstanbul : el-Mektebetü’l-

İslâmiyye, 1979), “Edeb”, 18. 
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geçmiş olsun için gitmesi12, kız çocuklarını hakir görmeyerek ve onlara iyi davranılması 

gerektiğini söyleyerek kız çocuklarını, erkek çocuklar ile aynı statüye getirmesi 13, 

çocuklara güzel isim verilmesini önermesi14, yetim çocukların haklarının verilmesi 

gerektiğini belirterek onlara sahip çıkılmasını istemesi15, çocuklarla konuşurken 

seviyelerine inmeye özen göstererek diyaloğa geçmesi, çocuklarla mutlu ve acı anlarını 

paylaşması, onu neden bir rol model olarak seçmemiz gerektiğini gösteriyor.  

Sahabe-i kirâm’dan Ebû Süleyman Ya Resûlallah bizim evladımız üzerinde hakkımız 

olduğu gibi onların da bizim üzerimizde hakları var mıdır? Diye sorunca Hz. Peygamber 

(sav) şöyle buyurmuşlardır: “evet evladın anne-babası üzerinde hakkı vardır, çocuğun 

anne-babası üzerindeki hakkı yazı yazmayı, suda yüzmeyi, atıcılığı öğreterek, güzel 

surette terbiye etmektir”16 buyurmuşlardır. 

Çocukların anne-babası üzerine terettüp eden bazı hakları vardır bunlar: Güzel 

isim koymak, iyi bir terbiye ve eğitim vermek, çocuklara güzel davranmak, çocuklar 

arasında eşit17 davranmak, evlilik çağına gelince evlendirmektir. Baba evladına İslam’ın 

temel inancını, ahlâk ile ilgili temel konuları, insanlarla münasebetleri belirleyen görgü 

kurallarını öğretmeli ve bir mesleğe yönlendirerek çocukta ögüven oluşturmalıdır. 

Ebeveynin çocuklarının şahsiyetli, vakarlı, haya ve iffetli yetişmesi için şabb-ı 

emred döneminde yapılması gereken görevleri vardır. Bu görevleri yerine getirirken 

korkutucu, ürkütücü, nefret edici bir anlatımdan ziyade müjdeleyici, sevdirici ve 

özendirici bir yol takip edilerek sağlam ve doğru bir zeminde yapılmalıdır. Ebeveynlerin 

yapması gereken yükümlülükleri vardır. Çocuklarına bakıp helal kazanç ile beslemeleri, 

onları açlık ve sefalet kaygısıyla öldürmemeleri18 doğru bilgi ve eğitimle teçhiz etmeleri, 

çocuklar arasında cinsiyete dayalı ayırım yapılmayarak, özellikle sevgi ve merhamet 

yönüyle eşit ve adaletli davranmaları, doğru rol model olarak dinimizin tavsiye ettiği 

 
12 Süleyman b Eş’as b İshak el-Ezdî Ebû Davud es-Sicistanî, Sünenu Ebî Davud. (Beyrut : Dârü’l-Cinan, 1988), 

“Cenâiz”, 5. 
13 Ebû Abdullah Ahmed b Muhammed eş-Şeybani Ahmed b Hanbel, el-Müsned. (Kahire : Dârü’l-Maârif, 

1955), 4: 151. 
14 Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemi Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, thk. Beşşar Avvad Ma’ruf (Beyrut: 

Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 1998), “Birr”, 33. 
15 Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, “Cihad”, 21. 
16 Beyhakî, el-Câmi’ li-Şuabi’l-iman., 6: 2900. 
17 Sahabeden Nu’man b. Beşir (ö. 64/684) rivayetine göre, babası kendisini alıp Hz. Peygamber’in ( sav) 

huzuruna getirdi ve dedi ki: “Ben, bu oğluma, bana ait bir köle verdim” bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) 
buyurduki: “Bütün çocuklarına bunun benzerini verdin mi?” o ise: “Hayır” cevabını verince Hz. Peygamber 
(sav ) bu cevap üzerine, “Onu geri al” buyurdu. (Buhârî, Sahihü’l-Buhari, Hibe, 12-13.) burada adaletsiz ve 
eşit olmayan davranışlardan kaçınmamız gerektiği sarih bir dille anlatılmıştır. 

18 “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın! Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek 

gerçekten büyük bir günahtır.” ( İsrâ, 17/31). 
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davranışları bihakkın yerine getirmeleridir.19 Çocuklarda görünen bir kısım davranış 

bozukluklarının temelinde ebeveynlerin çocuklarına karşı sergilemiş oldukları yanlış 

tutumlar bulunmaktadır. Halbuki Kur’an’da üç yüz küsur ayet-i kerimede çocuktan 

bahsedilmekte ve bu ayetlerin içerisinde ebeveynin çocuklarına karşı ne yapmaları 

gerektiği sarih bir dille anlatılmaktadır.  

Çalışmamızın bu kısmında İslam akaidini oluşturan esaslardan çocuklara 

öğretilmesi gereken bilgiler sunmak istiyorum. Her Müslüman Allah’a, meleklerine, 

kitaplarına peygamberlere, ahiret gününe, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine olan inancı 

çocuklarına öğretmelidir. 

İslam inancı olan; Allah’a iman, Allah inancı, Allah’ın varlığı ve birliği, esma-i hüsna, 

Allah’ın sıfatları, melek kavramı, meleklerin mahiyeti, özellikleri, görevleri ve meleklere 

imanın, imanın şartlarından biri olduğu, ilahi kitaplar ve Kur’an’ın muhtevası olan itikad, 

ibadetler, ukubat, ahlâk, nasihat, mükafat ve ceza, ilmi gerçekler, geçmiş ümmetlerin 

hikâyeleri dualar ve tavsiyeleri hakkında bilgilerin bulunduğu, Peygamberimiz Hz. 

Muhammed’in (sav ) peygamberliği ve mucizeleri özellikle Kur’an’ın büyük ve ebedi bir 

mucize olduğu, irhâs, kerâmet20, meûnet21, istidrac22, ihânet23 gibi mefhumlar, bu 

dünyanın Allah’ın iradesi üzerine İsrafil’in birinci kez sûra üflemesiyle dünya hayatının 

sona ereceği, ikinci kez sûra üflemesiyle de insanların dirilip hesaba çekilecekleri, 

amellerimizden dolayı ceza veya mükafat göreceğimizi, bunun karşılığı olarak cennet 

veya cehenneme girileceği, ahirete iman etmenin farz olduğu, ölümle başlayıp yeniden 

dirilmeye kadar devam eden zaman dilimine kabir hayatı denildiğini, kıyamet ve kıyamet 

alametlerini, kıyametin kopacağını, haşir ve mahşerden, amel defterlerinin 

dağıtılacağından, insanların dünyada yapmış oldukları eylemlerden ötürü hesaba 

çekileceğini, amellerin mizanda tartılacağını, sırat köprüsünden geçileceğini, Kevser 

havuzu ki müminler tatlı ve berrak bu sudan içerek susuzluklarını gidereceklerini, 

müminler başta Peygamberimiz olmak üzere diğer peygamberlerin şefaatine mazhar 

 
19 Burada çocuklara dinî akidenin öğretilmesi ile alakalı Kur’an’ın sarih bir emri vardır. “Ailene namazı emret, 

ve kendinde ona devam et.” (Taha, 20/132) yapılması emredilen bu davranışın öncellikle aile reisi 
tarafından söz ve eylemleriyle yerine getirilmesi teşvik edilerek yapılması gerektiği belirtilmektedir  

20 Kerâmet, Peygamberler dışında, Kur’an ve sünnet yolunu takip edenlerin elinden zuhur eden harikulade 
hallerdir. Mucize gibi tabiat kanunlarıyla izah edilemeyen sıra dışı bir olaydır. Mucize peygamberlerden 
kerâmet ise velilerden zuhur eder (Ebü’l-Kâsım Zeynülislam Abdülkerim b. Hevazin Kuşeyrî, Risâletü’l-
Kuşeyriyye, thk. Abdülhalîm Mahmud ve Mahmud İbnü’ş-Şerîf (Kahire: Dârü’l-Kütübi’l-Hadise, t.y.), 353-
385.) 

21 Meûnet, Cenâb-ı Hakk’ın mümin kullarına yardım etmek için izhar ettiği harikulade olaydır. (Ebü’l-Hasen 
Alî b. Muhammed b. Alî Seyyid Şerîf Hanefî Cürcânî, Taʿrîfât (Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1983), 148.) 

22 İstidrâc, Allah’ın bir lütfu ve ihsanı olmayıp kafirlerin azaplarını artırması için verilen harikalardır. (Cürcânî, 
Taʿrîfât, 184.) 

23 İhânet, ulûhiyet veya peygamberlik iddiasında bulunan kişinin iddiasını yalanlayacak olaylarla 

karşılaşmasıdır. Peygamberlik iddiasında bılunan Müseyletü’l-Kezzâb’ın tek gözü kör olan birini 
iyileştirmek isterken diğer gözünü de kör etmesi gibi. (Şerafettin Gölcük - Şerafettin Toprak, Kelâm (Konya: 
Tekin Kitabevi, 1991), 391-392.) 
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olacaklarını, , kafir ve münafıklar için şefaatin söz konusu olmayacağını, Kur’an’da 

cehennemin24, nâr25, cahîm26, haviye27, saîr28, lezâ29, sakari, hutame30 isimleriyle 

zikredildiğini buranın kafirlerin sürekli, müminlerin ise günahları nispetinde 

cezalandırılacakları yer olduğunu, cennetü’l-me’vâ31, cennet-i adn32, cenn’tü’n-naîm33, 

Firdevs34, dâru’s-selâm35, dâru’l-mukâme36, makâm-ı-emin37 olarak isimlendirilen yerin 

müminlerin ebedi kalacakları yurtları olduğunu, müminler cennete dahil olduktan sonra 

Allah’ı göreceklerini, kader ve kazaya iman anlatılırken kaderin ilahi bir sır olduğu 

insanlar arasında gerçek manada anlaşılmadığını, kaza ise, Allah’ın ezelde takdir ettiği 

şeylerin zamanı gelince meydan gelmiş olması olduğunu, bir şeyi yaparken sebeplerin 

tümüne tevessül ettikten sonra yapılacak başka bir şey kalmayınca Allah’a güvenip, 

bundan sonrasını Allah’a bırakmak gerektiğini, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğini, rızkı 

verenin Allah olduğunu, helal olan şeylerin rızık olduğu haram olanların rızka dahil 

olmadığı, herkesin kendi rızkını yediğini, başkasına ait rızkı yiyemeyeceğini, her canlının 

belirlenmiş bir ömrünün olduğu, zamanı gelince vefat edeceğini ve ölümden kurtuluş 

olamayacağını, her nefis ölümü tadacaktır olgusunu, çocukların gelişim evrelerinde 

kademeli bir şekilde anlayacakları bir seviyede anlatılmalıdır. 

Dünya ve ahiret saadetini isteyen dinî hükümlere riayet etmeli ve gereğini 

yapmalıdır. Allah’ın emrettiklerini yerine getirmeli ve yasaklarından kaçınmalı, bunlar 

yapılmazsa bile bunlara tazim ve ihtiramda bulunulmalıdır. Allah’ı bilme ve O’na ibadet 

 
24 “(Resulüm!) inkâr edenlere de ki: Yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne 

kötü bir kalacak yerdir.” (Âl-İmrân, 3/12). 
25 “Bunu yapamazsanız-ki yapamayacaksınız- yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının; o, inkârcılar için 

hazırlanmıştır.” (Bakara, 2/24). 
26 “Cehennem (Cahîm) tutuşturulduğunda” (Tekvîr, 81/12). 
27 “Onu kucaklayacak olan hâvşyedir, O nedir bilir misin?, Yakıp kavuran ateş?”, (Kâria, 101/9-11) 
28 “Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve 

onlara alevli ateş (saîr) azabını hazırladık” (Mülk, 67/1-5). 
29 “Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki o (lezâ) alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir.” (Meâric, 

70/15). 
30 “Hayır! Andolsun ki o, hutameye atılacaktır, Nedir o hutame bilir misin? Allah’ın tutuşturulmuş ateşi!. 

(Hümeze, 104/4,5,6) 
31 “Me’vâ Cenneti (Sidre’nin) yanındadır.”, Necm, 53/15). 
32 “Onların rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adn cennetleridir…” 

Beyyine, 98/7-8; Meryem,19/61; Tevbe, 9/72; Nahl, 16/31). 
33 “Beni, naîm cennetine girenlerden eyle!” (Şuara,26/84-85). 
34 “İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri 

vardır.” (Keff, 18/107. 
35 “İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, rablerinin izniyle içinde ebedî kalacakları ve altından 

ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selâmla karşılanacaktır.”, (İbrahîm, 14/23). 
36 “O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda (Dâru’l-mukâme’ye) yerleştirdi. Orada artık biz ne bir 

yorgunluk duyarız ne de biz bir bıkkınlık gelir” (Fâtır, 35/34-35.) 
37 Allah’a itaatsizlikten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler; dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbise 

giymiş olarak cennetlerde su kaynakların başındadırlar 
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ederek namaz, oruç ve zekât gibi yükümlülükler yerine getirilmelidir. Genetik olarak 

aktardığı fiziksel özellikler gibi dini değerlerini de çocuklarına aktarmalıdır. 

Sonuç 

Kendilerine emanet olarak verilen Çocuklarının inançlı ve dinine bağlı bireyler 

olarak yetiştirilmeleri anne-babanın sorumluluğu altındadır. Ebeveynin evvela kendisi 

dini emirleri öğrenerek hayatına tatbik etmesi, sonra bunu kendi çocuklarına öğreterek 

huzurlu bir aile ortamı oluşturması gerekir. Bu sebeple evlatlarının dünya ve ahirette 

mutluluğunu isteyen ebeveynler, üzerlerine düşen görevlerini en iyi şekilde ifa 

etmelidirler. Unutulmamalıdır ki her zaman hal dili söz dilinden daha etkilidir. Onların 

haklı talepleri yerine getirilmeli, dehanın önündeki en büyük engelin müdahale olduğu 

unutulmamalıdır. 

Ayrıca toplumun mühim bir yerini teşkil eden yetim, şehit, kimsesiz, korunmaya 

muhtaç, sokağa terk edilmiş, dilenmeye mecbur bırakılmış çocukları ve felaketzedelerin 

evlatlarını ailemizin bir ferdi gibi görerek şefkatli sinelere basılmaları, bireysel olarak ve 

kurumlar aracılığıyla himaye edilmeleri, eğitilmeleri maddi ve manevi olarak 

desteklenmeleri ve hayata kazandırılmaları gerekmektedir. 
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ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ YAHUDİ BİR ÇOCUĞUN İMAN ETMESİ İLE İLGİLİ BİR 

HADİSİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

       Mustafa GENÇ  

 

Giriş 

Bu bildiride muteber kaynaklarda geçen bir hadis ele alınacaktır. Hadiste Hz. 

Peygamber’in, hizmetinde bulunan ve hastalanması üzerine ziyaret edip İslâm’a davet 

ettiği yahudi bir çocuğun, başucunda bekleyen babasının da teşvikiyle bu davete icâbet 

ettiği anlatılmaktadır. Bildiride, öncelikle hadisin kaynakları ve metin çerçevesi tespit 

edilecek, ardından metnin doğru analiz edilmesine katkı sağlayacak metin içi ve metin 

dışı unsurlar incelenecektir. Bu çerçevede metnin farklı lafızlarla aktarılan versiyonları 

dikkate alınarak olayın tam olarak nasıl bir lafzî forma sahip olduğu tespit edilmeye 

çalışılacak, daha sonra da söz konusu formun, içinde bulunduğu zaman ve mekândaki 

anlamı ve değeri, diğer bir ifadeyle metin dışı büyük tablodaki yeri üzerinde durulacaktır. 

Bu noktada bildiride, Hz. Peygamber ile yahudi bir baba ve onun çocuğu arasındaki tek 

boyutlu ve sıradan gibi görünen ilişki düzlemi, yahudi bir çocuğun samimî ve masumane 

duygu ve eğilimini merkeze alarak daha farklı boyutlarıyla incelenmeye çalışılacaktır. Bu 

yönüyle bildiri, bahsi geçen hadisin, özelde yahudilerle, genelde de gayr-i müslimlerle 

yaşanan bütün anlaşmazlıklara ve sorunlara rağmen yahudi bir çocuğun Hz. Peygamber’e 

yakınlık duyarak hizmet etmesinin, Allah Resûlü’nün de bu yakınlığı ahde vefâ kabîlinden 

karşılıksız bırakmamasının, İslâm’ın temel hedefini ve beşerî ilişkilerin mahiyetini doğru 

okumak ve analiz edebilmek bakımından önemini ortaya koyacaktır.  

1. Hadisin Kaynakları ve Metin Çerçevesi 

Buhârî’nin (ö. 256/870) el-Câmiu’s-sahîh’i, Ebû Dâvûd’un (ö. 275/889) Sünen’i ve 

Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) Müsned’i gibi muteber kaynaklarda yer alan hadisin 

Buhârî’de geçen lafzı şöyledir: 

Enes b. Mâlik’ten rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber’e hizmet eden yahudi bir 

çocuk vardı. Bir gün hastalanınca Hz. Peygamber onu ziyarete gitti. Başucuna oturup ona 

hitaben: “Müslüman ol!” dedi. Çocuk yanı başında duran babasına baktı. Babası: Ebü’l–

Kâsım’a itaat et, dedi, çocuk da müslüman oldu. Bunun üzerine Allah Resûlü: “Onu 

cehennemden kurtaran Allah’a hamdolsun” diyerek dışarı çıktı.1 

 
 Dr. Öğretim Görevlisi, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, mustafa.genc@marmara.edu.tr   Orcid: 

https://orcid.org/0000-0001-8863-008X. 
1 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl el-Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır en-Nâsır, 

(b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 1422), “Cenâiz”, 78.    

mailto:mustafa.genc@marmara.edu.tr
https://islamansiklopedisi.org.tr/el-camius-sahih--buhari
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Bu hadisin Buhârî’nin başka bir yerinde geçen lafzında sadece Hz. Peygamber’e 

hizmet eden yahudi bir çocuğun hastalandığı, Allah Resûlü’nün onu ziyaret gidip İslâm’a 

davet ettiği, çocuğun da İslâm’ı kabul ettiği belirtilmekte, diğer ayrıntılar yer 

almamaktadır.2  

Diğer kaynaklarda ise olayı daha tafsilatlı bir şekilde anlamaya yardımcı olan farklı 

ifadeler bulunmaktadır. Bunları hadisenin akışına göre şu şekilde sıralamak mümkündür:  

1) Yahudi çocuk ve ailesinin komşuluğu: “Hz. Peygamber’in, ahlakı fena olmayan 

yahudi bir komşusu vardı.”3 

2) Yahudi çocuğun hizmetinin mahiyeti: “Hz. Peygamber’in abdest suyunu 

hazırlıyor, ayakkabılarını getirip önüne koyuyordu.”4 

3) Hz. Peygamber’in hasta çocuğun ziyaretine tek başına gitmemesi: “Onu 

ashabıyla birlikte ziyaret etti.”5 Bir rivayette de Allah Resûlü’nün ashabına: “Hadi şu 

yahudi komşumuzu ziyaret edelim!” dediği nakledilir.6  

4) Hz. Peygamber’in ziyareti sırasında çocuğun durumu: “Ölmek üzereydi.”7  

5) Ziyaret esnasında Hz. Peygamber’in çocuğa İslâm’ı teklif keyfiyeti: “Ey filan! Lâ 

ilâhe illallah, de/Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın Resûlü olduğuma 

şahitlik eder misin?8 Bunun üzerine çocuk babasına baktı. Babası önce sustu. Ardından 

Hz. Peygamber aynı teklifi yapınca, çocuk tekrar babasına baktı. Bunun üzerine babası 

da9: Ebü’l-Kâsım’a itaat et/Muhammed’in sana söylediğini söyle,10/ Resûlullah’a itaat 

et,11 dedi. Çocuk da: Allah’tan başka ilah olmadığına ve senin Allah’ın Resûlü olduğuna 

şahitlik ederim, dedi.”12 Bir rivayette de “Allah’tan başka ilah olmadığına ve 

Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şahitlik ederim” dediği kayıtlıdır.13 

 
2 Buhârî, “Merdâ”, 11. 
3 Ebû Bekir Abdürrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi es-San’ânî, el-Musannef, thk. Habîburrahman el-A’zamî, 

(Hindistan: el-Meclisü’l-İlmî, 1403), 6/34, 10/315. 
4 Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî, Müsnedü’l-İmâm Ahmed b. Hanbel, thk. Şuayb 

el-Arnaût- Âdil Mürşid vd., (b.y.: Müessesetü’r-Risâle, 1421/2001), 20/187. 
5 Abdürrezzâk, el-Musannef, 6/34, 10/315. 
6 İbnü’s-Sünnî Ahmed b. Muhammed b. İshâk ed-Dîneverî, Amelü’l-yevmi ve’l-leyle -Sülûkü’n-Nebiyyi me’a 

Rabbihî azze ve celle ve muâşeretühû me’a’l-ibâd-, thk. Kevser el-Bürnî, (Beyrut/Cidde: Dâru’l-Kıble li’s-
sekâfeti’l-İslâmiyye, ts.), 504. 

7 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 21/78, 400. 
8 Ebû Bekir Abdullâh b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrahim el-Absî el-Kûfî, el-Kitâbü’l-Musannef fi’l-ehâdîsi 

ve’l-âsâr, thk. Kemâl Yusuf el-Hût, (Riyâd: Mektebetü’r-Rüşd, 1409), 3/35.  
9 Babasının üç defa susup üçüncüden sonra bu sözü söylediğine dair bk. Abdürrezzâk, el-Musannef, 6/34, 

10/315. 
10 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 21/278-279; Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî en-Nesâî, es-Sünenü’l-

kübrâ, thk. Hasan Abdülmün’im Şelebî, (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1421/2001), 7/55.  
11 Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ, 8/9 (No. 8534). 
12 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 20/187 (No. 12792).  
13 Ebû Ya’lâ Ahmed b. Ali b. el-Müsennâ el-Mevsılî, Müsnedü Ebî Ya’lâ, thk. Hüseyin Selîm Esed, (Dımaşk: 

Dârü’l-Me’mûn li’t-Türâs, 1404/1984), 6/93. 
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6) Çocuğun İslâm’ı kabulünden sonra yaşananlar: “Müslüman oldu, sonra da vefat 

etti.”14 “Allah Resûlü de oradan çıkarken: Benim vesilemle onu cehennemden 

çıkaran15/kurtaran Allah’a hamdolsun, buyurdu.”16 Bir rivayette de ashabına hitaben: 

“Kardeşinizin cenaze namazını kılın” buyurduğu17 ve bizzat kendisinin de cenaze 

namazını kıldığı18 bilgisi yer almaktadır. Bir diğer rivayette ise çocuğun vefatından sonra 

yahudilerin cenazenin kendilerine ait olup teçhiz ve tekfin işlerini kendilerinin üstlenmek 

istedikleri, ancak Hz. Peygamber’in buna karşı çıkarak “Biz artık onun üzerinde daha fazla 

hak sahibiyiz” dediği ve çocuğun cenazesini yıkadığı, daha sonra da güzel kokularla 

kefenleyip namazını kıldığı belirtilir.19  

2. Metin İçi ve Metin Dışı Faktörler Bağlamında Hadisin Düşündürdükleri 

Hadisin farklı rivayet ve tariklerinden hareketle olayın bütünü hakkındaki ayrıntılar 

biraz daha açıklığa kavuşmakta; meselenin siyasî, toplumsal, bireysel, dinî ve ahlâkî 

yönlerine ilişkin daha sağlıklı analizler yapma imkânı doğmaktadır. Bu analizleri 

metindeki sırasına göre şu şekilde maddeleştirebiliriz: 

2. 1. Hz. Peygamber’in Medine’deki Otoritesi ve Oluşturduğu Güven Ortamı 

Hadisin değişik rivayetlerinde yahudi çocuğun Hz. Peygamber’in iyi ahlaklı bir 

komşusu olduğu, onun hizmetini gördüğü ve abdest suyunu hazırlayıp ayakkabılarını 

getirdiği ifade edilmiştir. Bu durum öncelikle Hz. Peygamber’in komşuluk ilişkisi 

bağlamında, gayr-ı müslim bile olsa komşusunun hakkına riâyet ettiğini, özellikle de iyi 

ahlaklı bir komşuya daha yakın bir ilgi gösterdiğini ortaya koyar. Zira komşuluk hakkı, 

hadislerde geçtiği üzere Cebrâil’in üzerinde ısrarla durduğu bir haktır.20 Ayrıca çocuğun 

Hz. Peygamber’in bazı hizmetlerini görmeye çalışması da Hz. Peygamber’den gördüğü iyi 

komşuluk örneği ve duyduğu güven sebebiyle olmalıdır. Bu durum aynı zamanda yahudi 

babanın Hz. Peygamber’in Medine’deki otoritesine yakından şahit olduğunu, ayrıca bir 

komşu olarak ona güvendiğinin göstergesidir. Çünkü evlâdının Hz. Peygamber’in 

hizmetinde bulunmasına müsaade etmekte; ondan evlâdına bir zarar gelmeyeceğini çok 

 
14 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 21/78. Ayrıca bk. Ebû Ya’lâ, Müsned, 6/93, 7/282. 
15 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 20/187. 
16 Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş’as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî, es-Sünen, thk. Şuayb el-Arnaût ve Muhammed 

Kâmil Karabelli, (b.y.: Dâru’r-Risâleti’l-Âlemiyye, 1430/2009), “Cenâiz”, 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
21/78, 399, 400.  

17 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 21/278-279; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 3/35; Abdürrezzâk, el-Musannef, 

6/34, 10/315; Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ, 7/55; Ebû Ya’lâ, Müsned, 7/282; Ebû Abdillâh el-Hâkim 
Muhammed b. Abdillâh en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, thk. Mustafa Abdülkâdir Atâ, (Beyrut: 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1411/1990), 1/516.  

18 Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, 4/323. 
19 Abdürrezzâk, el-Musannef, 6/34, 10/315. 
20 Buhârî, “Edeb”, 28. 
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iyi bilmektedir. Zira ehl-i kitap Hz. Peygamber’i, Kur’ân’ın beyanına göre “kendi 

çocuklarını tanıdıkları gibi tanımaktadırlar.”21 

Öte yandan çocuğun, ölüm döşeğinde iman davetine icâbet ederken babasının 

gözünün içine bakarak onun bir tür rızasını alma çabası da, babasına karşı son derece 

saygılı, iyi bir aile terbiyesi almış bir çocuk olduğunun göstergesidir. Hz. Peygamber de 

kendisine yakınlık gösteren böylesine ahlaklı bir çocuğu İslâm’a ve müslüman camiaya 

kazandırma yolunda bir eğitim ve davet metodu izlemiştir.  

2. 2. Hz. Peygamber’in Çocuğa Karşı İzlediği Eğitim ve Davet Metodu 

Çocuğun iyi bir aile terbiyesinden geçmiş bir komşu olarak Hz. Peygamber’in 

hizmetinde bulunması, onu Medine’deki diğer yahudi cemaatinden ayıran bir özelliktir. 

Hz. Peygamber de bu hususu fark etmiş ve çocuğa karşı izlediği eğitim ve davet 

yönteminde şu prensiplere dikkat etmiştir: 

2. 2. 1. En İyi ve İdeal Örneklik: Fiilî Örneklik  

Kaynaklardaki veriler, çocuğun kaç yıl boyunca Hz. Peygamber’e hizmet ettiğine 

ilişkin ayrıntılar içermemekle birlikte, uzun veya kısa vadeli bu hizmet evresinin, onun 

son nefesindeki imanıyla neticelenmiş olması, çocuğa verilecek dini eğitim ve dine davet 

stratejisi konusunda izlenecek yöntem itibarıyla büyük bir önem taşımaktadır. Bu 

bağlamda hadisin farklı versiyonlarından hareketle Hz. Peygamber’in, çocuğun 

hastalanıp ölüm döşeğine düştüğü ana kadar ona sözlü olarak herhangi bir dini telkin ve 

yönlendirmede bulunmadığı anlaşılmaktadır. Allah Resûlü, yahudi çocuğun tabiî süreç 

içerisinde kendi deneyim ve gözlemleriyle İslâm’ı, Hz. Peygamber’i ve müslümanları daha 

yakından tanımasına imkân vermiş olmalıdır. Bu durum bir çocuğun dini eğitiminde fiilî 

örnekliğe dayalı yöntemin, sözlü telkin ve yönlendirmeye dayalı yöntemden çok daha 

etkili olduğunu göstermektedir.  

Üstelik “Doğan her çocuk, fıtrat üzere doğar. Daha sonra anne-babası onu ya 

yahudileştirir yahut hıristiyanlaştırır ya da mecûsîleştirir.”22 buyuran Hz. Peygamber, 

çocuğun dini eğitiminde anne-babanın rolünü çok iyi bildiği için, bu çocuğun böylesi bir 

yahudileştirilme sürecinden kurtarılması konusunda daha hassas ve dikkatli 

davranmıştır. Aksi halde babasına karşı son derece itaatkâr olan bu çocuğun, 

yahudileştirilme sürecinden usulca kurtarılıp fıtratının gereği olan İslâm’a kazandırılması 

mümkün olmayabilirdi. Sonuç itibariyle Hz. Peygamber, çocuğun fiilî örneklik 

çerçevesinde İslâm’ın temel öğretilerini ve yahudilikten farklı olarak hakikat ve hidayetin 

esası olduğunu, hayatın doğal akışı içerisinde kendi akıl ve hisleriyle tecrübe etmesini 

istemiştir. 

 
21 el-Bakara 2/146. 
22 Buhârî, “Cenâiz”, 91; Ebü’l-Hüseyn, Müslim b. el-Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, thk. Muhammed Fuâd 

Abdülbâkī, (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts.), “Kader”, 22. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/el-camius-sahih--buhari
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2. 2. 2. Son Fırsat Eğitimi: Hidâyet Telaşına Kapılmadan Son Nefese Kadar 

Sabredebilmek  

Bu çerçevede Hz. Peygamber’in, çocuğun hidâyete ermesi konusunda acele 

etmeyip daha tedrîcî bir yöntem izlemesi, “kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, 

nefret ettirmeyiniz”23 düsturunun bir tezahürü olsa gerektir. Ayrıca Hz. Peygamber’in 

komşusu olması hasebiyle çocukta oluşan potansiyel ilgi ve sempatinin, önce sevgiye, 

ardından saygıya ve nihayet bağlılığa dönüşmesi kısa sürede elde edilebilecek bir netice 

değildir. Onun için sabır ve hoşgörüyle bu uzun soluklu sürecin aşılması gerekmiştir. Öte 

yandan çocuğun yaşının henüz küçük olmasının da bu sabır sürecinde etkili olduğu 

söylenebilir. Bu noktada Allah Resûlü’nün çocuğun İslâm’a kazandırılmasındaki en 

münasip zaman ve zemini sabırla beklediği görülmektedir. Ancak Hz. Peygamber, 

çocuğun hastalandığını ve ölüm anının gelip çattığını hissettiği bir vakitte inisiyatifi ele 

almayı tercih etmiş ve farklı rivayetlere göre üç kere İslâm’a girmesi yönünde geri 

çevrilemeyecek latif bir ısrarda bulunmuştur. Aslında Hz. Peygamber’in yaptığı şey, 

bugün “fırsat eğitimi” olarak bilinen bir yöntemdir.24 Hastalık ve ölüm gibi insanların her 

türlü telkin karşısında aklî meleke ve iradelerini kontrol edemedikleri ve duygularının 

iyice hassaslaştığı dönemler, bu eğitim yöntemi için ideal zamanlardır. Özellikle hasta ve 

ölüm döşeğinde olan kişi bir evlat ise durumun ciddiyet ve hassasiyeti daha da 

artmaktadır. Bu itibarla Allah Resûlü, bu beklenmedik hadise karşısında o ana kadar 

yapmadığı bir şeyi yaparak çocuğu imana davet etmiştir. Çocuğun bu davete icâbet 

konusunda babasının görüşünü alma arzusuyla25 ona bakmasını şu şekilde yorumlamak 

mümkündür: Çocuk potansiyel olarak İslâm’a girmeye hazırdır ve Hz. Peygamber’in 

hizmetinde olduğu süre zarfında bir gün böylesi bir teklifle karşılaşacağını tahmin etmiş 

olmalıdır. Zira Allah Resûlü’nün izlediği yöntem, onu böyle bir sürece tedrîcî olarak 

alıştırmış gözükmektedir. Aksi halde babasının tepkisini ölçmeye gerek görmeden, 

doğrudan bu tekliften duyduğu rahatsızlığı ifade etmesi beklenirdi. Ancak çocuk böyle 

davranmamış ve İslâm’ı kabule hevesli olduğunu ihsâs ettirmiştir. Ne var ki bunu da 

babasını incitmeden ve onun rızasını alarak yapma arzusundadır. Aslında ‘eğer annen-

baban seni bana şirk koşmaya zorlarlarsa onlara sakın itaat etme’26 âyeti ile ‘yaratana 

isyan konusunda hiçbir yaratılmışa itaatin söz konusu olamayacağını’27 ifade eden hadis 

bu gibi imana ilişkin bir meselede temel ilkeyi açık bir dille ortaya koymuştur. Fakat 

 
23 Buhârî, “İlim”, 11; Müslim, “Cihâd”, 6-7. 
24 Konuyla ilgili ayrıntılar için bk. Nevzat Tarhan, Bilinçli Aile Olmak-Ailede Fırsat Eğitimi-, (İstanbul: Timaş 

Yayınları, 2018).  
25 Muhammed Ali b. Muhammed b. Allân b. İbrahim el-Bekrî es-Sıddîkî, Delîlü’l-fâlihîn li turuki Riyâdi’s-

sâlihîn, nşr. Halîl Me’mûn Şîhâ, (Beyrut: Dâru’l-Marife, 1425/2004), 6/375. 
26 el-Ankebût 29/8; Lokmân 31/15. 
27 Buhârî, “Âhâd”, 1; Müslim, “İmâre”, 39. 
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çocuğun –henüz müslüman olmadığı için- bu prensiplerden ne kadar haberdar olduğu, 

haberi olsa bile hastalık ve ölüm hissinin ağır bastığı bir zamanda bu hususta babasına 

direnecek gücü ve iradeyi ne ölçüde bulabileceği meselesi izaha muhtaçtır. Kanaatimizce 

çocuk, babasının, kendisine Hz. Peygamber’e “hizmet” izni vermesinden hareketle bu 

konuda da hoşgörülü davranacağını ve büyük ihtimalle “iman” izni vereceğini ümit etmiş 

olmalıdır. Nitekim baba da, evlâdının ümidini boşa çıkarmamıştır. Böylece hem Hz. 

Peygamber’in hem çocuğun, hem de babasının arzuladığı bir netice elde edilmiştir. Şöyle 

ki: Hz. Peygamber, çocuğun zamanı ve fırsatı gelip de hidâyete kavuşmasını sabırla 

beklemiş ve beklediği sonucu elde edince de Allah’a hamd etmiştir. Çocuk da Hz. 

Peygamber’e duyduğu sevgi ve hürmetin bir neticesi olarak öteden beri hazır olduğu 

İslâm’a girme arzusu ile babasının dini inancı arasında yaşanabilecek bir gerilimi sorunsuz 

bir şekilde atlatarak hem baba rızası almış, hem de İslâm’la şereflenmiştir. Baba ise 

gözleri önünde erimekte olan evlâdının belki de son arzusunu yerine getirmiş olduğunu 

hissetmiştir. Ayrıca baba bu tutumuyla, o güne kadar bir komşu olarak güvendiği ve 

evlâdını hizmetine verdiği Hz. Peygamber’in aslında iman edilmesi gereken son hak 

peygamber olduğunu ve otoritesine boyun eğdiğini gizli ve dolaylı bir biçimde kabul ve 

itiraf etmiş sayılmaktadır.28 

Bu noktada babanın, Hz. Peygamber’in belki de çocuğunu bu hastalık sürecinden 

kurtarabileceği ümidiyle iman teklifine onay vermiş olduğu iddia edilebilirse de, çocuğun 

iyileşmeyip tam tersine vefat etmesiyle ümidinin boşa çıktığını görerek daha sonra Hz. 

Peygamber hakkında ileri geri konuşması veya olayı sinsi bir karalama malzemesi olarak 

Medine’nin gündemine taşıması beklenirdi. Ancak ilgili rivayetler böyle bir durumdan 

hiçbir şekilde bahsetmemektedir. Öte yandan rivayetler, babanın, evlâdının vefatından 

sonra iman ettiğine dair herhangi bir haberi kaydetmediği gibi, Hz. Peygamber’in ona, 

evlâdına yaptığı gibi bir iman teklifinde bulunduğuna ilişkin bir bilgiyi de 

zikretmemektedir. Bu durum Hz. Peygamber’in eğitim ve davet stratejisinde, insanların 

iman etme arzu ve eğilimlerini nasıl dikkatli bir şekilde gözlemlediğini ve bu hususta sabit 

bir prosedür yerine birey eksenli daha dinamik ve etkili bir yöntem izlediğini 

göstermektedir.  

2. 2. 3. Hz. Peygamber’in Çocuğu Ziyaret Etmesinin Anlamı ve Değeri  

Hadisin farklı rivayetlerinden de anlaşılacağı üzere Hz. Peygamber, çocuğun 

hastalandığını duyduğu anda etrafındaki sahâbî grubuyla onun ziyaretine gitmiştir. Bu 

 
28 Buhârî şârihi Bedrüddîn Aynî (ö. 855/1451) ise Hz. Peygamber’in, bir çocuğu babasının önünde İslâm’a 

davet edebilmesinin hikmetini şöyle izah eder: “Allah ona, kullarına tebliğde bulunmasını farz kılmıştır. Bu 
uğurda Allah için hiçbir kınayıcının kınamasından korkmaz.” (bk. Ebû Muhammed Bedrüddîn Mahmûd b. 
Ahmed b. Musa el-Aynî, Umdetü’l-kârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts.), 
8/175). Ancak bu yaklaşım, babanın, Hz. Peygamber’e karşı düşmanca tutum sergileyen birisi olması 
durumunda makul gözükmektedir. Oysa burada babanın böyle bir tutumu söz konusu değildir.  
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itibarla ziyaretin birkaç yönden anlam ve değer taşıdığını söylemek mümkündür. Bunları 

şu şekilde sıralayabiliriz: 

2. 2. 3. 1. Hz. Peygamber’in Çocuğa Gösterdiği Büyük Vefâ ve Tevâzû Örneği 

Öncelikle bu ziyaret, bir çocuğun, Hz. Peygamber’in yanında ve hizmetinde olması 

sebebiyle elde ettiği büyük fayda ve bereketin bir tezahürüdür.29 Bu sebeple Hz. 

Peygamber’in, birtakım hizmetlerini gören ve belki de pek çok kimsenin fark etmediği bu 

çocuğu ziyaret etmiş olması ona karşı son derece vefâlı ve mütevâzı davrandığının bir 

göstergesidir.30 

2. 2. 3. 2. Hz. Peygamber’in Hiçbir İyiliği ve Hizmeti Karşılıksız Bırakmaması 

Hz. Peygamber, hadislerinde ‘hiçbir iyiliği küçümsememe’31 prensibini vurgulamış 

ve çocuğun iyilik ve hizmetine en güzel şekilde karşılık vererek bu prensibi en başta 

kendisi uygulamıştır. Buna benzer bir örnek de Buhârî ve Müslim’de yer alan bir hadiste 

geçmektedir. Allah Resûlü, Mescid-i Nebevî’yi süpürüp temizleyen siyahî bir kadını –veya 

siyahî bir genci- bir müddet göremeyince nerede olduğunu sormuş, sahâbîler de 

kendilerince pek de önemsemedikleri bu kadın -veya gencin- öldüğünü haber verince 

“Bana haber verseydiniz ya!” buyurmuş, ardından da mezarını göstermelerini istemiş, 

mezarının yerini öğrendikten sonra da cenâze namazını kılmıştır.32 

2. 2. 3.3. Hz. Peygamber’in, Çocuğu Sahâbîleriyle Beraber Ziyaret Etmesinin 

Önemi 

Hz. Peygamber çocuğu tek başına da ziyaret edebilirdi. Ancak sahâbîlerle birlikte 

ziyarete gitmeyi tercih etmiş, bu sayede hem bir çocuğa verilen önemin büyüklüğünü 

göstermiş, hem de sahâbenin gözünde çocuğun değerini artırmış ve böyle durumlarda 

nasıl davranmaları gerektiğini öğretmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber ve sahâbesinin evlerine 

geldiğini gören çocuk, ailesi ve özellikle de babası açısından durum başka bir boyut 

kazanmış olmalıdır. Zira hasta ziyareti için eve gelen bir misafirin yeri ve hatırı her zaman 

daha farklı olur. Üstelik gelen misafirlerin, Medine’de Hz. Peygamber’e ve müslümanlara 

karşı ihanet içindeki diğer yahudi cemaatin sebep olduğu gerilim ve çatışmaya rağmen, 

çocuğa ve ailesine karşı tamamen farklı bir tutum sergilemiş olmaları, yahudi aile 

açısından birçok önyargıyı yıkmış olmalıdır. Bu sayede Hz. Peygamber’in çocuğa iman 

teklifinde bulunmasının yolu açılmış ve bu güzide misafirlerin hatırı karşılıksız 

kalmamıştır. 

 
29 bk. Ebu’l-Muzaffer Avnüddîn Yahya b. Hübeyre b. Muhammed ez-Zühlî eş-Şeybânî, el-İfsâh an meâni’s-

Sıhâh, thk. Fuâd Abdülmün’im Ahmed, (Riyâd: Dâru’l-Vatan, 1417), 5/305. 
30 bk. Ebu’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Ali b. Muhammed el-Cevzî, Keşfü’l-müşkil min hadîsi’s-

Sahîhayn, thk. Ali Hüseyin el-Bevvâb, (Riyâd: Dâru’l-Vatan, ts.), 3/285. 
31 bk. Müslim, “Birr”, 144; Ebû Dâvûd, “Libâs”, 24. 
32 Buhârî, “Salât”, 72; Müslim, “Cenâiz”, 71. 
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2. 2. 3. 4. Müslüman Bireyin Kıymeti ve Dini Aidiyetinin Dokunulmazlığı 

Bu ziyaret aynı zamanda ölmek üzere olan bir çocuğun bile göz ardı 

edilemeyeceğini; bir birey olarak müslümanın ölüsünün de dirisinin de birbirine denk bir 

“kıymet” ifade ettiğini gösterir. Zira hidâyetle elde edilen kazanç, insanın hayatta olup 

olmamasıyla ilgili bir durum değildir. Bu sebeple Hz. Peygamber bu çocuğu, hayatının son 

demlerinde hidâyete kavuşmuş olmasına rağmen, müslüman camiaya ait bir birey olarak 

sahiplenmiş, hatta o ana kadarki dini aidiyetini dikkate alarak çocuğu sahiplenmek 

isteyen yahudi cemaatine karşı durarak, çocuğun cenazesinin teçhiz, tekfin, namaz ve 

defin işlemlerini bizatihi kendisi üstlenmiştir. Bu sayede Hz. Peygamber, müslüman olan 

küçük bir ferdin bile hayattayken olduğu kadar, ölüm sonrasında da nasıl sahiplenilmesi 

gerektiğini göstermiş olmaktadır. Aynı zamanda bu durum, Medine ve çevresinde 

yaşayan ve Hz. Peygamber’le açık veya gizli bir çatışma halinde olan diğer yahudi 

cemaate karşı ‘psikolojik üstünlük’ açısından da önem arz etmektedir. 

Diğer yandan hadis, özelde yahudilerle, genelde de bütün gayr-i müslim kitlelerle 

yaşanan bütün dini, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtilafların ötesinde Hz. 

Peygamber’in her zaman ve zeminde bireyin hidâyetini öncelikli hedef olarak ortaya 

koyduğunu göstermektedir. Nitekim Allah Resûlü’nün başka bir hadisinde Hz. Ali’ye 

hitaben: “Allah’ın senin vesilenle tek bir kişiyi hidâyete erdirmesi senin için kızıl develere 

sahip olmaktan daha hayırlıdır.”33 buyurması bu açıdan büyük bir önem arz eder. 

Kaynaklarda geçtiğine göre Hz. Peygamber bu hadisi Hz. Ali’ye Hayber Gazvesinde 

söylemiştir. Bu hadisin o gazvede söylenmiş olmasının bireyin hidâyetinin önceliği 

bakımından anlamı ve değeri büyüktür. Çünkü hicretin 7. yılında gerçekleşen Hayber’in 

fethi müslümanlara büyük bir refah ve bolluk sağlamış, hatta fethin ardından Hz. 

Âişe’nin: "Şimdi artık hurmaya doyacağız", İbn Ömer’in de: "Hayber'i fethedene kadar 

karnımız hiç (hurmaya) doymamıştı" dediği nakledilmiştir.34 Bunun sebebi ise Hayber’in 

hurmalıklarının bol olmasıydı.35 Buna göre Hayber Fethi sürecinde bir tek kişinin 

hidayetine vesile olmak, bu fetihle müslümanların elde ettikleri zengin hurmalıklardan ve 

aştıkları ekonomik krizden çok daha değerli ve anlamlı sayılmaktadır.  

2. 2. 3. 5. Hak ve Hakikatin Hatırı Her Hatırın Üstündedir 

Ayrıca bu hadiste Hz. Peygamber’in hasta yatağındaki masum bir çocuğa 

gösterdiği engin vefâ, tevâzû, şefkat, merhamet ve müsamaha tavrının, hak-batıl ayrımı 

söz konusu olduğunda hiçbir surette tolerans göstermeyen, tavizsiz bir duruşa 

dönüştüğü görülmektedir. Bu da bahsi geçen vasıflara sahip bir çocuğun hatırı bile olsa, 

 
33 Buhârî, “Fezâilü’s–sahâbe”, 9; Müslim, “Fezâliü’s–sahâbe”, 34. 
34 Buhârî, “Meğâzî”, 40.  
35 Bu sebeple İbn Hacer el-Askalânî (ö. 852/1448) bu rivayetlerden hareketle Hayber fethi öncesi 

müslümanların ekonomik darboğaz yaşadıklarını, fetihle birlikte bunu aştıklarını belirtmektedir (bk. Ebü’l-
Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, Fethul-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, nşr. Muhammed Fuâd 
Abdülbâkî, [Beyrut: Dâru’l-Marife, 1379], 7/495). 
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hak ve hakikatin hatırının diğer her şeyin ve herkesin hatırından daha üstün olduğunun 

bir delili sayılır. Bu sebeple Allah Rasûlü, İslâmî hükümlerin muhatabı ve mükellefi 

olabilecek yaştaki bu çocuğun,36 son nefesinde olmasına rağmen iman etmesi gerektiğini 

ve iman etmedikçe azaptan kurtulamayacağını açıkça vurgulamıştır.  

Sonuç 

Hz. Peygamber ‘üsve-i hasene’ ve ‘âlemlere rahmet’ olarak müslüman hayatının 

standardını belirleyen bir ‘sünnet’ inşa etmiştir. Bu standart, müslümanlarla olduğu 

kadar gayr-i müslimlerle ilişkiler açısından da geçerli olan ilkeleri içerir. Nitekim el-

Mümtehine Sûresi 8. âyetinde sözü edilen ‘din konusunda müslümanlarla savaşmayan 

ve onları yurtlarından çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olma’ prensibi de bu temel 

ilkelerden biridir. Bu çerçevede ele alınan hadis, Hz. Peygamber’in komşusu olduğu 

yahudi bir aile ve özellikle bu ailenin kendisine sempati duyarak bazı hizmetlerini gören 

yahudi bir evladıyla kurduğu beşerî ilişki, söz konusu ilkenin canlı tanıklığının bir örneği 

olması bakımından büyük bir önemi hâizdir. Diğer bir ifadeyle gayr-ı müslim de olsa 

komşu haklarının gözetilmesi, çocuğun hastalanıp ölüm döşeğine düştüğü sırada Hz. 

Peygamber’in bir grup sahâbî ile birlikte onu ziyaret edecek kadar vefâkâr ve mütevâzı 

davranması insanî ilişkiler bağlamında özel bir yere sahiptir. Keza Allah Resûlü’nün, 

tedrîcî bir biçimde fiilî örnekliklerle İslâm’ı benimsemesini beklediği bu evlâdın artık son 

nefesini vermek üzere olduğunu hissederek onu imana davet etmesi ve bunda ısrar 

etmesi, çocuğun da bu davete babasının rızasını alarak icâbet etmesi ve nihayetinde 

iman etmiş bir birey olarak çocuğun vefatıyla birlikte artık müslüman camianın bir ferdi 

olması ve dinî aidiyet dokunulmazlığına erişmesi gibi hususlar, yahudi bir evlâdın 

şahsında gayr-ı müslimlerle kurulabilecek münasebetlerin değişmez kriterlerinin pratik 

hayattaki uygulaması olmuştur. 
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ÇOCUK EĞİTİMİNDE NEBEVÎ İLKELER 

 

Ömer ÖZDEMİR  

Giriş 

Çocukluk dönemi insan hayatında pek çok açıdan kritik öneme sahip bir dönemdir. 

Zira bu dönem çocuğun kişiliğinin büyük oranda oluştuğu dönemdir. Bu dönemde 

verilecek doğru ve sağlıklı bir eğitim ve din eğitimi çocuğunun güçlü bir kişilik 

oluşturmasında ayrı bir öneme sahiptir. Nitekim çocukluk döneminde doğru ve yeterli 

eğitim ve din eğitimi almış çocuklar hayatta daha güçlü ve dengeli bireyler olmaktadır.  

Kur’an’da Allah’ın (cc) ifadesi ile bütün hayatıyla insanlığa üsve-i hasene yani güzel 

bir örnek, mükemmel bir rehber ve rol model olan Hz. Peygamber (sav)1 genelde insan 

eğitimi özelde de çocuk eğitiminde bizlere çağlar üstü ilkeler sunmaktadır. Hz. 

Peygamber (sav) sadece getirdiği mesaj ile değil bu mesajı insanlara anlatmak ve 

öğretmek için kullandığı eğitim ilkeleri ile de bizlere eğitimde daimi ilkeler sunmaktadır.     

Nitekim Hz. Peygamber (sav), konuşmasının fasihliği, sözünün netliği, üslubunun 

tatlılığı, ikazlarının nezaketi, ruhunun aydınlığı, muhatabına karşı son derece müşfik 

oluşu, şefkati, merhameti ve eğitimde uygulamış olduğu ilkeler ile tüm zamanlara rol 

model olacak gerçek bir muallimdir.2 Zira Hz. Peygamber (sav) de bu yönünü şöyle ifade 

etmektedir: “Ben ancak bir muallim olarak gönderildim”3  

Hz. Peygamber (sav), çocukları eğitirken birtakım ilkeleri esas almıştır. Söz konusu 

ilkelerden bazısı eğitimde öncelikle sevgi ve merhameti esas alması, hoşgörülü olması, 

muhataba göre hareket etmesi, tedricilik ilkesini esas alması, sözden ziyade tutum ve 

davranışlarıyla muhataba rol model olması sayılabilir.  Bu tebliğimizde Hz. Peygamber’in 

(sav), çocukları eğitirken onlara değer vermesi ve çocuklara karşı hoşgörülü olması 

ilkelerini ele almaya çalıştık.   

1. Çocuklara Değer Vermesi 

Bir çocuğun doğduğu andan itibaren en çok ihtiyaç duyduğu şey şüphesiz sevilme 

ve değer görmedir. Zira uzun yıllar yapılan araştırmalar yukarıdaki ifadeleri destekler 
 

 Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
omerozdemir@harran.edu.tr 

1 Ahzâp 33/21 
2 Bkz. Abdulfettâh Ebû Gudde, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (sas.) ve Öğretim Metotları çev. Enbiya 

Yıldırım, (Ankara: Otto Yayınları,  2017), 21-27; Şakir Gözütok, Resulullah Döneminde Eğitim ve Öğretim 
(İstanbul Nesil Yayınları, 2014), 175-180; Ali Akyüz, Yaşayan Kur’an Hazreti Peygamber (İstanbul: Ensar 
Neşriyat, 2007); Yaşar Yiğit, Peygamberimiz ve Hoşgörü (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2010), 
84-85.  

3 İbn Mâce, Mukaddime, 17; Dârimî, Mukaddime, 32. 

mailto:omerozdemir@harran.edu.tr
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nitelikte verilere ulaşmıştır. Yapılan bazı araştırmalar sevginin insan yavruları üzerinde 

vazgeçilmez öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda yetimhaneye 

bırakılan bebeklerin kısa süre zarfında ilk üç ay içinde kucaklanmayan, dokunulmayan, 

konuşulmayan, sevgi ve ilgiden mahrum bırakılan çocuklarda ölüm oranının yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Anne-baba ilgisi, sevgisi gören bebekler, en kötü şartlarda dahi 

hayatta kalmayı başarırken, en iyi şartlar altında yaşayan fakat sevgi ve ilgiden uzak 

olanların hayatta kalma şanslarının olmadığı belirlenmiştir.4   

Çocuk için sağlanan her türlü maddi imkânlar çocuğa gösterilecek sevginin yerini 

asla tutamaz. Bu bağlamda anne-baba sevgisinden uzak yetiştirme yurtlarında her türlü 

maddi imkânları karşılanan çocukların tüm bunlara rağmen kendilerinde görülen bir 

takım fiziksel ve ruhsal problemlerin temelinde anne-baba sevgisinden uzak 

yetişmelerine dayanmaktadır.5 Zira çocukluğunda anne-babasından ve çevresinden 

yeterince sevgi ve değer gören çocuk öncellikle kendisi ile barışık, çevresi ile uyumlu, ruh 

ve beden sağlığı açısından dengeli bireyler olmaktadır. Aksi takdirde çocukluk 

döneminde yeterince sevgi ve ilgiden mahrum yetişen çocuklar ise ruh ve beden sağlığı 

açısından problemli, kendisi ve çevresi ile sürekli bir çatışma hali taşımaktadır.6  

Çocuklar sevildikleri ve değer verdikleri insanları kendilerine örnek kabul eder, 

onların söz ve davranışlarını taklit ederler.7 Bu noktada çocuğu etkileme ve eğitmede en 

etkili ilke onu olduğu gibi kabul edip çocuğa değer vermektedir. Bu bağlamda 

Muhammed İkbal’in şu sözü kayda değerdir: “İnsanın makamı semadan yüksektir. 

Terbiyenin aslı insana hürmet göstermektir.” Zira insan, Allah’ın, kendisini mükerrem 

kıldığı8 ve ahsen-i takvîm bir surette yarattığı,9 göklerde ve yerde bulunanları hizmetine 

sunduğu,10 yeryüzünde halife olarak yarattığı,11 eşref-i mahlûkat, mükerrem bir varlıktır. 

Yüce Allah’ın mukaddes bir varlık olarak kabul ettiği insanın bu yönünü Şeyh Galip şöyle 

vurgulamaktadır:  

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen  

Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen  

 
4 Doğan Cüceloğlu, Geliştiren Anne-Baba (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2019), 23. 
5 Mehmet Emin Ay, “Hz. Peygamber (SAV) ve Çocuklar”, Diyanet İlmi Dergi Özel Sayı (2003), 166. 
6 Bkz. Mehmet Zeki Aydın, Ailede Ahlak Eğitimi (İstanbul: Timas Yayınları, 2013), 243; Mehmet Emin Ay, 

Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım (İstanbul: Timaş Yayınları, 2016); Sefa Saygılı, Ruhen ve Bedenen 
Sağlıklı Çocuk Yetiştirmek (İstanbul: Hayat Yayınları, 2013), 19; Haluk Yavuzer, Çocuk Eğitimi El Kitabı 
(İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002), 93; İbn Haldun, Mukaddime II çev. Arslan Tekin (İstanbul: İlgi Kültür Sanat 
Yayıncılık, 2017), 1215. 

7 Ahmet Koç, “Okul Çağı Çocuklarının Ailede Din Eğitimi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 

(2008), 159. 
8 İsrâ 17/70. 
9 Tîn 95/4. 
10 Lokman 31/20. 
11 Bakara 2/30. 
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Mukaddes bir varlık olan insan ve henüz dinen sorumluluk sahibi olmayan ve 

tertemiz kabul edilen çocuğun eğitiminde, çocuğa değer verme, onu olduğu gibi kabul 

etme oldukça etkilidir. Bu bağlamda Hz. Peygamber (sav), çocuklara daima sevgi 

göstermiş, onlara değer vermiş, onlara şefkat ve merhametle yaklaşmıştır. Zira Tevbe 

sûresi 128. ayette yüce Allah, Hz. Peygamber’in (sav), muhataplarına değer verdiğini, 

onlara karşı son derece düşkün, şefkatli ve merhametli olduğunu vurgulamaktadır.12 Yine 

Âli İmrân sûresi 159. ayette de Hz. Peygamber’in (sav), insan eğitiminde başarılı 

olmasındaki önemli etkenlerden birinin de muhataplarına karşı şefkatli olması öne 

çıkarılmaktadır.13 

Hz. Peygamber’in (sav), insana ve özellikle de çocuğa verdiği değeri iyi anlamak 

için öncellikle cahiliye dönemine bakmak gerekir. İslam öncesi cahiliye toplumunda 

çocukların toplumda itibarı yoktu. Özellikle kız çocukları istenilmemekte, horlanmakta ve 

diri diri gömülebilmekteydi. Zira Kur’an’da cahiliye döneminde kız çocuğu olan bir 

babanın nasıl ruhsal bunalımlar yaşadığı anlatılmaktadır.14 Modern dünyada yakın 

zamanda gündeme gelen çocuk haklarını asırlar öncesinde Hz. Peygamber (sav) bizzat 

pratikte çocuklara vermiş olduğu gerçek değer ile ortaya koymuştur.  

Nitekim Rahmet Peygamberi (sav), çocuklarla karşılaştığında onlara selam verir,15 

onlara iltifat eder böylelikle çocukların farkına vardığını, onların kişiliklerine değer 

verdiğini göstermiş olurdu. Hz. Peygamber (sav), çocuklarla karşılaştığında onların 

başlarını okşar,16 bazen de yanaklarını okşar17 böylelikle çocuklara karşı sevgi gösterirdi. 

Hz. Peygamberimiz (sav) bazen çocukları bineğine alır18 onları sevindirirdi. Rahmet 

Peygamberi (sav), çocuklarla karşılaştığında bazen onlarla şakalaştığı ve çocukların 

oyunlarına katıldığı da olurdu. Bu bağlamda Mahmûd b. Rebî’ isminde çocuk bir sahâbî 

ile şakalaştığı ve yüzüne su püskürterek onu mutlu ettiği rivayet edilmektedir.19   

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber (sav)20 yine bir gün torunu Hz. 

Hasan’ı seviyordu. Bunu gören Akra’ b. Hâbis: “Benim on çocuğum var. Onlardan 

hiçbirini öpmedim.” dedi. Buna karşılık Hz. Peygamber (sav), “Merhamet etmeyene 

merhamet olunmaz.”21 buyurmuş ve çocukları sevip, onlara değer vermenin önemine 

dikkat çekmiştir. Bu bağlamda başka bir zaman, bir bedevî Resûlullah’a (sav) gelerek: 

“Sizler çocukları öper misiniz? Biz onları hiç öpmeyiz.” diyor. Bunun üzerine Rahmet 

 
12 Tevbe 9/128. 
13 Âl-i İmrân 3/159. 
14 Zuhruf 43/17. 
15 Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 14; Ebû Dâvûd, Edeb, 135. 
16 Ebû Dâvûd, Tereccül, 8. 
17 Buhârî, Megâzî, 54. 
18 Ebû Dâvûd, Cihâd, 54; Buhârî, Libâs, 99; Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 145. 
19 Buhârî, İlim, 18; Müslim, Salât, 36. 
20 Enbiyâ 21/107. 
21 Müslim, Fedâil, 65; Buhâri, Edeb, 18. 
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Peygamberi (sav) şöyle buyuruyor: “Allah senin gönlünden merhameti çekip almışsa ben 

ne yapayım?”22  

Şefkat Peygamberi (sav) her fırsatta çocukları sevdiğini, onlara değer verdiğini 

gösterirdi. Zira gözümün nuru23 ve dinin direği24 diye tarif ettiği ve son derece önem 

verdiği namaz ibadetinde bile çocuklara olan sevgisini esirgememiştir. Zira torunları Hz. 

Hasan ve Hz. Hüseyin namazda Hz. Peygamber’in omuzuna ve sırtına çıktıkları olurdu. Bu 

durumda Rahmet Peygamberi (sav) secdeye gittiğinde torunlarını yavaşça yere bırakır, 

secdeden kalktıklarında tekrar omuzuna alırdı.25 Hz. Peygamber’in (sav) kızı Hz. 

Zeynep’ten kız torunu Ümâme’nin, namaz kıldığında omuzuna çıkmasına müsaade 

etmesi çocuklara olan sevgisini açıkça göstermektir.26 Hz. Peygamber (sav), kendisine 

ikram edilen turfanda meyveyi bulunduğu meclisteki en küçük çocuğa ikram eder 

böylelikle ona değer verdiğini gösterirdi.27   

Hz. Peygamber’in (sav), çocuklara değer vermesine dair pek çok olay zikredilebilir. 

Rahmet Peygamber’inin, çocuklara vermiş olduğu değeri göstermesi bakımından 

aşağıdaki şu olay çarpıcıdır. 

Hz. Peygamber (sav) bir gün ashâbı ile otururken kendisine bir içecek ikram edilir. 

(Allah Resûlü de genellikle kendisine ikram edilen herhangi bir şeyi sağında bulunan 

kişiden başlayarak paylaşırmış. Bu nedenle herhangi bir ikram yapılacak ise sağdan 

başlamak veya herhangi bir işe sağ taraftan başlamak bizler için uyulması gereken güzel 

bir sünnet halini almıştır.) Allah Resûlü (sav) sağına bakıyor henüz çocuk yaşta olan 

amcasının oğlu Abdullah b. Abbâs var, soluna bakıyor sol tarafında da yaşlı kimseler 

bulunmakta. Hz. Peygamber her zamanki âdetine muhalif olarak ikram edilen içeceği sol 

tarafında bulunan yaşlı kimselere ikram etmek istiyor ve Abdullah b. Abbâs’a dönerek 

kendisine: “Sevgili yavrucuğum, bunu yaşlılara vermeme müsaade eder misin?” diye 

soruyor. Son derece zeki bir çocuk olan Abdullah b. Abbâs da medeni cesaretini de 

ortaya koyarak: “Ey Allah’ın Resûlü hayır, vallahi senden gelen nasibimi, hiç kimse ile 

paylaşamam” diyor ve Allah Resûlü de içeceği Abdullah b. Abbâs’a ikram ediyor.28 Bu 

olay bizlere Hz. Peygamber’in (sav), çocuklara verdiği değeri göstermesi bakımından son 

derece çarpıcıdır. Zira burada Hz. Peygamber (sav), çocuk dahi olsa Abdullah b. 

Abbâs’tan izin isteyerek, onun fikrine önem verdiğini ve kişiliğine saygı duyduğunu 

göstermiş olmaktadır. Bu nedenledir ki çocukluğunda Hz. Peygamber’den (sav) bu değeri 

 
22 Müslim, Fedâil, 64. 
23 Nesâî, İşretu'n Nisâ l; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 128. 
24 Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 3, 39. 
25 Nesâî, Tatbîk, 82; İbn Hanbel, VI, 466. 
26 Müslim, Mesâcid, 41; Buhârî, Salât, 106. 
27 Müslim, Hac, 474. 
28 Buhârî, Müsâkât, 10. 
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gördüğü, görüşüne ve kişiliğine saygı duyulduğu için Abdullah b. Abbâs Tercümanu'l-

Kur'an lakabı ile anılacak kadar derin ilmi bir birikime sahip büyük bir âlim olmuştur.  

Hz. Peygamber’in terbiyesinde yetişen, kişiliklerine değer verildiği ve kendilerine 

saygı duyulduğu için Enes b. Malik, Abdullah b. Abbâs, Usame b. Zeyd gibi çocuk 

sahâbîler Hz. Peygamber’den almış oldukları terbiyenin bereketi ile büyüdüklerinde 

İslam’a büyük hizmetler eden büyük âlimler, ordu komutanları, devlet adamları, 

idareciler kısaca insanlığa her noktada mükemmel örnek kişiler olmuşlardır. 

2. Hoşgörülü Olması  

Çocukların sağlıklı bir kişilik geliştirebilmeleri için onların doğru davranışları takdir 

edilip ödüllendirilmesi gerekir. Olumsuz tutum ve davranışlarına karşı ise hoşgörülü 

olmak gerekir. Fakat burada hoşgörmeyi bütünüyle ilgisiz olmak şeklinde anlamamak 

gerekir.  

Görmezden gelmek ve aldırış etmemek sorumsuzluğu ifade eder bu da dinî açıdan 

kabul görmeyen bir tutumdur. Yanlış, kötü davranışları aldırış etmemek, görmezlikten 

gelmek, doğru, iyi, güzel ve hak olanın yıpranmasına yol açar.29 Dolayısıyla çocukların bir 

takım söz, tutum ve davranışlarını anlayış ile karşılamak söz konusu davranışları 

düzeltmeleri için kendilerine zaman tanımak gerekir. Ayrıca çocukları bir birey olarak 

kabul ederek onların kişiliğine saygı gösterilmeli; fakat çocuklardan bir yetişkin olgunluğu 

da beklenmemelidir. Çocuğun, çocuk olduğu bilinci ile çocuklardan ortaya çıkabilecek 

bazı tutum ve davranışlar hoşgörü ile karşılanmalı ve çocuklara doğru rehberlik 

yapılmalıdır. 

İslam’ın temel prensiplerinden olan hoşgörünün en güzel örneklerini Hz. 

Peygamber’in (sav) hayatının hemen her anında görmek mümkündür. Rahmet 

Peygamberi özellikle çocuklarla ilişkilerinde ve onlara yaklaşımında daima hoşgörüyü 

esas almıştır. Hz. Peygamber (sav), çocukları eğitirken incitmemeye ve çocukların 

onurlarını kırmadan onları eğitmeye son derece dikkat ederdi. Aşağıda vereceğimiz 

örnekler bunun en çarpıcı örneklerindendir: 

 Bir gün henüz çocuk yaşta olan Râfi’ b. Amr’ın karnı acıkır ve aç karnını duyurmak 

için Medine’de Ensar’dan bir sahâbînin bahçesindeki hurma ağaçlarını taşlayarak yere 

düşen hurmaları yemeye başlar. Bunu gören bahçe sahibi öfkelenir, Râfi’ b. Amr’ı, 

kolundan tutup Hz. Peygamber’in huzuruna getirir ve Hz. Peygamber’den onu 

cezalandırmasını ister. 

Rahmet Peygamberi (sav), Râfi’ bin Amr’ı karşısına alır. Gözlerinin içine bakıp 

şefkat dolu bir ses tonuyla: 

- Yavrucuğum, hurma ağacını neden taşladın, diye sorar. 

 
29 Beyza Bilgin, “İslâm ve Hoşgörü”, Diyanet İlmi Dergi XXXIV/1 (1998), 115-128. 
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Râfi’ b. Amr: 

- Karnım açtı, yemek için taşladım, cevabını verir. Bunun üzerine Rahmet 

Peygamberi (sav) şöyle buyurur:  

- Bir daha hurmaları taşlama, dibine dökülenlerden ye! 

Ardından çocuğun başını okşar ve ona, “Allah’ım! Onun karnını doyur.” diyerek 

dua eder.30  

 Bu olayı ele aldığımızda öncellikle Hz. Peygamber (sav), çocuktur bir hurma alıp 

yemiş, ne olacak demiyor. Sonra çocuğu yargılamadan önce çocuğa savunma hakkı 

veriyor ve söz konusu davranışı niçin işlediğini öğrenmeye çalışıyor. Daha sonra 

muhatabının çocuk olduğunu göz önüne alarak detaylı açıklama yapmadan bir daha 

böyle bir durumda kalırsa çocuğa ne yapması gerektiğini müşfik bir ifade ile açıklıyor ve 

çocuğa alternatif sunuyor. Daha sonra çocuğun başını şefkatle okşayarak kendisine hayır 

duada bulunuyor. 

 Bu olaydan çocuk eğitimi açsından şu ilkeler çıkarılabilir: Çocukların sergilemiş 

oldukları bazı yanlış tutum ve davranışlar karşısında çocuğu yargılamadan önce dinleyip 

söz konusu davranışı niçin yaptığı belirlenmeli. Sonra çocuğun seviyesini de göz önüne 

alarak fazla detaya girmeden anlayacağı kadarı ile açıklama yapılmalı ve çocuğa şefkatle 

ve sevecen bir üslupla rehberlik edilmelidir. Daha sonra yasaklar koymak yerine çocuğa 

doğru alternatifler sunulmalıdır. 

Bu bağlamda çocuğun evde bir şeyle veya bir yerde oynaması istenmiyorsa buna 

karşılık çocuğun oynayabileceği uygun bir oyuncak veya uygun bir oyun ortamı 

sağlanmalıdır. Oynanması istenilen bir yere başka bir oyun alanı sunulmalı. Dolaysıyla 

çocuklara bir takım yasaklamalar konulacaksa buna karşılık muhakkak doğru alternatifler 

sunulmalıdır.31 Rahmet Peygamber’inin (sav), çocuklara karşı hoşgörüsünü göstermesi 

bakımından Hz. Peygamber’e yaklaşık on yıl hizmet etmiş olan Hz. Enes’in şu ifadeleri de 

çarpıcıdır: 

“Hz. Peygamber’e (sav) on yıl hizmet ettim. Esasında yaptığım her iş yerli yerinde 

olmuyordu. Buna rağmen Allah Resûlü (sav), bir defa olsun bana vurmadı ve yüzünü 

ekşitmedi. Beni azarlamayıp, ayıplamadığı gibi bana öf bile demedi. Hoşuna gitmeyen bir 

iş yaptığımda “Niçin böyle yaptın?” diye beni sorguya çekmedi. Herhangi bir hatalı 

davranışım için hanımlarından biri “Keşke şöyle yapsaydın” diyecek olsa, “Bırakın çocuğu 

O, ancak Allah'ın dilediğini yapmıştır” deyip beni korurdu. Çünkü o, çocuklara karşı 

insanların en şefkatlisiydi… Bir gün beni bir iş için bir yere yollamıştı. Önce “Gitmem” 

diye itiraz ettim. Ancak içimden de Allah Resûl’ünün gönderdiği yere gitmek geliyordu. 

 
30 İbn Mâce, Ticâret, 67. 
31 Mustafa Öcal, “Bir Hadis-i Şerifin Işığında Çocuk Terbiyesi ve Peygamberimizin Eğitim Metodu”, Diyanet 

İlmi Dergi XXV/4, Özel Sayı (1989), 177-182.  
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Yola çıktım, sokakta oynayan çocukları görünce onların yanında oyalanıp kalmışım. 

Birden ensemde bir el hissettim. Dönüp baktım, bir de ne göreyim, karşımda Allah 

Resûlü gülümsüyor. Bana: “Enescik, söylediğim yere gittin mi? diye sordu. Ben de: “Ey 

Allah’ın Resûlü, derhal gidiyorum” diyerek bana gitmemi söylediği yere hemen gittim.”32 

Bu olayı çocuk eğitimi açısından ele aldığımızda Rahmet Peygamber’i (sav), bizlere 

gerçek bir hoşgörü örneği gösteriyor. Henüz çocuk olan Hz. Enes’e bir görev veren Hz. 

Peygamber, onu bütünüyle başıboş bırakmıyor, verdiği sorumluluğu yerine getirip 

getirmediğini takip ediyor. Enes’in almış olduğu sorumluluğu yerine getirmediğini 

gördüğünde ise onun kişiliğini rencide edecek herhangi sözlü veya fiili davranışta 

bulunmadan, Hz. Enes’e sorumluluğunu hatırlatıyor ve müşfik bir tavırla ona rehberlik 

ediyor. 

Sonuç ve Öneriler 
Hz. Peygamber (sav) gerçekleştirdiği eğitim ile insanlığa çağlar üstü mesaj ve 

ilkeler bırakmıştır. Nitekim Rahmet Peygamberi gerçekleştirmiş olduğu eğitim 

neticesinde cahiliye asrının karanlıklarında boğulan insanlığı aydınlığa çıkarmış ve 

insanları her bakımdan mükemmel insan seviyesine ulaştırmıştır. Hz. Peygamber’in (sav) 

terbiyesinden çocuklar da nasibini almış ve bu terbiyenin etkisi ile söz konusu çocuklar 

büyüdüklerinde bulundukları toplumlara her bakımdan örnek bireyler seviyesine 

çıkmıştır. 

Hz. Peygamber (sav), çocukları her zaman ciddiye almış, onlarla karşılaştığında 

çocuklara selam vermiş, onlarla yakından ve şefkatle ilgilenmiştir. Rahmet Peygamberi 

(sav), çocuklara yetişkin bir birey gibi değer vermiş fakat çocuklardan yetişkin bireyden 

beklenen olgunluğu beklememiş, çocuklardan ortaya çıkabilecek bazı kusurları hoşgörü 

ile karşılamış ve onlara müşfik bir tavırla rehberlik etmiştir.   

Hz. Peygamber (sav) genel olarak çocuk eğitiminde değer vermeyi, şefkati, sevgiyi, 

hoşgörüyü, kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa gibi tedricilik ilkesini 

dikkate aldığını ve belki de en önemlisi sözden ziyade tutum ve davranışları ile örnek 

olduğunu söyleyebiliriz.  

Hz. Peygamber’in (sav), çocukların eğitilmesi konusunda uygulamış olduğu ilkeler 

bizlere ve tüm zamanlara rehberlik edecek mahiyettedir. Bugün bizler de Hz. 

Peygamber’in (sav), çocuklara vermiş olduğu değeri ve çocuklarla olan iletişimini iyi 

analiz edip doğru modellememiz gerekir. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in (sav), çocuklara 

karşı yaklaşımını onlarla olan iletişiminin sırlarını her anne-baba ve eğitimcinin bilmesi ve 

söz konusu ilkeleri uygulaması, çocuk eğitiminde başarıya ulaşmada önemlidir.    

 

 
32 Bkz. Buhârî, Edeb, 39; Buhârî, Vesâyâ, 25; Müslim, Fedâil, 54; Ebû Dâvûd, Edeb 1.   
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YAHUDİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAM’DA ÇOCUĞUN MASUMİYETİ VE 

GÜNAHKÂRLIĞI ANLAYIŞININ DİNE GİRİŞ TÖRENLERİNE ETKİSİ 

 Salih ÇİNPOLAT 

Giriş 

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam yakın coğrafyalarda ortaya çıkmaları, kronolojik 

olarak birbirini takip etmeleri ve ilahi kaynaklı olmaları gibi birçok ortak özelliğe sahiptir. 

Yüklenilen anlamlar ve uygulamalar farklı olsa da birçok inanç, ibadet, kutsal kişi ve 

kavram her üç din için de önemlidir. Başlangıçta Yahudiliğin yanlış uygulamalarını 

eleştiren bir ihya hareketi olarak ortaya çıkan Hristiyanlık,1 zamanla İsrailoğulları 

dışındaki milletler arasında da yayılmış ve Yahudiliğin inanç ve uygulamalarının insanlığı 

kurtuluşa ulaştırmada yetersiz olduğunu savunmuştur. İslam dini de Hz. Âdem ile 

başlayan peygamberlik silsilesini kabul etmiş, Yahudilik ve Hristiyanlığa yönelik birçok 

eleştiri de bulunmuştur. Bu nedenle Yahudiliği iyice öğrenmeden Hristiyanlığı, Yahudilik 

ve Hristiyanlığı iyice öğrenmeden de İslam’ı doğru anlamak oldukça güçtür. Hemen her 

konuda olduğu gibi “çocuk” konusunda da İslam’ın hüküm ve öğretilerinin daha iyi 

anlaşılması için Yahudilik ve Hristiyanlığın inanç ve uygulamalarını bilmek gerekir. 

Böylece İslam’ın onayladığı, reddettiği, değiştirdiği ve dönüştürdüğü hükümler ortaya 

konularak konunun daha iyi kavranması sağlanmış olur.  

Bu çalışmada çocuğun, anne babasının işlediği iyi fiillerden veya günahlardan 

manevi açıdan etkilenip etkilenmediği üzerinde durulacak, bu anlayışın onun dinin bir 

üyesi olarak kabul edilmesine yönelik yapılan uygulamalara etkisi Yahudilik Hristiyanlık 

ve İslam açısından incelenecektir.  

1. Yahudilikte Çocuğun Masumiyeti veya Günahkârlığı 

1. 1.  İnsanlığın Çoğalması ve Günah 

Yahudiliğe göre Tanrı, evreni, dünyayı, bitkileri ve hayvanları yarattıktan sonra ilk 

insan Âdem’i ve eşi Havva’yı yaratmış, onları bir bahçeye yerleştirmiş ama oradaki 

ağaçlardan birine yaklaşmamaları konusunda uyarmıştır.2 Âdem ve Havva, Tanrı’nın 

yasakladığı ağacın meyvesinden yemeleri sonucu, Âdem çalışarak ve eziyet çekerek 

toprağı işlemekle; Havva ise, kocasına istek duymak, onun emri altına girmek, acı 

çekerek çocuk doğurmak ile cezalandırılmıştır.3 Buna göre insanların dünyada bu şekilde 

 
 Dr. Öğr. Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, salihcinpolat@kmu.edu.tr, 

ORCID: 0000-0003-2065-192X 
1 Mehmet Katar, “Tevhitten Teslise Geçiş Sürecinde Hıristiyanlık (Bir Yahudi İhya Hareketi Olarak Başlayan 

Hıristiyanlığın Evrensel Bir Din Haline Geliş Öyküsü)”, İslâmî Araştırmalar, 20/3, (2007): 330-339 
2 Kutsal Kitap (Yeni Çeviri), (İstanbul: Kitabı Mukaddes Yayınları, 2001), Yaratılış, 1/1-31; 2/1-25. 
3 Yaratılış, 3/1-24. 
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bir hayat sürmesi ve Yahudilerin tarihi süreçte çektiği sıkıntılar işlenen bu günahın ve 

Tanrı’nın cezalandırmanın genel bir yansımasıdır.4 Buna göre insanlığın çoğalmaya 

başlaması ile günah arasında sıkı bir ilişki vardır. 

İnsanlık yeryüzünde gittikçe çoğalırken Tanrı’ya karşı işlenen günahlar da artmıştır. 

Bu konuda Yahudi kutsal kitabında yer alan ifadeler şöyledir: “Rab baktı, yeryüzünde 

insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği 

sızladı. "Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip 

atacağım" dedi, "Çünkü onları yarattığıma pişman oldum." 5 Günahın yeryüzünde çok 

artması üzerine Tanrı bir tufan ile, Nuh’un ailesi ve gemideki hayvanlar dışında tüm 

canlıları yok etmiş,6 tufandan kurtulanlara ise yine çoğalmalarını emretmiştir.7 Nuh’un 

kendisine kurban sunmasından hoşnut olan Tanrı: “İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir 

daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan itibaren 

kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim.”8 diyerek insanın 

doğuştan kötülük yapmaya meyilli bir varlık olduğunu da açıklamıştır. Tanrı, Nuh ile 

insanlığı bir daha tufan yoluyla yok etmeyeceğine dair bir ahit yapmış ve gökkuşağı da 

(Tanrı’nın yayı) bu antlaşmanın belirtisi olmuştur.9 

Yahudi kutsal kitabına göre, tufandan sonra insanlık Nuh’un Ham, Sam ve Yafet(s) 

adlı üç oğlundan türemiştir. Nuh’un oğullarından Ham, birgün babasının çıplaklığını 

görmüş ve bunu da kardeşleri Yafet ve Sam’a anlatmıştır. Nuh, bu durumu anlayınca, 

Ham’ın oğlu Kenan’a yönelik: "Kenan'a lanet olsun, köleler kölesi olsun kardeşlerine.”10 

diyerek onu lanetlemiştir. Burada Ham’ın işlediği suçtan ötürü neden Kenan’ın 

lanetlendiği, Kenan’ın da bu suça ortak olup olmadığı, Nuh’un çıplaklığının görülmesinin 

ötesinde bir günah işlenip işlenmediği gibi birçok soru sorulabilir. Yahudi kaynaklarında 

bu konuda oldukça farklı açıklamalar yer almakta ve bu anlatımın Yahudilerin vadedilmiş 

topraklara yerleşirken kendilerine engel olarak gördükleri Kenanlılara yönelik bir tutum 

olduğu anlaşılmaktadır.11 

Nuh, diğer çocukları Sam ve Yafet’i ise: “Övgüler olsun Sam'ın Tanrısı RAB'be, 

Kenan Sam'a kul olsun. Tanrı Yafet'e bolluk versin, Sam'ın çadırlarında yaşasın, Kenan 

Yafet'e kul olsun."12 sözleriyle kutsamıştır. Yahudiler kendilerinin işte bu kutsanmış 

 
4 Ömer Faruk Harman, “Günah” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 14: 

281. 
5 Yaratılış, 6/5-7. 
6 Yaratılış, 7/1-24. 
7 Yaratılış, 8/17; 9/1, 7. 
8 Yaratılış, 8/21; bkz. Özdeyişler, 22/15. 
9 Yaratılış, 9/9-17. 
10 Yaratılış, 9/25 
11 Bkz. Mehmet Katar; “Nuh’un Laneti ile Arz-ı Mev’ud Arasındaki İlişki”, Bütün Yönleriyle Yahudilik, 18-19 

Şubat 2012 (Uluslararası Sempozyum) Dinler Tarihi Araştırmaları, VIII, 2012, s. 45-60 
12 Yaratılış, 9/26-27. 
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kardeşlerden Sam’ın soyundan geldiklerine inanır ve Sam’dan İbrahim’e kadar atalarının 

soy kütüğü kutsal kitaplarında sayılmıştır.13 Buna göre babanın işlediği iyilik(ler) soyunu 

da temiz ve kutsanmış kılarken, günahlar da kişinin soyunu etkilemekte ve çocukları bu 

“suç” ile doğmaktadır.  

2. 2. Yahudilikte Seçilmişlik Anlayışı 

Yahudiliğe göre Tanrı, “Siz Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız. Tanrınız Rab, öz 

halkı olmanız için, yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti.” diyerek birçok 

millet arasından İsrailoğullarını seçmiş14 ve onlarla farklı zamanlarda özel olarak 

ahit/antlaşma yapmıştır.15 Tanrı, Yahudilerin atası İbrahim ile yaptığı ahitte, “Seni çok 

verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak. Antlaşmamı seninle ve 

soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. Senin ve senden sonra soyunun 

Tanrısı olacağım. Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza 

dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların Tanrısı olacağım.”16 

diyerek İbrahim’i ve neslini kutsamış, onları bereketli kılmış ve kutsal topraklara mirasçı 

yapma vaadinde bulunmuştur. Daha sonra Musa ile Sina Dağı’nda yapılan ahitte, eğer 

Tanrı’ya itaat ederlerse bütün milletlerden üstün tutulacakları, bolluk, bereket ve zaferin 

onlara tahsis edileceği;17 itaatsizlik ettiklerinde ise helâk edilecekleri, kutsal topraklarını 

kaybedecekleri ve diğer milletlerin elinde eziyet çekmeye mahkûm olacakları 

vurgulanmıştır.18  

Yahudilikte Tanrı: “Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü 

ben, Tanrın Rab, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği günahın 

hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.”19 diyerek bu seçilmiş 

halkın başka tanrılar edinmesi durumunda, bunun cezasının sadece fiili işleyenden değil, 

çocuklarından hatta torunlarından ve torunlarının çocuklarından da (üçüncü ve 

dördüncü nesil) sorulacağını belirtmiştir. 

Yahudiliğe göre sadece suç ve günahların değil, iyiliklerin de sonraki nesilleri 

etkileyeceği ise, “Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.”20 

ve “Size bildirdiğim bütün bu buyruklara iyice uyun ki, size ve sizden sonra gelen 

 
13 Yaratılış, 11/10-32; 1. Tarihler, 1/17-27.  
14 Bkz. Yasa’nın Tekrarı, 7/6; 10/15; 14/2; 26/16-19; 28/9; Bkz. Yaratılış, 12/1-3; Mısır’dan Çıkış, 19-1-6; 

Levililer, 20/26.  
15 Ömer Faruk Harman, “Yahudilik” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2013) 

43: 206. 
16 Yaratılış, 17/6-8. 
17 Bkz. Yasa’nın Tekrarı, 7/12-13; 26/18-19; 28/1-14. 
18 Bkz. Yasa’nın Tekrarı, 8/19-20; 28/1-2, 15. 
19 Mısır’dan Çıkış, 20/5; Yasa’nın Tekrarı, 5/9. 
20 Bkz. Yasa’nın Tekrarı, 5/10; 20/6. 
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çocuklarınıza sürekli iyilik gelsin. Böylece Tanrınız Rab'bin gözünde iyi ve doğru olanı 

yapmış olacaksınız."21 ifadeleriyle dile getirilmiştir. 

Yahudilerin günlük dualarında söylediği “Tanrım, yarattığın, şekil verdiğin ve içime 

üflediğin ruh tertemizdir” ifadesine dayanarak insanların masum olarak dünyaya geldiği 

savunulsa da22 anne babanın fiillerinin çocuklarını etkilediği anlayışı kutsal kitaplarında 

açıkça yer almaktadır.  

Tanrı ile İsrâiloğulları arasındaki ilişki Yahudi kutsal metinlerinde “Tanrı-has 

kavim”, “kral-tebaa”, “efendi-köle”, “çoban-sürü”, “baba-oğul”, “anne-çocuk”, “koca-

karı”, “damat-gelin” gibi çeşitli metaforlara başvurularak anlatılmıştır. Bu nedenle 

Yahudiler kendilerini genel anlamda diğer milletler yanında “Tanrı tarafından seçilmiş ve 

üstün bir millet” olarak görmüşlerdir.23  

2. 3. İsrailoğulları Arasındaki Tabakalaşma ve Bunun Gelecek Nesillere Etkisi 

İsrailoğulları, kendilerini Tanrı tarafından seçilmiş bir millet olarak görseler de bu 

millete mensup olanların tamamı aynı statüde kabul edilmez. Toplumda bu statülerin 

oluşmasının dini, tarihi ve kültürel sebepleri vardır. Musa’nın önderliğinde Mısır’dan 

çıktıktan sonra çölde İsrailoğullarının, Tanrı’yı terk ederek buzağıya tapınması 

hadisesinde “Levililer” soyui Musa’nın yanında yer aldığından24 Tanrı tarafından 

seçilmiştir. Levililer arasında da Harun ve oğulları kutsanarak mabet hizmetlerinde 

görevlendirilmiştir.25 Bu anlamda Harun’un soyundan gelen din adamları “kohen” olarak 

en üst mertebede yer almıştır.  

M.Ö. 586-538 tarihlerindeki Babil Sürgünü döneminde bir yandan İsrailoğulları 

arasında milli duygular öne çıkmış, bir yandan da kendi aralarındaki dini, etnik ve sosyal 

ayrımlar/tabakalar daha belirginleşmiştir.26 Babil sürgününden sonra toplumda 

a)“Kohen”, (Harun’un soyundan gelen din adamları) b)“Levililer”, (Levililer 

sülalesinden/soyundan gelenler) c)sıradan/tam İsrailoğlu, d)“Hallal” (din adamı sınıfının 

kendisine yasak kadınla evliliğinden doğan çocuk), e)“Mühtedi”, (Yahudiliği sonradan 

kabul etmiş kimse/Ger Tsadik) f)“Özgürlüğüne kavuşmuş erkek”, g)“Mamzer” 

(evlenmeleri dinen yasak olanların cinsel ilişkisi sonucu doğanlar), h)“Netinim” 

(Amorlulardan olan Givonluların çocukları), i)“Şetuki” (babasının kim olduğu belli 

olmayan çocuk), j)“Asufi” (Metruk çocuk) olarak adlandırılan farklı sosyal tabakalar 

 
21 Yasa’nın Tekrarı, 12/28. 
22 George Robinson, Essential Judaism (A Complete Guide to Beliefs Customs And Rituals) (New York: Atria 

Paperback, 2000), 142; Tracey R. Rich, “Birth And The First Month Of Life” 
http://www.jewfaq.org/birth.htm (Erişim: 04/09/2020). 

23 Harman, “Yahudilik”, TDVİA, 43: 206; bkz. Salime Leyla Gürkan, “Kur’an’a Göre Seçilmişlik Kavramı ve 

İsrailoğulları’nın Seçilmişliği Meselesi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, 13, (İstanbul: 2005): 25-61. 
24 Mısır’dan Çıkış, 32/25-35. 
25 Levililer, 8/1-36; Çölde Sayım, 3/1-12; 32; 39-45. 
26 Salime Leyla Gürkan, “Yahudilikte İhtida Meselesi”, İslam Araştırmaları Dergisi, 7, (İstanbul: 2002): 35-36. 

http://www.jewfaq.org/birth.htm
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oluşmuştur. Bu tabakalar arasındaki sosyal ilişkiler kısıtlanmış hatta evliliğin genellikle 

aynı tabaka üyeleri arasında olması gerektiği benimsenmiştir. Buna göre evlenme 

kurallarına aykırı birlikteliklerden doğan, babasının kimliği bilinmeyen ve buluntu 

çocuklar toplumda çeşitli adlarla damgalanmış (mamzer, şetuki, asufi…) ve sıradan 

İsrailliye göre bazı haklardan mahrum olarak alt tabakadan sayılmıştır.27 Çünkü Yahudi 

kutsal kitabına göre: "Gayr-ı meşru doğan çocuk Rab'bin topluluğuna girmeyecek. 

Soyundan gelenler de onuncu kuşağa dek Rabbin topluluğuna girmeyecektir.28 

Geleneksel Yahudi toplumunda bir Kohen bir Levili’den, sıradan bir İsraloğlu bir 

Mamzer’den, bir Mamzer bir Netinim’den, bir Netinim bir Mühtedi’den, bir Mühtedi de 

azatlı bir köleden öncelikli ve üstün görülmüştür.29 Buna göre bir çocuk, anne babasının 

kimliğinden ve toplumsal statüsünden etkilenmekte, eğer anne babası bir suç/günah 

işlemişse çocuk da buna göre değerlendirilmektedir.  

2. 4. Yahudilikte İsrailoğullarından Olmayanların Durumu 

İsrailoğulları Mısır’dan çıktıktan sonra, onlara “vaat edilen topraklarda”30 yaşayan 

Hititler, Girgaşlılar, Amorlular, Kenanlılar, Perizliler, Hivliler ve Yevuslular gibi milletlerin31 

tüm üyeleri (çocukları da dâhil) mutlak düşman olarak görülmüş ve onlarla antlaşma 

yapılmaması ve hemen ortadan kaldırılmaları gerektiği bildirilmiştir.32 Tanrı’nın, “Şimdi 

git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait her şeyi tamamen yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Erkek, 

kadın, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür."33 emrinde de çocuklar anne 

babalarından ayrılmamış ve öldürülmeleri istenmiştir. 

Yahudiliğin kutsal kitabında “Rabbin topluluğu” olarak belirtilen, Tanrı’nın seçkin 

kullarının arasına kabul edilmeyecek kişiler şöyle açıklanır: “Erkeklik bezi ezilmiş ya da 

erkeklik organı kesilmiş kişi Rab'bin topluluğuna girmeyecek. "Yasa dışı doğan biri Rabbin 

topluluğuna girmeyecek. Soyundan gelenler de onuncu kuşağa dek Rabbin topluluğuna 

girmeyecektir. Ammonlu ya da Moavlı biri Rabbin topluluğuna girmeyecek. Onların 

soyundan gelenler de onuncu kuşağa dek asla Rabbin topluluğuna girmeyecek. Mısır'dan 

çıktığınızda yolda sizi ekmek ve suyla karşılamadılar. Aram-Naharayim'deki Petor 

 
27 Babylonian Talmud, (BT), (The Standard Formatted PDF and HTML Editions), (Babylonian Talmud’a yapılan 

atıflarda, (http://halakhah.com/) adresindeki English Babylonian Talmud esas alınmıştır.) Kiddushin, 69a; 
bkz. Eldar, Hasanov, “Yahudi Hukukunda Evlilik Engelleri”, Dinlerde Nikâh Milletlerarası Tartışmalı İlmi 
Toplantısı, (İzmir: 2012), s. 38. 

28 Yasa’nın Tekrarı, 23/2. 
29 Gürkan, Salime Leyla, Yahudilik, İstanbul: İsam Yayınları, 2012, s. 245. 
30 Yaratılış, 15/18-21; ayrıca bkz. Yaratılış, 12/7; 13/l4-17; 17/8; 28/13-14; 35/12, 48/3-4; Çıkış, 6/4; 13/5, 11; 

33/2; Levililer, 14/34; 25/38; Sayılar, 13/2, 29. 
31 İsrail oğullarının ele geçireceği topraklarda yaşayan kabilelerin adları ve sayısı konusunda ilgili pasajlarda 

değişiklikler gözlemlenir. Vadedilmiş topraklar veya Kenan bölgesi ile ilintili olarak belirtilen kabileler 
şunlardır: Kenliler, Kenizliler, Kadmonlular, Hititler, Perizliler, Refalılar, Amorlular, Kenanlılar, Girgaşlılar, 
Yevuslular, Hivliler. Bkz. Çıkış, 13/5, 33/2, 34/l 1; Tesniye, 7/1; 1. Kralllar, 9/20. 

32 Yasa’nın Tekrarı, 7/1-4; 20/16-17; Sayılar, 33/51-56. 
33 1. Samuel, 15/3. 

http://halakhah.com/
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Kenti'nden Beor oğlu Balam'ı size lanet okuması için ücretle tuttular. Ne var ki Tanrınız 

Rab Balam'ı dinlemek istemedi. Sizin için laneti kutsamaya çevirdi. Çünkü Tanrınız Rab 

sizi seviyor. Kuşaklar boyunca onların esenliği ve iyiliği için çalışmayın. "Edomlulardan 

iğrenmeyeceksiniz. Onlar kardeşinizdir. Mısırlılardan da iğrenmeyeceksiniz. Çünkü onların 

ülkesinde yabancı olarak yaşadınız. Onlardan doğan üçüncü kuşak çocuklar Rabbin 

topluluğuna girebilir."34 Bu ifadelere göre evlilik dışı bir ilişki sonucu dünyaya gelen bu 

gayr- ı meşru çocukların onuncu kuşağa kadar nesilleri; İsrailoğullarına düşmanlık eden 

Ammonlu ve Moavlıların onuncu kuşağa kadar çocukları; Edomlular ve Mısırlıların ise 

üçüncü kuşağa kadar çocukları Tanrı’nın topluluğuna giremeyecektir. Bu durumda 

insanların işlediği günahlar onuncu nesle kadar çocuklarını etkilemektedir. Yani bir 

çocuk, üç-beş nesil önceki dedesinin işlediği bir fiilden dolayı suçlu/günahkâr sayılacak ve 

o “günahkâr kişinin” çocukları veya torunu olarak dünyaya gelmiş olması nedeniyle de 

bazı haklardan veya imtiyazlardan yararlanamayacaktır.  

İsrailoğullarından olmayanlara yönelik olarak, “Senin malın olacak köleye ve 

cariyeye gelince, köleleriniz ve cariyeleriniz çevrenizdeki milletlerden olmalı. Onlardan 

köle ve cariye satın alabilirsiniz. Ayrıca aranızda yaşayan yabancıların çocuklarını, ister 

ülkenizde doğmuş olsun ister olmasın, satın alıp onlara sahip olabilirsiniz. Onları miras 

olarak çocuklarınıza bırakabilirsiniz. Yaşamları boyunca size kölelik edecekler.35 denilerek 

“yabancıların” köle ve cariye olarak sürekli kullanılabileceği hatta miras olarak sonraki 

nesillere devredileceği belirtilmiştir. 

Yahudi kaynaklarında İsrailoğullarından olmayanlar ve putperestler için “Nohri”, 

“Goy”, “Zar” “Oved”, Avoda Zara” ve “Akum” gibi çeşitli terimler kullanılır. Yahudilerin 

güçlü olmadığı ve diğer ulusların arasında yaşadıkları dönemlerde putperestler ile barışçıl 

amaçlı görüşme ve hediyeleşme mümkünse de, Yahudilerin güçlü olduğu durumlarda 

putperestlerin Yahudi devletinde oturmalarına dahi izin verilemez.36 “Goy” olarak ifade 

edilen “yabancılar” ancak Nuh kurallarını (Puta tapmama, hırsızlık yapmama, Tanrı’ya 

küfretmeme, cinsel ahlaksızlıktan kaçınma, adli durumlar tesis etme, adam öldürmeme, 

canlı hayvandan et koparıp yememe)37 kabul ettiğini açıkça beyan ederse İsrail 

topraklarında yaşamasına müsaade edilebilir.38  

 
34 Yasa’nın Tekrarı, 23/1-8. 
35 Levililer, 25/44-46; diğer milletlerin köle olarak kullanılması hakkında bkz. Yeşu, 9/21-27; Hakimler 1/28-

35; 1. Krallar, 9/20. 
36 The Mıshnah, (Translated From The Hebrew With Introduction And Brief Explanatory Notes by Herbert 

Danby) London: Oxford University Press 1972. Abodah Zarah, 10/ 5-6. 
37 Bkz. Eldar Hasanov, “Yahudi Ahit Geleneğinde Nuh Kanunları ve Nuhilik”, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), (İstanbul 20129): 79-106. 
38 The Mishnah, (Abodah Zarah, 10/5-6. 
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Bunların yanında yabancılar için kullanılan bir ifade de “Ger”dir.39 Ger, İsrailoğulları 

tarafından koruma altına alınmış, belli hakları ve sorumlulukları olan, dini uygulamalara 

katılımları ve yasaklara uymaları beklenen, ancak İsrailoğullarının sahip olduğu her 

imtiyazdan yararlanamayan İsrailoğulları dışındaki kabilelere mensup kişiler olarak tarif 

edilir.40 Ger sınıfı, kendi arasında “Ger Tsadik” ve “Ger Toşav” olarak ikiye ayrılır: Ger 

Tsadik, Yahudiliği tamamen kabul eden (mühtedi), Ger Toşav ise Yahudiliği tam olarak 

kabul etmese de bazı hükümleri kabullenen kişi anlamında kullanılır. Buna göre Ger 

Toşav/yerleşik yabancı “dine yarı girmiş, kısmi vatandaş” olarak değerlendirilir ve bu 

durum Yahudi olmayan bir insanın Yahudi topraklarında alabileceği en üst seviyedir.41 

Ger sınıfı Yahudilikteki birçok dini emirlere uymakla yükümlü olsa da Yahudiler 

tarafından “yabancı” olarak görülür ve bu durum onların çocukları için de geçerlidir. 

Yahudilikte insanların Yahudi olup olmadıklarının değerlendirilmesinde, toplumsal 

statülerin belirlenmesinde, din ve devlet hizmetlerinde görev almada anne babanın 

kimliği etkilidir. Evlilik dışı ilişki sonucu doğanlar ve İsrailoğullarına düşmanlık edenler 

hem kendileri hem de onuncu kuşağa kadar torunları “suçlu” veya “günahkâr” sayılır. 

İsrailoğullarına yardımcı olan ve düşmanlık etmeyenler ise ancak üçüncü kuşaktan sonra 

bazı haklardan yararlanabilir.42 Bu anlamda hem anne babanın kimliği hem de işledikleri 

iyi ya da kötü fiiller çocukları etkilemekte ve toplumsal konumlarında önemli rol 

oynamaktadır. 

2. 5. Yahudilikte Çocuğun Dine Giriş/Kabul Töreni: Sünnet 

Ortodoks Yahudiliğe göre bir çocuğun annesi ve babası Yahudi ise o, doğuştan 

Yahudi sayılır ve babasının toplumdaki konumuna sahip olur. Yahudi olmanın temel şartı 

Yahudi bir anneden doğmak olduğundan, çocuğun babası Yahudi olup annesi Yahudi 

değilse, o çocuk “Yahudi” sayılmaz.43 Buna göre Yahudilikte, İsrailoğullarına mensup bir 

anneden doğan çocukların doğuştan seçilmişliğine ve diğer milletlerden üstün olduğuna 

inanılır. Ancak buna rağmen Yahudi annenin doğurduğu her erkek çocuğun, dinin/Yahudi 

toplumunun bir üyesi olması için, Tanrı’nın İsrailoğulları ile yaptığı antlaşmanın bir 

belirtisi sünnet edilmesi gerekli görülür.  

Tanah’taki ifadelere göre Tanrı, İbrahim’in soyunu çoğaltacağını, soyundan krallar 

çıkaracağını, geniş topraklarda hükümranlık vereceğini belirtmiş ve “Tanrı İbrahim'e, ‘Sen 

ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız’ dedi. Seninle ve soyunla yaptığım 

 
39 Bkz. Ariel Pikar, “Dindar Siyonist Hahamların Fetvalarında İsrail Devletindeki Yahudi Olmayanların Statüsü” 

(Çev: Eldar Hasanov), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16/30, (Sakarya: 2014): 263-286. 
40.Bkz. Gürkan, “Yahudilikte İhtida Meselesi”, 35-36.  
41 Pikar, 263-286; Baki Adam, “Yahudiliğin Hıristiyanlığa ve İslâm’a Bakışı, Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 37, (Ankara: 1997), C. s. 336-338. 
42 Bkz. Mısır’dan Çıkış, 20/5; Yasa’nın Tekrarı, 5/9; 23/1-8; 1. Samuel, 15/3; Pikar, 263-286. 
43 BT, Kiddushin, 68b; Mark Washofsky, Jewish Living, (A Guide to Contemporary Reform Practice), (New 

York: URJ Press, 2001): 133-135. 
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antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet 

olmalısınız, sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. Evinizde doğmuş ya da 

soyunuzdan olmayan herhangi bir yabancıdan satın alınmış köleler de içinde olmak üzere 

sekiz günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu. 

Evinizde doğan ya da satın aldığınız her çocuk kesinlikle sünnet edilecek. Bedeninizdeki 

bu belirti sonsuza dek sürecek antlaşmamın simgesi olacak. Sünnet edilmemiş her erkek 

halkının arasından atılacaktır, çünkü antlaşmamı bozmuş demektir."44 buyruğu ile sünnet 

olmanın zorunluluğunu ve önemini vurgulamıştır. Sünnet olma emri geldiğinde İbrahim, 

evindeki tüm erkekleri/hizmetçileri ve o zaman on üç yaşında olan oğlu ismail’i sünnet 

etmiş; kendisi de aynı gün doksan dokuz yaşında iken sünnet olmuştur.45 İbrahim daha 

sonra doğan oğlu İshak’ı da Tanrı’nın kendisine buyurduğu gibi sekiz günlük iken sünnet 

ettirmiştir.46 

Tanah’ta, “Sünnet edilmemiş her erkek halkının arasından atılacaktır, çünkü 

antlaşmamı bozmuş demektir."47 denilerek sünnet emrine uymama durumunda cemaat 

dışına atılma cezası zikredilmiştir. Yine de Yahudi din bilginlerine göre sünnetsizlik günah 

kapsamında olsa da kişinin Yahudi olma özelliğini kaybettirmez. Çünkü Talmud’a göre bir 

Yahudi sünnetli olmasa da Yahudi olma özelliğini, bir yabancı (goy) da sünnetli olsa da 

“goy” olma özelliğini kaybetmeyecektir.48. Çünkü bir kişiye Yahudi kimliğini kazandıran 

özellik temelde Yahudi bir anneden doğmuş olmasıdır.49 

Yahudi kutsal kitabında çocukların doğumunun sekizinci günü sünnet edilmesi 

gerektiği açıkça zikredildiğinden günümüzde Yahudiler erkek çocuklarını doğumunun 

sekizinci günü sünnet ettirmeye çok önem verir.50 Sekiz sayısı Yahudi kültüründe 

sonsuzluğu ifade ettiğinden, çocuğu doğumunun sekizinci günü sünnet ettirmek Yahudi 

toplumunun sürekli var olacağının bir göstergesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca büyük 

krallıklar kuran birçok millet yok olup gitmişken sayıca az olmalarına rağmen Yahudilerin 

varlığını devam ettirmelerinin doğaüstü bir gücün korumasında olduklarını gösterdiği ve 

bu korumada, çocukların sekizinci gün sünnet edilmesinin ve Tanrı ile ahitleşmenin 

öneminin büyük olduğuna inanılır.51 

 
44 Yaratılış, 17/1-14. 
45 Yaratılış, 17/23-27. 
46 Yaratılış, 21/4. 
47 Yaratılış, 17/14. 
48 BT, Abodah Zarah, 27a; Sanhedrin, 99a. 
49 BT, Kiddushin 68b; Durmuş Arık, Buhara Yahudileri, Ankara: Berikan Yayınları, 2011, s. 195-196; Gürkan, 

Yahudilik, 177. 
50 Anita Diamant, - Karen Kushner, How to Raise A Jewish Child, -A Practical Handbook For Family Life-,New 

York: Schocken Books, 2008, 181. 
51http://www.sevivon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3:berit-

mila&catid=78&Itemid=122 (Erişim: 01.12.2020). 

http://www.sevivon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3:berit-mila&catid=78&Itemid=122
http://www.sevivon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3:berit-mila&catid=78&Itemid=122
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Yahudilikte, Antik dönemde çocuk sünneti daha basit şekilde ebeler tarafından 

icra edilmişken, Rabbani dönemden itibaren bu konuda özel eğitim almış tecrübeli bir 

görevli (mohel) tarafından yapılmaya başlanmıştır.52 Bu yüzden Ortodoks Yahudiler 

tarafından Yahudi olmayan bir doktorun yaptığı sünnet, haham onu kutsamış olsa da, 

geçerli bir "brit mila" olarak kabul edilmez. Çünkü derinin kesilmesi yani sünnet işlemi, 

dini bir tören olarak dindar bir Yahudi tarafından yapılmalıdır.53 Reformist ve 

Muhafazakâr Yahudilere göre ise, sünnet töreni ile ilgili bilgisi olan ve dua ederek bu 

töreni kutsayabilecek yetkin kadın ya da erkek doktorlar sünnet edebilir.54 

Sünnet töreni esnasında bir kısmı ritüele eşlik eden “rabbi” veya “mohel” 

tarafından, bir kısmı da bebeğin babası tarafından okunan Tanrı’nın yüceliği ve 

mükemmelliğinin vurgulandığı kutsama ve şükür dualarına katılımcılar da iştirak eder. 

Çocuğun babası: “Hamdolsun sana, ebedi olan, Tanrımız, bizi buyruklarıyla kutsallaştıran 

ve bu çocuğu Abraham’ın cemaatine katmayı bize emreden, dünyanın hükümdarı!” 

dediğinde, orada hazır bulunanlar da “cemaate nasıl girdiyse, dine, evliliğe, iyi işlere de 

öylece girsin.” diye dua eder. Böylece çocuk, Tanrı ve İbrahim’in adı anılarak kutsanır, 

Tora’ya uygun yaşaması, iyi bir kısmetinin ve şansının olması dilenir. Çocuğa ad verme 

işlemi de sünnet esnasında gerçekleşir. Mohel ya da rabbi/kantor, şarabı kutsayarak 

biraz içer ve çocuğa da birkaç damla damlatır. Sonra çocuk annesine teslim edilir. 

Böylece Yahudi toplumuna bir üyenin daha katılmış olduğuna inanılır. Bu tören 

esnasında “minyan” denilen en az on yetişkin Yahudi’nin ve özellikle çocuğun babasının 

hazır bulunmasına özen gösterilir.55 

Yahudiler tarafından erkek çocuklar için düzenlenen sünnet törenlerine (brit mila) 

karşılık, kız çocuklarının doğumunu sevinçle karşılama, akrabalara şükür yemeği verme, 

bu yemekte kız çocuğu için iyi bir kısmet, gelecek, şans dileme ve onu kutsama amacıyla, 

mezheplere göre “Brit Bat”, “Simhat Bat”, “Zeved ha Bat” olarak değişik adlarla ifade 

edilen törenler de yapılır.56 Brit Bat töreninin dini anlamda bir zorunluluğu ve belirli bir 

zamanı yoktur. Annenin kutlama için kendini sağlık açısından iyi hissettiği bir zamanda 

evde veya sinagogda yapılabilir. Genellikle bu törende başlangıçta çocuk için kutsama 

amaçlı dualar okunur. Tören yapılacak yerde mumlar, kandiller yakılır. Bazı aileler erkek 

çocukların sünnetinde olduğu gibi Mesih’in müjdecisi olarak kabul edilen İlyas’ın 

sandalyesini de törende hazır bulundurur. Şarap kutsanarak bir damla çocuğa verilir. 

Böylece kız çocuğunun Yahudi toplumunun bir üyesi olduğuna ve kuşaklar boyu süren 

Tanrı ile ahitleşmeye dâhil olduğuna inanılır. Bu törende çocuğu kutsama ifadeleriyle 

 
52 BT, Shabbat, 137a-b; Salime Leyla Gürkan, Sünnet” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 

2010, 38: 156. 
53 Washofsky, 143. 
54 Diamant-Kushner, 182; Robinson, 147. 
55 Bkz. Washofsky, 141-142; Diamant-Kushner, 182-183; Gürkan, Yahudilik, 177. 
56 Washofsky, 141; Robinson, 149-150. 
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birlikte, elini Tora rulolarına dokundurma, çocuğu dua şalı ile sarma, suya daldırma gibi 

uygulamalar da yapılır. Kız çocuklarına genelde suya daldırma işleminden sonra ad verilir. 

Tören sonunda davetlilere bir yemek ziyafeti düzenlenir. Misafirler de bebeğin ömrünün 

hayırlı olması dileklerini sunarlar.57 

Yahudilikte erkek çocukların sağlık açısından ciddi bir problemi yoksa doğumunun 

sekizinci günü sünnet edilmesine; kız çocukları için de erkek çocuklarına düzenlenen 

sünnet törenine benzer bir tören ya da kutlama yapılmasına önem verilir. Böylece çocuk, 

Yahudi cemaatinin bir üyesi olarak kabul edilmiş ve kutsanmış olur. 

2. Hristiyanlıkta Çocuğun Masumiyeti veya Günahkârlığı 

Hristiyanlıkta Tanrı’nın İsrailoğulları ile “ahit” yaptığı kabul edilse de, Tanrı’nın 

İsa’nın şahsında insanlıkla “yeni bir ahit” yaptığına ve önceki ahitleri yürürlükten 

kaldırdığına inanılır. İsa, son akşam yemeğinde kendi eti ve kanını bu yeni ahdin sembolü 

olarak göstermiş,58 Pavlus da (ö. 64/67) “Sina Ahdi/Eski Ahit” ile “Yeni Ahit” arasında 

önemli farkları vurgulamıştır.59 Buna göre “Eski Ahit” sadece İsrailoğullarına yönelik iken, 

“Yeni Ahit” diğer insanları da kapsamaktadır.60 Bu nedenle Hristiyanlıkta, Yahudi kutsal 

kitaplarına “Ahd-i Atîk/Eski Ahit (Eski Antlaşma)”, İsa’nın ahdini anlatan kutsal metinlere 

ise “Ahd-i Cedîd/Yeni Ahit (Yeni Antlaşma)” denilmiştir.61 

2. 1. Hristiyanlıkta Seçilmişlik Anlayışı 

Hristiyanlığın kutsal kitabında İsa’nın, Yahudiler tarafından beklenen “Mesih” 

olduğunu vurgulanması amacıyla, İbrahim’e hatta Âdem’e kadar soy ağacına yer verilmiş 

olsa da62 sadece Yakup’un soyundan gelen İsrailoğullarının değil, diğer insanlardan da 

Tanrı’nın lütfuna mazhar olanların “seçildiği” kabul edilmiştir.63 Böylece hem etnik hem 

de dini boyuta sahip ama aynı zamanda her ikisini de aşan ilahi ve gizemli bir seçilmişlik 

anlayışı ortaya çıkmıştır.64 

“Yeni Ahit”e göre İsa, o dönemdeki Yahudi şeriatı gereği “yabancı” kabul edilen ve 

konuşulması, muhatap alınması, derdinin dinlenmesi uygun görülmeyen kadınlar ile de 

görüşmüş ve sorunlarını çözmüştür.65 İsa’dan sonra Pavlus, İsrailoğulları dışındaki 

milletlere de İsa’nın mesajını duyurmayı amaçlamıştır. İsa’nın mesajının İsrailoğullarıyla 

 
57 Bkz. Diamant-Kushner, 184-188,191. 
58 (Matta 26/28; Luka 22/20),  
59 (2. Korintliler 3/6-18). 
60 (Matta 28/19-20). 
61 Mehmet Aydın, “Kitab-ı Mukaddes”, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, (Konya: Din Bilimleri Yayınları, 2005): 

396. 
62 Matta, 1/1-17; Luka, 3/23-38. 
63 Romalılar, 9/23-26. 
64 Gürkan, “Kur’an’a Göre Seçilmişlik Kavramı ve İsrailoğullarının Seçilmişliği Meselesi”: 35-36. 
65 Matta, 15/21-28; Markos, 7/24-30; Yuhanna, 4/5-30. 
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mı sınırlı olduğu ve Yahudiliğin kurallarının herkese uygulanıp uygulanmayacağı 

konusunda çıkan anlaşmazlıkları çözmek amacıyla 49/50 yıllarında Antakya’da bir konsil 

toplanmıştır. Kudüs’ten gelenler Hristiyanlığı yeni kabul edenlerin sünnet olması ve 

Yahudiliğin tüm diğer kurallarına uyması gerektiğini savunsa da, sonuçta İsa’nın 

buyruklarına uymak için sünnet olmak gerekmediğine, hangi renk, ırk ve soydan olursa 

olsun her insanın bu yeni anlayışı kabul edebileceğine karar verilmiştir. Böylece 

Hristiyanlık belli bir soya bağlı kapalı bir dini topluluk olma durumundan, herkesin 

katılabileceği açık bir topluluk haline dönüşmüştür.66 

İsa, “Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte 

yaşarız.”67 diyerek herhangi bir ayrım gözetmeden herkesin kendisini sevebileceğini 

vurgulamıştır. Bu anlamda Hristiyanlıkta belli bir ırkın ya da soyun yüceltilmesi doğru 

bulunmaz ve Yahudilikteki sadece belirli bir soya mensup olanların seçilmişliği anlayışı 

reddedilerek vaftiz ile Kutsal Ruh’u edinmiş her ırktan ve soydan insanın kurtuluşa 

erebileceğine inanılır. “Mesih'e vaftiz olunanlarınızın hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne 

Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı vardır. Hepiniz Mesih İsa'da 

birsiniz. Ve eğer Mesih'e aitseniz, o zaman İbrahim'in soyundansınız, vaade göre de 

mirasçılarsınız.”68 ifadelerinde de vaftizin herkesi “kurtuluşa” erdirdiği ve bu “kurtuluş”ta 

ırk ayrımı yapılmadığı vurgulanır.  

İsa ile ilgili İncil’de yer alan, “İsa hâlâ halka seslenmekteyken, annesiyle kardeşleri 

geldi. O'nunla konuşmak isteyerek dışarıda durdular. Birisi İsa'ya, ‘Bak’ dedi, ‘annenle 

kardeşlerin dışarıda duruyor, seninle konuşmak istiyorlar.’ İsa, kendisiyle konuşana şu 

karşılığı verdi: ‘Kimdir annem, kimdir kardeşlerim?’ Eliyle öğrencilerini göstererek, ‘İşte 

annem, işte kardeşlerim!’ dedi. ‘Göklerdeki Babamın isteğini kim yerine getirirse, 

kardeşim, kız kardeşim ve annem odur.”69 anlatımına göre din ve iman kardeşliği soy 

kardeşliğinden daha önemlidir.70 

Hristiyanlığa göre insanlar, Tanrı’nın suretinde yaratılmış, “Mesih İsa”nın kurban 

edilmesi/çarmıha gerilmesi ile kurtarılmışlardır. Hepsi ayrım gözetilmeksizin aynı 

saygınlığa sahiptir. Bu nedenle herkes cinsiyetine, ırkına, rengine, toplumdaki yerine, 

diline bakılmaksızın değerlidir.71 Ancak tarihsel veriler incelendiğinde Hristiyan 

dünyasında, çoğu siyasi kaynaklı olsa da, dini makamlar olan Kiliselerin de desteklediği, 

Katolikler tarafından heretik olarak görülen bazı toplumsal gruplara, farklı mezhep 

 
66 Ahmet Hikmet Eroğlu, “Hıristiyanlığın Bölünme Sürecine Genel Bir Bakış” Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 41, 2000: 310-311. 
67 Yuhanna, 14/23. 
68 Galatyalılar, 3/27-29. 
69 Matta, 12/46-50; Markos, 3/31-35; Luka, 8/19-21. 
70 Luka, 14/25-26; 18/29-30. 
71 Catechism Of The Catholic Church, Libreria Editrice Vaticana, USA: Liguori Publications, 1994): 469-470 

(1934-1935). 
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mensuplarına, farklı ırklara, Afrika kökenli siyahi insanlara karşı birçok ayrımcı 

uygulamalar yapılmıştır.72 Hristiyanlar arasında anne babası bilinmeyen çocuklar, “fulius 

nullius” adıyla “gayr-ı meşru/piç” olarak damgalanmış ve kilisede eğitim almalarına izin 

verilmemiştir. İngiltere’de 1739 yılında kimsesiz çocukların barınması, tedavisi ve eğitimi 

için bir hastane kurulmuş, buraya birçok yerden ve kişilerden yardım geldiği halde 

Kilise’den bir yardım veya bağış gelmemiştir. Buna rağmen çocuklar iyi bir Hristiyan 

olarak yetiştirilmeye çalışılmıştır.73 

2. 2. Hristiyanlıkta Asli Günah İnancı 

İsa’nın yeni doğan çocukların günahkâr (asli günah) olarak doğdukları ve bu 

günahlarından kurtulmaları için vaftiz edilmeleri gerektiğine dair bir açıklaması veya 

uygulaması yoktur. “Yeni Ahit”teki anlatımlara göre İsa, çocukları saf ve masum olarak 

görmüş, onlarla iyi ilişkiler kurmuş74 ve çocuk masumiyetiyle Tanrı’ya iman etmek 

gerektiğini vurgulamıştır.75  

Hristiyan teolojisinde günah, “asli günah” ve “fiili günah” olmak üzere ikiye 

ayrılır.76 Asli günah, Âdem ve Havva’nın Tanrı’nın sözüne muhalefet ederek yasakladığı 

ağaçtan yemeleri ile ortaya çıkan ve onların soyunu da etkileyen bir durumdur: Tanrı, 

Âdem’i yarattıktan sonra bir bahçeye yerleştirmiş ve "Bahçenin her ağacından istediğin 

gibi ye, fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin çünkü ondan yediğin gün 

mutlaka ölürsün."77 demiştir. Buna göre bahçenin ortasında bulunan iyilik ve kötülüğü 

bilme ağacından yemenin cezası ölümlü olmaktır. Ancak yılanın kışkırtmasıyla yasak 

ağaçtan önce Havva sonra da Adem yemiştir. Böylece Tanrı’ya karşı gelinmiş ve ilk günah 

işlenmiştir. Bunun üzerine yılan, kadın ve adam cezalandırılmıştır: Yılan lanetlenmiş, 

insanoğlunun düşmanı olma, karnı üzerinde sürünme ve toprak yeme ile; kadın gebelik 

sıkıntıları ve doğum sancıları çekme, kocasının hâkimiyetine girme ile; adam ise toprağı 

işleme ve yiyeceğini ondan çıkarmaya mahkum olma ile cezalandırılmış ve Aden 

Bahçesi'nden çıkarılmışlardır.78  

Pavlus, bu olayla ilgili, “Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya 

girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.”79 ve “Tek bir suç 

bütün insanların mahkûmiyetine yol açtı… ve bir adamın söz dinlemezliği yüzünden 

 
72 Bkz. Haught, James A., Kutsal Dehşet Dinsel Cinayetler Tarihi, (Çev.: Uğur Alkapar), Aykırı Yayıncılık, 

İstanbul 1999, 40-49, 53-92; http://www.badnewsaboutchristianity.com/gab_racism.htm (Erişim: 
28/11/2020). 

73 http://www.badnewsaboutchristianity.com/gak_children.htm (Erişim:26/11/2020) 
74 Bkz. Matta, 18/1-6; 10-11. 
75 Bkz. Markos, 9/33-37; Luka, 9/46-48; Markos, 10/13-16; Matta, 19/13-15; Luka, 18/15-17; Luka, 10/21. 
76 Günay Tümer, “Asli Günah” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul: TDV Yayınları, 1991, 3: 

496-497. 
77 Yaratılış, 2/4-17; 3/3. 
78 Bkz. Yaratılış, 3/1-24. 
79 Romalılar, 5/12. 

http://www.badnewsaboutchristianity.com/gab_racism.htm
http://www.badnewsaboutchristianity.com/gak_children.htm
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birçoğu günahkâr kılındı…”80 diyerek ilk günahın insanlığı etkilediğini belirtmiştir. 

Hristiyanlıktaki “asli günah” (Peccatum Originis) terimini ilk defa Augustinus’un (354-

430) doktrinleştirdiği kabul edilse de ondan önce Pavlus’un açıklamaları buna temel 

olmuştur.81 

Augustinus’a göre Âdem tüm insanlığı temsil ettiğinden onun işlediği günah da 

çocuklarına sirayet etmiştir. Dolayısıyla dünyaya gelen her çocuk bu asli günah ile doğar. 

Bu durumu bir topluluğa üye olan bütün bireylerin tek bir beden, bütün toplumun ise tek 

bir insan olarak görülmesine benzetmiştir. Âdem’den doğan insanlar, tek bir bedenin 

organları gibidir. Bedendeki organlardan her biri, söz gelimi el, kendi iradesiyle değil, 

ruhun iradesiyle hareket eder. Bu sebeple elin işlediği bir cinayet, sadece ele ait bir 

günah olarak görülemez. Bu suç, ruhun iradesiyle yapıldığı için bütün bedene aittir. 

Bunun gibi, yeni doğan bir çocuğun sahip olduğu aslî günah bu çocuğun değil, ilk 

babasının yani Âdem’in iradesiyle işlenen bir suçtur ve bu sebeple Âdem’den gelen 

bütün insanları etkilemiştir.82 Bu günahtan kurtulmanın tek yolu vaftiz edilmektir. 

Kartaca Konsilinde (418) asli günahın varlığı, ölümün ilk günahın neticesi olduğu ve küçük 

çocukların günahtan kurtulmak için vaftiz edilmeleri gerektiği ilan edilmiştir. Böylece asli 

günahın olmadığını ve nesilden nesile geçmediğini savunan Pelaigus'un (360-418) fikirleri 

de reddedilmiştir.83 

Augustinus, Adem’in işlediği günah nedeniyle insanların ölümlü olduğunu84 

dolayısıyla asli günahın da erkek yani baba yoluyla çocuklara sirayet ettiğini 

vurgulamıştır. Buna göre İsa, babasız olarak dünyaya geldiğinden ve ruhunu “Kutsal 

Ruh”tan aldığından asli günah ona bulaşmamıştır.85 

Tanah’ta yer alan, “Rab Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Âdem’i 

oraya koydu. Ve ona, Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu, Ama 

iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.”86 

ifadelerini değerlendiren Thomas Aquinas (1225-1274) ise, Âdem’in yasak meyveyi 

yediği gün hemen ölmediğine dikkat çekerek, Kutsal Kitap’taki ifadenin “öleceksin” 

olarak değil de, “ölüme mahkûm edileceksin” şeklinde anlaşılması gerektiğini 

savunmuştur. Ölüm, Âdem’e günahının karşılığında bir ceza olarak verildiğine göre o, 

başlangıçta ölümsüz olarak yaratılmıştır. Bütün insanlar, hatta yeni doğan bebekler bile 

öldüğüne göre, herkes Âdem’in işlediği günahı işlemiş ve dolayısıyla aslî günahla bu 

 
80 Romalılar, 5/18-19. 
81 Tümer, “Asli Günah”, 496. 
82 Muhammet Tarakçı, “St. Thomas Aquinas’a Göre Aslî Günah”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, 15/1, (Bursa 2006): 312-313; Harman, “Günah” 14/281. 
83 Ömer Faruk Harman, “Mes’ûliyetin Şahsiliği Açısından İlk Günah Problemi”, Kur’ân-ı Kerim’de Mes’ûliyet 

[Kaynağı, Sınırları, Sonuçları], İstanbul: Ensar Neşriyat 2006, s. 424-425; Tarakçı, 316. 
84 Romalılar, 5/12. 
85 Tarakçı, 316-317.  
86 Yaratılış, 2/15-17. 
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dünyaya gelmektedir. Fakat bu, dünyaya gelen insanların bizzat işlediği bir günah 

değildir. Zira iradelerini kullanamadıkları için bebek ve çocukların günah işlemeleri söz 

konusu olamaz. O halde dünyaya gelenlerin sahip oldukları günah, onlara daha 

öncesinden insanlığın menşeinden geçmiş olmalıdır. Yani günahın sonraki nesillere 

geçmesi, Âdem’in işlediği ilk günahın taklit ve tekrar edilmesi nedeniyle değildir. Böyle 

olsaydı sadece günah işleyenlerin ölümle cezalandırılmaları gerekirdi. Hâlbuki “Yeni 

Ahit”te de ifade edildiği gibi, ölüm Âdem’in günahına benzer bir günah işlemeyenler 

üzerinde de hükmünü sürdürmüştür ve sürdürmektedir.87 Dolayısıyla, bu dünyaya gelen 

insanların ölmeleri, kendilerinin işledikleri bir günahın değil daha önceden gelen bir 

günahın sonucudur.88 

2. 3. Hristiyanlıkta Asli Günahtan Kurtuluş ve Dine Giriş/Kabul Töreni: Vaftiz 

Kelime olarak, “suya dalmak” “yıkanmak”, “temizlenmek” gibi anlamlara gelen 

vaftiz, Hristiyanlığa göre, dine girmek, "asli günahtan", kirli geçmişten temizlenmek ve 

kutsal hayat tarzına kavuşmak amacıyla ve belli usullere riayet etmek suretiyle su ile 

yapılan bir sakrament (ayin)'dir.89 

Hristiyanlık öncesi birçok din ve kültürde de su, bir arınma unsuru olarak 

kullanılmıştır.90 İsa da, çağdaşı olan ve insanları tövbeye çağırarak Ürdün nehrinde vaftiz 

eden “Vaftizci Yahya” tarafından vaftiz edilmiştir.91 

Pavlus'a göre Âdem nasıl bu günahı sebebiyle bütün insanlığı ölümlü kılmışsa, İsa 

da bütün insanlığın maruz kaldığı bu günahtan çarmıha gerilerek insanlığı kurtarmış ve 

ölümü yenmiştir.92 İsa’dan sonra insanların Âdem’in soyu olmaları nedeniyle taşıdıkları 

“asli günahlarından” kurtulmalarının tek yolu da vaftiz olmaları ve gönülden İsa’ya iman 

etmeleridir.93 Bu nedenle çocukların asli günahlarından kurtulmaları için doğumlarından 

hemen sonra, Tanrı’nın insanlara hak etmedikleri halde karşılıksız sunduğu vaftiz lütfunu 

almak için vaftiz edilmeleri gerekir.94 Çocuklar doğumdan hemen sonra tek başlarına 

hayatta kalamayacağından, anne babalarına bağlı olarak “imanlıların topluluğu”nun bir 

üyesi sayılarak vaftiz edilmelidir.95 

 
87 Romalılar, 5/14. 
88 Tarakçı, 311. 
89 Bkz. Mustafa Erdem, Hıristiyanlıktaki Vaftiz Anlayışı Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 1993, cilt: XXXIV, s. 133.     
90 Erdem, s. 134-136. 
91 Matta, 3/13-16; Markos, 1/9-11; Luka, 3/21-22. 
92 Bkz. Romalılara Mektup, 5/1-21; 6/8-11, 22-23; 1. Korintliler, 15/20-22; Galatyalılar, 3/13-14; 1. Yuhanna, 

2/2. 
93 Galatyalılar, 3/10-14. Romalılar, 5/12-21; 6/3-5; Koloseliler, 2/12. 
94 Yuhanna, 1/ 4, 10, 19;Titus, 3/5. 
95 Bkz. http://aam.s1205.t3isp.de/sorularin-kronolojisi/buetuen-sorular/soru-194-yeni-dogmus-bir-cocuk-

nasil-guenahkar-olabilir-ki-vaftiz-edilmesi-gerekli-olsun-tr.html?L=2 (Erişim: 03/12/2020). 

http://aam.s1205.t3isp.de/sorularin-kronolojisi/buetuen-sorular/soru-194-yeni-dogmus-bir-cocuk-nasil-guenahkar-olabilir-ki-vaftiz-edilmesi-gerekli-olsun-tr.html?L=2
http://aam.s1205.t3isp.de/sorularin-kronolojisi/buetuen-sorular/soru-194-yeni-dogmus-bir-cocuk-nasil-guenahkar-olabilir-ki-vaftiz-edilmesi-gerekli-olsun-tr.html?L=2
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Hristiyan inancına göre İsa ölümden dirildikten sonra, “Gökte ve yeryüzünde bütün 

yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin.”96 emrini vererek vaftizin gerekliliğini 

vurgulamıştır. Ancak İsa’nın insanları vaftiz edip etmediği konusunda birinde 

kendisinin,97 diğerinde ise öğrencilerinin yetişkinleri vaftiz ettiği98 şeklinde iki farklı 

açıklama vardır.  

İnanışa göre vaftiz olan kimse, İsa'nın yolundan giderek Âdem’in günahkâr 

durumundan sıyrılır ve düşüşten önceki (cennetteki) konumuna geri döner. Vaftizin 

temel unsuru su olduğundan, vaftizle “Nuh Tufanı” arasında da bir benzerlik kurulur. 

Buna göre vaftiz işleminde suya dalan kimselerin günahlarından dolayı sularda boğulan 

insanları temsil ettiği, sudan çıktıklarında ise İsa sayesinde, yeni bir hayata kavuşan 

günahsız insanlar olduklarına inanılır.99 Vaftiz sadece tüm günahları silmekle kalmaz, aynı 

zamanda kişiyi yeni bir insan,100 Tanrı doğasına katılma hakkı kazanan Tanrı’nın evladı,101 

Mesih’in üyesi,102 Mesih ile birlikte mirasçı103 ve Kutsal Ruh’un tapınağı104 haline 

dönüştürür. 

Hristiyanlıkta çeşitli gayelerle yapılması gerekli görülen vaftizin kimlere ve ne 

zaman yapılacağı hususu tartışma konusudur. Zira vaftizin yapılış gayesi, onun yapılacağı 

zaman ile yakından ilgilidir. Nitekim her insanın asli günah ile doğduğuna inananlar, bu 

günahtan temizlenmek için, doğumundan belli bir süre sonra çocukların vaftiz edilmesini 

gerekli görmüştür. Buna karşı çıkan bazı teologlar ise, henüz kendileri ile ilgili karar 

veremedikleri için çocukların vaftiz edilmesini uygun bulmamıştır. Augustinus, 

çocuklarda asli günahın bulunduğunu, bu günahı temizlemek için vaftiz edilmeleri 

gerektiğini savunmuştur. Vaftizi, Yahudilikteki sünnetin Hristiyanlıktaki karşılığı olarak 

görenler, Yahudilikte çocukların küçük yaşta sünnet edildikleri noktasından hareketle, 

Hristiyan babanın da çocuğunu Kilise'ye üye olarak vaftiz edilmeleri gerektiğini 

savunmuştur.105 Bu görüşe katılmayanlar ise vaftizi Hristiyanlığı seçmenin bir işareti 

olarak kabul etmiş ve insanın belli bir fiziki ve akli olgunluğa erdikten sonra kendi isteği 

ile vaftiz olması gerektiğini belirtmiştir.106 

 
96 Matta, 28/18-19. 
97 Yuhanna, 3/22 
98 Yuhanna, 4/1-3. 
99 Mircea Bkz. Eliade, İmgeler Simgeler, (Çev: Mehmet Ali Kılıçbay), (Ankara: Gece yayınları, 1992): 187-188; 

Erdem, “Hıristiyanlıkta Vaftiz Anlayışı Üzerine Bir Araştırma”, 143. 
100 2. Korintliler, 5/17. 
101 Galatyalılar, 4/5-7. 
102 1 Korintliler, 6/15; 12/27. 
103 Romalılar, 8/17. 
104 Bkz. 1 Korintliler, 6/19. 
105 Resullerin İşleri, 10/48, 16/15, 33; 18/8. 
106 Erdem, 144-147. 
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Hristiyanlıktaki genel kabule göre, Âdem’in Aden Bahçesi’nde iken işlediği günah, 

irsiyet yoluyla tüm insanlığa bulaştığından çocuklar “asli günah” ile doğar. Çocuğun bu 

asli günahtan kurtulmasının yolu ise vaftiz edilmesidir. Çocuk, vaftiz sayesinde İsa’nın 

çarmıhta ölüp sonra tekrar dirilerek ölümü yendiği gibi, suya dalarak adeta ölmekte, İsa 

ile bütünleşmekte ve günahtan kurtularak yeniden tertemiz olarak dirilmektedir.107 

Böylece günahkâr olarak doğan çocuğun ancak vaftiz edilip temizlendikten sonra 

Hristiyan cemaatinin bir üyesi olabileceğine inanılmaktadır. 

3. İslam’da Çocuğun Masumiyeti veya Günahkârlığı 

İslam Dini, Hz. Âdem ile başlayan peygamberlik silsilesini kabul eder ve Hz. 

Muhammed’in de son peygamber olduğunu belirtir.108 Buna göre özellikle Yahudilik ve 

Hristiyanlığın inanç ve uygulamalarının yanlışlığı eleştirilerek, İslam’ın Allah katın katında 

geçerli tek din olduğu vurgulanır.109 İslam’ın inanç ve uygulamalarının iyice 

anlaşılabilmesi için Yahudilik, Hristiyanlık ve cahiliye dönemi Arap inancı hakkında da 

bilgi sahibi olmak gerekir. Çünkü İslam, kendisinden önceki inanç ve uygulamalardan 

bazısını devam ettirirken, bazılarını da değiştirmiş veya tamamen reddetmiştir. Çocuğun, 

anne babasının günahlarından etkilenip etkilenmediği konusu da bu kapsamdadır. 

Yahudilik ve Hristiyanlığın bu konudaki inanç ve uygulamaları bilindiğinde İslam’ın 

hükümleri daha iyi anlaşılacaktır. 

3. 1. İslam’da Hz. Âdem ve İlk Günah 

İslam’da, Yahudilik ve Hristiyanlıkta olduğu gibi Âdem ve eşi Havva’nın Allah’ın 

yasakladığı bir fiili işledikleri kabul edilir. Ancak onların bu hatasının irsiyet yoluyla tüm 

insanlığa geçtiği ve doğan çocukların da asli günah ile doğduğuna inanılmaz. Kur'an-ı 

Kerim’de Âdem’in işlediği hata/günah şöyle anlatılır: "Ey Âdem! Sen ve eşin cennette 

kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. 

Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine 

vesvese verdi ve onlara: (Öyle ise, yasak ağacın meyvesinden yiyin ki melek olasınız yahut 

cennette ebediyyen kalasınız) Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da 

(cennette) ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt 

verenlerdenim diyerek onlara yemin etti. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. 

Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet 

yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? 

Şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi? diye seslendi. Dediler ki: Rabbimiz! Biz 

kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden 

oluruz. Allah dedi ki: Birbirinizin düşmanı olarak inin (oradan). Size yeryüzünde bir 

 
107 Bkz. Romalılar, 6/3-5; Koloseliler, 2/11-12; Markos, 6/16; Galatyalılara, 3/27; Titus, 3/ 4-6; Resullerin 

İşleri, 2/38; 22/16. 
108Kur’an-ı Kerim Meali, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2009, Ahzab, 40. 
109 Ali İmran 3/19. 



Salih Çinpolat                                                                                       | 327 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 – Şanlıurfa) 

zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır. Allah dedi ki: Orada yaşayacaksınız, orada 

öleceksiniz ve oradan (mahşere) çıkarılacaksınız.” (Bakara, 2/35-36; ayrıca bkz. Araf, 

7/19-25; Ta ha, 20/115-121.) Bu ayetlere göre Allah, Âdem ve eşine sakınmasını istediği 

bir fiili yapmalarından dolayı kızmış ve onları cennetten çıkararak yeryüzünde yaşamaya 

mahkûm etmiştir. Daha sonra Âdem ve eşi bu davranışlarından dolayı tövbe ettiğinde,110 

Allah da onların tövbesini kabul etmiştir.111  

İslam’a göre bu olay Âdem'in şahsında insan neslinin, Allah tarafından imtihana 

tabi tutuluşunun bir başlangıcı olarak görülür. Herkesin yaptığı veya kazandığının 

karşılığının yine kendisine olduğu, kimsenin başkasının günah yükünü 

taşımadığı/taşımayacağı vurgulanır.112 İslam'da, Yahudilikte ve Hristiyanlıkta olduğu gibi 

Âdem’in işlemiş olduğu günahın sonraki nesillere intikal etmesi tarzında bir inanç yoktur.  

3. 2. İslam’da Seçilmişlik Anlayışı 

İslam’a göre Allah, “Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir 

balçıktan yarattık” (Ali İmran, 3/33-34). diyerek tüm insanların özünün aynı olduğunu 

vurgulamıştır. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın, Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ve İmrân ailesini seçip 

âlemlere üstün kıldığı ve bunların birbirlerinden gelen nesiller olduğu belirtilmiştir.113 

Bunun yanında “seçilenlerin”, inanan ve iyi işler yapan kimseler olduğu, Nuh, İbrahim, 

Lut, İsmail, İshak, Yakup, Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun, Elyesa, Yunus, 

Zülkifl, Zekeriya, Yahya, İlyas, İsa gibi peygamberlerin seçildiği ancak eğer Allah’a ortak 

koşup iyi amel işlemeselerdi onların da amellerinin boşa gideceği açıklanmıştır.114 Bu 

seçme ve yardımın tek sebebi belirli bir aile ya da soydan gelmek değildir. Çünkü Hz. 

İbrahim, Allah’tan kendi soyundan da kendisi gibi önderler çıkarmasını dilediğinde, 

zalimler için bunun mümkün olmayacağı belirtilmiştir.115 Hz. Nuh tufan esnasında oğluna 

gemiye binmesi için seslenmiş, ancak o gelmeyip boğulmuştur. Allah boğulanların 

cehennemlik olduğunu bildirince bu duruma üzülen Hz. Nuh: "Ey Rabbim! Şüphesiz 

oğlum da ailemdendir. Senin vâdin ise elbette haktır. Sen hâkimler hâkimisin." diye dua 

etmiştir. Allah ise: “Ey Nuh! O asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir 

iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme! Ben sana cahillerden 

olmamanı tavsiye ederim.” diyerek kan akrabalığının Allah’a isyan durumunda önemli 

olmadığını vurgulamıştır.116 İslam’a göre Allah katında en değerli kişi belli bir kavmin ya 

da ailenin üyesi değil, O’ndan en çok sakınan takva sahipleridir.117 

 
110 Araf, 7/23. 
111 Bkz. Bakara, 2/37; Taha, 20/122. 
112 Enam, 6/164. 
113 Bkz. Ali İmran, 3/33-34. 
114 Bkz. En’am, 6/82-88; Sad, 38/45-49. 
115 Bakara, 2/124. 
116 Hud, 11/41-47. 
117 Hucurat, 49/13. 
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Hz. Muhammed de Veda Hutbesi’nde: “Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da 

birdir. Bir Arap’ın Arap olmayana, kara derilinin beyaz deriliye takva dışında bir 

üstünlüğü yoktur”118 diyerek buna açıklık getirmiştir. 

Kur’an-ı Kerim’de, Yahudilerin geçmişte diğer toplumlara göre üstün kılındığı, 

nimetler verildiği ve yardım edildiğinden bahsedilir.119 Ancak bu tür ifadelerden sonra 

gelen ayetler incelendiğinde bu seçilmişliğin sürekli, sonsuz ve ırka dayalı bir seçilmişlik 

ya da üstünlük olmadığı anlaşılır. Örneğin; “Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve 

sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o 

günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz; hiç kimseden (Allah izin 

vermedikçe) şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz; onlara asla yardım da yapılmaz” 

(Bakara, 2/47-48). ayetlerinde İsrailoğulları’nın üstün kılınmış olmalarının ahirette 

hesaba çekilirken bir toleransa dönüşmeyeceği vurgulanır. Kur’an-ı Kerim’de Yahudilerin 

ve Hristiyanların Allah ile yaptıkları ahde sadık kalmadıkları için lanetlendikleri ve bu 

nedenle Allah katında üstünlüklerinin devam etmediği de belirtilmiştir.120  

Hz. Muhammed’in, kızı Fatıma’ya, iyi ameller işlemesi gerektiğine, çünkü ahirette 

babasının peygamber olmasının ona fayda sağlamayacağına yönelik tavsiyeleri de121 

İslam’da çocuğun doğuştan kutsal veya seçilmiş olmadığını, sorumluluğun bireysel 

olduğunu ve herkesin işlediği fiillere göre değerlendirileceğini ortaya koymaktadır.  

3. 3. İslam’da Çocuğun Masumiyeti 

İslam dinine göre çocuklar “fıtrat üzere” doğar.122 “Fıtrat”, ilk yaratılış sırasında 

Allah’ın insan tabiatına bahşettiği yaratanını tanıma eğilimi, ruh temizliği gibi olumlu 

yetenek ve yatkınlıklar olarak anlaşılmıştır.123 Hz. Muhammed de her doğan çocuğun 

fıtrat üzere doğduğunu, sonra anne babasının onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi 

yaptığını124 belirterek çocukların doğuştan masum ve günahsız olduklarını vurgulamış ve 

çocuğun yetişmesinde anne babanın, ailenin ve içinde yaşanılan toplumun etkisine 

dikkat çekmiştir. Buna göre çocukların yaratılış, tabiat ve mizaç bakımından temiz ve 

masum olarak yaratıcısını kabul edebilecek özellikte doğduklarına inanılır. Nitekim 

Kur’an-ı Kerim’de insanların hiçbir şey bilmez durumda dünyaya geldikleri125 ve doğuştan 

kimsenin suçlu ya da günahkâr olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanır. Anne 

babasının zina etmesi sonucu doğan bir çocuk da, bu anlamda günahkâr sayılamaz.   

 
118 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5: 411. 
119 Bkz. Bakara, 2/47, 122; Duhan, 44/32; Casiye, 45/16. 
120 Maide, 5/12-15. 
121 Buharî, Vesâyâ 11; Tefsir (26) 2; Müslim, İman, 348-352. 
122 Rum/30/30; 
123 Hayati Hökelekli, “Fıtrat”, TDVİA, İstanbul 1996, XIII/47. 
124 Buhâri, Cenaiz,79 (112-113), 92 (139); Kader, 2 (6); Müslim, Kader, 22-25 (2658); Ebu Davud, Sünne, 17. 
125 Nahl, 16/78. 
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Kur’an-ı Kerim’de: "Her kim doğru yolu bulursa kendi öz canı için hidayete ermiş 

olur, her kim saparsa yine kendi nefsinin zararına sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının 

yükünü yüklenmez."126 ayetiyle ahlaki ve dini sorumluluğun tamamen şahsi olduğu ve 

kurtuluşun işlenen amellere göre gerçekleşeceği vurgulanır.127 

Netice olarak İslam’da bir çocuğun, anne babası hangi ırk, meslek, renk, soy ve 

sosyal statüye sahip olursa olsun o günahsız, korunmaya muhtaç, özel bir varlık olduğu 

kabul edilir. Bu nedenle de çocuğun dine-topluma-cemaate girişi veya kabulü anlamında 

bir törenin yapılması gerekli görülmez. 

Sonuç 

İnsan, ölümlü bir varlık olduğundan dünyada varlığını devam ettirmesinin tek yolu 

çocuk sahibi olmasıdır. Çocuğun anne babasının “kutsallığından” veya 

“günahkârlığından” etkilenip etkilenmediği, dinlerin insan anlayışına göre değişmektedir. 

Yahudiliğe göre Tanrı, İsrailoğullarını diğer milletler arasından seçmiş ve üstün kılmıştır. 

Bu kutsallık ve seçilmişlik de nesilden nesile geçmektedir. İsrailoğulları arasında da 

Levililer sülalesi diğerlerinden üstündür. Yahudiler arasında kişilerin işlediği bazı fiiller, 

onların toplumsal olarak daha aşağı tabakalarda görülmesine neden olmuştur. Bu 

tabakalaşmanın ise sonraki nesillere de sirayet ettiğine ve çocukların da anne babasının 

statüsüne tabi olduğuna inanılır. Yahudi olmak için annenin Yahudiliği çok önemli görülse 

de dine girişin alameti olarak sünnet uygulaması ve bu amaçla yapılan dini tören oldukça 

önemlidir.  

Hristiyanlık, Yahudiliğin sadece İsrailoğullarının seçilmişliğine dayanan anlayışını 

genişleterek, vaftiz olarak Tanrı’nın inayetine mazhar olmuş herkesin kurtuluşa 

erebileceğini savunur. Ancak ilk insan Âdem’in ve eşi Havva’nın işlediği günahın 

çocuklarına da sirayet ettiğine ve her çocuğun “asli günah” ile doğduğuna inanılır. Bu 

günahkârlık durumundan kurtulmanın tek yolu ise vaftiz olmaktır. Vaftiz olmayan çocuk, 

Hristiyan cemaatinin bir üyesi kabul edilmez.  

İslam dinine göre, tüm insanlar topraktan yaratıldığından herkesin özü aynıdır. 

İnsanlar sahip olduğu ırka, renge veya soya göre değil amellerine göre 

değerlendirilecektir. Buna göre belirli bir milletten, soydan, toplumsal statüden ya da 

ebeveynin işlediği fiilden dolayı çocuklar, kutsal/seçilmiş ya da suçlu/günahkâr olarak 

değerlendirilemez ve her çocuk “fıtrat” üzere masum olarak doğar. Çocukların anne 

babasından devraldığı bir suç veya günahı olmadığından tüm çocuklar İslam 

dininin/toplumunun doğal üyesi kabul edilir. 

İslam’ın çocuk konusundaki bu anlayışı, Yahudilik ve Hristiyanlık ile birlikte 

değerlendirildiğinde daha iyi anlaşılır. Yahudilik ve Hristiyanlığa göre çocuğun, kendisini 

 
126 İsra, 17/15. 
127 Bkz. Bakara, 2/134, 286; Nisa 4/111; Lokman, 31/33; Gafir, 40/17; Bakara, 2/134. 
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“kurtuluşa erdirecek kutsal topluluğa” dâhil olması için bazı işlemlerden geçmesi gerekir. 

Yani çocuk, doğduğu anda bir nevi suçlu, günahkâr, yabancı, kutsanmaya muhtaç ve 

eksik bir varlıktır. Bu nedenle kutsal cemaatin bir üyesi olabilmesi için çocuğun, dini bir 

tören ile “kutsanması, arındırılması, işaretlenmesi ve onaylanması” gerekir. İslam’a göre 

ise, her çocuk “fıtrat” üzere doğduğundan İslam dininin de doğal üyesi sayılır ve dine 

girişi veya kabulü anlamında dini bir uygulama/tören gerekmez. 
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GAZZÂLÎ VE MEVLÂNÂ ÖRNEĞİNDE SÛFÎLERE GÖRE ÇOCUK EĞİTİMİ 

Ali TENİK  

 

Giriş 

Tasavvuf, sûfînin/sâlikin eğitim serüveni olan seyr u sülûk terbiye sürecini 

kemâle/olgunluğa ulaşmanın temel taşı olarak kabul etmektedir. Bu terbiye, “Hakikat-i 

Muhammediyye” anlayışı gereği hem ontolojik hem de epistemolojik olarak yerine 

getirilmesi gereken bir süreçtir. Hz. Peygamber, sûfîlerin hayatlarının her aşamasında ve 

her konusunda eğitimlerini ve terbiyelerini alacakları rehber zattır. Tasavvuf eğitim ve 

terbiyesi, Allah’ın muradı ve Hz. Peygamber’in sünneti çerçevesinde 

gerçekleştirmektedir. Aynı şekilde sûfîlerin Hz. Peygamber’e olan muhabbetinin diğer bir 

göstergesi de her sûfî tarîkatının silsilesi kendisiyle başlamaktadır. 

Allah, Hz. Peygamber’e bütün mevcudatı cehâletin ve mâsivânın karanlığından 

kurtaran ilmini verdi.1 Allah, Hz. Peygamber’e verdiği ilmi şu şekilde ifade etmektedir: 

“O, Allah’tan insanlara gelen bir nurdur.” (el-Maide 5/15). Sûfîlere göre, Hz. Peygamber, 

Allah’ın ilmini en kâmil anlamda yaşayan ve bilen olarak Allah ilminin “aklı”dır. Allah’ın 

ilmini insanlara ulaştırmada kendisi “kalem” mesabesindedir.2 Bun yüzden sûfîler, 

yaşanılacak ilmin Allah’ın kitabında, afakta/bütün mevcudatta, enfûsta/insanın 

benliğinde varolduğunu bu ilâhî ilminde sınıra ve sayıya gelmediği şuuruyla hareketle her 

nefeste her adımda bu ilmi yaşamayı farz kabul ederler. 

Bu perspektifle değerlendirildiğinde Hz. Peygamber, sûfîlerin hayatlarının her 

konusunda ilimlerini aldıkları şahsiyettir. O, ilim konusunda Hak ile halk arasında köprü 

görevini üstlenen en mümtaz şahsiyettir. Hz. Peygamber, ilim almak için Allah’a yönelir, 

Allah’tan aldığı ilmi de bizzat nasıl yaşayacağını insanlara göstererek ulaştırır.3 O, 

Allah’tan aldığı bu ilimle her yaştaki her seviyedeki insanları karanlıklardan aydınlığa 

ulaştıran kılavuz, rehber yani üsve-i hasene şahsiyettir.4 Zira Allah, bütün peygamberleri 

kendi ilmini insanlara kendi hayatları üzerinde öğretmek ve insanları her türlü cehaletten 

arındırmak için göndermiştir (Al-i İmrân 3/164). 

Tasavvuf terbiye anlayışına göre, her sûfî/sâlik, alim bir zatın rehberliğiyle 

eğitimini/seyr u sülûkunu tamamlaması ve bu terbiyenin silsile yoluyla Hz. Peygamber’in 

 
 Doç. Dr., Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
1 Muhyiddîn İbnü’l-Arabî, el-Fütûhâtü’l-mekiyye (Beyrut: 1418/1998), 2: 130. 
2 Abdülkâdir Geylânî, Sırru’l-esrâr ve mazhâru’l-envâr fî mâ yuhtâcu, thk. Halid Muhammed (Dımeşk: Dâru’s-

Senâbil, 1415/1994), 43-55. 
3 Suad Hakîm, el-Mu‘cemü’s-sûfiyye, el-hikmetü fî hûdûdi’l-kelime (Beyrut: 1981), 471. 
4 Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i şerif, trc. Veled İzbudak (Konya: Konya Büyükşehir 

Belediyesi Yayınları, 2004), 4: 1861-63. 
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ahlâkıyla ahlâk yaşaması temel esastır.5 Sûfîlere göre, bu terbiye ve eğitim süreci anne 

rahminden başlayarak ölüme kadar devam eder. Fakat sûfilerin ekseriyetine göre, anne 

rahminden önce neslin Allah’ın istikametinde yaşaması için gereken hassasiyet 

gösterilmelidir. Bu duruma da meşhur sûfî Bâyezîd-i Bistâmî’nin (ö.234/848) babası 

annesiyle evlendiğinde kırk gün annesine yaklaşmaz. Nedeni sorulunca, yediği şüpheli 

yiyeceğin bedeninde temizlenmesi için beklediğini ifade eder.6 Bu bilinçle sûfiler, yalnızca 

insanların değil, aynı şekilde diğer varlıkların ilâhî murad istikâmetinde terbiyesini elzem 

bir konu olarak görmektedirler. Muhakkik sûfîler, her insanın idrak gücüne ve yaş 

aralığına göre faklı eğitim ver terbiye metodu takip etmişlerdir. Onun için sûfîler, anne 

rahminde iken özellikle Hz. Peygamber’in gösterdiği istikâmetle anneleri tarafından 

verilen telkinlerle ilk terbiyelerini aldıklarını ve bu terbiye aşaması ileriki yaşlarda 

alınacak eğitimin temelini teşkil ettiğini ifade ederler.7 

Hayatı bir terbiye ve eğitim süreci olarak gören sûfiler, çocuk eğitimine kayda 

değer bir önem ve hassasiyet gösterirler. Sûfîlerin çocuk eğitiminin anlaşılması ve 

bueğitimde takip ettikleri metodu, Ebû Hamîd Muhammed el-Gazzâlî (ö. 505/1111) ve 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 672/1273) gibi iki önemli muhakkik âlim sûfinin 

anlayışlarını irdelemek sûfilerin çocuk eğitimine verdikleri önemi açık bir şekilde ortaya 

koyacaktır.  

1. Gazzâlî’de Çocuk Eğitimi 

Gazzâlî, eğitimi ve öğretimi, insanın kendi benliğinde başlatılmasını söyler. Çünkü 

kişinin sağlıklı bir eğitim alması dışarıdan yapılan müdahalelerle başarıya ulaşması 

zordur. Bu suyun yerin derinliklerinden çıkmasına benzetilebilir.8 Yani Gazzâlî, eğitimin 

amacının, insanda mevcut bulunan potansiyelin kuvveden fiile çıkarılması olarak 

görmektedir. Ona göre bilgi, her nesnenin özünü; eğitim ise, bu özü açığa çıkarma 

kudretini temsil eder. Onun için eğitim de âlim, tohum ekene, öğrenci de toprağa 

benzer. Potansiyel olan bilgi, tohum; bilfiil olan bilgi, meyve konumundadır. Öğrencinin 

nefsi/benliği kemâl/olgunluğa ulaşınca meyveli bir ağaca yahut denizin dibinden çıkan 

mücevhere benzer bir üretkenliğe kavuşur.9 

Gazzâlî, Allah’ın yarattığı varlıkları iki guruba ayırır. Birinci gurup varlıklar, 

insanların eylemlerinden etkilenmeyen varlıklardır; gök ve yıldızlar gibi yaratılanlar. İkinci 

gurup varlıklar ise, terbiye eğitimini alabilecek özelliklerle yaratılan varlıklardır. Bu 

varlıklar eğitime ve terbiyeye ihtiyacı olan varlıklardır. Örneğin hurma çekirdeği ne 

 
5 Şehabeddin Ebû Hafs Ömer b. Muhammed es-Sühreverdî, Avârifü’l-maârif (Beyrut: y. y, 1403/1983), 96. 
6 Abdulhalim Mahmud, Sultânü’l-ârifîn Ebû Yezid el-Bestâmî (Kahire: Dâru’l-Meârif, ts.), 15. 
7 Ali Tenik, Ahmed Kuddûsî ve Tasavvuf Düşüncesi (İstanbul: Bor’lu Ahmet Kuddusi Vakfı Yayınları, 2012), 31. 
8 Ebû Hamîd Muhammed el-Gazzâlî, Mizanu’l-‘amel, thk. Süleyman Dünya (Beyrut: Daru Mearif, 1384/1964), 

336. 
9 Gazzâlî, er-Risâletü’l-ledûnniyye, mecmû’atu’r-resâil, thk. İbrahim Emin Muhammed (Mısır: Mektebetü’t-

tevfîkiyye, 1328/1910), 247. 
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hurma ağacıdır ne de elma ağacıdır. Ancak bu tohumda bulunan potansiyeli insan 

aşılama yoluyla hurma ağacı olarak yetiştirebilir. Hurma çekirdeği insanın müdahalesiyle 

ağaç olabiliyor. Fakat insandaki öfke ve şehveti arzuları da kökünde sökülüp temizlemek 

mümkün değil, ancak bu duyguların terbiye edilmesi mücâhede ve riyazet eğitimiyle 

mümkün olur. İnsanların kurtuluşu ve Allah’a vuslatı bu şekilde gerçekleşebilir.10 

Gazzâlî’ye göre, bireyin illeri yıllardaki kişiliğinin oluşmasında çocukluk döneminde 

aldığı eğitim ve ahlâk terbiyesi önemlidir. Zira çocukluk döneminin etkisi kalıcı ve sürekli 

olandır. Çocukların eğitimi, üzerinde durulması gereken hayati konuların başında 

gelmektedir. Gazzâlî, yeni doğan bir bebeğin ilk eğitimini, Hz. Peygamber’in sünnetinde 

de olduğu gibi bir sıralamaya tabi tutar. Yeni doğan bir çocuk, İslâm’daki temizlik 

anlayışının simgesi olarak yıkandıktan sonra beyaz bir beze sarılır ve sürekli temiz kalması 

sağlanır.11 Beyaz giydirilmesinin nedeni m3asivâdan arınmasının göstergesidir. Bunun 

ardından da Hz. Peygamber’in sünneti gereği çocuğa anne sütünden önce tatlı 

yiyeceklerin verilmesi sağlanır.12  

Gazzâlî, bebeklik döneminden sonra çocuğun ilkin nesnelerin ve olayların 

varlığından haberdar olması, ikinci aşamada bunlara inanması ve son olarak da bunları 

doğrulması gerektiğini ifade eder. Bu görüşünü de meşhur sûfî Ebû Muhammed Sehl b. 

Abdillah et-Tüsterî’nin (ö. 283/896) çocukluğunda yaşadığı bir olayla açıklar. Sehl, üç 

yaşındayken dayısı Muhammed b. Suver’in namaz kılışını izler. Dayısı Sehl’e “Seni 

yaratan Allah’ı hatırlamak ister misin?” diye sorar. Sehl, “Allah’ı nasıl hatırlar ve anarım?” 

diye cevap verir. Dayısı, “Yatağına girdiğinde üç defa sessizce “Allah benimledir, Allah, 

beni görür ve yaptıklarıma şahittir” cümlesini söyler. Bunun üzerine Sehl, dayısının 

öğrettiği cümleyi her gece yatmadan önce tekrarlar. Sonra dayısına bunu sürekli tekrar 

ettiğini anlatır. Dayısı, daha sonra kendisine tavsiye edilenleri her gece on defa 

söylemesini ister. Sehl, kendisine tavsiye edilen cümleyi, hayatı boyunca her gece 

tekrarlar. Sehl, ergenlik çağın gelince dayısı kendisine şöyle seslenir: “Ey Sehl! Allah’ın 

kendisiyle beraber olduğu ve kendisini daima gözetlediğini bilen kişi Allah’a karşı yanlış 

yapar mı?”13 Bu yüzden Gazzâlî, daha ilk eğitim yıllarında çocukta dinî anlayışın 

geliştirilmesi için gerekenin yerine getirilmesini ister. Çünkü bu dönemde insanın 

yetenek ve kabiliyetleri, dış uyarıcıların etkisiyle gelişir. Bu durumu da çocuğun yazı 

yazmaya ilgisi olduğu halde henüz yazı yazmak kabiliyetini göstermediğine benzetir.14  

Gazzâlî’ye göre Allah’ın insanda yerine getirmesini dilediği şeyleri yeni yetişen 

çocuklara telkin edilmesini tavsiye eder. Çocuk kendisine yapılan bu telkinleri 

 
10 Ebû Hamîd Muhammed el-Gazzâlî, İhyâ u‘ulûmi’d-dîn, thk. Abdu’-l Muti‘Emin Kalacı (Beyrut: Darussadr, 

1425/2004), 3: 54; Gazzâlî, Mizânu’l-‘amel, 63. 
11 Gazzâlî, İhyâ, 2: 69; 3: 89. 
12 Müslim, “Tahâret”, 101; Buhârî, “Dâvet”, 31. 
13 Gazzâlî, İhyâ, 3: 91. 
14 Gazzâlî, İhyâ, 3: 10; Gazzâlî, Mearicü’l-kuds fî medârici ma’rifeti’n-nefs (Beyrut: y.y, ts), 43. 
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unutmayacak şekilde hafızasına alacak, anlayacak, inanacak, yakînî bir teslimiyet gösterip 

tasdik edecektir. Yetişme çağında herhangi bir delile ihtiyaç duymadan çocuk bunları 

anlayarak zihninde yer edinir. Çünkü insanın kalbi fıtrî olarak hiçbir delile ihtiyaç 

duymaksızın bu dönemde kabullenmeye uygun bir özellikle yaratılmıştır.15 Kur’ân’ı, Hz. 

Peygamber’i ve Allah dostlarının hayatlarını ve anlayışlarını öğrenmelidir. Böylece 

benliğinde iyi insanların hayat modelleri şekillenmiş olur.16 Gazzâlî de çocuğun ilk eğitimi, 

temel inanç esaslarının eğitimi verildikten sonra Kur’ân öğretilir. Kur’ân eğitimini ibadet 

eğitimi takip etmelidir. Kendisine göre, çocuklara yedi yaşından itibaren ibadetler 

öğretilmelidir.17 

Gazzâlî’ye göre, çocuk, anne-babaya verilen en değerli emanettir. İdrak merkezi 

olan kalbi kirlenmemiş bir cevher gibi temizdir. Çocuk, mum gibi her şekli alabilir. Toprak 

temizleyici özelliğe sahip olan kalbe hangi tohum atılırsa biter. İyilik tohumu ekilirse, 

Allah’ın rahmetine ve saadetine kavuşur. Anne-baba ve öğretmeni sevabına ortak olur. 

Eğer gaflet tohumu atılırsa, helak olur. Anne-baba ve öğretmeni günahına ortak olur.18 

Hz. Peygamber’in Müslümanlara yönelik ilim öğrenmeyi teşvik eden sözleri ailede 

ve okulda çocuğa öğretilmesi gerekli bilgileri de kapsar. Bu rivayetlerde ilim tahsil 

etmeye yönelik sözleri Hz. Peygamber’in örnek hayatıyla hareketle her Müslümanın 

kendi haline uygun ilmi öğrenmesinin bir zorunluluk olduğu hakikatini göstermektedir. 

Onun için kişi, içinde bulunduğu çevreye göre bilgi öğrenmesi gerekir.19 

1. 1.Eğitimde Ailenin Fonksiyonu 

Gazzâlî, her konuda olduğu gibi insanın eğitimini de Allah’ın ilmine ve Hz. 

Peygamberin sünnetine göre değerlendirir. Gazzâlî’ye göre öğrenme, ruhun kendi asli 

cevherine yönelmesi, bu cevherle ilâhî ilimle kemâle ulaşıp huzuru yaşamak için 

kendisinde kuvve halinde bulunan meziyetleri fiile çıkarmasıdır.20  

Gazzâlî, insanın gelişim sürecini doğum öncesinden başlatır. Ona göre, bu 

dönemde atılacak doğru adımların neslin sağlam bir eğitimle yetişmesine sebep olur. 

Eğer kişi, evlenmeden önce evleneceği kişiyi iyi seçip ve helâl kazançla beslerse onlardan 

sadır olan nesil sağlıklı olur.21 Kişiye düşen önemli görevlerin başında evleneceği kişiden 

daha önce inandığı, onların hayatında mevcut olan bidatları silmek ve gerekli doğru 

bilgileri ona öğretmek bir zorunluluktur.22 Zira helâli aramak her Müslümana farzdır.23 

 
15 Gazzâlî, İhyâ, 1: 130. 
16 Gazzâlî, İhyâ, 3: 89-90. 
17 Gazzâlî, İhyâ, 1: 130. 
18 Gazzâlî, Kimyâ-yı Saadet, Mecmû’at’ü-resaili’l-imami’l-Gazzâlî (Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-ilmıyye, 1418/1988) 

110. 
19 Gazzâlî, İhyâ, 1: 34. 
20 Gazzâlî, er-Risâletü’l-ledûnniyye, 44. 
21 Gazzâlî, İhyâ, 2: 48, 62, 113; 3: 89. 
22 Gazzâlî, İhyâ, 2: 62. 
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Gazzâlî, çocuğu aile için en değerli emanet olarak görür. Çocuk zihinsel olarak 

beyaz bir sayfaya benzediği için her türlü şekil almaya uygun olarak aileye emanettir. Bu 

emaneti de en iyi şekilde korunmasını ifade eder.24 Ailede iyi şekilde yetişen çocuk, ikinci 

önemli çevre ortamı olan okulda yetişir. Çocuk burada temel eğitime tabi tutularak 

yetiştirilmeye çalışılır. Gazzâlî her iki yetiştirme aşamasında çocuğun her türlü taklitten 

kurtularak işin hakikatini öğrenmesi gerektiğini söyler.25  

Gazzâlî’ye göre, çocuk anne-baba elinde bir emanettir. Kalbi kıymetli bir cevher 

gibi temizdir. Mum gibi her şekli alabilir. Bütün yazı ve şekillerden uzaktır. Temiz bir 

toprak gibi, hangi tohum atılırsa büyür. Çocuğun utanıp kötü şeyleri terk etmesi, akıl 

nurunun parlamasına işâret eder. Bu nûr çirkinliği fark eder çocuk da onları yapmaktan 

utanır. Bu Allah’ın bir lütfudur. Aynı zamanda kalbin temizliği, ahlâkının güzelliğini 

müjdeler. Bu hâl, bulûğ çağında aklının kemâlini gösterir.26  

1. 2. Çocuğun Eğitiminde Çevrenin Etkisi 

Çocuk doğduğu çevre içinde yetiştiğinden dolayı bu çevre çocuğun yetişmesine ve 

eğitimine uygun olmalıdır. Her çocuk doğduğu toplumun değerine göre şekillenir. Onun 

için çevrenin kişi üzerindeki tesiri açık bir gerçektir.27 Zira bu konuda Hz. Peygamber’den 

gelen şu rivayet, çocuğun çevre ve aile tarafında nasıl şekillendiğini açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır; “Her doğan kişi fıtrat üzere doğar. Daha sonra anası ve babası onu 

Yahudi, Hristiyan veya Mecûsi yapar.”28 Gazzâlî’ye göre rivayette söz konusu durum, 

yaratılıştan gelen aslî hakikati anne-baba ve öğretmenler aracılığıyla kazanılan sonraki 

inanç esasları ve taklit unsurlarının hakikatini öğrenmek konusunda içinde büyük bir 

arzunun doğmasına sebep olur.29 

Gazzâlî’ye göre, Allah, “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve 

taşlar olan ateşten koruyunuz” (et-Tahrim 66/6) ayetiyle aileye hayati bir görev 

yüklemektedir. Bu görev de yetiştirilecek çocuğun her tür mâsivâdan korunmasıdır. 

Çocuğun koruması da ancak eğitim yoluyla çocuğu sosyal çevrenin her türlü zararlı 

etkilerinden korumakla mümkün olur.30 Çocuğu koruyacak ve yetiştirecek aile bu 

sorumlulukla hareket etmelidir. Çünkü çocuk, aileye ilâhî bir emanettir. Onun kalbi her 

türlü tesirden uzak boş bir levha gibidir. Bu temiz levhayı ilâhî eğitimle donatmak gerekir. 

Kendisine verilecek değerlere karşı eşit derecede kabiliyetlidir.31  

 
23 Gazzâlî, İhyâ, 2: 313. 
24 Gazzâlî, İhyâ, 2: 41; 3: 89. 
25 Gazzâlî, İhyâ, 2: 19; Gazzâlî, el-Munkız mine’d-dâlâl (Kahire: Mektebetu’t-Tevfikiyye, 1422/2002), 79. 
26 Gazzâlî, İhyâ, 3: 70. 
27 Gazzâlî, İhyâ, 2: 19; 3: 75. 
28 Buhârî, “Cenaiz,” 80: Müslim, “Kader,” 25. 
29 Gazzâlî, Munkız, 79; Gazzâlî, İhyâ, 2: 19. 
30 Gazzâlî, İhyâ, 3:89. 
31 Gazzâlî, İhyâ, 3: 89. 
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Gazzâlî’ye göre, çevrenin insan üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi de kişiyi 

bilinçsiz ve bilgisiz taklide yönlendirmesidir.32 Bu yüzden Gazzâlî, birey eğitiminin 

önündeki büyük engel olarak telkine dayalı bilinçsiz eğitimi görmektedir. Ona göre bu 

bilinçsiz taklit, kişinin eğitilmesi ve geliştirilmesinde en büyük engeldir.33 Gazzâlî’ye göre, 

çocuğun eğitiminde hayati konulardan birisi de olumsuz çevre ortamından korumak gibi, 

yetişmesine olumsuz yansımaların tesir etmemesi için onu kötü arkadaşlardan da 

korumak gerekir.34 

1. 3. Çocuğun Beslenmesinin Eğitimine Olan Tesiri 

Gazzâlî’ye göre, “Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi işler yapınız ki; 

doğrusu Ben yaptıklarımı bilirim.” (el-Mü’minûn, 23/91) ayetinde ifade edildiği gibi, 

insanın ihlâslı bir hâl/amel yaşayabilmesi için temiz beslenmesi gerekir. Gazzâlî’ye göre, 

haramlardan gelen süt necistir, pistir. Çocuğun eti, derisi haramdan gıdalanırsa, huyu, 

tabiatı da harama yatkın olur.35 Haramla beslenen çocuğa necaset bulaştığında çocuğun 

eğitimde zorlanacağını ifade etmektedir. Çocuk, anne-babadan renk ve sima vasıflarını 

alırken aynı şekilde anne-babadan temiz seciye, izzet, şeref, iyi ahlâk ve tabiat ya da 

bunların zıddı olan çirkin huy ve davranışları da veraset yoluyla alır.36 

Gazzâlî, çocukta ilk gelişen güdülerden biri olan açlık ve bunun doyurulmasıyla ilgili 

bazı değerlendirmelerde bulunur. Ona göre, çocukta ilk gelişen güdü yemeğe karşı 

oburluktur. Bunu da önlemek için bazı tavsiye ve önerilerde bulunur. Çocuk, yemeğe 

başlamadan evvel, besmele çekmeli, yemeği sağ elle yemeye çalışmalı, eğer yemek toplu 

olarak yeniliyorsa arkadaşlarının gelmesini beklemeli, yemek sindirerek yavaş yenmeli, 

lokmalar iyice çiğnenmeli, yemek esnasında eller ve çevre temiz tutulmalı, yemekten 

sonra eller yıkanmalıdır.37 

Gazzâlî, çocuğun yetişmesini ya da yetiştirilmesini, ürünün iyi yetişmesi için ektiği 

bitkilerin arasında biten yabancı otları ve dikenleri söküp atan çiftçinin yaptığı işe 

benzetir.38 Yine Gazzâlî’ye göre, alim çiftçiye, talebe toprağa, ilim ise, her an büyüyen 

kuvve halindeki tohuma benzer. Öğrenci ilimde kemâle ulaşınca tıpkı meyveli ağaca ya 

da okyanustan çıkarılan mücevher gibi değer kazanır.39 

1. 4. Gazzâlî’de Çocuğun Ahlâk Eğitimi 

Gazzâlî’ye göre çocuğun ahlâk eğitimini ilk dönemde kazanır. Çünkü çocuk bu 

dönemde tedricen kendinden büyüklerin veya kendi yaşıtların davranışlarını benimser. 

 
32 Gazzâlî, İhyâ, 2: 19. 
33 Gazzâlî, İhyâ, 1: 16. 
34 Gazzâlî, İhyâ, 1: 90. 
35 Gazzâlî, İhyâ, 2: 113. 
36 Gazzâlî, İhyâ, 3: 89. 
37 Gazzâlî, İhyâ, 3: 89. 
38 Gazzâlî, İhyâ, 1: 5. 
39 Gazzâlî, er-Risâletü’l-ledûnniyye, 31. 
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Farkına varmadan taklid yoluyla başkalarında gördüğü ahlâkî davranışları yapmaya 

başlar. Bu dönem, çocuğun iyi bir murakabe/gözetime ihtiyacı vardır. Çocuğun ahlâkî 

gelişimi, zihinsel gelişimiyle orantılı olarak gelişir. Allah’ın bir armağanı olan aklın 

aydınlığı vasıtasıyla çocuk, Allah’ın dilediği ahlâkı kazanarak kalbî huzura kavuşur. 

Gazzâlî, anne-baba ve eğitimcinin gerektiği durumlarda çocukların davranışlarına 

öncelikle örnek olunmasını, hataları devam ediyorsa müdahalede bulunmasını tavsiye 

eder.40 Gazzâlî’ye göre, bu dönemde çocuk, mükâfat ve cezayla istenilen ahlâkî olgunluğa 

ulaşabilir. Ona göre, çocukta güzel bir davranış görüldüğü vakit, çocuğu sevindirecek 

ödüllerle mükafatlandırmak gerekir. Yapmış olduğu iyi davranışlarından dolayı insanlar 

yanında övülmelidir. Yapılan bazı hatalar görmemezlikten gelinmeli, hatalar 

tekrarlanıyorsa, insanlar içinde ayıpları açığa vurulmadan uyarılmalıdır.41  

Gazzâlî, yukarıda da ifade edildiği gibi, çocuğu sürekli güzel ahlâk üzere bulunmaya 

teşvik için, yaptığı güzel ve iyi iş ve eylemlerinden sonra onu övmenin önemine dikkat 

çeker. Yaptığı olumlu davranış ve sergilediği güzel ahlâktan dolayı ödüllendirilmeli, daima 

iyi hâl ortaya koymaya özendirilmelidir.42 Çocuk, yaptığı kötü fiilden ve sarf ettiği kem 

sözlerden dolayı sık sık azarlanırsa bu hâl çocuğu anne-babasının sözünü dinlememeye 

ve azarlandığı fiili ısrarla yapmaya iter. Aynı şekilde çocuğa yapılan nasihatin da etkisi 

olmaz. Anne-baba çocuğu, gizli yaptığı veya yapmak istediği davranışlardan 

engellemelidir. Çünkü gizli yaptıklarının kusur olduğunu bildiği halde o davranışı gizlice 

yapmaya ısrarla devam ederse alışkanlık kazanır ve sonrasında açıktan da yapmaya 

başlar.43 

Çocuk, erken yaşlarda Allah’ın dilediği şekilde ve Hz. Peygamber’in sünneti 

gereğince terbiye edilirse ergenlik çağında kendisine verilenlerin tesiriyle yaşar. Oyma 

yazının taşta bıraktığı iz gibi, ilâhî ilimle çocuğun kalbine işlenenler ve orada rabbanî izler 

bırakırlar. Fakat ilk yaşlarda çocuk güzel terbiye edilmezse kötü söz ve eylemlere alışır, 

gününü oyun ve eğlenceyle geçirir, istediğini giyer, savurganlık yapar, duvarın kuru 

toprağı harç olarak kabul etmemesi gibi, çocuk da hakikatleri kabul etmez. Önemli olan, 

ilk yaşlarda çocuğu eğitime alıp yaşına ve idrakine göre terbiyesiyle meşgul olmaktır. 

Çünkü çocuğun her şeyden saf bir cevher gibi yaratılan kalbi hayrı da şerri de kabule 

meyillidir. Ancak anne-baba onu istedikleri şekilde yönlendirirler.44  

2. Mevlânâ’da Çocuk Eğitiminin Gerekliliği 

Mevlânâ, diğer diğer muhakkik sûfîlerde olduğu gibi, “Ve iyi biliniz ki, mallarınız ve 

çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır” (el-Enfâl, 8/28; et-Teğâbûn, 64/15) ayetlerinin 

gereğince amel ederek, çocukların her konuda Allah’ın rızasına göre terbiye edilmesinin 

 
40 Gazzâlî, İhyâ, 3: 89. 
41 Gazzâlî, İhyâ, 3: 90. 
42 Gazzâlî, İhyâ, 3: 167. 
43 Gazzâlî, İhyâ, 3: 70, 168. 
44 Gazzâlî, İhyâ, 3: 169. 
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gerekliliği anlayışını taşır. Mevlânâ’ya göre, çocukları eğitirken sözün onlar üzerinde etkili 

olması için de Hz. Peygamber’in tavsiyelerine göre hareket etmek gerekir. Nitekim 

konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber şöyle buyurur: “İnsanlarla onların akılları nispetinde 

(idrak anlayışlarına göre) konuşun”45 diğer bir rivayette de Hz. Peygamber konuyla ilgili 

şöyle buyurmaktadır: “Hepiniz çobansınız ve elinizin altındakilerden sorumlusunuz.”46 

Allah dostları, Allah’tan ve Hz. Peygamber’den aldıkları ilimle çocukların eğitilmesi ve 

hayata hazırlanması konusunda gereken itinayı göstermektedirler. Hz. Peygamber’den 

gelen yukarıdaki rivayetlerin benzeri rivayetler sûfîlerin anlayışına hâkim olmanın yanı 

sıra hayatlarına ve kaleme aldıkları eserlere de açık bir şekilde görülmektedir. Mesela 

Mevlânâ’nın İslâm’ı anlatma metodu genel konular daima metaforik anlatıma 

başvurarak temsiller ve somut örneklerle anlatılır. Bu anlatım tarzı, her idrak sahibi 

insanın konuyu daha iyi kavramasına büyük oranda yardımcı olmaktadır. Mevlânâ’nın 

Mesnevî’de ve diğer eserlerinde kullandığı eğitim modeline bakıldığında, tıpkı Kur’ân’ın 

anlatım metoduyla verilen her sembolik/metaforik anlatım metodu açık bir şekilde 

görülmektedir.47 

2. 1. Mevlânâ’da Çocuk Eğitimi 

Mevlânâ’ya göre, çocuğu şekillendiren ve şahsiyetinin harcını ilk koyan annedir. 

Ona göre, çocuklar, bebek yaşta anneden duydukları sözlerle konuşmanın edebini 

öğrendiklerini ve büyüdüklerinde annenin üslubunun dillerine hâkim olduğunu ifade 

eder.48 Bu yüzden anneler, özellikle kız çocukları tarafından rol model olarak 

alındıklarından edep ölçülerine dikkat ettikleri gibi her davranışlarında bunu yerine 

getirmelidirler. Mevlânâ, anne ile çocuk arasındaki sevgi ve şefkat gerçeğini farklı bir 

şekilde izah eder. Mevlânâ’ya göre, bu sevgi öyle bir şeydir ki anne çocuğuna “geber” 

diyorsa, bu sözde kast edilen gerçek şudur; “annen sana “geber” dese aslında bu sözle 

kastetmek istediği şey sendeki kötü huyların yok olmasını istemesidir.”49 Mevlânâ’ya 

göre, anne-babalar çocuklara karşı görevlerini tam olarak yerine getirmelidirler. Özellikle 

çocuğun ilk eğitimini almasında anneye düşen önemli görevler vardır. Bunların başında 

öncelikle annelerin çocuklara iyi davranması gerekir.  

Çocuklara iyi davranmak onların psikolojilerini olumlu yönde etkileyerek hayatı 

pozitif bir anlayışla yaşamalarına imkân sağlayacaktır. Zira anne-babalar çocuklar için 

ideal rol modellerdir. Özellikle annelerin çocuklar üzerinde önemli bir etkisi vardır. 

Anneler, çocuklara düşkün olduğu gibi, çocuklar da annelere daha düşkündür. Bu yüzden 

annenin çocukları için ileride üzülmemeleri için onlara gereken ilgiyi ve özeni 

göstermelerini ve onlara gereken eğitimi doğru bir şekilde vermelerini ister. Mevlânâ, bu 

 
45 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 20; Münâvî, Feyzü’l-kâdir, 3/75. 
46 Buhârî, “Nikâh,” 91. 
47 Nevzat Tarhan, Mesnevi Terapi, 5. Baskı (İstanbul: Timaş Yayınları, 2016). 
48 Mevlânâ, Mesnevî, 4: 3037. 
49 Mevlânâ, Mesnevî, 3: 4017. 
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eğitimi ve ilgiyi yerine getirmeyen annelerin ileride büyük pişmanlık yaşayacaklarını ifade 

eder. Mesela çocuk erken öldüğünde annenin gereken ilgiyi göstermemesinden dolayı 

gösterdiği pişmanlığın bir fayda sağlamayacağını söyler.50 

Eğitimin insanlara doğru bir metotla verilmesinde, eksikliklerin giderilmesinde ve 

ihtiyaçları karşılamada kişileri doğruya götüren en etkili yoldur. Mevlânâ’ya göre eğitim, 

eğitimsiz kişileri, tıpkı bitkiye hayat veren yağmur ya da su gibi, insana hayatın anlamını 

kazandıran iksirdir. Mevlânâ, bu durumu şu şekilde ifade eder: “Ekine benziyoruz 

cancağız; şu meydanda bitmişiz, dudaklarımız kupkuru, canla gönülle yağmur bulutunu 

arayıp beklemekteyiz.”51 Ona göre eğitim, eğitimden mahrum kalan insanlara can 

kaynağından kanallar açma sanatıdır. Kişiyi gönüllü bir şekilde aşkla sevene kavuşturan 

hareket gücü eğitimdir. İnsanın idrak merkezi olan kalbi harekete geçiren hakikat, 

insanın kendisini tanıyarak yaratıcıya götüren ateş eğitimle kazanılan aşktır.52 Eğitim, 

insanın öz benliğine yönelmesini sağlayan, kendisiyle birlikte çevresindeki varlıkların da 

doğru bir şekilde idrak edilmesine sebep olan gerçektir. Mevlânâ’ya göre eğitim, 

değişmeyi ve olgunlaşmayı gerçekleştiren hakikattir. Aynı şekilde eğitim korumaktır, 

hakikati takip etmek ve onlarla yücelmektir. Eğitim, solmayan güller yetiştiren bahardır.53 

Kısacası eğitim, var olanı geliştiren, olmayanı var edemeyen bir gerçektir. Yani insana 

hakikatleri kazandıran aydınlanmadır. Bu gerçekleri de en güzel şekilde vermek gerekir.54 

2.2. Mevlânâ’ya Göre Çocuğun Okul Eğitimi 

Mevlânâ çocukların eğitiminin başında onların anlayabileceği bir dil kullanmanın 

gerekliliğini vurgular. Ona göre, çocuğun eğitiminin başarılı olması için mutlaka verilmek 

istenen bilginin onun algısına uygun olması gerekir. Mevlânâ bu konuda şunu ifade eder: 

“Söz dinleyene söylenir. Zira terzi elbiseyi adamın boynuna göre biçer.”55 Mevlânâ’ya 

göre hüner bilmez birine bir şey öğretmek isteniyorsa, kendi dilini terk edip, onun diliyle 

konuşmak gerekir. Ancak o vakit bilgi ve fen öğrenmek isteyen bu bilgileri alabilir.56 

Mevlânâ’ya göre, ilk eğitimini annesinde alan çocuk bundan sonraki eğitimini 

okulda sürdürmelidir. Mevlâna’ya göre, çocuğun okuldaki eğitiminden sorumlu olan kişi 

öğretmenidir. Aynı şekilde öğretmenin çocuğun eğitimine olan sorumluluğu kadar babası 

da eğitiminden sorumludur. Babanın okul eğitimindeki görevi, çocuğun okul eğitimini 

günlük olarak takip etmesidir. Eğer çocuk, okula gitmekten isteksiz davranırsa babası 

zamanında ve gerekli gördüğü şekilde müdahalede bulunmalıdır. Çocuğu okula gitmeyi 

 
50 Mevlânâ, Mesnevî, 5: 3264 vd. 
51 Mevlânâ, Divân-ı Kebîr, haz. Abdülbaki Gölpınarlı (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000), 2: 46, 197, 

1127-1130. 
52 Mevlânâ, Divân-ı Kebîr, 5: 4710. 
53 Mevlânâ, Divân-ı Kebîr, 6: 1307; 7: 1054, 1204. 
54 Mevlânâ, Divân-ı Kebîr, 1: 1810. 
55 Mevlânâ, Mesnevî, 6: 1241. 
56 Mevlânâ, Mesnevî, 2: 3317-18. 
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teşvik edecek ödüllendirme metoduna başvurmalıdır ki okulun kendi geleceği konusunda 

nasıl önemli bir role sahip olduğunu bilmeyen çocuğa bu şuur kazandırılmış olsun. Çocuk, 

okulda alacağı eğitimin ve bilgilerin kendisine kazandırdıklarının bilincine ulaşırsa 

zorlama olmaksızın kendi isteğiyle okula gidecektir.57  

Mevlânâ’ya göre, öğretmen kendisine gelen öğrenciyi bir eğitimci sorumluluğuyla 

yetiştirmelidir. Okulda önce öğrenciye okuma-yazma öğretilmeli. Daha sonra diğer 

ilimler çocuğun algısına ve kapasitesine göre örnekler verilerek öğretilmelidir. Öğretmen 

hastalansa bile öğrenciyi ayağına/evine çağırarak eğitime bu şekilde devam etmelidir. 

Zira öğretmenin başarısı öğrencinin eğitime olan talebi, isteği, arzusuyla orantılıdır.58 

Mevlânâ’ya göre, okuldaki öğretmenin çocuk üzerindeki hakkı, anne-baba hakkının 

ötesindedir. Bu hak öğretmene derslerine çalışmayan, okula gelmeyen öğrenciye ceza 

verme yetkisini vermektedir. Eğer çocuk bu cezadan dolayı kazara ölse dahi öğretmen 

diyet ödemeye mahkûm edilemez. Çünkü öğretmen çocuğu kendisine hizmet etmediği 

için değil, eğitimini aksatıp yerine getirmediğinden dolayı cezalandırır.59 Zira Mevlânâ’ya 

göre öğretmen Allah’ın vekilidir.60 Fakat aynı cezayı baba çocuğuna verirse baba için 

diyet gerekir. Çünkü çocuğun babaya hizmeti farzdır. Baba, çocuğa kendisine hizmeti 

yerine getirmediğinden dolayı “kendisi” için cezalandırmış olur.61 

Mevlânâ, çocuğa eğitim verilirken bunu oyunlarla, görsel uygulamalarla vermek 

gerekir ki çocuk aldığı eğitimi zevkle yerine getirebilsin ve neticesinde de başarıya 

ulaşabilsin görüşündedir. Çocuğa öğretilen oyunlar ileriki hayatına ışık tutmalıdır. Erkek 

çocuklar tahta kılıçlarla, kız çocuklar da bebeklerle oynamalı ki gelecek hayatlarına 

hazırlıklı olabilsinler.62 

2. 3. Mevlânâ’da Çocuğun Sanat Eğitimi 

Mevlânâ, çocuğun eğitimine verdiği önem kadar bir sanat öğrenmesinin gerekliliği 

üzerinde de hassasiyetle durur. Mevlânâ’ya göre, nasıl çocuk bir eğitimci nezaretinde 

eğitimini alıyorsa aynı şekilde sanat öğrenen çocuğun da işinin ehli bir ustaya ihtiyacı 

vardır. Hangi iş ve meslek olursa olsun o sanatın, işin iyi bir şekilde kazandırılması için 

mutlaka o işte mahir olan ustanın eğitiminde geçmesi gerekir. Mevlânâ’ya göre, her 

sanatın bir bilgi gerektirdiği için öncelikle bu bilginin iyi bir şekilde kazandırılmasını daha 

sonra da meslek ve iş öğretilmelidir. Her insan sanat öğrenmelidir. Fakat hangi sanat 

olursa olsun öncelikle sanat, ehil kişiden alınmalıdır. Nasıl değerli olan inci sedef içinde 

bulunuyorsa gerçek sanat da işin erbabı olan sanatçıda bulunur. Mevlânâ’ya göre sanat 

icra edilirken giyilen elbise de kişiyi kibir ve gurur hastalığından uzaklaştırır. Kişi, işi ve 

 
57 Mevlânâ, Mesnevî, 3: 4585-4588; 4: 2578. 
58 Mevlânâ, Mesnevî, 6: 1656. 
59 Mevlânâ, Mesnevî, 5: 3006. 
60 Mevlânâ, Mesnevî, 6: 1519. 
61 Mevlânâ, Mesnevî, 6: 1518. 
62 Mevlânâ, Mesnevî, 5: 3597-3598; 6: 2255. 
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sanatıyla hemhâl olurken giysilerinin kirine aldırış etmeden işine odaklanması kendisini 

kibir elbisesinden kurtararak sanatıyla bütünleştirir.63 

Sonuç 

Bu çalışmada ulaştığımız sonuç, tasavvufun öngördüğü eğitim ve terbiye süreci, 

sâlikin anne rahminde başlayarak ölümüne kadar devam eder. Bu eğitim, kişinin Allah’ın 

muradı doğrultusunda her yaşta her şartta kâmil insan yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

“Seyr u sülûk” denilen bu eğitim süreç, bireyi, kötü anlayış ve ahlâktan Allah’ın ahlâkını 

yaşayacak bir hayat verir. Tasavvuf, her yaştaki birey için Allah’ın dilediği ve Hz. 

Peygamber’in yaşadığı hayatın eğitimini düstur olarak kabul eder. İşte bu anlayışla hayatı 

bir eğitim süreci olarak gören sûfîler, her bireyi yaşına ve kabiliyetine göre eğiterek, 

Allah’ın muradıyla kâmil insanı yetiştirmek gayreti içindedirler. 

Muhakkik sûfiler, Gazzâlî ve Mevlânâ’nın çocuk eğitimi anlayışlarında da 

görüldüğü gibi sûfîler, çocukların eğitimin ana rahminden itibaren başlarlar. Daha sonra 

çocuğun bebeklikte alacağı eğitim, her yaşta farklı bir metot takip ederek eğitimini 

verirler. Bu eğitimi de bir bütün olarak çocuğa vererek Allah’ın ilmi ve Hz. Peygamber’in 

sünnetine göre yetiştirirler. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM: SOSYAL HAYAT VE ÇOCUK 

ÇOCUKLARIN KİMLİK İNŞASINDA HZ. PEYGAMBER’İN ROL MODELLİĞİ 

Celil ABUZAR 

 

Giriş 

Toplumda her geçen gün artarak insan kalitesinin düşüklüğünden, özü-sözü bir, 

kişilikli, karakterli güvenilir insanların azlığından şikâyet edildiği görülür. Sebep olarak 

birçok gerekçeler ileri sürülür. Modernite ile birlikte yaşanan toplumsal değişim ve 

dönüşümlere bağlı olarak insan kalitesinin de etkilendiğinden söz edilir. Ancak, insanın 

kimliğinin, kişiliğinin, karakterinin büyük oranda çocukluk döneminde, özellikle 0-6 yaş 

arası çocukluk döneminde şekillendiği de unutulmamalıdır. Bugünün büyüklerinin 

geçmişin çocukları olduğu düşünüldüğünde çocukluk dönemi eğitimi daha bir önem 

kazanmaktadır. 

Çocuklar toplumların geleceğidir. Geleceğe yatırım yapmak çocuklara yatırım 

yapmaktan geçer. Devletler, toplumlar çocuklarını önemsediği ölçüde ve bu doğrultuda 

onların en iyi şekilde yetişmeleri için imkanlar sunduğu ölçüde, geleceklerinden emin 

olurlar. Her anne-baba çocuğunun en iyi şekilde yetişmesini, ailesine, toplumuna faydalı 

bir insan olmasını ister. Ama bunun için çaba göstermenin gerekliliği aşikârdır. 

Bu çerçevede çocuk eğitiminde rol modeller çok önemlidir. Çocuklar büyük ölçüde 

sosyalleşmelerini, kendilerini ifade etme biçimlerini rol modeller üzerinden 

gerçekleştirirler. Rol modeller üzerinden kendilerine kimlik bulmaya çalışırlar. Bu 

bağlamda biz de bu tebliğimizle çocukların kimlik inşasının gerçekleşmesinde doğru rol 

modeller üzerinden Hz. Peygamber örnekliği üzerinde durmaya çalışacağız. 

Kimlik 

Kimlik kavramı, bir insanın kim olduğuna gönderme yapan bir kavramdır. Bir 

insanın kişiliğine özgü belirtilerin, özelliklerin tümünü ifade etmek üzere kullanılır. 

Toplumsal bir varlık olan insanın kendi gözünde ve diğerinin gözünde kim olduğuna, ne 

olduğuna işaret eder. Bir birey olarak insanın tüm özelliklerini kapsar. Kimlik, bireye 

aidiyet duyusu verir. Hangi topluma, hangi medeniyete, hangi kültüre ait olduğunun 

ipuçlarını verir. 

Kimlik ve kişilik kavramları yer yer eş anlamlı kullanılsa da aralarında farklılık 

olduğunu belirtmeliyiz. Kimlik kavramı daha çok dışa dönük sosyolojik boyuta gönderme 

 
 Prof. Dr., Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
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yaparken, kişilik kavramı ise daha çok içe dönük olarak bireyin benliğine, psikolojik 

yönüne işaret eder. 

Kimlik ve kişilik kavramları üzerinden insanı tanımlarken kimliği oturmuş, sağlam 

kişilikli tipolojilerden söz ederiz. Çoğu zaman burada ifade etmek istediğimiz; içi-dışı bir, 

özü-sözü bir, güvenilir, zorluklar karşısında metanetli, duruma göre tavır değiştirmeyip 

eğilip-bükülmeyen, sağlam duruşu olan, karakterli davranışlardır. 

Rol Modeller 

Rol modeller, davranışları başkaları tarafından örnek alınan kişilerdir. Kişilerin 

başkaları tarafından örnek alınan rol model olabilmesi için bazı özelliklerden 

bahsedebiliriz. Kişinin davranışları, mesleki ya da özel hayattaki başarıları gibi faktörler, 

diğer insanlar tarafından rol model olarak benimsenilmesinde etkili olabilmektedir. Bu 

kişiler o toplumun değer yargılarını şahsında toplamış örnek kişilerdir. O toplumun 

bağrından çıkmış kahramanlardır, tarihi şahsiyetlerdir, aydınlardır, bilim adamlarıdır. 

Ahlakıyla, yaşantısıyla söz ve fiilleriyle tutarlı kişiliklerdir bunlar. 

Toplumların yükseliş ve çöküşünde, genç nesillerin, çocukların eğitim ve 

sosyalleşmesinde birer model kişilikler ve rol modeller olan tarihi şahsiyetlerin, bilim ve 

sanat adamlarının önemi büyüktür. Ünlü Alman sosyolog Max Weber; bu konuda, ideal 

ve karizmatik şahsiyetlerden bahseder. Naima da “Büyük adam” tipolojilerinden söz 

eder. Temel olarak, bu kişiliklerin, bir toplumun toplumsal değişmelerindeki rolleri 

üzerinde dururlar. Toplumun oluşumunda ve gelişmesinde önemli katkıları olan ve kendi 

toplumları için de bir anlamı olan kişiliklerdir bunlar… Toplum, bu kişilikleri anarak, 

varlığını, eserlerini sürdürerek, bu kişilikler üzerinden kendisini var eden toplumsal 

düzenin temel ilkelerini hatırlar. Bu sayede, bu ilkeler etrafında oluşan ülkü ve fikir birliği 

pekiştirilir. Model kişilikler, bir toplumdaki kurucu simgelerin taşıyıcısı ve yansıtıcısıdırlar. 

Bu şahsiyetlerin adlarının caddelere, meydanlara, önemli yapılara ve hatta kentlere 

verilmesi, o kişi veya kişiliklerin ifade ettikleri simgelerin hatırlanmasını ve toplumsal 

hafızada canlı tutulmasını sağlar. 

Diğer taraftan, bu model kişiliklerin, eğitimdeki, genç nesillerin sosyalleşmesindeki 

ve toplumsal kimliğin inşasındaki önemi yadsınamaz. Nesiller, yaşadığı toplumun 

değerlerini bu şahsiyetleri model alarak öğrenir. Dolayısıyla, eğitimde, kültür inşasında 

ve kültürel kimliğin oluşumunda model alma önemli bir araçtır. Bireyin beğendiği 

şahsiyetlerin ve kişiliklerin özelliklerini kendi benliğine aktarmasıdır model alma… 

Özdeşim kurma ve taklit ederek öğrenme olarak iki şekilde karşımıza çıkar. 

Günümüzde toplumumuza bakıldığında, özellikle genç kuşaklarda, kültürel 

değerlerimizle bağdaşmayan birçok tutum ve davranış örnekleriyle karşılaşıyoruz. Bunun 

elbette çok çeşitli nedenleri olabilir ama bu nedenlerden bir tanesinin de insanımıza, 

gençlerimize, çocuklarımıza, kültürümüze örnek olabilecek model karakterlerin yeterince 

sunulmaması olduğu söylenebilir. 
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Bu bağlamda, topluma örnek olabilecek, o toplumdan çıkmış bu model kişiliklerin 

hayatlarında, toplumun ihtiyaç duyduğu tüm model davranış kalıplarını, dünya görüşünü, 

inanışlarını, tarihini ve kültürel kimliğini bulabiliriz. 

Rol Model Olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) 

Hz. Peygamber (s.a.s.) Bizim için, çocuklarımız, gençlerimiz için gerçek anlamda bir 

Rol modeldir. Kur'an-ı Kerim'de Allah (c.c.) O'nu "Üsve-i Hasene" "En Güzel Örnek" 

olarak tavsif ediyor. Bugün toplum olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)’in örnekliğine "Rol 

Model"liğine her zamankinden daha çok muhtaç durumdayız. Her geçen gün bizi biz 

yapan değerlerimizden, toplumsal kimliğimizden biraz daha uzaklaştığımız söylenebilir. 

Toplumumuz, çocuğu, genci, yaşlısı, kadını, kızı ile bir kültürel buhran yaşıyor. Bizi 

ayakta tutan toplumsal değerlerimiz bir bir yok oluyor. Geçmişte medeniyette, ahlakta 

dünyaya örnek olmuş bir millet, bugün ciddi anlamda toplumsal çözülme yaşıyor. 

Nemelazımcılık, vurdumduymazlık, fırsatçılık, eşitsizlik, şiddet, haram-helal gözetmeme 

ve her türlü ahlaksızlık hızlı bir şekilde yayılma gösteriyor. İnsanımız birbirlerine karşı 

duyarsızlaşıyor. Yardımlaşma, dayanışma, sevgi, şefkat ve merhamet gibi insani 

özelliklerimiz, hassasiyetlerimiz kayboluyor. Toplumumuz, gündelik yaşamın hızlı akışı 

içerisinde kendisini akıntıya bırakıp bir yok oluşa doğru gidiyor. Kardeş kardeşi 

katlediyor, aile içi şiddet, geçimsizlik sürekli artış gösteriyor. Komşuluk ilişkileri bitme 

noktasında… Aynı binada oturan insanlar birbirlerini tanımıyor. Hatta yaşlı komşusu 

evinde ölüyor ve ancak, üç dört gün sonra etrafa yayılan pis kokudan komşular haberdar 

olabiliyor. Bu hale bu toplum nasıl geldi? Bütün bunların sebebi nedir? Geçmişte 

medeniyette, ahlakta örnek olan bir toplum nasıl bu hale geldi? Bunun sorumluları 

kimlerdir? Yaşanan bu değişim ve dönüşümlerin sorgulanması, nedenleri üzerinde 

analizlerin yapılması gerekiyor. 

Hz. Peygamber (s.a.s.) bütün güzelliklerin kaynağıdır. Bizi biz yapan değerlerimizin 

kaynağı Efendimiz’dir (s.a.s.). O’nun yüce ahlakıdır. O’nun dünya ve ahiret mutluluğu 

olarak Rabbimizden bize getirdiği Yüce Mesaj Kur’an-ı Kerim’dir. Bu durumu; O’nun, 

“Size iki şey bırakıyorum, biri Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim, diğeri de benim sünnetimdir. 

Onlara sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız” hadisi açıklamaktadır aslında… Maalesef, 

gelinen süreçte Hz. Peygamber (s.a.s.) ile aramıza mesafeler girdi, duvarlar örüldü. O’nu 

ve örnek ahlakını gündelik yaşamımızdan yavaş yavaş çıkardık, çıkarıyoruz. 

Çocuklarımıza, gençlerimize yeteri kadar öğretemiyoruz. Tuttuğumuz futbol takımı 

kadar, izlediğimiz bir televizyon dizisi kadar gündemimizde Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yer 

vermeyebiliyoruz. Toplumsal hayatın koşuşturmaları içinde farkında olmadan O'nu 

gündemimizden uzaklaştırıyoruz. 

Peki bütün bunlar için ne yapılmalı? Çözüm nedir? Yeniden Hz. Peygamber’in 

(s.a.s.) örnek hayatını hayatımıza hayat yapmalıyız. Toplum olarak kurtuluşumuz O’nun 

örnekliğindedir. O’nun yüksek ahlakındadır. Rol Modelliğindedir. Bu çerçevede; yeniden 
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bir eğitim seferberliği başlatılmalı ve Efendimizi en güzel şekilde toplumumuza, 

gençliğimize, çocuklarımıza anlatmanın yolu, imkanı bulunmalı. Hz. Peygamber’i (s.a.s.) 

tanımayan bir neslin iflah olması mümkün değildir. Dolayısıyla, yeni bir hamle ile, 

evimizde, okullarımızda ve çevremizde Hz. Peygamber'i hayatımızın içine, gündemimize 

almalıyız. Toplum olarak yeniden dirilişimiz buna bağlıdır. Yoksa geriye baktığımızda 

zaman çoktan geçmiş olabilir. 

Hz. Peygamber (s.a.s)’in Hayatından Örnekler 

Hz. Peygamber (s.a.s)’in çocuklarla iletişiminin temelinde; sevgi, şefkat, ilgi, güven, 

değer verme ve onları dinleme gibi davranışlar olduğu görülür. Hz. Peygamber yeri 

geldiğinde çocukların oyununa dâhil olur, yeri geldiğinde onlarla büyükler gibi 

konuşurdu. Çocukları anlamaya çalışır, kendilerini önemsediğini onlara hissettirirdi. 

Çocuklara kızmaz, sesini yükseltmez, onları azarlamazdı. Şiddet en çok karşı olduğu 

davranıştı. 

Bir gün Hz. Peygamber’in torunlarını öptüğünü gören bir bedevi bu davranışı tuhaf 

bularak; “Hayret, siz çocukları öpüyor musunuz? Biz çocukları hiç öpmeyiz!” deyince, Hz. 

Peygamber (s.a.s.) ona acıyarak bakmış ve “Allah Teâlâ senin kalbinden merhameti 

söküp atmışsa ben ne yapabilirim” buyurmuştur. Her hareketinde bir incelik ve zarafet 

bulunan Hz. Peygamber (s.a.s.), çocukları sevmeyenlere hayret ederdi. 

Medine’de hurma bahçesinde hurma ağaçlarını taşlayan Rafi b. Amr’ı bahçe sahibi 

yakalar, doğruca Hz. Peygamber’e getirir ve şikâyette bulunur. Hz. Peygamber Rafiye; 

“Yavrucuğum, hurma ağaçlarını neden taşladın” der. Rafi de; “Aç idim Ya Resulallah, 

karnımı doyurmak için taşladım” der. Hz. Peygamber de; “Yavrucuğum, bundan sonra 

ağaçları taşlama, altına düşenlerden ye ve karnını doyur” buyurur. Sonra da ona dua 

eder. Hz. Peygamber (s.a.s.) Rafi’nin bu davranışı karşısında ona kızmamış, 

cezalandırmamış, bu davranış haramdır, yanlıştır deyip kestirip atmamıştır. Tam aksine 

onu dinlemiş, meseleyi anlamış ve ona “Yavrucuğum” hitabıyla sevgi dili ile yaklaşmıştır. 

Ona güvendiğini, değer verdiğini göstermiştir. Çocuk psikolojisi açısından bu iletişim dili 

çok önemlidir. 

Çocukluğunu O’na hizmet ederek Hz. Peygamber (s.a.s.)’in yanında geçiren Hz. 

Enes (r.a.), herhangi bir hatasından dolayı Hz. Peygamber’in ona hiçbir zaman yüzünü 

ekşitmediğini, kızmadığını, sesini yükseltmediğini, her zaman sevgi ve şefkatle 

yaklaştığını ifade etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in gönlünü almak için kuşu ölen bir 

çocuğun evine taziye ziyaretine gitmesi de O’nun çocuklarla iletişimini gösteren son 

derece anlamlı bir örnektir. 

Çocukların kimlik ve kişiliğinin büyük oranda ailede, özellikle de 0-6 yaş arasında 

şekillendiği düşünüldüğünde, anne-babaların onlarla iletişim dilinin ne kadar önemli 

olduğu, onlara doğru rol model olmalarının gerekliliği açıktır. Bu bağlamda, anne-

babalara Hz. Peygamber (s.a.s.)’in çocuklarla olan iletişimi örnek olup yol gösterici 
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olacaktır. Çocuklar doğruyu, sevgiyi, iyiliği, güzelliği, yanlışı, yalanı, şiddeti ilk önce ailede 

öğrenmektedir. Dolayısıyla anne-babalara düşen onlara doğru rol modeller olmaktır. 

Onlara doğru rol modeller sunmaktır. 

Sonuç 

Son tahlilde; çocuklarımıza ve gençlerimize başta Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Ashabı 

olmak üzere, kültürel değerlerimiz olan örnek şahsiyetlerimizi, model kişiliklerimizi ne 

derece tanıttığımızı yeniden sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Toplumlar, bu 

kişilikleri anarak, varlığını sürdürerek, genç nesillere örnek model, rol model olarak 

sunarak toplumsal kimliklerini devam ettirirler. Anne-babalar için Hz. Peygamber 

(s.a.s.)’in hayatında çocuklarla iletişim açısından rol model alınacak güzel örnekler vardır. 

O her zaman çocuklarla iletişiminde sevgi, şefkat dilini kullanmış, onlara kızmamış, sesini 

yükseltmemiş, yeri geldiğinde onları dinlemiş, değer vermiş, onlara güvendiğini 

hissettirmiştir. Çocukluk döneminde bu duygulardan yoksun kalan çocuklar ileriki 

dönemlerinde kişilik sorunları yaşayabilmekte ve davranışları olumsuz 

etkilenebilmektedir. Eğitim psikolojisi açısından çocuğun kimlik inşasında bu yaklaşım 

tarzı son derece önemlidir. 

Çocuklarımız; geleceğimizi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz gözbebeğimiz, yarının 

toplum kurucuları, öğretmenleri, doktorları, siyasetçileri, yöneticileridirler. Toplumsal 

benliğimizi, kültürümüzü korumak, geleceğimizi kaybetmemek adına, onlara model 

alacakları doğru rol modeller sunmalıyız. Bu anlamda, en iyi Rol Model Hz. Peygamber 

(s.a.s.) olacaktır. Bu bağlamda, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in çocuklarla kurduğu iletişim dili, 

yaklaşım tarzı anne-babalar için en iyi örnek olacaktır. 

 



 

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

HZ. PEYGAMBER’İN ÇOCUKLARLA İLETİŞİMİNİN TEMEL İLKELERİ 

Muhammet Ali ASAR 

 

Giriş 

İletişim, kişinin ne zaman, nerede, neyi, nasıl söyleyeceğini bilmesi, muhatabının 

seviyesini göz önünde bulundurarak doğru bir yöntem ve anlaşılır bir üslup ile duygu, 

düşünce ve meramını aktarabilmesidir. Allah Resûlü, risaletle görevlendirildikten kısa 

süre sonra özelde çocuk ve gençlerden, genelde ise toplumun tüm kesimlerinden çok 

sayıda insanı çevresinde toplamıştır. Hiç şüphesiz onun büyük başarısında iletişimin 

yöntem ve ilkelerini kullanma becerisi önemli bir etkendir.  

Sevgili Peygamberimiz sadece insanlara değil tüm varlıklara rahmet olarak 

gönderilmiş (el-Enbiyâ 21/107), Allah’a ve ahirete inanan ve Allah’ı çok zikreden kimseler 

için en güzel örnek olarak nitelendirilmiş (el-Ahzâb 33/21), Allah’ın izniyle bir davetçi ve 

nur saçan bir kandil olarak tavsif edilmiştir (el-Ahzâb 33/46). Yüce Allah O’nu “Sen yüce 

bir ahlak üzeresin.” (Kalem 68/4) kelamıyla övmüş, kendisi de lanetçi olarak değil rahmet 

peygamberi olarak gönderildiğini,1 güzel ahlakı tamamlamanın gönderiliş gayelerinden 

olduğunu ifade etmiştir.2  

Bu temel ilkeler ışığında Hz. Peygamber, ebeveynlerin çocuklarla ilişkilerinde 

sorumluluk temelli bir anlayışı öncelemiş,3 çocuğun maddi,4 manevi5 ihtiyaçlarının 

karşılanmasının ebeveynlerin görevi olduğunu belirtmiş, çocuklarına gerekli ehemmiyeti 

göstermeyenleri uyarmıştır.6 Göz aydınlığı olmakla nitelenen masum yavrular (Furkân 

25/74) öte yandan da çetin bir imtihan vesilesidir (et-Teğâbun 64/15). Çünkü onlar anne-

babaya Yüce Yaratıcı’nın emanetidir. Kutlu Elçi, çocukların ebeveynlere adeta işlenmek 

üzere verilen cevher mahiyetinde olduğunu beyan etmektedir.7 Bu cevher ancak emin 

ellerde ve doğru yöntemlerle işlenerek sanat eserine dönüşebilir. Doğru yöntem, 

 
 Dr. Öğretim Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, muhammetali.asar@gmail.com, 

ORCİD: 0000 0002 3672 5885 
1 Ebü’l-Hasan İbnü’l-Haccâc el-Müslim, el-Câmi‘u’s-sahîh, thk. M. Fuat Abdülbâkî (Beyrut: Dâru ihyâi’t-

türâsi’l-Arabî, ts), “Birr”, 87. 
2 Malik b. Enes b. Mâlik, el-Muvattâ (Birleşik Arap Emirlikleri: Müessetü Zâyed b. Sultan, 2004), "Husnü’l-

hulk", 1. 
3 Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmi‘u’s-sahîh, thk. Muhammed Zühyr b. Nâsır (B.y: Dâru tavkı’n-necât, 

1422/2001), “Cum’a”, 10. 
4 Buhârî, “İmân”, 39. 
5 Ebû İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizî, Sünen, thk. Ahmed Muhammed Şakir (Mısır: Matbaatü Mustafa, 

1975), "Birr ve sıla", 33. 
6 Ebû Abdullah Muhammed ed-Dârimî, Sünen (Suudi Arabistan: Dârü’l-muğni, 2000), “Mukaddime”, 1. 
7 Müslim, “Kader”, 22. 
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iletişimin ilke ve prensiplerini yerli yerinde uygulamaktan geçmektedir. Bu çerçevede Hz. 

Peygamber’in çocuklarla iletişiminin temel ilkeleri şunlardır: 

1. Varlığını Tanımak ve Saygı Göstermek 

İki insanın birbirinin farkına varmasıyla iletişim başlar. Birbirlerine söylediklerinin, 

söylemediklerinin, yaptıklarının, yapmadıklarının, yüz ifadesinin, beden duruşunun, 

sesin, bakışın anlamı vardır. Bütün bunlar muhataba bir mesaj niteliğindedir. Bu itibarla 

iki insan arasında mesaj alışverişinin olduğu her zaman iletişim mevcuttur. Mesaj ise, 

anlamı olan her şeydir. İki insanın birbiriyle konuşmaması ve birbirinin yüzüne 

bakmaması dahi bir mesajdır. Bu davranış şekli, “Sizi dikkate almıyorum, size değer 

vermiyorum.” anlamına gelmektedir.8 İnsanların aklî seviyelerine göre konuşabilen9 Hz. 

Peygamber’in çocuklarla iletişiminin başat paradigması onların varlığını tanımak ve 

onlara saygı duymaktır. O, çocukların kendilerini değerli hissetmeleri için onlara 

dokunur, yanaklarını okşar, onlara namaz kıldırır10 ve onların kendisiyle ilgili sonraki 

nesillere gururla anlatacakları hatıralar biriktirmelerine imkân verirdi.  

Kaynaklar, Habeşistan’dan küçük bir kız çocuğu iken Medine’ye gelen Ümmü 

Hâlid’e Hz. Peygamber’in süslü elbiseler giydirdiğini aktarmaktadır.11 Bu anekdot göçmen 

minik bir kızın varlığına ve saygınlığına Allah Resûlü’nün ne derece dikkat ettiğini 

göstermektedir. Yine bir gün Ümmü Hâlid’i üzerinde sarı elbisesiyle görmüş “Çok güzel 

olmuş, güle güle giy!” demiştir.12 Hz. Peygamber’den bu iltifatı duyan minik kızın 

sevincinin tarifi elbette imkânsızdır. Hz. Peygamber, toplumda yerleşik olan ayrımcı 

muameleleri ortadan kaldırmayı gaye edinircesine, kız çocuklarına daha fazla iltifat 

göstermiştir. Medine sokaklarında dolaşırken köle bir kız çocuğu O’nun elinden tutar, 

O’nu istediği yere götürür, Kutlu Nebi de hiç itiraz etmeden o minik yavrunun götürdüğü 

yere giderdi.13 Kendisine görüntü ve huy bakımından çok benzeyen sevgili kızı Fâtıma’ya 

karşı sergilediği tavır tam da bu yargıyı destekler mahiyettedir. Çünkü O, kızı Fatıma 

yanına girdiğinde ayağa kalkar, kızının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine 

oturturdu.14  

Tarih ve hadis kaynaklarının bize naklettiği bir hikâyede Hz. Peygamber’in hizmetçi 

küçük bir kıza muamelesi, onun çocuklarla ilişkisinin mahiyetini göstermektedir. 

Hikayede Âlemlere Rahmet Elçi sokakta ağlayan küçük bir kız çocuğu görür. Niçin 

ağladığını sorduğunda, minik yavru “Ev sahibim bana un almam için iki dirhem vermişti. 

 
8 Doğan Cüceloğlu, İletişim Donanımları (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002), 45-46. 
9 Ali el-Muttakî, Kenzü’l-ummâl fi süneni’l-ekvâli ve’l-ef’âl, thk. Saffet es-Sekâ (Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 

1401/1981), 10: 242, Had. no: 29282. 
10 Müslim, “Fedâil”, 80. 
11 Buhârî, “Menâkıbu’l-ensâr”, 37. 
12 Buhârî, “Edeb”, 17. 
13 Buhârî, “Edeb”, 61. 
14 Tirmizî, “Menâkıb”, 130. 
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Onu kaybettim.” diyerek cevap verir. Hz. Peygamber yanındaki iki dirhemini kız çocuğuna 

verir. Çocuk hala ağlamaktadır. Sebebini sorduğunda eve geç kaldığını ve kendisini 

dövmelerinden korktuğunu söyler. Bunun üzerine Rahmet Elçisi küçük kız çocuğunu 

çalıştığı eve kadar götürür. Allah Resûlü’nü karşısında gören ev sahibi adeta mutluluktan 

havalara uçar. Hz. Peygamber der ki, “Şu küçük kız dayak yemekten korkuyordu. Onu 

ben size getirdim.” Bunun üzerine ev sahibi Resûlullah’ın evini şereflendirmesine vesile 

olduğu için küçük kızı azat eder  ve ona hürriyetini verir.15  

Hz. Peygamber tüm çocuklara saygı gösterir, onların varlığını tanır ve onlara değer 

verirdi. Bu bağlamda O, hanesinde yetişen ve hizmetinde bulunan Enes b. Mâlik’e 

“Yavrucuğum, kimseye karşı kalbinde kin beslemeden sabahlamaya ve akşamlamaya 

çalış. Yavrucuğum, bu benim sünnetimdir. Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. 

Beni seven de cennette benimle birliktedir.”16 buyurarak aslında hizmetinde bulunan 

küçük bir çocuğu nasıl muhatap aldığını, ona hitap şekliyle varlığına ne denli saygı 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. O küçük çocukları sofrasına davet eder, yemeğini 

onlarla paylaşırdı.17 O, Fazl b. Abbas, Üsâme b. Zeyd gibi çocukları bineğine alıp onlarla 

yolculuk yapar, bir yandan da sohbet ederdi.18 Onun çocuklara hal hatır sorması,19 selam 

vermesi,20 onlara dua etmesi,21 onları dine davet etmesi,22 onlarla sırlarını paylaşması,23 

hastalandıklarına onları ziyaret etmesi onların varlığına gösterdiği saygının tezahürüdür. 

Hatta bir keresinde kendisine hizmet eden Yahudi bir çocuk hastalanmış, Hz. Peygamber 

onun evine ziyarete gitmiş, başucuna oturmuş, geçmiş olsun temennileriyle İslam’a 

girmesini teklif etmiş ve çocuk babasının da izniyle Müslüman olmuştur.24  

2. Sevgi ve Merhametle Muamele Etmek 

Kur’an ve sünnetin mücerredi aşarak müşahhaslaştırdığı sevgi kavramı; insanı, 

insanın yakın ve uzak çevresini, içinde yaşadığı toplumu ve bütün insanlığı bunun da 

ötesinde topyekûn canlıları ve tabiatı içine almaktadır. Her yaş ve cinsteki insan, 

toplumdaki konumu ne olursa olsun sevgiye muhtaçtır.25 Bireyin ahlak gelişiminde 

sevgiye dayanan ilişkilerin ehemmiyeti büyüktür. Sevgi ortamında büyüyen çocuğun 

 
15 Ebü’l-Kâsım Ali İbn Asâkir, Târîhu Dımeşk, thk. Amr b. Ğurâme el-Umerî (Suriye: Dârü’l-fikr, 1415/1995), 4: 

89; Süleyman b. Ahmed et-Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr, thk. Abdülmecîd es-Selefî (Kahire: Mektebetü ibn 
Teymiyye, 1994), 12: 441 Had. no: 13607. 

16 Tirmizî, “İlim”, 16. 
17 Buhârî, “Et’ime”, 3. 
18 Ebû Abdillah Ahmed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb Arnaud, Adil Mürşid (Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 

2001), 4: 249, Had. no: 2427. 
19 Buhârî, “Edeb”, 81. 
20 Müslim, “Selâm”, 14. 
21 Müslim, "Fedâilü’s-sahâbe", 143. 
22 Buhârî, “Merdâ”, 11. 
23 Müslim, “Fedâilü’s-sahâbe”, 146. 
24 Buhârî, “Cenâiz”, 78. 
25 Raşit Küçük, “Peygamberimiz ve Çocuk Sevgisi”, İslam 5 (1984), 21. 
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özgüven duygusu gelişir ve iyilik kavramı zihin dünyasında kolaylıkla yer edinebilir. Bu 

bağlamda nitelikli bir sevgi sürekli olmalı, gerektiği kadar olmalı, ihtiyaç duyulduğunda 

ortaya çıkmalı ve çocuğun bağımsız çabalarını engellememelidir.26 

Bu ilkeler çerçevesinde konu değerlendirildiğinde, Rahmet Peygamberi’nin her 

konuda olduğu gibi sevgi konusunda da müminler için en güzel örnek olduğu 

görülmektedir. Bütün varlıklara sevgi, şefkat ve merhametle muamele eden Hz. 

Peygamber özellikle çocuklara hususi sevgi göstermiştir. Onun yaşamında çocuklara karşı 

şiddet, sevgisizlik ve merhametsizlik görülemez.27 Bu minvalde bir gün bedevinin birisi 

yanına sokularak “Ya Resûlallah! Sizler çocukları öper misiniz? Biz çocuklarımızı hiç 

öperek sevmeyiz.” dediğinde, “Allah senin gönlünden merhameti çekip almışsa ben ne 

yapayım?”28 diyerek ona cevap vermiş, çocuk sevgisinden mahrum gönülleri adeta 

rahmetten mahrum çorak topraklara benzetmiştir. O çocuklara karşı o kadar 

merhametlidir ki, hutbe îrâd ederken kırmızı gömlek giymiş torunları Hasan ile 

Hüseyin’in düşe kalka cemaat içinde yürüdüklerini görür. Hutbeye devam edemez, 

minberden iner, torunlarını kucağına alır, kucağında torunlarıyla yeniden minbere çıkar 

ve şöyle buyurur: “Allah, ‘Mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir’ derken doğru 

söylemiş! Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım da, sözümü 

keserek onları kucağıma aldım.”29 Çocuklara karşı çok merhametli olan Hz. Peygamber 

aynı zamanda Yüce Allah’tan onlar için merhamet istemektedir. O, Üsâme ile Hasan’ı 

dizlerine oturtur ve Allah’tan onlara merhamet etmesini niyaz ederdi.30 Yedi evladından 

altısının ölüm acısını tatmış olan Kutlu Nebi, Allah’ın takdirini elbette metanetle 

karşılamıştı. Ancak kalbinin sızısı kaybettiği yavrularının ardından kelimelere şöyle 

dökülmüştü: “Göz yaşarır, kalp üzülür, fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden 

başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim! Biz senin ölümünle gerçekten üzgünüz.”31 Yüreği evlat 

acısıyla defalarca yanan Allah Resûlü tüm çocuklara müşfik bir baba gibi davranırdı. 

Onları öper, kucağına alır,32 omzunda taşır,33 yanaklarını sıkar34 ve onlarla şakalaşırdı.35 

Beş yaşındaki Mahmut b. Rebî’nin yüzüne ağzından su püskürttüğü bile vakidir.36 

 
26 Mehmet Zeki Aydın, Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi (Ankara: Nobel, 2006), 146-147. 
27 Yusuf Ziya Keskin, “Hz. Peygamber’de Çocuk Sevgisi”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 

(2007), 225. 
28 Buhârî, “Edeb”, 18. 
29 Tirmizî, “Menâkıb”, 99. 
30 Buhârî, “Edeb”, 22. 
31 Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 28. 
32 Buhârî, “Büyu'”, 49. 
33 Tirmizî, “Menâkıb”, 100. 
34 Müslim, “Fedail”, 80. 
35 Tirmizî, “Birr ve sıla", 57. 
36 Buhârî, “İlim”, 18. 
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Onun yetişkin-çocuk ilişkisindeki temel parametresi şudur: “Küçüklerimize 

merhamet etmeyen büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.”37 Bundan dolayı 

çocuklarına sevgi ve şefkatle muamele edenleri övmüş,38 çocuklardan sevgisini 

esirgeyenleri kınamıştır.39 

3. Sözlerine Muhalif Davranmamak 

Küçük çocuklar için anne-baba ve yetişkinler güven, doğruluk ve öğrenme 

kaynağıdır. Çocuklara göre onların sözleri ve davranışları gerçektir. Onlar şaka yapıyor 

olsalar bile çocuk bunu anlamaz. Kendisine yapılanı, söyleneni olduğu gibi kabul eder ve 

ona göre yorumlar.40 Çocukla iletişimin temel kaidelerinden olan bu durumu çok iyi bilen 

Hz. Peygamber “Gel, sana bir şey vereceğim!” diye çocuğunu çağıran Abdullah b. Âmir’in 

annesine, gerçekten ona bir şey verip vermeyeceğini sorar. Anne, hurma vereceğini 

söyleyince Allah Resûlü şöyle buyurur: “Aman dikkat et! Eğer ona bir şey vermeyecek 

olsaydın, bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı.”41  

Günlük yaşamda, insanlar arası iletişimde hem sözlü hem de sözsüz mesajlar aynı 

anda kullanılır. İletişimdeki mesaj alışverişinin ancak küçük bir bölümünü sözlü mesajlar 

oluşturur. Yüz ifadeleri, el-kol hareketleri, jest ve mimikler, bedenin konumu ve sesin 

yükselip alçalmasıyla gönderilen mesajlar, iletişimde kullanılan mesajların büyük bir 

bölümünü kapsar. Bir iletişimde kelimeler yüzde on etkin olurken beden dili yüzde 

doksan rol oynamaktadır.42 Bundan dolayıdır ki, peygamberler sözlü mesajdan çok beden 

diliyle iletişime dikkat etmişler, kâlden ziyade hâle önem vermişlerdir. Lokman’ın (as) 

oğluna yüzünü muhataptan çevirmemesi, kendini beğenmiş bir şekilde yürümemesi, 

sesini yükseltmemesi gibi tavsiyeleri beden dili ile verilen mesajların güzel örnekleridir.43 

Sevgili Peygamberimiz de iletişimde söylemden daha ziyade yaşantıya önem 

vermiştir. O çocuklarla ilgili olarak “Sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman çocuğa 

namaz kılmasını emredin”44 buyururken kendisi bu konudaki sözlerini yaşayarak hayata 

geçirmiştir. O, torunlarını omuzunda, sırtında veya kucağında tutarak namaz kılardı. 

Secdeye gittiği zaman torununu yere bırakır, kalktığı zaman tekrar alırdı.45 Namaz 

kılarken çocuklar onun önünden geçtiklerinde namazına devam eder, hatta bazen 

ayaklarının hemen yanına oturan çocuklar olur ama Rahmet Peygamberi namazını 

 
37 Tirmizî, “Birr ve Sıla”, 15. 
38 Müslim, “Fezâilü’s-sahâbe”, 201. 
39 Buhârî, “Edeb”, 18. 
40 Aydın, Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi, 139. 
41 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 87. 
42 Zuhal Baltaş - Acar Baltaş, Bedenin Dili (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2005), 26-30. 
43 Naci Kula, “Lokman Suresi Işığında Anne-Baba Çocuk İletişimi” (I. Kur’an Sempozyumu, İslami İlimler 

Dergisi, 2007), 122. 
44 Ebû Dâvûd, “Salât”, 26. 
45 İbn Hanbel, Müsned, 45: 615, Had. no: 27647. 
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bozmadan tamamlardı.46 Hz. Peygamber’in mescidinde vakit namazlarında bir saf çocuk 

bulunması da onların ibadetleri görerek öğrenmelerini, yaşantıya şahitlik etmelerini 

amaçlayan bir uygulamadır.47 Evinde torunları ile namaz kılan Hz. Peygamber, mescitte 

omzunda torunları olduğu halde namaz kıldırıp imamlık yapmış,48 bazen onlar 

kucağındayken hutbe vermiştir.49 Açık alanda namaz kılarken saflar arasında dolaşan 

çocuklara aldırış etmemiş, onların safların arasında dolaşmasına engel olmamış,50 onlara 

nasıl namaz kılacaklarını öğretmiştir. Enes’e “Yavrucuğum namazda yüzünü sağa sola 

çevirip bakma!”51 demiş, cemaatle namaz kılarken imamın soluna duran Abdullah b. 

Abbas’ı (ö. 68/687) başını okşayarak sağ tarafına geçirmiştir.52 O, çocukların ibadet 

hayatlarının takip edilmesini, neyi yapıp yapmadıklarının bilinmesini istemektedir. Bir 

akşam eşi Meymûne’nin (ö. 51/671) yanına girdiğinde Abdullah b. Abbas’ın o gece 

teyzesi Meymûne’nin yanında kaldığını görmüş, Meymûne’ye Abdullah’ın namazını kılıp 

kılmadığını sormuş, Meymûne de onun namaz kıldığını söyleyince mutlu olmuştur.53 Hz. 

Peygamber namazda olduğu gibi oruç, hac vb. diğer ibadetlere de çocukların katılımını 

önemsemiş, çocuklarla birlikte yapılan ibadetler için ebeveynlere ayrıca mükâfat 

verileceğini vadetmiştir.54  

4. Adaletli Olmak 

Adalet, hak dağıtımında ve sorumluluk paylaşımında insaflı bir yol izlenmesi, 

zulmün bertaraf edilmesi, dengenin korunması anlamına gelir. Toplumun bütün 

katmanlarını ve kurumlarını ilgilendiren adalet kavramı, İslâm’ın vazgeçilmez ilkelerinden 

biridir. İsimlerinden biri de “el-Adl” olan Yüce Allah, dünyada ve ahirette bütün varlıklara 

karşı adildir. Kâinatı adalet üzere kurmuş, eşsiz bir denge ve düzen var etmiş, 

insanoğlundan bu dengeyi korumasını istemiştir.55 Aile içerisinde, özellikle de çocuklarla 

iletişimde başarılı olmanın önemli faktörlerinden birisi adaletli olmaktır. 

Çocuklar arasında kız erkek ayrımcılığı yapmamak, ebeveyn ve çocuklar arasında 

sağlıklı iletişim kurulabilmesinin temel faktörlerindendir. Hz. Peygamber’in çocuklar arası 

ilişkilerde ortaya koyduğu en belirgin uygulama kız çocuklarını erkek çocuklarla eşit 

 
46 Ebû Abdurrahman Ahmed en-Nesâî, Sünen (el-Müctebâ), thk. Abdülfettâh Ebû Gudde (Haleb: 

Mektebetü’l-matbûati’l-islâmiyye, 1406/1986), “Kıble”, 7. 
47 Ebû Dâvûd, “Salât”, 97. 
48 Müslim, “Mesâcid”, 43. 
49 Tirmizî, “Menâkıb”, 30. 
50 Buhârî, “Ezân”, 159. 
51 Tirmizî, “Sefer”, 23. 
52 Ebû Dâvûd, “Salât”, 314. 
53 Ebû Dâvûd, “Salât”, 314. 
54 Tirmizî, “Hac”, 83. 
55 Huriye Martı, “Aileyi Ayakta Tutan Ahlaki Değerler”, Peygamberimiz ve Aile, ed. Hale Şahin - Rukiye 

Aydoğdu (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2019), 63. 
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statüye getirmesidir.56 İslâm’ın doğduğu sırada Araplar arasında kız çocuğu karşıtlığı 

sosyal bir problem haline gelmiş, hatta cinayet şekline bürünmüştü. Kız çocuğu maddi 

olarak yük, sosyal bakımdan da utanç kaynağı kabul edilirdi.57 Babalar yüzleri kızarmadan 

minicik kız ve erkek evlatlarını sevmede bile ayrımcılık yaparlardı. Bir adam Hz. 

Peygamber’le beraberken yanına oğlu gelir. Adam onu öper, severek dizine oturtur. Az 

sonra kızı gelir. Ona hiç iltifat etmeden onu önüne oturtur. Adamın bu ayrımcı tavrı Hz. 

Peygamber’in dikkatini çeker ve Allah Resûlü ona der ki, “Aralarında eşit davranman 

gerekmez miydi?”58 Kız ve erkek çocuklar arasındaki adaletsiz, ayrımcı ve dışlayıcı bu 

anlayışı yıkmayı gaye edinen Kutlu Nebi “Kim üç kız çocuğunun geçimini üstlenir, onları 

terbiye edip, evlendirir ve onlara güzel davranırsa cenneti kazanır.” buyurmuştur.59 Bir 

gün Hz. Aişe (ö. 58/678) yaşadığı şu olayı Allah Resûlü’ne anlatır. Yanında iki kızı olan bir 

kadın, bir şeyler istemek için bana geldi. Evde ona verebilecek sadece bir hurma vardı. 

Başka da bir şey yoktu. Hurmayı kadına verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç 

yemedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Her kim kız çocuklarıyla imtihan 

edilirse, bu kızlar onun için cehennem ateşine siper olur.”60  

Kız ve erkek çocuklar arasındaki ayrımcılığı ve kız çocuklar aleyhine yapılan 

adaletsizlikleri tesviye edip düzelten Hz. Peygamber, erkek çocuklar arasında yapılmak 

istenen ayrımcılıklara da müsaade etmemiştir.61 Malını oğlu Numan’a vermek isteyen ve 

buna da Hz. Peygamber’in şahitlik etmesini ümit eden Beşir’e asla zulme şahitlik 

yapmayacağını bildirmiştir.62 Hz. Peygamber’e göre ebeveynlerin çocukları arasında 

ayrım yapması zulümdür.  

Hz. Peygamber kendi çocukları ve torunlarına muamelesinde ayrımcılık gibi 

anlaşılabilen veya bu şekilde dillendirilen hususları da derhal düzeltme yoluna gitmiştir. 

Bir keresinde kızı Fatıma’nın evindeyken torunları Hasan ve Hüseyin su istemişler, Allah 

Resûlü de kalkıp az süt veren bir koyunu sağmış ve sütünü önce Hasan’a içirmişti. Bunu 

gören Fatıma, babasının sanki Hasan’ı daha çok sevdiğini söyleyince Hz. Peygamber 

“Hayır suyu o daha önce istedi.” diyerek Fatıma’nın böyle düşünmesine fırsat vermemiş 

 
56 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 129. 
57 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2005), 

336. 
58 Ebûbekir Ahmed el-Bezzâr, Müsned, thk. Mahfûzurrahmân Zeynullah (Medine: Mektebetü’l-ulûm ve’l-

hikem, 2009), 13: 45, Had. no: 6361. 
59 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 129. 
60 Buhârî, “Zekât”, 10. 
61 Müslim, “Hibe”, 13. 
62 Ebû Bekr Ahmed el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, thk. M. Abdülkadir Atâ (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 

2003), 6: 293, Had. no: 11997. 
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ve “Kıyamet günü sen, Hasan, Hüseyin ve şurada uyuyan Ali benim için birdir.” 

demiştir.63     

Hz. Peygamber ebeveynlerin çocuklarına eşit muamelede bulunmasının onların 

görevi ve çocukların da doğal hakkı olduğunu vurgulamıştır. Bu konuda çocukların kız-

erkek, büyük-küçük, öz-üvey olması arasında bir fark yoktur. Anne-babanın mali 

konularda olduğu gibi; sevgi, ilgi, şefkat ve merhamet gibi manevi hususlarda da 

çocukları arasında adaletli davranmaları elzemdir.64  

5. Sabırlı ve Hoşgörülü Olmak 

Bir rivayette “Allah’a yemin ederim ki, Allah’ın senin sebebinle bir kişiye hidayet 

verip doğru yola iletmesi, senin kızıl develerinin olmasından daha hayırlıdır.” buyrulur.65 

Dinimiz kalplerin fethini, beldelerin fethine, beldelerin yıkılıp yok olmasını kalplerin 

fesadına tercih eder.66 Kalplerin fethini önemseyen Sevgili Peygamberimiz, çocuklar 

yaramazlık yaptığında onları azarlamazdı. O’nun hanesinde yetişip, büyüyen evladı 

mesabesindeki Enes b. Mâlik (ö. 93/711) O’nun bu yaklaşımını şöyle özetlemektedir: 

“Ben Resûlullah’a on yıl hizmet ettim. Allah’a yemin olsun ki, bana asla öf demedi. 

Yaptığım bir işten dolayı ‘Niye böyle yaptın?’ veya yapmadığım bir işten dolayı ‘Niçin 

böyle yapmadın?’ dediğini de duymadım.”67  

Hz. Peygamber yanlış yapan çocuklara karşı azarlama, şiddet uygulama gibi 

yöntemleri asla tasvip etmemiş, yanlışları yumuşak üslupla ve eğitici yaklaşımla izale 

etmeyi tercih etmiştir. Henüz çocuk olan Râfi’ b. Amr, bir gün ensardan birinin 

hurmalarını taşlarken yakalanmış ve Allah Resûlü’nün huzuruna getirilmişti. Hz. 

Peygamber ona hurmaları niçin taşladığını sormuş, çocuk da yemek için diyerek cevap 

verince, Rahmet Elçisi “Hurmaları taşlama! Altına düşenlerden ye.” buyurarak ona 

doğruyu öğretmiş, başını okşamış ve “Allah’ım! Onun karnını doyur.” diyerek dua 

etmiştir.68 Benzer bir başka hadisede de Hz. Peygamber’in sofrasında yemek yerken 

Ömer b. Ebû Seleme tabağın içine elini rasgele sokmaya başladığında Allah Resûlü, 

“Yavrum! Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye.” buyurarak doğruyu öğreterek yanlışı 

ortadan kaldırmayı hedeflemiştir.69  

Şüphesiz O’nun çocuklarla iletişimi hoşgörü temeline dayanmakta idi. Ona göre 

çocukların yaptıkları hoş görülmeliydi. Minik kalpleri kırılmamalı, yürekleri 

 
63 Nureddîn Ali el-Heysemî, Mecme‘u’z-zevâid ve menbe‘u’l-fevâid, thk. Hisâmüddîn el-Kudsî (Kahire: 

Mektebetü’l-kudsî, 1914/1994), 9: 169, Had. No: 14986. 
64 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 338. 
65 Buhârî, “Fedâilü’l-ashâb”, 9; Müslim, "Fedâilü’s-sahâbe", 34. 
66 İsmail Lütfi Çakan, Hadislerle Gerçekler (İstanbul: Erkam Yayınları, 2003), 417. 
67 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 1. 
68 Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 92. 
69 Buhârî, “Et’ime”, 2. 
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incitilmemeliydi. Amcasının hanımı, aynı zamanda torunu Hasan’ın da sütannesi olan 

Ümmü’l-Fazl, Allah Resûlü’nün hanesini ziyarete geldiğinde yanında Hasan’ı da 

getirmişti. Hz. Peygamber Hasan’ı kucağına aldığında Hasan, Hz. Peygamber’in üstünü 

ıslattı. Bunun üzerine Ümmü’l-Fazl bebeğin omuzuna vurdu. Şefkat Peygamberi onun 

bebeğe karşı tavrından rahatsız oldu ve “Yavrumu incittin! Allah senin hayrını versin.” 

dedi.70 Torununa karşı sert müdahaleye gönlü razı olmayan Hz. Peygamber, diğer 

çocuklara karşı da sert tavırlardan rahatsız olmuştur. Babasıyla beraber Hz. Peygamber’i 

ziyarete gelen Ümmü Hâlid O’nun sırtındaki peygamberlik mührüyle oynayınca babası 

onu azarlamış, Hz. Peygamber de bırak onu, dokunsun demiştir. 

Allah Resûlü çocuklarla iletişiminde onların hata ve yanlışlarına karşı tahammül 

göstermeyi, yaramazlıklarını hoş görmeyi temel prensiplerden birisi olarak kabul ederken 

nezaket dilini kullanmakta,71 hatalarını telafi etme imkânını onlara vermektedir.72  

6. Sorumluluk Vermek 

Sorumluluk; bir kimsenin kendi davranışlarının veya üzerine aldığı işlerin sonucunu 

üstlenmesi demektir. Sorumluluk kavramının özgürlük kavramıyla birlikte ele alınması 

gerekmektedir. Sorumlu olmak sözünde durmayı, umursamayı, önemsemeyi, özen 

göstermeyi, ciddiyeti, güvenmeyi, dert edinmeyi, taahhüt etmeyi, duyarlı olmayı 

gerektiren bir kavramdır. Çocuklara sorumluluk vermek, onların kişiliklerinin 

oluşmasında çok etkilidir. Düzeylerine uygun verilen işler, onlarda başarma ve öz güven 

duygusunu geliştirir.73 Hz. Peygamber’in çocuklarla iletişiminin temel dinamiklerinden 

biri de sorumluluk vermektir. O, çocuk sayılabilecek yaştakilere önemli sorumluluklar 

vermiş, beraberinde güven telkin etmiş ve bilgiyle donatmıştır. Kadılık görevi verdiği Hz. 

Ali görevle alakalı çekimserlik ve güvensizlik sergileyince, Allah Resûlü mübarek elini 

onun göğsüne koymuş ve “Rabbim! Bunun kalbine hidayet ver ve lisanını sabit kıl.” 

duasıyla onu cesaretlendirmiştir. Hz. Ali, “Bu duadan sonra iki kişi arasında hüküm verme 

konusunda hiç tereddüt etmedim.” demiştir.74 O, çocuk sayılabilecek yaştakilere verdiği 

önemli görevlerle gençlere ve çocuklara karşı toplumda olan güvensizliği ortadan 

kaldırmış, görev ve sorumluluk vermede ehliyet ve liyakati gözettiğini ihsas ettirmiştir.75  

Sorumluluk verip güven telkin edince, çocuklar da yaptıkları işin bilinciyle hareket 

ederler. Tıpkı çocuk yaşta Allah Resûlü’nün evine gelip, on sene onun hanesinde yaşayan 

Enes gibi. Bir gün annesi Enes’e Peygamber’in evinde hangi işlerle uğraştığını sormuş, o 

da annesine bunun bir sır olduğunu, söyleyemeyeceğini beyan etmiştir. Onun bu tavrı 

 
70 İbn Mâce, “Ta’bîrü’r-rü’yâ”, 10. 
71 Tirmizî, “Edeb”, 62. 
72 Müslim, “Fedâil”, 54. 
73 Aydın, Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi, 160. 
74 İbn Mâce, “Ahkâm”, 1. 
75 Buhârî, “Ahkâm”, 33. 
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annesinin çok hoşuna gitmiş, Hz. Peygamber’in sırlarını kimseyle paylaşmamasını bir kez 

daha tembihlemiştir.76 

Hz. Peygamber Huneyn seferinden dönerken namaz vakti geldiğinde müezzin ezan 

okumaya başlamıştı. Müezzin ezan okurken onu dinleyen bir grup gayri müslim genç 

müezzinin söylediği sözleri tekrarlıyor ve ezanla dalga geçiyorlardı. Allah Resûlü onların 

ezana karşı alaycı tavırlarına muttali oldu. Onları yanına çağırdı. “Gür sesini duyduğum 

hanginizdi?” diye sordu. Herkes Ebû Mahzûre’yi (ö. 59/678) gösterdi. Hz. Peygamber ona 

ezanı öğretti ve ondan okumasını istedi. Ezanı bitirince ona bir miktar gümüş verdi. Sonra 

elini onun alnına koydu. Yüzünü, göğsünü sıvazladı ve ona dua etti. Ebû Mahzûre 

Müslüman oldu. Allah Resûlü’nü o kadar çok sevdi ki, onun elinin değdiği saçları bir daha 

kesmedi.77  Mekke’de ezan okumak için izin istedi. Hz. Peygamber de ona izin verdi ve 

onu Mekke’de müezzin olarak görevlendirdi.78  

Allah Resûlü yeni Müslüman olmuş çocuk yaşta bir gence sorumluluk vermiş, onu 

eğiterek öz güven aşılamış, ezanı alaya alan ve Peygamber’e düşman bir çocuktan, 

Mekke’deki Mescid-i Harâm’a müezzin olan ve Allah Resûlü’ne sevdalı bir genç ortaya 

çıkarmıştır.  

Sonuç 

Âlemlere rahmet, müminler için örnek olan Hz. Peygamber, insanlarla ilişkilerinde 

sevgi, merhamet ve şefkat temelinde yumuşak, kucaklayıcı bir dil kullanmış; gönüller 

kazanmayı, dostluklar inşa etmeyi gaye edinmiştir. O’nun dost olmaya en çok önem 

verdiği toplum kesimi çocuklar ve gençlerdir. İlk Müslüman olanlar ve onun yanında hak 

mücadelesine başlayanların yaş ortalamalarına bakıldığında bu kolaylıkla 

görülebilmektedir. Allah Resûlü çocuklara ilgisi, muhabbeti ve onlara karşı sergilediği 

tavırlarla adeta onların sevgilisi olmuştur.  

Hz. Peygamber’in çocuklarla iletişim stratejisinin temeli onların saygınlığını kabul 

etmeye ve varlığını değerli bulmaya dayanmaktadır. O’nun çocuklar arasında cinsiyete, 

kabileciliğe vb. ayrımcılığa sebebiyet veren ve çocukların bir kısmını kucaklarken 

diğerlerini ötekileştiren sebepleri ortadan kaldırması ve ırkına, sosyal statüsüne, 

cinsiyetine bakmadan tüm çocuklara baba şefkatiyle yaklaşması onun çocuklarla 

iletişiminin öncelikli paradigmasıdır. O, çocuklarla empati kurabilmiş, adaletli 

yaklaşımıyla onlara güven telkin etmiş, sorumluluk vermiş ve özgüven aşılamıştır. Hatalı 

davranışlarını gördüğünde onlara şiddet uygulamamış, yanlışlarını eğitimleri için fırsata 

çevirmiştir. 

 
76 Müslim, “Fezâilü’s-sahâbe”, 145. 
77 Ebûbekr Abdürrezzâk, Muṣannef, thk. Habibürrahman el-Âzamî (Hindistan: Meclisü’l-ilmî, 1403/1982), 

11/1: 457, Had. no: 1779. 
78 İbn Ebî Şeybe, el-Kitâbü’l-musannef fi’l-ehâdîsi ve’l-âsâr, ts., 1: 188, Had. no: 2155. 
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Hz. Peygamber’in sevgi, saygı ve hoşgörü temelli iletişim tarzı özgüvenli, 

sorumluluk bilincine sahip, adaleti hayata bakışının merkezine yerleştiren nesillerin 

yetişmesine zemin hazırlamıştır. Onun çocuklarla olağandışı iletişimi, onlar tarafından rol 

model alınması sonucunu da doğurmuştur. Onunla hatırası olan tüm çocuklar, onu derin 

bir vefa duygusuyla ve bitmeyen bir özlemle yâd etmişlerdir. Bugün evlatlarından 

görmek istedikleri ihtiramı huzurevinde bulan yetişkinler ile ebeveynlerin ilgi, sevgi ve 

merhametini dijital ekranlarda arayan çocukların birbirinin farkına varmaları, büyük 

kalplerle küçük kalplerin Hz. Peygamber’in örnekliğinde buluşmasına bağlıdır. Onun 

çocuklarla iletişimde tesis ettiği ilkeler, din hizmetlerinde, din eğitimi ve öğretiminde 

yetişkin-çocuk iletişimin düzenleyecek mahiyettedir.  
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AĞ TOPLUMUNDA ÇOCUKLARIN DİNİ SOSYALLEŞMESİ: RİSKLER VE İMKÂNLAR 

Orhan AYAZ 

 

Giriş 

Çocukluk, insan hayatı içinde kritik bir dönemdir. Bu dönemde insan yavrusu, 

sosyalleşme araçları aracılığıyla biyolojik bir varlıktan sosyal bir varlığa dönüşür. 

Sosyalleşmede çocuk, zihinsel yeteneğiyle sürece aktif bir şekilde katılsa da, onun 

toplumun bir üyesine dönüşmesi büyük oranda içinde bulunduğu toplumsal yapı ve 

etkileşimlere bağlı olduğunu söylemek mümkündür. Çocuğun etkileşimde daha aktif 

veya daha pasif pozisyonda bulunması ise toplumun nasıl organize olduğuna bağlıdır. 

Geleneksel toplumlarda çocuk genelde aile, akraba ve akranlarının içinde sosyalleşirken, 

modern ve postmodern dönemlerde çocuğun dünyasını inşa eden başka araçlar devreye 

girmiştir. Modern dönemde yaygınlaşan okul içi eğitim ile gazete ve televizyon gibi kitle 

iletişim araçları diğer sosyalleşme araçlarına katılırken, günümüz postmodern 

toplumlarında yeni medya araçları da sürece dâhil olmuştur. Sosyalleşme araçlarına 

yenilerinin eklenmesi, bir taraftan çocukları sosyalleşme sürecinde daha aktif hale 

getirirken diğer taraftan çocukların nispeten daha güvenli şekilde sosyalleştiği aile 

kurumunun etkisinin azalmasına neden olmaktadır. Özellikle son yirmi yılda internetin 

geniş bir iletişim/etkileşim imkânı sunan Web 2.0 formunun mobil akıllı cihazlara 

eklemlenmesiyle birlikte zaten yükselişte olan “ağ toplumu”nu dramatik seviyelere 

taşımıştır. Dahası içinde yaşadığımız Covid-19 günlerinin, dijital zeminde toplumsal 

olarak organize olmayı ve pratiklerde bulunmayı katladığını tahmin etmek zor değildir. 

Çevrimiçi ağ toplumunda, mobil cihazlara entegre olan internetle birlikte, bu cihazlardan 

birini elde eden hemen herkes, yer küredeki bütün kültürlere, fikirlere ve ürünlere 

erişme imkânı elde etmektedir. Kendisini kuşatan toplumsal dünyadan en fazla etkilenen 

çocuklar da bu durumun istisnası değildir. Böylece çocuk da internete bağlı herhangi bir 

cihazla, daha önce sadece birkaç yerden ve sadece belirli zamanlarda erişebildiği bilgi, 

görüntü ve eşyaya neredeyse istediği zaman ve istediği mekânda sahip olma imkânı elde 

etmiştir. Bu anlamda çocuğu, toplumun bir üyesi haline getiren aile, okul ve dini gruplar 

gibi sosyalleştirme araçlarının etkisi azalmaktadır. Başka bir ifadeyle, çocuğun dünyasını 

sadece ailesi, okulu ve sınırlı akran grubu şekillendirmemektedir. Dünyanın herhangi bir 

yerindeki herhangi bir kişinin, bilginin, sinyalin, sembolün veya görüntünün çocuğu 

etkileyebildiği çevrim içi ağ toplumunda, çocuğun zihinsel ve ruhsal dünyası 

oluşmaktadır. Her ne kadar aile gibi geleneksel sosyalleşme araçlarının azalan etkisiyle 

çocuk, dijital ağlarla kendi kimliğini daha aktif bir şekilde inşa etme fırsatı elde etse de, 

 
 Dr., Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
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zihinsel ve sosyal gelişmesinin kritik bir dönemini yaşayan çocuklar, hem yeni medyanın 

bizzat mesajı taşıma şeklinden hem de mesajın içeriğinden doğan risklerle karşı 

karşıyadır. Sonuç olarak daha önce aile, akraba, okul içi eğitim, kurumsal din ve 

otoritelerin şekillendirdiği çocuğun dini dünyasını, küresel “çevrimiçi ağ toplumu”nun 

nasıl etkilediği/etkileyeceği konusu, teorik çabaları ve saha araştırmalarını hak 

etmektedir. Bu çalışmamızda öncelikle Covid-19 süreciyle daha da derinleşen çevrimiçi 

ağ toplumunun teorik bir tartışması yapıldıktan sonra, söz konusu toplumsal 

organizasyon modelinin sosyalleşme süreci ve daha özel olarak da çocuğun kutsalı 

tecrübe etme pratiği üzerindeki etkisi imkânlar ve riskler ekseninde ele alınacaktır. Son 

olarak da “Sonuç” bölümünde, çevrimiçi ağ toplumunun –en azından kurumsal ve 

geleneksel din için- getirdiği riskleri azaltmaya ve sunduğu imkânlardan yararlanmaya 

ilişkin bazı normatif ilkeler ortaya atılacaktır. 

1. Çevrimiçi Ağ Toplumunun Yükselişi 

Sosyologlar insanların; sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan organize olma 

durumlarına bakarak toplumsal tanımlamalara gitmişlerdir. İbn Haldun’dan beri bu 

böyledir. İbn Haldun kendi döneminde insanları, “geçim yolları” temelinde kırsalda tarım 

ve hayvancılıkla uğraşanları “bedevi”, zaruri ihtiyaçlarının ötesinde zenginleşen ve bu 

zenginliğin sonucu olarak şehirler kuran insanları “hadari” olarak kavramsallaştırır.1 İbn 

Haldun’dan birkaç yüzyıl sonra -özellikle sosyoloji disiplinin kurucuları başta olmak üzere- 

sosyologlar hem kendilerini kuşatan toplumun hem de geçmişteki toplumlar hakkında 

tanımlamalarda bulunmuşlardır. Sözgelimi feodal toplum, sanayi toplumu, modern 

toplum bu isimlendirmelerden sadece birkaçıdır. Son birkaç on yılda ise postmodern 

toplum, tüketim toplumu, simülasyon toplumu, bilgi toplumu, risk toplumu sosyologlar 

tarafından ortaya atılan ve sıkça kullanılan tanımlar arasındadır. Başında “çevrimiçi” 

olmak şartıyla ağ toplumu tespitinin –özellikle içinde yaşadığımız covid-19 günlerinde- 

diğer tanımlamaları gölgede bıraktığını söylemek abartı olmayacaktır. Manuel Castells’in 

1990’ların ortasında kavramsallaştırdığı “ağ toplumu”, son on yılda başına “çevrimiçi” 

kavramını alarak toplum analizlerinde vazgeçilmez bir tanımlama düzeyine yükselmiştir. 

Çevrimiçi dijital ağlar, toplumsal olarak nasıl organize olacağımızı ve hangi davranış 

kalıplarını sergileyeceğimizi belirleyen en temel araca dönüşmüş durumdadır. Bunun 

sonucu olarak, her birimiz artık asla terk etmediğimiz ve onun da aynı şekilde bizleri 

bırakmadığı dünya ölçeğinde ağlara bağlanmaktayız. Özellikle mobil cihazlar aracılığıyla 

bizler kendimizde olduğumuz aynı anda hemen hemen her şeyle ve herkesleyiz.2 Ağ 

toplumu tanımlamasının en belirgin karakteri belki de kendisiyle çağdaş toplum 

tanımlamalarının sosyal organizasyon ve davranış kalıplarına da ivme kazandırmasıdır. 

 
1 İbn Haldun, Mukaddime, çev. Süleyman Uludağ (İstanbul: Dergah Yayınları, 2018), 324. 
2 Manuel Castells, “Afterword”, Handbook of Mobile Communication Studies, ed. James E Katz 

(Massachusetts: Mit Press, 2008), 448. 
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Başka bir ifadeyle ağı sıklaşan ve genişleyen günümüz toplum modeli, postmodern 

karakterini veya tüketim toplumu olma özelliğini daha da derinleştirmektedir. 

Hem fen bilimlerinde hem de sosyal bilimlerde kullanılan “ağ” kavramı, bir 

bütünün unsurları arasındaki bağlantılar toplamı olarak ifade edilebilir. Bütünü sistem 

olarak düşünürsek, onun unsurlarını da “düğüm” (node) olarak kabul edebiliriz. İki 

elemanlı bir birlik arasındaki bağlantı, “ilişki” (relation) olarak ifade edilirken, birliğin 

elemanı üçe çıkınca artık bir ağdan söz etmek mümkündür. Bu anlamda “ağlar” 

toplumdaki veya tabiattaki karmaşık sistemleri ifade eder. Bu ağlardan birisi de sosyal 

ağlardır ki tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanoğlunun öteden beri inşa ettiği sosyal 

ağların düğümü bireylerden, gruplardan, organizasyonlardan ve hatta bir bütün olarak 

toplumdan oluşmuştur. Söz konusu ağın düğümleri arsındaki bağlantıyı sırasıyla yollar ve 

kanallar, daha sonra telgraf ve telefon gibi iletişim araçları ve en nihayetinde bilgisayar 

sistemleri ve mobil akıllı cihazlar sağlamıştır.3 Bu anlamda eski teknoloji ve araçların 

altyapsını oluşturduğu, nispeten sınırlı eski insan ağına karşılık, günümüz dijital ağ 

teknolojilerinin altyapısını oluşturduğu etkileşimli ağ toplumu kendisini küresel bir sistem 

olarak inşa etmektedir.4 

Etkileşimli ağ toplumundan hemen önceki “kitle toplum”larında sosyal ağın bir 

ucunda, bireylerden ziyade ev halkı veya herhangi bir toplumsal grup bulunmaktaydı. 

Kitle toplumu büyük haneler, geniş aileler, köy ve kasabalar veya şehir mahallelerinden 

oluşmaktaydı. Bu toplumlarda kişilerarası irtibat sıkıydı ve her bir birlik homojen bir 

yapıya sahipti.5 Bu toplumlarda bilgi yukarıdan aşağıya sınırlı sayıda ulusal radyo ve 

televizyon kanalları veya gazeteler aracılığıyla yayılırdı. Ancak yeni bin yılda kitle 

toplumu, yerini etkileşimli ağ toplumlarına bıraktı. Bu toplumlarda sosyal ağın bir ucunda 

aile halkı veya nispeten geniş gruplar değil, içinde internet bağlantısı olan herhangi bir 

cihaza sahip olan bireyler bulunmaktadır.6 Elinde söz konusu cihazı bulunduran herkes, 

geleneksel aile, kabile, şehir, ülke ve hatta kıta sınırlarını aşarak küre genişliğinde bir ağın 

bir düğümüne dönüşerek, kendisini yepyeni bir toplumsal organizasyon ve toplumsal 

pratikler dünyasında bulabilmektedir. 

Ağ toplumunun yükselişi en temelde, interaktif haberleşme alanındaki elektronik 

teknolojilerin gelişmesinin interneti netice vermesiyle mümkün olmuştur.7 Bunun 

sonucu olarak iletişim teknolojileri aynı zamanda devasa bilgi depolayan ve bu bilgilerin 

erişimine imkân tanıyan bilgi teknolojilerine ön ayak olmuştur. Böylece küresel boyutta 

 
3 Jan van Dijk, The Network Society (London: Sage Publications, 2006), 21-25. 
4 Manuel Castells, The Information Age Economy, Society, and Culture The Rise of the Network Society (West 

Sussex: Blackwell Publishing, 2010), xviii. 
5 Dijk, The Network Society, 33. 
6 Dijk, The Network Society, 35. 
7 Castells, The Information Age Economy, Society, and Culture The Rise of the Network Society, 45. 
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yaygınlaşan haberleşme ve bilgi teknolojileri dini, ekonomik ve siyasi hayatımızı köklü bir 

şekilde dönüştürmektedir.8 

 Yükselişteki ağ toplumunun en temel özelliklerinden birisi toplumsal yapımızın 

zaman ve mekân boyutunu kökten değiştirmesidir. Çevrimiçi ağ toplumunda, zaman ve 

mekân kısıtlamalarının büyük oranda ortadan kalkması anlamında, “mesafenin ve 24 

saat ekonomisinin” ölümünü ilan etmek mümkündür.9 Bizler eş zamanlı olarak başka 

insanlarla iletişime geçmek, onları etkilemek veya onlardan etkilenmek için mekânsal bir 

yakınlığa muhtaç değiliz. Ağ toplumunun mekânsal özelliği, yerel ile küresel arasındaki ağ 

temelli bağlantıdır.10 Bugün örneğin gerçek mekânı, dünyanın herhangi bir yerinde olan 

finans veya eğitim merkezlerinden, ilgili işlerimizin çoğunu dijital/sanal mekânda 

görmekteyiz. Her şey ve hemen hemen herkes bu sanal gerçeğin göçmenine dönüşmüş 

durumdadır.11 Akıllı mobil cihazlarla çevrimiçi ağ toplumuna bağlanma imkânı, 

beraberinde yeni bir mekân tasavvurunu da getirmektedir. Bu mekânsal tahayyülde 

sanal ile fiziksel sosyal ilişkiler arasındaki ayrım ortadan kalkar, fiziksel ile sanal iç içe 

geçer ve ikisi tamamıyla birbirine bağımlı hale gelir.12 Böylece şehirler, evler, yollar sanal 

ile gerçek arasında sürekli gidip gelinen “hibrid alanlara” dönüşür. Benzer dramatik 

değişikliği zaman boyutunda da görmek mümkündür. Kitle toplumunda insanlar 24 

saatlik zaman ekonomisinde belirli saatlerde belirli yerlerde bulunmaktaydı. Çevrimiçi ağ 

toplumunda sözgelimi iş zamanı, boş zaman veya aileyle geçirilecek zaman artık net 

sınırlarla birbirinden ayrılmamıştır. Böylece özellikle mobil cihazlar aracılığıyla her an, 

istenilen herhangi bir şeyle doldurulabilmektedir.13 

2. Riskler ve İmkânlar 

Çevrimiçi ağ toplumunun, çocukların özellikle geleneksel ve/veya kurumsal dini 

sosyalleşmesi için iki faklı şekilde risk barındırdığı ifade edilebilir. Bu risklerin bazıları 

bizzat ağ toplumunun organize olma şeklinden kaynaklanırken, diğerleri ise ağ içinde 

dolaşımda olan mesajların karakterinden gelmektedir. 

Ağ toplumunda, sosyal temaslar ve sosyal bağlar geleneksel aileler, komşuluklar 

ve topluluklara nispeten çok düşüktür. Burada tek başına bireyler kendi geleneksel 

sosyal gruplarının çok ötesinde yeni sosyal temaslar kurarlar ve yeni sosyal bağlar 

geliştirirler. Ayrıca ağ toplumunda, ağlar nispeten yataydır. Dolayısıyla bu tarz bir 

 
8 Martin Corney, Sustaining the New Economy Work, Family, and Community in the Information Age (New 

York: Harvard University Press, 2002), 3. 
9 Dijk, The Network Society, 36. 
10 Castells, The Information Age Economy, Society, and Culture The Rise of the Network Society, xxxv. 
11 Castells, “Afterword”, 449. 
12 Valerio Arnaboldi vd., Online Social Networks: Human Cognitive Constraints in Facebook and Twitter 

Personal Graphs (Amsterdam: Elsevier, 2015), vii. 
13 Castells, “Afterword”, 450. 
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toplumda sosyal yaşam, kültür, dini hayat, siyaset daha az merkezileşmiştir.14 Ağ 

toplumundan önceki toplum modellerinde çocuk, hiyerarşik bir şekilde kendisini kuşatan 

aile, toplumsal grup ve dini otoritelerin etkisiyle içindeki toplumun dini davranış 

kalıplarını öğrenip içinde yaşadığı toplum aracılığıyla sosyalleşmekteydi. Ağ toplumunda 

ise söz konusu sosyalleşme araçlarının etkisi zayıfladığı için çocuğun dini olarak nasıl 

sosyalleşeceği, başka bir ifadeyle kutsalı nasıl tecrübe edeceği, önemli oranda küresel 

ağdaki sanal tecrübelerine bağlı hale gelmiştir. Bu deneyimin ne ile sonuçlanacağını 

kestirmek imkânsız olmazsa da çok zordur. Bu riskin daha çok geleneksel ve kurumsal 

dini formlar için olduğunu belirtmekte fayda vardır. Dolayısıyla “gençler deistleşiyor” ve 

“z kuşağı” gibi, aslında yeni etkileşimsel ağ toplumunun neden olduğu dönüşümlere karşı 

dile getirilen söylemleri de bu bağlamda değerlendirmek yerinde olacaktır. Bu 

değişimden her ne kadar gençler –ayrıca çocuklar- dinden uzaklaşıyor sonucu 

çıkarılmayacaksa da, gençlerin geleneksel ve müesses dini düşünceden farklı alternatif 

dini formlara yöneldikleri sonucu çıkarılabilir.  

Dijital ortamın yapısından kaynaklanan bir diğer risk, bol miktarda, parçalı, ilişkisiz 

ve kimi zaman birbirinin zıddı içeriğin, bilginin, sembolün aynı ekranda akış halinde 

olmasıdır. İnsan sınırlı bir dikkat gücüne ve zaman kaynağına sahiptir. Antropologlara 

göre bir insanın duygusal yakınlık kurabileceği, tanıyabileceği ve derinlemesine ilişkide 

bulunabileceği kişi sayısı 150’den daha fazla değildir. Onlar, daha fazlasına insanın zihin 

kapasitesinin ve zaman kaynağının yetmeyeceğini ifade ederler.15 Bu doğrultuda yapılan 

çalışmalarda çevrimiçi sosyal ağların insanın bu potansiyelini artırdığına dair herhangi bir 

sonuca da ulaşılmamıştır.16 Buradan çıkan sonuç sınırlı zihin ve zaman imkânına sahip 

insanın –özellikle çocuğun- söz konusu uyarıcı bombardımanıyla baş etmesinin zor 

olacağıdır. Çevrimiçi ağ toplumunda her zaman ve her yerde, sanal ve gerçek arasında 

şizofrenik bir halde, bütünlük arz etmeyen içerik seline maruz kalan çocukların, gençlerin 

ve aynı zamanda yetişkinlerin hayatında; odaklanma ve derinleşmeyi gerektiren 

felsefenin, sanatın ve dinin kendisine ne kadar yer bulacağı/bulduğu önemli bir mesele 

haline gelmektedir. Dahası, din kendisine alan bulsa da geleneksel ve kurumsal dinin 

kendisine ne kadar alan açıp gençler ve çocuklar üzerinde ne kadar etkili bir faktöre 

dönüşeceği yine araştırılması ve üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. 

Çevrimiçi ağ toplumunun organize olma biçiminin neden olabileceği risklere, bu 

ağlarda dolaşımda olan içeriklerin de çocukların özellikle geleneksel ve kurumsal dini 

anlayışa uygun bir dini sosyalleşmeye meydan okuyacağını ileri sürmek mümkündür. Her 

ne kadar postmodern koşulların egemen olduğu postmoden bir toplumu 

 
14 Dijk, The Network Society, 36. 
15 Robin Dunbar, How Many Friends Does One Person Need? (Massachusetts: Harvard University Press, 

2010), 4. 
16 Arnaboldi vd., Online Social Networks: Human Cognitive Constraints in Facebook and Twitter Personal 

Graphs, 100. 
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deneyimlediğimiz iddia edilse de, en azından Batı dışı toplumlar için durumun daha 

karmaşık olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu toplumlarda geleneksel, modern 

ve postmodern koşulların daha dramatik bir şekilde bazen yan yana bazen iç içe 

olduğunu iddia etmek mümkündür. Dolayısıyla modernizm ve postmodernizmin küresel 

iki büyük eğilim olarak varlıklarını birlikte devam ettirdikleri söylenebilir. Bu bağlamda 

kutsalın tecrübesine - özellikle geleneksel ve kurumsal tecrübeye- hem modern koşulları 

hem de postmodern koşulları yansıtan içeriklerin, mesajların ve bilgilerin faklı farklı 

riskler getireceğini ileri sürmek mümkündür.  

Çağımız aynı zamanda bir bilgi çağıdır. Söz konusu bilgiler akıl temelinde küresel 

bilim kurumu tarafından üretilmektedir. Postmodern koşullar bu bilimsel bilginin altını 

oymasına rağmen, bilim hala en güçlü kurum olarak kendisini hissettirmektedir.17 Bu 

anlamda ağ toplumunda çocuk da dahil hemen her birey bilimsel olarak üretilen bilgi 

depolarına ulaşma imkanına sahiptir. Ayrıca çevrimiçi ağlardaki sanal gerçekliği tecrübe 

eden çocuklar, büyük oranda bu bilgilerin şekillendirdiği toplumsal dünyayı tecrübe 

etmektedirler. Bu şekilde üretilen bilgi sistemlerinin insanı, evreni ve canlıları açıklarken 

özellikle dini referanslardan uzak durduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamda kutsalın 

geri döndüğüne ilişkin görüşlere mesafeli yaklaşılması gerektiği kanaatini taşıyorum. 

“Şeyleri” açıklarken ilahi herhangi bir gücü dışlayan ve ona mutabık toplumsal tahayyül 

formları inşa eden bilgi sistemlerinin sekülerleştirici etkilerinin azaldığına dair ortada 

herhangi bir neden gözükmemektedir. Buna bağlı olarak Batı dışı toplumlar yaygın bir 

şekilde ve derinlemesine bilimsel, siyasal ve sosyal moderniteyle yüzleşmedikleri/maruz 

kalmadıklarından, kutsal olan bir yere gitmediği gibi geri dönüşü de söz konusu olamazdı. 

Dolayısıyla sekülerleştiren tarafı da göz ardı edilmeyecek olan modernitenin -artı 

postmoderintenin- küresel sanal ağlarla Batı dışı toplumları yaygın ve derinlemesine 

etkilemek için daha fazla imkân elde ettiğini ileri süreceğim. 

Çocukların geleneksel ve kurumsal dini düşünceye uygun, içinde doğduğu 

toplumun bir üyesi haline getirmeye en büyük meydan okumalardan biri de 

postmodernizmden gelmektedir. Bilindiği gibi modern dönem büyük davaların, meta 

anlatıların dönemidir. Sözgelimi Marksist düşünce; tarihin, kaçınılmaz şekilde, hiç 

kimsenin sömürülmediği sınıfsız bir toplumu netice vereceğini ileri sürmüştü. 

Avrupa’daki aydınlanma hareketleri ve modernleşme; hastalıkları, eşitsizliği ve 

yoksulluğu sona erdireceğini vadetmişti.18 Modernleşme öncesi dünyada neredeyse 

bütün coğrafyalarda nihai sınırını ilahi bir gücün belirlediği emirlerle bir arada yaşamaya 

alışkın insanlar, modernleşmeyle birlikte “Aklın” insanların nasıl yaşamaları gerektiğini 

 
17 Charles Taylor, Seküler Çağ, çev. Dost Körpe (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009). 
18 John Bird, Din Sosyolojisi Nedir?, çev. Abdulvahap Taştan - M. Derviş Dereli (İstanbul: Lotüs Yayınları, 

2015), 21. 
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belirleyebileceğini düşünmüştü.19 Ancak korkunç yıkımlar getiren iki dünya savaşı, 

atomik ve biyolojik silahların gelişmesi, zengin ve fakir arasında uçuruma dönüşen 

eşitsizlikler, yeryüzündeki bütün yaşamı tehdit edecek boyuta ulaşan çevresel yıkım bu 

iyimserlikleri yok etti ve kurtuluş vadeden büyük “dava”lar çöktü.20 Böylece modern 

dönem yerini postmodern koşullara bıraktı. 

Postmodern koşullar bir taraftan akıl temelli bilimsel bilgiyi zayıflatıp din diline de 

imkân tanırken, diğer taraftan kutsalın tecrübesini farklı noktalarda etkileyecek ahlaki 

düzenleri de ağ toplumuna taşımaktadır. Postmodern eğilimde insanlar kendi “uyanıklık 

ve kurnazlıklarıyla” baş başa kalmışlardır. “Postmodern çağın sakinleri, deyim 

yerindeyse, kendi ahlaki özerklikleriyle ve dolayısıyla da kendi ahlaki sorumluluklarıyla 

yüzleşmeye zorlanıyorlar.”21 Söz konusu eğilimde, “Şimdiki zamanı her iki ucundan 

kesmek, bugünü tarihten koparmak” anlamında sadece şimdiki zamana odaklanmak 

esastır ve “hazzın ertelenmesi” de dahil bütün ertelenmeler anlamını kaybeder, 

dolayısıyla kutsalla ilişkiler dahil bütün ilişkiler parçalı, süreksiz, yüzeysel ve dar amaçlarla 

sınırlandırılmıştır.22 Söz konusu kültür kimliğimizi, davranış kalıplarımızı, tercihlerimizi 

çorabımızı veya gömleğimizi değiştirdiğimiz nispette değiştirmemizi telkin etmektedir.23 

İbn Haldun, “insan âdetlerinin çocuğudur”, der.24 Çevrimiçi ağ toplumunda 

tecrübe ettiğimiz küresel kültür, tükettiğimiz mallar, izlediğimiz içerikler sadece maddi 

yaşamamızı etkilememekte, zihinlermizi ve ruhlarımızı da dönüştürmektedir.25 Bu 

anlamda, bizler ve çocuklar, çevrimiçi sanal dünyada kimliğimizi inşa ederken, 

postmodern koşulların içinde sunulan seçenekler içinden bir tercih hürriyetine sahibiz. 

Tercihlerimiz ne olursa olsun, sonuç olarak onların tümü de postmoderrn koşulların 

belirlediği ahlaki kalıpları yansıtacaktır. Bu anlamda çevrimiçi ağların sağladığı imkânlarla 

küresel köyün bir sakinine dönüşmek aynı zamanda küresel boyuttaki eğilimlerle 

yüzleşmek anlamına gelmektedir. Şayet din, kutsal kabul ettiğimiz şeylere karşı duygu, 

davranış ve tecrübelerden ibaretse26, ağ toplumunun bütün bunları etkilememsi 

mümkün değildir. Örneğin dini tecrübenin zihinsel boyutunda insanın; kendisinin ve 

evrenin menşei, safhaları, kaderi ve herhangi bir uluhiyetin evrenle ilişkisi gibi kapsamlı 

 
19 Zygmunt Bauman, Parçalanmış Hayat Postmodern Ahlak Denemeleri, çev. İsmail Türkmen (İstanbul: 

Ayrıntı Yayınları, 2014), 108. 
20 John Bird, Din Sosyolojisi Nedir?, çev. Abdulvahap Taştan - M. Derviş Dereli (İstanbul: Lotüs Yayınları, 

2015), 22. 
21 Bauman, Parçalanmış Hayat Postmodern Ahlak Denemeleri, 65. 
22 Bauman, Parçalanmış Hayat Postmodern Ahlak Denemeleri, 126. 
23 Zygmunt Bauman, Akışkan Modern Toplumda Kültür, çev. İhsan Çapcıoğlu - Fatih Ömek (Ankara: Atıf 

Yayınları, 2015), 29. 
24 İbn Haldun, Mukaddime, 330. 
25 E. Doyle McCarthy, Bilgi Kültürü Yeni Bilgi Sosyolojisi, çev. A. Figen Yılmaz (İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi, 

2002), 194. 
26 James William, The Varieties of Religioous Experience A Study in Human Nature (New York: Routledge, 

2004), 29-30. 
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ve karmaşık konular üzerinde derinlemesine düşünmesini gerektiriyor.27 Dini pratikler, 

ahlak ve sosyal sorumlulukları da hesaba kattığımızda, yukarıda ifade edilen postmodern 

ahlak denemelerinin çocukların sosyalleşmelerini -özellikle de dini sosyalleşmelerini- ve 

kutsalı tecrübe biçimini anlamlı şekilde etkilemesi kaçınılmaz olacaktır.  

Postmodern insana, ağ toplumu şeklinde organize olma olanağı veren iletişim ve 

bilgi teknolojileri, “iki ucu keskin bir kılıç” gibidir. Ağ toplumu bütün bu riskleriyle birlikte 

imkânlar da sunmaktadır. Sağladığı en büyük imkân ise daha fazla sosyal ve fiziksel 

özgürlük vadetmesidir. Özellikle akıllı mobil cihazlarla, herhangi bir şeye fiziksel olarak 

uzak kaldığımız aynı zamanda, ona etkili ve güvenli bir şekilde yakınlaşma imkânı da elde 

ederiz. Sözgelimi bir dokunuşla çok uzak mesafelerdeki devasa kaynaklara ulaşabilir ve 

daha az fiziksel çaba ve zaman harcayarak daha dinamik programlar ve faaliyetler 

gerçekleştirebiliriz.28 Her birimiz dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insanla 

iletişime geçebilir, çok kritik konularda uzmanlığına başvurabiliriz. Geleneksel medyada 

saatlerimizi alan haber alma imkânına, daha kısa sürede ve daha güvenli kaynaklardan 

ulaşabiliriz. Belki de en önemlisi birkaç tuşa basarak devasa bilgi depolarına geçiş 

yapabiliriz. Yüz yüze yaptığımız bütün aktiviteleri zaman ve mekân kısıtlamalarından 

bağımsız bir şekilde, sanal ortamda da devam ettirerek daha verimli sonuçlar alabiliriz. 

Sonuç olarak sanal gerçeklikler, fiziksel gerçeklikleri boğmadan pekâlâ onu takviye 

edebilir. Bu iletişim ve etkileşim hızının imkânlara dönüştürülmesi ise yeni davranış 

kalıpları ve yeni mücadele stratejileri geliştirmekle mümkündür. 

Sonuç 

Çevrimiçi ağ toplumunda çocuklar için -belki de gençler ve diğer sosyal kategoriler 

için de- riskleri azaltacak ve imkânların önünü açacak bazı normatif ilkeler ifade 

edeceğim. Bu ilkeleri teorik okumalarımdan, sosyal medya ile ilgili yaptığım saha 

çalışmalarından29 ve de kişisel hayatımdan yola çıkarak ortaya koyduğumu belirtmek 

isterim. Dolayısıyla ilkeler eleştiriye ve geliştirilmeye açıktır. 

Son tahlilde çocukların dini sosyalleşmesini söz gelimi ekonomik veya siyasi 

sosyalleşmesinden ayrı tutmak mümkün değildir. Bu bağlamda çocukların genel 

sosyalleşmesi için ortaya atacağım ilkeler dini sosyalleşmesini de aynı şekilde 

ilgilendirecektir. Burada ailenin çocuğun sosyalleşmesinde ne kadar kritik rol oynadığını 

tekrarlamakta fayda vardır. Ağ toplumunda aileye belki de eskisinden daha önemli ve 

karmaşık görevler düşecektir. Dolayısıyla önereceğimiz bu ilkelerin; özellikle anne ve 

babanın, çocuğun yetiştirmesindeki eski merkezi konumuna talip olmasıyla anlamlı 

 
27 Joachim Wach, Din Sosyolojisi, çev. Ünver Günay (İstanbul: İfav Yayınları, 1995), 49. 
28 James E Katz, “Mainstreamed Mobiles in Daily Life: Perspectives and Prospects”, Handbook of Mobile 

Communication Studies, ed. James E Katz (Massachusetts: Mit Press, 2008), 444. 
29 Orhan Ayaz, Sosyal Medyanın Ergenlerin Dinî Sosyalleşmesine Etkileri: Sakarya / Akyazı Örneği (Ankara: 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2015). 
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olacağını ifade etmek gerekir. Çünkü aile gerek modern dönemde gerekse postmodern 

dönemde köklü bir şekilde değişti. Örneğin geleneksel toplumda çocuk için en temel 

sosyalleşme faktörü olan kadın, yeni dönemde kendini çocuk yetiştirmeye adama 

konusunda daha az istekli hale gelmiştir.30 

Ortaya atacağım ilk ilke “sadelik”tir. Bundan kastettiğim tam olarak ağ 

toplumunda dolaşımda olan bilgi ve içeriklerle ilgilidir. Özellikle çocuk dijital ortamdaki 

parçalı, bağlantısız ve pedagojik açıdan faydasız içerik bombardımanına maruz 

bırakılmamalıdır. İçerikler bir tema etrafında dönmeli, birbirlerini tamamlayıcı olmalı ve 

de basitten karmaşığa doğru verilmelidir. Bu anlamda eğlence için oynanan oyunun ve 

izlenen çizgi filmin belirli bir süre birer tane ile sınırlandırılması bu anlamda faydalı 

olacaktır. Örneğin çocuğun tabletinde veya bilgisayarında bir oyun olmalı ve uzun süre 

bir tane çizgi filmi izlemekle yetinmelidir. 

Bir diğer ilke “sınırlılık” olacaktır. Bu ilke daha çok ağ toplumunun yapısıyla ilgilidir. 

Bunun anlamı sadeleştirilen içeriklerin aynı zamanda süreyle sınırlandırılması 

gerektiğidir. Kısaca tabletinde bir oyuna izin verilen çocuğun bunu günün önemli bir 

bölümüne yaymaması önemlidir. Aynı şey eğitici içerikler içindir de geçerli olmalıdır. 

Sanal gerçekliğin, gerçek hayatı yutma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 

Üçüncü ilkemiz ise “kararlılık” olacaktır. Bu ilkede çocukların sanal gerçeklikte ne 

kadar süre kalacağı, hangi hedeflere yönelik içerikleri takip edeceği ile ilgili kurallar ve 

ilkeler, kararlı ve sürekli bir şekilde takip edilmelidir. 

Son ilkemiz ise “şeffaflık”tır. Çocuk sanal gerçekliğe bağlandığı zaman, hangi 

içerikleri izlediği, kimlerle etkileşimde olduğu ebeveynin gözetiminde ve rehberliğinde 

gerçekleşmelidir. Çocuğu internete bağlı herhangi bir cihazla odasında yalnız bırakmanın, 

onu sanal dünyanın tehlikeleriyle baş başa bırakmak anlamına geldiğini ifade etmek 

istiyorum. Zira evlerimiz artık “hibrid” mekânlardır. Bir oda ötedeki çocuğumuz artık 

sadece bir oda ötede değildir; o, internete bağlı herhangi bir cihazla -etkilenme ve etki 

etme açısından- her yerdedir. Tabii ki her yer de özellikle bir çocuk için her zaman tekin 

bir yer değildir. 
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ALTINCI BÖLÜM: MUHTELİF KONULARDAKİ ARAPÇA TEBLİĞLER 

 

 حقوق الطفل يف الشريعة والقانون

 اهلسنيايند. دحام إبراهيم 

Deham İbrahim el-HESNEYANÎ 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

اإلسالم دين الشمول والعدل والطمأنينة، فهو ال مييز ضد صغري أو كبري أو طفل أو ابلغ، فقد أعطىىا اإلسىىالم كىىل 
داخىىل ازنىىزل أو خ  كىىم، ذي حىىح حقىىم، كمىى  اوىىال فقىىوت الطفىىل اوام اىى   كبىىريا  و ىى اال  سميىى  كوانىى  حي  ىىم، سىىوا   أكىى   

وان األول أو ان الغىىءاب ، وال  ىىد اىىن أ  طخىىح الطفىىل حقىىم ل ىىمي يعىىي  حيىى ة كءميىىة ان ىىم الفىىع دة واالطم نىى   الىى  سىىو  
  ءافقم طوال حي  م، ف لطفولة أس س  ن   و  وين الشخصية ال  سي مله  اإلنف   يف افاقبلم وياع ال ان خالهل .

حد الوللىىلد  إّ  للطفل حقوق   علا و   الديم كفله  لم اإلسالم، و ّدد علا الوالدين العمل هبىى ، قىى ل  سىىول ) َ ُّ احىىل
نل أدل لمح، ويىحعللّ ملمح القءآ ل(. فّ  نل امسلمح، وُيح  عللا الوال د  أ  ُيحلفّ 

عليهىى ، حيىىّ وضىىّ  و ش ل األسءة ازفلمة نواة اجملام  ازفلل، ويع س أطف هل  األخالت وازب دئ ال  ياّل  ىىء ياهل 
اإلسىىالم حقوقىى   ل ىىّل فىىءد، سىىوا   أكىى    كىىال  افىىّن  ، أم ااىىءأة ، أم طفىىال . وقىىد حىىءإل اإلسىىالم علىىا  ع يىىة حقىىوت اإلنفىى   
مجيع  ، كيف ال واإلسالم انهج  حيل ابلبشءيّة مجعىى   انىىّزل اىىن  ّم  حىىيل، وقىىد كىى   للطفىى ل اذىىّا الىىوفري اىىن وىىح  اذقىىوت 

 أ  ُيظوا هب ، ويان ول وحا الب ّ  عض   ان وح  اذقوت وا  يرتّ   عليه .ال  أوك  اإلسالم  

َََ    َدَم ﴿ :قىىىد حىىىءإل اإلسىىىالم علىىىا حفىىىا وصىىىي نة اإلنفىىى   يف مجيىىى  اءاحىىىل حي  ىىىم  قىىى ل  عىىى ىل ا بَ َََ نَ ََ َك ََّرن َََ َولَقَ
َن الطنير بَات  َوَفضن  يً  َومَحََلنَاُهَم يف  اَلَبر  َواَلَبَحر  َوَرزَقََنَاُهَم َ  [  وحيىىّ إ  70اإلسىىءا ُّ ]﴾  َلنَاُهَم َعَلى ََّث رٍي ِم نَن َخَلَقنَََا ََََفضََ 

الطفولىىة وىىمي أول اءحلىىة يف حيىى ة اإلنفىى  ، فقىىد اعاىىت هبىى  وأوالوىى  اوام اىى   كبىىري ا  حيىىّ يعاىى  اإلسىىالم أول ازهامىى  فقىىوت 
 عىىة عشىىء قىىءا   واىى  ذلىىي إال أل  األطفىى ل وىىل الطفىىل انىىح العصىىو  الوسىىطا، وسىىبح يف ذلىىي العصىىو  اذدي ىىة  ك ىىء اىىن أ  

ازفىىاقبل و ىىب م الغىىد، فقىىد وضىى  اإلسىىالم دسىىاو  ا  ىى اال  ذقىىوت الطفىىل ُياىىوي علىىا حقوقىىم قبىىل اولىىد  ووىىو كنىى ، و عىىد 
اخل افىىة  ذلي يف سنوات طفولام ازخالفة  حيّ يحعءّ   اإلسالم الطفل  نم الن مل يبلغ اذحلحلل احد البلوغ(، وال  اج وز سىىنم

 .عشءة

 

   عءاتا  ازوصلك اعة )  
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أ  الشءيعة اإلسالاية اوامت ابلطفل اوام ا   كبري ا، فأوكبت لم حقوق   مشلت مجيىى  سىىنوات طفولاىىم ازخالفىىة،  كم   
كمىىى  أ  اجملامعىىى ت اإلسىىىالاية نىىى  فيهىىى  اىىىن أفىىىءاد عمواىىى   واىىىء   خصوصىىى   ف كىىىة إى الىىىوعمي ابذقىىىوت الىىى  كفلهىىى  اإلسىىىالم 

يف اخايىى   والىىد  لزوكىىة صىى ذة، ا بىى   الوالىىدين للاعىى ليل اإلسىىالاية قبىىل اإل ىى م  لي ىىو  للطفىىل  واىىن وىىح  اذقىىوتُّ حقىىم 
الطفىىىىل سىىىىليم   ال يضىىىىء  الشىىىىيط  ، حقىىىىم يف النفقىىىىة، حقىىىىم يف الءضىىىى عة، حقىىىىم يف حيىىىى ة كءميىىىىة، حقىىىىم يف اذم يىىىىة وازفىىىى واة، 

 .ابإلض فة إى حقم يف الاعليل 

 اإلس َيةحقوق الطفل يف الشريعة  

لقد أقّء الشء  اإلسالامي حقوت الطفولة، ك ح الءض عة، واذض نة، واذفا، والاعلىىيل، والاهىىحي . فىى ألم أحىىح اىىن 
األم يف  ض عة الولد الصغري مث يف حض نام، واألم الزم قبل غري  ابلنفقة عليم، كم  يلزم هبىى   عىىد  سىى اء األقىى  م. و شىىمل 

يل، والرت يىىة، علىىا قىىد  ال ف يىىة، وإ   عىىّح  ةصىىيل النفقىىة كمىى  ذكىىء ف  ىى   ىى  علىىا الدولىىة، النفقىىةُّ الاغحيىىة وازلىىبس، والاعلىى 
 أنم فءض ل ل اولود  ا ب   خ ص   يدف  لم ان  يت از ل.  وقد  وي عن عمء  ن اخلط م 

ُّ الحهل قىى ل اإلسالامي أوصا ك ريا  ابألوالد اليا اا، و واك  احمل فظىىة علىىا أاىىواهلل، و وكىىوم إصىى      شء ال  مث إّ   
 ُ كن ُلَغ َأشََُ لنِت  ه َي َأَحَسُن َحَّتن يََبََ ََاَل اَلَيت يم  إ ال ِب  ا  ُّ، وقىى ل (1اَوال ََََقَربُوا  ا إ  َََن ََى إَُلًَََ َواَل اَليََتَََا َََ َََُّْلََُوَن أََ إ نن الََني يَن 

ع ريًا َلَوَن سَََ ف لشىىءيعة اإلسىىالاية حفظىىت حىىح الطفىىل انىىح أ  كىى   كنينىى   يف  حىىل أاىىم، . (2اَََُّْلََُوَن يف  بُطََُوْ  َم َارًا َوَسَيوَََ
 .(3اوكفلت لم الءض عة  عد الوالدة، كم  كفلت لم اذض نة والرت ية واإلنف ت عليم و عليمم حىت يبلغ أ ّد 

 :اختيار األبوين الواحلني

وكحلي مل هتال انظمىىة اليونيفىىيف فقىىوت الطفىىل قبىىل إ  اإلعال  الع زمي ذقوت اإلنف   مل يهال هبحا األاء وأغفلم، 
 أ  يولد كم  حفظه  اإلسالم.

ف لضم   واألاىى   للطفىىل وحقوقىىم ي مىىن يف العالقىىة الشىىءعية الفىىليمة  ىى  األم االءكىىل( واألم اازىىءأة( واخايىى   كىىل 
اىىدا  علىىا الطفىىل نففىىم إذا نىىاج انهمىى  لرخىىء  عقىىد زوا؛  ىىءعمي  أل  اذمىىل قبىىل عقىىد زوا؛ اشىىءو  وىىو اىىن الىىزا، والىىزا اع

 عن  لي العالقة غري ازشءوعة محل غري  ءعمي.

 :حسن اختيار الزوج والزوجة

يدعو اإلسالم الءاغب  يف الزوا؛ إى أ  خيا   كل انهل زلْوكلم اخايىى  ا  واعيىى  ، وال يىىال ذلىىي إال  عىىد الاأكىىد اىىن إمي نىىم 
م، و عىىىد الوقىىىو  علىىىا أحوالىىىم الصىىى ية وسىىىالاة كفىىىمم اىىىن األاىىىءاض  قىىىيل الىىىدين، والاىىىزام فءااضىىىم والامفىىىي ففىىىن أخالقىىى 

 

 . 152( سو ة األنع م، اآليةُّ  1ا 
 . 10( سو ة النف  ، اآليةُّ  2ا 
 . 242-241اإلنف   لصب مي احملمص ينُّ  ( أ ك   حقوت  3ا 
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ن  ءضىىىىىو  دينىىىىىم وخلقىىىىىم فزوكىىىىىو   إال  فعلىىىىىوا   ىىىىىن فانىىىىىة يف األ ض وففىىىىى د  والعلىىىىىل، يقىىىىىول  سىىىىىول ) َ ُّ رإذا أيكىىىىىل اىىىىىل
ُّ رإايكىىل وخضىىءا  ، ويقول َ  اوصىىي   أااىىم ابذىىح  اىىن ازىىءأة اذفىىن    نفىى ت و ا  اسمىى ل، وال خحلىىحح هلىى  وال د يىىن(4اعءيضر
 . (6ا، ويقول َ ُّ رختريوا لنطف ل  ف   العءت دس سر(5االدانر

و  ز أمهية االخاي   يف أ  ي و   ن   األسءة ق ام   علا الاج نس ازشرتك ان الطىىءف ، كمىى  يقىىوم علىىا القىىد ة علىىا 
 و  ة وفالح يف اآلخءة.الاع و     الطءف  ليفريا يف ق فلة اذي ة  فع دة وون   يف الدني ،  

يىى أ للطفىىل ازناظىىء احملضىىنح الصىى ي  الىىحي يحعىىدد  ذيىى ة عمليىىة وف ءيىىة وسىىلوكية  اقيىىة  فىىال ي ىىو   ووىىحا اىىن أكىىل أ  يىحهل
 .نقطة سودا  يف جمامعم

   وي ىىو  ذلىىي ابخايىىى   الءكىىل ازن سىىى  لي ىىو  أاب  يشىىىعء نفىى ولي  م، ويقىىىوم  واكب  ىىم  ىىى   زوكاىىم وأوالد ، وابخايىىى 
 .ازءأة ازن سبة لا و  أا    شعء نف ولي هت      زوكه  وأوالدو 

فىىى ألم النىىى ك  اغ لبىىى  ( يف إدا ة األسىىىءة وىىىو اإلنفىىى   الصىىى ي  أخالقيىىى   ونففىىىي   واكام عيىىى   وكفىىىمي  ، ووىىىو الىىىحي 
 يفاطي  أال  ُيحْد ثح فجوات  ينم و   زوكام، وقل ا ل ذلي يف الزوكة الن ك ة.

اسنىى ُّ وىىو الولىىد اىى  دام يف الىىبطن ومجعىىم أكنىىّة، وقىىد حفظىىت الشىىءيعة اإلسىىالاية لىىم حقىىم اىىن ازىىرياث حىىىت إذا  .1
ولد حي   و ث وثبت لم ازرياث ان او ثم. ق ل الفقه  ُّ إذا انفصل اسن  عن أاىىم حيىى  ، و ث اىىن غىىري  وو ثىىم غىىري  وو د أنىىمُّ 

الصىىوت ووىىو عالاىىىة اذيىى ة، و اوقىىف الرتكىىة كلهىىى  إى أ  يولىىد اذمىىل إذا كىىى    اإذا اسىىاهل ازولىىود وحّ ث(، واالسىىاهالل  فىىى 
 وا اث ، إال إذا ك   ون ك وا ث ال ياغرّي فءضم  ولود اسن  حي   يعطمي لم نصيبم ويبقمي الب قمي.  

ود الءضىىي ُّ و عىىد والد ىىم يبىىدأ حىىح الطفىىل يف الءضىى عة، ف لءضىى عة علىىا األم واإلنفىى ت علىىا األم يف حىى ل وكىى  .2
 الوالدين، وقي م الءا طة الزوكية، أا  إذا وق  الطالت    الزوك  فم  وو وض  الءضي  وعلا ان يق  حقم يف إ ض عم؟

إّ  دسىىاو  األسىىءة ال ىىد أ  ياضىىمن  يىى ا  عىىن  لىىي العالقىىة الىى  ال  نفصىىل  ىى  الىىزوك ، عالقىىة النفىىل الىىحي سىى ول  
، فىىى ّ  الفىىىءاهل ال ىىىد هلىىى  اىىىن ضىىىم ات دقيقىىىة افصىىىلة،  فىىىاويف كىىىل ح لىىىة اىىىن كالمهىىى  فيىىىم، فىىى ذا  عىىىح ت اذيىىى ة  ىىى  الوالىىىدين

ود   ُّاذىى الت. قىى ل  َولََُ ََ ى اَل اَعَة َوَعلَََ َن َأرَاَد َأَن يََُت من الرنعَََ َََ َلنَي  لَ  اَ  َوَلنَي  ََََّ نن حَََ َعَن َأَوالَدهََُ َكاُت يََُرعََ  نن  َواَلَوالََ  ُ  ر َزقَُنََُ لَََ
ُنن  َوُُ َََولََُودو لَََُ  ب َولَََك    َوَعلَََى الَََ وَّ سَََ َو ب َولَََك َها َوال  ارن َوالََ َك َعَنا ال َُضَََ ُرو   ال ََُللََنُ  نََفَََ و إ ال ُوسَََ عَََ ََ َل ُل َللََ َ  ِب  ثَََ َوار ث  َ 

 

 (  وا  الرتاحي.4ا
 (  وا  الدا قطين.5ا
 (  وا  ا ن ا كم.6ا
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ا َوإ َن َأرََدُ َ َأَن ََ  اُوٍر فَََ  ُجنَََاَ  َعَلَين ََََ ا َوََشَََ ُنََََ نََ َراٍ  َ  َن َََََ اال عَََ َم فَََ  ُجنَََاَ  َعلََََيُلَم إ َلا فَإ َن َأرَاَدا ف وَََ ُعوا َأَوالدَََُّ َسََتَعََ 
ُلوَن َبو ريو  ََ َا ََََع َ ِب  َُوا َأنن اَّللن َ َواَعَل َعُرو   َواََنُقوا اَّللن ََ َل ُتَم ِب  ََا  َََيََ ُتَم  ََ  .(7اَسلن

كهىى  فيىىم لفطءهتىى ، وع طفاهىى  الىى  إ  علىىا الوالىىدة ازطلقىىة واكبىى    ىى   طفلهىى  الءضىىي ، واكبىى   يفءضىىم ) عليهىى ، وال يرت 
قىىد  ففىىدو  اخلالفىى ت الزوكيىىة، فيقىى  الغىىءم علىىا وىىحا الصىىغري، فىى ن ي فلىىم ويفىىءض لىىم يف عنىىح أاىىم، فىى ن أوى ابلنىى س اىىن 
أنففىىهل، و) يفىىءض للمولىىود علىىا أاىىم أ   ءضىىعم حىىول  كىى ال . ولقىىد أثباىىت الب ىىوث الصىى ية والنففىىية أ  فىىرتة عىى ا  

 و طفل منوا  سليم   ان الوكها  الص ية والنففية.ضءو ية لنم

وللوالدة يف اق  ل ا  فءضم ) عليه  حح علا والد الطفل أ  ينفح عليه  ف المه  افؤول  ىى   الءضىىي ، فهىىمي اىىد  
وىىىحا  ابللىىو واذضىى نة، ووىىىو ميىىدو  ابلنفقىىة اىىىن غىىحا  وكفىى   واىىى  ةا كىىم، ف المهىى   ىىىءيي يف الابعىىة، وكالمهىى  افىىىؤول  ىى  

الصىىىغري الءضىىىي ، وكىىىل انهمىىى  يىىىؤدي واكبىىىم يف حىىىدود ط قاىىىم، والواكبىىى ت ازلقىىى ة علىىىا الولىىىد  ناقىىىل يف ح لىىىة وف  ىىىم إى وا ثىىىم 
َثُل َلل  َ الءا دُّ   ، فهو از لف أ  ينفىىح علىىا األم ازءضىى  ةقيقىى   للا  فىىل العىى المي الىىحي يا قىىح طءفىىم (8اَوَعَلى اَلَوار ث  َ 

اآلخىىء ابحامىى ل  بعىى ت ازىىو ث، وإذا  غىى  الوالىىد يف أ  ُيضىىء لطفلىىم اءضىىع   اىىأكو ة حىى   ا قىىح  ابإل ث، ويا قىىح طءفىىم
 . (9ااصل ة الطفل يف وح  الءض عة فلم ذلي علا  ءط أ  يويف ازءض  أكءو  وأ  ُيفن اع الاه 

اذضىى نةُّ اذضىى نة اىىأخوذة اىىن اذضىىن ووىىو اىى  دو  اإل ىىه إى ال شىى ، وعءفهىى  الفقهىى     ىى  عبىى  ة عىىن القيىى م  .3
ففىىىا الصىىىىغري، أو الصىىىىغرية، أو ازعاىىىىو  الىىىىحي مييىىىز وال يفىىىىاقل  اىىىىء ، نىىىى  يصىىىىل م ووق ياىىىم  ىىىى  يؤذيىىىىم ويضىىىىءّ ، واالضىىىىطال  

 .  (10انفؤولي هت 

 الحاي كم إى ان يءعىى  ، وُيفظىىم، ويقىىوم علىىا  ىىؤونم، وياىىوى  ء ياىىم، وألاىىم ف ذض نة حح اشرتك فهمي حح للصغري
ُّ اأنىىىت أحىىىح  ىىىم( وإذا ك نىىىت اذضىىى نة حقىىى   للصىىىغري فىىى   األم  ىىى  عليهىىى  إذا اذىىىح يف احاضىىى نم كىىىحلي لقىىىول  سىىىول ) 

، فىى   مل  اعىى     كىى   للطفىىل كىىدة،  عينت    ُيا ؛ الطفل إليه ، ومل يوكد غريو ، كمي ال يضي  حقم يف الرت ية والاأديىى 
و ضيت إباف كم وااانعت األم ف   حقه  يف اذض نة يفقه إبسق طه  حق   هل ، غري أ  االكاه د القض امي اسىىاقء علىىا أ  

 . (11احح احملضو  أقوى ان حح اذض نة، وإ  إسق ط اذ ضنة حقه  ال يفقه حح الصغري

 

 . 233( سو ة البقءة، اآليةُّ  7ا 
 . 233( سو ة البقءة، اآليةُّ  8ا 
 . 254-253/  1( يف ظالل القءآ ُّ  9ا 
 . 338/  2( فقم الفنةُّ  10ا 
 . 2/351( ازصد  نففمُّ  11ا 
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ان ألوا  الرت ية وو  ء ية الطفل يف أحض   والديىىم، إذ إنىىم ينىى ل اىىن  ع ياهىى   األم أحح ابلولد ان أ يمُّ إ  أمسا لو 
وحفىىن قي اهىى  عليىىم اىى  يبىىين كفىىمم، ويبىىين عقلىىم ويزكىىمي نففىىم ويعىىد  لل يىى ة، فىى ذا حىىدث أ  افىىرتت الوالىىدا  و ينهمىى  طفىىل 

ختيىىري ، ك سىىاغن ام عىىن خداىىة النفىى   ف ألم أحح  م ان األم، ا  مل يوكىىد لىىلم اىى ن  مينىى   قىىدميه ، أو ابلولىىد وصىىف يقاضىىمي 
 ال  جي   وفءو  يف اذ ضنة.  

أكىىءة اذضىى نةُّ ا  أكىىءة اذضىى نة ا ىىل أكىىءة الءضىى   ال  فىىا قه  األم اىى  دااىىت زوكىىة أو اعاىىدة، أل  هلىى  نفقىىة  .4
 الزوكية، أو نفقة العدة، وغري األم  فا ح أكءة اذض نة ان وقت حض ناه .  

رية  عىىد إ ىى   اذضىى نةُّ إذا  لىىغ الصىىغري أو الصىىغرية سىىب  سىىن ، أو سىىن الامييىىز، واناهىىت ختيىىري الصىىغري أو الصىىغ .5
 .(12احض نام ف ذا ا فح الوالد واذ ضنة علا إق اام عند واحد انهم  أاضمي وحا اال ف ت، وإ  اخالف  خري الصغري  ينهم 

 حقوق الطفل يف املواثيق الكولية:

 1924لقد  غل اجملام  الدويل فقوت الطفل قبىىل ظهىىو  األاىىل ازا ىىدة إى حيىىز الوكىىود و عىىد ظهو وىى  ففىىمي سىىنة 
أقىىءت عصىىبة األمُّ اإعىىال  كنيىىف ذقىىوت الطفىىل( وحينمىى  وضىىعت اللجنىىة االكام عيىىة للاىىل ازا ىىدة  ءاجمهىى  األول للعمىىل 

وإ  كىى   عليىىم أ  ُيىىول الوثيقىىة إى وثيقىىة اىىن  "إلعىىال  كنيىىف"أوصىىت األاىى  العىى م أ  يعطىىا اوام اىى   ابلغىى    1948عىى م 
قىىء ت اللجنىىة  1949واثاح األال ازا دة  فد الفم ت الءايفة، وازالا  الب  زة للمفهوم اسديد لءع ية الطفىىل، ويف سىىنة 
قاصىىء الصىىي غة علىىا االكام عيىىة ا عىىد د اسىىة ناىى اج اىى  قىى م  ىىم األاىى  العىى م اىىن صىىي غة  يىى   حقىىوت الطفىىل( أنىىم جيىى  أ   

إعال  اب دئ، ا  ديب كة  وض  أنم قد وض  إط   ان  وح اب دئ اي  ت األال ازا دة، واإلعىىال  العىى زمي ذقىىوت اإلنفىى   
 طبق   ز  ك   فيم.  

 أقّءت اسمعية الع اة وأعلنت حقوت الطفلُّ 1959 شءين ال  ين   20يف  

قواعد اىىن أكىىل  ياألف إعال  حقوت الطفل ان عشءة اب دئ، وومي عب  ة عن جمموعة . إع ن حقوق الطفل:1 
سالاة الطفل، كىىل طفىىل دو  اسىىا ن   اىىن أي نىىو  كىى   ودو  اييىىز، أو  فءقىىة  فىىب  اسىىنس أو اللىىو  أو النىىو  أو اللغىىة، أو 

و ازل ية أو ازيالد، أو أي وضىى  آخىىء سىىوا  الدين أو اآل ا  الفي سية أو غريو  ان اآل ا  أو األصل الوطين أو االكام عمي، أ
 ياعلح  م أو  سء م، وان    ازب دئ ازعلنة ابإلض فة إى ابدأ ازف واة وعدم الامييز ازحكو  أعال  ا  طيتُّ

ياماىى  الطفىىل فم يىىة خ صىىة، وميىىن  فءصىى   و فىىهيالت ابلقىى نو  أو  غىىري  اىىن الوسىى ال، لام ينىىم اىىن أ  يشىىّ  أو  أ.
ني   وذوني   وأخالقي   و وحي  ، واكام عي    طءيقة صىى ية وع ديىىة، ويف ظىىءو  اىىن اذءيىىة وال ءااىىة. وعنىىد إصىىدا  قىىوان  ينمو  د

 هلحا الغءض ي و  زصل ة الطفل االعاب   األمسا، وي و  للطفل انح والد م اذح يف اسل وكنفية.  

 

 . 216-215الشءيعة والق نو ُّ  ( حقوت اإلنف       12ا 
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ينمىىو يف صىى ة وع فيىىة، ولا قيىىح وىىح  الغ يىىة،  قىىدم لىىم ياما  الطفل نزااي الضم   االكام عمي، ويهيأ لم أ  ي  ، و 
وألاىىم  ع يىىة ومح يىىة خ صىىة نىى  يف ذلىىي الءع يىىة ال  فيىىة قبىىل اولىىد  و عىىد ، وي ىىو  للطفىىل اذىىح يف الغىىحا  ال ىى يف والفىى ن 

 والرتفيم واخلدا ت الطبية. 

الاعلىىيل والءع يىىة اللىىحين  اطلبهمىى  ح لاىىم يع ال الطفل ازعّوت  دني   أو عقليىى   أو اكام عيىى   اع الىىة خ صىىة، وميىىن    ب.
 اخل صة.  

حىى  ي ىىو   –إ  الطفل ُيا ؛ إى اذىى  والافىى ول اىىن أكىىل منىىو  خصىىيام منىىوا  كىى اال  واان سىىق  ، وينشىىأ الطفىىل   ج.
ال يف  ع يىىة والديىىم وةىىت افىىؤولياهم ، وعلىىا أي اذىى الت ينشىىأ يف كىىو احملبىىة واألاىى   األخالقىىمي وازىى دي. و  –ذلىىي   نىى   

يفصل الطفل يف سنوات عمء  الب كء عن حض نة أام إال يف الظىىءو  االسىىا ن اية، ويلاىىزم اجملامىى  كمىى   لاىىزم الفىىلط ت الع اىىة 
  اوفري  ع ية خ صة للطف ل الحين ال ع الة هلل وللطف ل الحين ال يقوو  علا اذي ة. 

ذلىىي اىىن صىىو  ازفىى عدات لل فىى ا علىىا األطفىى ل وان األاو  ازءغوم فيه  قي م الدولة  دف  إعىى ات نقديىىة وغىىري 
 يف الع االت ال برية العدد. 

للطفىىل اذىىح يف  لقىىمي الاعلىىيل اجملىى ين واإلكبىى  ي يف اءاحىىل الد اسىىة األوى علىىا األقىىل، ويعطىىا نوعىى   اىىن الاعلىىيل  د.
مي ثق فاىىم الع اىىة، ومي نىىم علىىا أسىى س   ىى فؤ الفىىءإل اىىن  نميىىة قد ا ىىم، وح سىىة الامي يىىز والابصىىء لديىىم، واإلحفىى س الىىحي ينمىىّ

 ابزفؤولية اخللقية واالكام عية فيّ يصب  عضوا  افع   يف اجملام . 

  ىىو  اصىى ي الطفىىل اذقيقيىىة وىىمي ازبىىدأ ازوكىىم ألول ىىي ازفىىؤول  عىىن  علىىيل األطفىى ل و ىىوكيههل، و ضىى  وىىح   هَََ.
ة للعىىى  والرتفيىىىم الىىىحي جيىىى  أ  يوكىىىم  ىىىو األوىىىدا  ازفىىىؤولية يف ازقىىى م األول علىىىا والديىىىم، وي ىىىو  للطفىىىل الفءصىىىة ال  الىىى 

 نففه   أنم  أ  الاعليل، وعلا اجملام  والفلط ت الع اة أ   فعا للعمل علا الاما  هبحا اذح.  

ي ىىىو  الطفىىىىل ضىىىىد أ ىىى  ل اإلمهىىىى ل ك فىىىىة، والقفىىىوة، واالسىىىىاغالل، وال ي ىىىىو  اوضىىىو  ا ىىىى    ي  ىىىى ل اىىىىن  و.
األ   ل، وال يفم  لقبول الطفل يف العمل قبل اذد األدىن ازن س  ان العمء، وال جيوز  ي ح ل ان األحوال أ  ُيمىىل 

أو  عليمىىىم أو يعىىىّوت منىىىو  اسفىىىم ين أو العقلىىىمي أو علىىىا العمىىىل، أو يفىىىم  لىىىم ابأل ىىىغ ل  ي حءفىىىة أو عمىىىل يضىىىّء  صىىى ام، 
 األخالقمي.  

مح ية الطفل ان الاق ليد والع دات ال  قىىد  شىىج  علىىا الامييىىز العنصىىءي، أو الىىديين، أو أي  ىى ل اىىن أ ىى  ل   ز.
نفىى ين و ء ياىىم الامييز، و ء ية الطفل و نش ام علا  وح اىىن الافىى ول، والافىى ا ، والصىىداقة  ىى  الشىىعوم، والفىىالم واإلخىى   اإل

 .(13اعلا وعمي ك ال وإد اك يم  ّ  ط قام واواوبم جي  أ    ءس خلداة أخيم اإلنف  

 

 ( ينظءُّ حقوت اإلنف      النظءية والاطبيح يف جم ل اسرتا يجي ت مح ية الطفولة، د. سيد حممدين. 13ا 
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ََي  : .2 ََكَ لرعايَََة الطفولَََة  اليونيسَ ََنكوق األََََم املتحَ أنشىىىأت اسمعيىىىة الع اىىىة صىىىندوت الطىىىوا ئ الىىىدويل  صَ
لص ي األطف ل والفاي ت يف سن ازءاوقىىة، يف البلىىدا  الىى  ك نىىت  1946ك نو  األول   11للطفولة الا    للال ازا دة يف 

ضىىى  اي العىىىدوا ، وإ   لىىىي البلىىىدا  ك نىىىت  القىىىا افىىى عدة اىىىن وك لىىىة غىىىوث و ىىىوط  الالك ىىى  ولصىىى ي األغىىىءاض الصىىى ية 
لطف ل عموا  ، وك   علا قمىىة أنشىىطة اإلغ ثىىة لليونيفىىيف يف فىىرتة اىى   عىىد اذىىءم اىى  ك نىىت  قداىىم اىىن افىى عدات اب  ىىءة ل

 عد أ  اناهىىت طىىوا ئ اذىىءم  1970( اليو  نفمة ان األاه ت واألطف ل. ويف ع م 6يف   ل أغحية واؤ  ألك ء ان ا
ف ثىىالث سىىنوات كفىىرتة  ءيبيىىة وكهاهىى   ىىو االوامىى م ابلىى ااج طويلىىة اىىّدت اسمعيىىة الع اىىة للاىىل ازا ىىدة يف حيىى ة اليونيفىىي

األكىىل. و عىىد ذلىىي  ىى الث سىىنوات حولىىت اسمعيىىة الع اىىة االيونيفىىيف( إى وك لىىة داامىىة، وغريوىى  امسهىى  إى اصىىندوت األاىىل 
يل والاىىىد ي  ازهىىىين، ا هىىىت افىىى عدات اليونيفىىىيف زبىىى لغ اازايىىىدة  ىىىو الاعلىىى  1969ازا ىىىدة لءع يىىىة الطفولىىىة(. وانىىىح عىىى م 

 .(14ا و ع ية األسءة والطفولة، وختطيه األسءة

جيىى   1956أوصت اسمعية الع اىىة أنىىم اعابىى  ا  اىىن عىى م  1954يف سنة  اليوم العاملي والعام الكويل للطفل:  .3
وىىدا  الىى  ياوخ وىى  اي ىى ت أ   ىىنظل مجيىى  البلىىدا  يواىى   ع زيىى   لفخىى  ، والافىى ول  ىى  األطفىى ل، وكيىىوم ي ىىّءس لاعزيىىز از ىىل واأل

وىىو عىى م دويل للطفىىل  1979أعلنت اسمعية الع اىىة أ  عىى م  1976األال ازا دة وةقيح الءف وية ألطف ل الع مل. ويف سنة 
 . (15االحكءى العشءو  إلعال  حقوت الطفل 1979وص د  أ  ع م  

 غر  الَتبية يف اإلس م:

 :إ  الرت ية اإلسالاية  فاهد  غءض 

 .الديين، ويقصد  م الانش ة للعمل لرخءة، حىت يلقا العبدح    م وقد أدى ا  عليم ان حقوتالغءض  -1

 الغءض العلممي الدنيوي، ووو ا  يعء  ابإلعداد لل ي ة.  -2

 األوالد والعقيكَ اإلميانية:

ابزىىوت، وحيىى ة اإلميىى    فىىامء إ  الرت ية العقدية الشءعية للمولود أول    ري ان الرت ية اسفدية، ف ي ة اسفد  فىىت 
 إى ا   عد ازم ت، وان حح الطفل أ  ُيح فا لم علا فطء م الفليمة، وعقيد م اإلمي نية  دو  أ   حلوث  فعل األ وين.

 :[، ووح  اآلية  دل علا6]الا ءميُّاي أينا اليين  َنوا قوا أنفسلم وأهليلم اراً ق ل )  ع ىُّ  

ُّ ان حح األطفىى ل ع  ً إمي نيىىة وأخالقيىىة واكام عيىىة وف ءيىىة  نىىأى هبىىل  لىىا اآلاب  واألاهىى ت وازىىء   أ  ينىى لوا  ء يىىةأوالل
 .عن اال ءا 

 

 ( ازصد  نففم. 14ا 
 . 196( حقوت اإلنف   يف اإلسالم، عنجءيينُّ  15ا 
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 .اثني  ُّ ان حح الطفل وكود  يف أسءة يناممي إليه ، وة فا عليم وةميم، ويشعء ابألان    أفءادو 

امىى  والبي ىىة(،  ىىل إ  يف اءاحلهىى  األوى ةاىى ؛ إى اثل ىى  ُّ إ  ازهمىىة الرت ويىىة ليفىىت جمىىءد  لقىى  اىىن البيىىت ال بىىري ااجمل
اآلاب  واألاه ت وزء    وابلا يل ال  ىىد أ  ي ىىو  ازشىىء  علىىا الرت يىىة اؤانىى   الازاىى    خىىالت الىىدين وآدا ىىم، لي ىىو  هلىىل أثىىءول 

 ة الص ذة.يف الرت ية عن طءيح القدوة اذفنة، ولي و  عملهل الرت وي أضمن   ح   وأ لغ أثءا  يف الانش 

ؤوا علىىا اإلميىى   ابن واليىىوم اآلخىىء، وعلىىا ط عىىة )  واىىن حقىىوت األطفىى ل يف اجملامىى  وو األسىىءة وازد سىىة أ  يىحنلشىى 
  ع ى وعب د م و قوا  وحمبام، وعلا العمل ن   م األخالت و قديءو  واالعازاز هب ، و  بيت اذق اح العلي  يف نفوسهل.

ن هلىىل ويلقىىا يف وقىىد أاىىءت الشىىءيعة   اعلىىيل األطفىى ل كىىل اىى  يعىىود علىىيهل ابلنفىى  يف الىىدني  واآلخىىءة، وأول  ىىمي  يىحللقىى 
أمس عهلُّ أعحم ال الم وأطيبم، ووىىو ذكىىء ) سىىب  نم و عىى ى، وو وىىحا يقىىول  سىىول ) َ ُّ رافا ىىوا علىىا صىىبي ن ل أول  

 .(16ا كلمة  ى اال إلم إال )(..ر

رألذ   يف أحذح  اذفىىن  ىىن علىىمي حىى   حا  نففىىم، قىى ل أ ىىو  افىى ُّ  أيىىت  سىىول ) َ ويؤكىىد ذلىىي فعىىل النىى  َ  وىى 
 .(17اولد م ف طمةر، وو حديّ آخء أنم َ ُّ ر ألذ   يف أحذح  اذفن اليمت، وأق م يف أذنم اليفءىر

الىىىءم وعظماىىىم، ولعىىل اذ مىىىة يف الاىىىأذينُّ أ  ي ىىو  أول اىىى  يقىىىء  مسىى  اإلنفىىى   كلمىىى ت األذا  ازاضىىمنة ل ىىى اي  
والشىىه دة الىى  وىىمي أول اىى  يىىدخل هبىى  يف اإلسىىالم، ف ىى   ذلىىي  لقينىى  لىىم  ىىع   اإلسىىالم عنىىد دخولىىم إى الىىدني ، كمىى  يلقىىن  

 .كلمة الاوحيد عند خءوكم ان الدني 

 الرمحة والشفقة يف الَتبية اإلس َية:

للىىىحك  ، اؤديىىىة للىىىحل، ابع ىىىة علىىىا النفىىى ت، ومل يقىىىء  ىىى  ال  ىىىي أ  القفىىىوة يف اع الىىىة الولىىىدُّ ا بطىىىة للهمىىىة، ق  لىىىة 
اإلسالم الشىىدة والعنىىف يف اع الىىة األوالد، واعاىى  الغلظىىة واسفىى   يف اع الىىة األوالد نوعىى   اىىن فقىىد الءمحىىة اىىن القلىى ، حيىىّ 

 .(18اق ل َ  للقء   ن ح  س ز  أخ  أنم ال يىحقلبّ ل أوالد ُّر ان ال يلءحل ال يحءحلر

) َ  از ل األعلا يف الءفح يف  ء ية األطفىى ل وعىىال؛ أخطىى اهل  ىىءوح الشىىفقة والءأفىىة والعطىىف  ولقد ضءم  سول
  دا كه  وإفه م األوالد نايجاه . والءمحة، واعءفة البواعّ ال  أدت إى وفواهتل والعمل علا

ملهىىل علىىا ظهىىء  يف وعمل  سول ) َ  علا إدخ ل الفءو  يف قلوم األطف ل، حيّ ك   يحقبلهل ويىىداعبهل وُي
 :انه  صال م، ويقوم  انظيفهل، والفنة ازطهءة ف اضة    ري ان األح ديّ يف وحا اجمل ل ووح  ط افة

 

 (  وا  اذ كل.16ا
 .2/15القيل،    ، وزاد ازع د يف ودي خري العب د، ا ن16( ةفة ازولود، إل  17ا
 (  وا  الرتاحي وأ و داود وأمحد.18ا
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وضىىعه  وإذا قىى م  أ   سىىول ) َ  كىى   يصىىلا ووىىو ح اىىل أحال اىىة  نىىت زينىى   نىىت  سىىول ) َ ، فىى ذا سىىجد
 .(19امحله 

 َ  يصىىىلا ابلنىىى س إذ كىىى    اذفىىى  فءكىىى  عنقىىىم ووىىىو سىىى كد، و وى عبىىىد )  ىىىن  ىىىداد قىىى لُّ ر ينمىىى   سىىىول )
فأط ل الفجود ابلن س حىت ظنىىوا أنىىم قىىد حىىدث أاىىء، فلمىى  قضىىا صىىال م، قىى لواُّ قىىد أطلىىت الفىىجود اي  سىىول ) حىىىت ظننىى  

 .(20اأنم قد حدث أاء فق لُّ رإ  ا ين قد ا ةلين ف ءوت أ  أعجلم حىت يقضا ح كامر

كىىى    سىىىول ) َ  طخىىىحين فيقعىىىدين علىىىا فخىىىح ، ويقعىىىد اذفىىىن علىىىا فخىىىح  األخىىىءى مث وعىىىن أسىىى اة  ىىىن زيىىىدُّ  
 .(21ايضمهم ، مث يقولُّ راللهل أحبهم  ف ىن أحبهم ر

وقد ك    سول ) َ  يداع  الصبي   فقد ثبت عنم َ  أنم ق ل ألهل صغري ألنىىس  ىىن ا لىىيُّ راي أاب عمىىري اىى  
 .(23ار؟(22افعل النغري

دحم ن  وكىى   َ  يىلقىىْ ْفىى  اىىنهل  ىى  يديىىم واىى  اىىن الفىىفء فيالقىى   الصىىبي   فيقىىف علىىيهل، مث طاىىء هبىىل فريفعىىو  إليىىم  فريح
خلفم، وطاء أص   م أ  ُيملوا  عضهل، وقد و د أ  عبىىد )  ىىن كعفىىء قىى ل ال ىىن الىىز ري أ ىىحكء إذ  لقينىى   سىىول ) َ  أا 

الصىىبي    عىىد ذلىىي فيقىىول  عضىىهل لىىبعضُّ محلىىين  سىىول ) َ  فءنىى   فىى خء  (24اوأنت وا ن عبىى س قىى ل نعىىل ف ملنىى  و ءكىىي
 .(25ا   يديم ومحلي أنت و ا  ، ويقول  عضهلُّ أاء أص   م أ  ُيملوك و ا ول 

ن  وك   يؤ ا ابلص  الصغري ل يلْدعحول لم ابل كة وليفميم، فيأخح  فيضعم يف حجىىء ، فءنىى  ابل الصىى  فيصىىب   عىىض اىىل
صىى ، فيدعىىم حىىىت يقضىىا  ولىىم، مث يفىىءغ اىىن دع اىىم لىىم و فىىميام، ويبلىىغ سىىءو  أولىىم فيىىم لىى ال يىىءوا أنىىم يىىءا  فيقىىولُّ ال  ز اىىوا ال

 .(26اأتذى  بولم، ف ذا انصءفوا غفل ثو م  عد 

واىىىن وىىىح  النصىىىوإل  اضىىى  اىىىدى عن يىىىة  سىىىول ) َ  ابألطفىىى ل، و ىىىفقام هبىىىل، وحءصىىىم علىىىا إدخىىى ل الفىىىءو  
ل الغىىد، في اىى كو  إى  نىى    خصىىياهل وإ ىىع  ول ابالوامىى م هبىىل، ووىىحا  ىىال  ىىي علىىيهل، ف ألطفىى ل مي لىىو   عىىض اليىىوم وكىى 

 

 (  وا  البخ  ي.19ا
 (  وا  النف امي واذ كل، وق لُّ ص ي  علا  ءط الشيخ .20ا
 (  وا  البخ  ي.21ا
 فقىىد    ليخفىىف عنىىم ويزيىىل حزنىىم لط اء يشبم العصفو  ك   يلع   م أ و عمري فم ت، ف    صلا ) عليم وسىىلل يىىداع  الصىى  ( النغريُّ اسل22ا

 الط اء الحي ك   يلع   م.
 (  وا  البخ  ي.23ا
 (  وا  افلل.24ا
 ( إحي   علوم الدين، الغزايل.25ا
 (  وا  افلل.26ا
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 يىىرتك آاث ا  حفىىنة يف نفوسىىهل، ويعىىودول علىىا ال قىىة ابلىىنفس، ويىىءن فىىيهل العىىزة واألنفىىة وحىى  الغىىري، والاىى خمي، ويشىىي   يىىنهل 

 .ازودة

 املوادر واملراجع
 .2وى(، دا  القلل،  ريوت، ط505إحي   علوم الدين، اإلا م أيب ح اد الغزايل اتُّ 

أ ك   حقوت اإلنف  ، فّ اق    يف الشءيعة اإلسالاية والقىوان  اذدي ىة، الىدكاو  صىب مي احملمصى ين، دا  العلىل للماليى ،  ىريوت، 
 م.1979وى ى 1399الطبعة األوى، 

عنجىىىءيين، دا  الفءقىىى   للنشىىىء، عمىىى  ، الطبعىىىة األوى، حقىىىوت اإلنفىىى    ىىى  الشىىىءيعة والقىىى نو ، نصىىى   واق  نىىىة و طبيقىىى  ، احملىىى امي حممىىىد 
 م.2002وى ى 1423

وىىىى ى 1425حقىىوت اإلنفىى    ىى  النظءيىىىة والاطبيىىح يف جمىى ل اسىىىرتا يجي ت مح يىىة الطفولىىة، د. سىىيد حممىىىدين، القىى وءة، الطبعىىة األوى، 
 م. 2005

وى 1422لغزايل، دا  الدعوة، اإلس ند ية، الطبعة اخل افة، حقوت اإلنف       ع ليل اإلسالم وإعال  األال ازا دة، الشيخ حممد ا
 م.2005ى  

 م.2005وى ى 1426حقوت اإلنف   يف اإلسالم، الدكاو  حممد الزحيلمي، دا  ا ن ك ري، داشح، الطبعة الءا عة، 

م    بري، كا م األاة، قطء، حقوت اإلنف   حمو  اق صد الشءيعة، الدكاو  أمحد الءيفوين، الدكاو  حممد الزحيلمي، الدكاو  حممد ع 
 م.2002وى ى 1423، الطبعة األوى، 87العددُّ 

 زاد ازع د يف ودي خري العب د، اإلا م حممد  ن أ و   ء ا ن القيل اسوزية، دا  الاوزي  والنشء اإلسالامي، از ابة القيمة، الق وءة.
 ،  ريوت.1ف ء، طوى(، دا  ال275سنن ا ن ا كة، اذ فا حممد  ن يزيد القزويين اتُّ 

 م.1988وى ى1408، 1وى(، الدا  العء ية اللبن نية، الق وءة، ط275سنن أيب داود، اإلا م سليم    ن األ عّ الفجفا ين اتُّ 

 -وىى(، ةقيىحُّ عبىد ) و  ىل ميى ين ازىدين، دا  ازعءفىة 385سنن الدا  قطىين، علىمي  ىن عمىء أ ىو اذفىن الىدا  قطىين البغىدادي اتُّ 
 م.1966 –وى 1386 ريوت، 

وىىىىى ى 1407، 1 ىىىىريوت، ط –وىىىىى(، دا  ال اىىىى م العىىىىءيب 255سىىىىنن الىىىىدا امي، عبىىىىد )  ىىىىن عبىىىىد الىىىىءمحن أ ىىىىو حممىىىىد الىىىىدا امي اتُّ 
 م، ةقيحُّ فواز أمحد زاءيل, خ لد الفب  العلممي.1987

لىىس دااىىءة ازعىى    النظ ايىىة وىىى(، جم458الفىىنن ال ىى ى ويف ذيلىىم اسىىووء النقىىمي، أ ىىو   ىىء أمحىىد  ىىن اذفىى   ىىن علىىمي البيهقىىمي اتُّ 
 وى. 1344ى  1ال  انة يف اهلند  بلدة حيد  آابد، ط

وىى(، وح  ىية الفىندي، دا  ال اى م العىءيب،  ىريوت، 911وى(،  شءح اذ فا كالل الدين الفىيوطمي اتُّ 303سنن النف امي اتُّ 
 م.1930وى ى  1348، 1ط

 وى(، دا  ال ا  العلمية،  ريوت. 256لبخ  ي اتُّ ص ي  البخ  ي، حممد  ن إمس عيل  ن إ ءاويل  ن ازغرية ا
وىى(،  ىءقيلُّ حممىد فىؤاد البى قمي، دا  إحيى   الىرتاث العىءيب.  ىىريوت، 261صى ي  افىلل، افىلل  ىن اذجى ؛ القشىريي النيفى  و ي اتُّ 

 م.1966وى ى 1375
 م.1999وى ى 1420العشءو ، فقم الفنة، الشيخ الفيد س  ح، دا  الفا  لفعالم العءيب، الق وءة، الطبعة اذ دية و 
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 م.1980 –وى 1400يف ظالل القءآ ، األسا ذ سيد قط ، دا  الشءوت،  ريوت، الطبعة الشءعية الا سعة، 

م(، أعىد فه  سىمُّ سىيد  ىىن 1968اللؤلىؤ وازءكى   فيمى  ا فىح عليىىم الشىيخ  ، البخى  ي وافىلل، وضىىعمُّ حممىد فىؤاد عبىد البىى قمي اتُّ 
 م. 2003وى ى 1424ّ، الق وءة، جملد واحد، إ ءاويل  ن ص دت، دا  اذدي

 م.1982 –وى 1402ازدخل لد اسة الشءيعة اإلسالاية، الدكاو  عبد ال ءمي زيدا ، ا ابة القدس،  غداد الطبعة الف  عة، 

  غداد.ازدخل لد اسة الشءيعة اإلسالاية، الدكاو  اصطفا الززمي، وزا ة الاعليل الع يل والب ّ العلممي، ك اعة 
،  اكعم وقدم لىمُّ األسىا ذ الىدكاو ُّ عمى د الىدين خليىل، حقوت اإلنف  ، د. دح م إ ءاويل اهلفني ينأس س اق صد الشءيعة اإلسالاية 

 م.2013وى/1434اطبعة ديوا  الوقف الفين العءاقمي، دااءة الب وث والد اس ت، الطبعة األوى، 
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 والتشريع العاملي حلقوق الطفل السنة الشريفة 

Honorable Year and Universal Legislation for The Rights of The Child 

 ص   الكين سليم أرق  دان د.
Salah Eddine Salime Arkadan 

 َلخص  
لل و ،  قولم   ومي  وإمن   أاة  وال  ا     وال  لزا    مل أتت خ صة  احملمدية  الءس لة  ازفلم      إمي    ان  ابلءغل 

ا  107 ع ىُّ ﴿ولال  ألْ سلْلنل كل إ ال   لمْحلة  ل ْلعل للم  ل﴾]األنبي  / [، إال أ  الد اس ت واألف ث ال   ب  أثء الفرية الشءيفة ةديد 
 اإلنف   ا ادا  ان عصء النبوة وحىت اليوم،    د   و  اد ة.  يف  شءيع ت حقوت 

فقه،   واذقوقية ابزفلم   ازدنية  دين   خ ص   يف  شءيع  م  اإلسالم ابعاب     ا   ياع ال  الف اد  اإلسالامي  ف لءأي 
وت اإلنف   ع اة والطفولة  دو  الانبم إى دو  اذض  ة اإلسالاية يف اذض  ة ازع صءة، السيم  يف الاشءيع ت ازاعلقة فق 

 خ صة.  

 وح  الو قة اف مهة يف ةءيي از   الءاكد يف وحا ازوضو .  

الفرية النبوية، اإلسالم والطفولة، حقوت اإلنف  ، حقوت الطفل، اإلسالم والغءم، الاشءي   :َّلَات َفتاحية
 اإلسالامي.  

Abstract  
Despite the Muslims' belief that the Muhammadan message did not come 

especially for a time, place, or nation, but rather for the universe, as God Almighty said: 

﴾And we have not sent you except as a mercy to the worlds﴿  

Whoever, the studies and researches that show the impact of the noble biography 

specifically in human rights legislation from the era of prophet-hood until today, it is 

almost rare . 

The prevailing Islamic opinion deals with Islam as a special religion in its civil and 

human rights legislation with Muslims only, without paying attention to the role of 

Islamic civilization in contemporary civilization, especially in legislation related to human 

rights in general and childhood in particular . 

This paper is a contribution to moving stagnant water on this topic . 

Keywords: Biography of the Prophet, Islam and childhood, human rights, 

children's rights, Islam and the West, Islamic legislation. 

 
  )ك اعة اخلليج للعلوم والا نولوكي  اال ويت 



 382 |                                                                                                                            صالح الدين سليم أرقه دان

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

   اإلنسان حمور الوجود 

والقيل   العق اد  علة  وو  نففم  واإلنف    وازعنوي،  از دي  واذض  ي،  شقيم  ال ق يف  الوكود  اإلنف   حمو     ل 
والاشءيع ت ازنظمة للمجامع ت والدول، وومي  شءيع ت أخحت صو  ا ااعددة انح فجء الا  يخ وحىت اليوم، يف اقدااه   

البشء، ففمي ا َ ئ َلة  إ ينر  َجاع لو يف  اأَلََر    ل ا م ال ءميُّ ﴿ولإ ْذ قل لل  ل ديل  الوحمي اإلهلمي الحي  دأ ا  خلح آدم أيب  ََ ل َل
[، وفيم أنم ويأ آدم، ابلعلل وازعءفة، للقي م ابزهم ت ال   ناظء ، ولا قيح اهلد  الءايس ان خْلقمُّ  30﴾]البقءة/َخل يَفةً 

عة اذ ل، لينقل، ا ْن مث ، علملم واعءفام وخ ا م إى ان سيخلفم ان ذ يام،  [، و طبي31﴾]البقءة/َوَعلنَم  َدَم اأَلََْسَاَء َُّلنَنا ﴿
الوصية الوصية مث  ّلغه   ا ن عب س ا ضمي ) عنهم (  ان كيل إى آخء، فعن       ك   علا أسلوم  ك   أول ان محل 

 (. 1ا إد يس اعليم الفالم(

رَََُّم ف يَنانشلألكحل اّ نل اأْللْ ض   وحدد ) دو  اإلنف   يف األ ض، ووو العمءا ُّ ﴿وحول أل  ََ [. كم   61﴾]وود/َواَستَََع
[، فهو  36﴾]الن ل/ اَعُبُكوا اَّللنَ َواَجَتن ُبوا الطناُغوتَ حدد لم الازاا  م       م ونففم والغري، ووو الاوحيد والعدالةُّ ﴿أل    
ولالل    َُُّلوا ِم نا يف  اأَلََر   َحَ اًل طَير ًباءام ﴿ايل أليىدهل  الن  سح  ع  د ن اوحد ال يشءك  م  ي   ، ووو الازم     نففم ابذالل واذ

ادب   ﴾]البقءة/ علدحوٌّ  لل حْل  إ ن مح  الش ْيطل    ۚ  خحطحولات   إعم    168 ىلا ب عحوا  أكل  ان  والاع و   ابلانو   ابالعرتا   الغري  و      ،]
 إ    ألْكءلال حْل ع ندل اَّلل   أل ْىقل كحْل ۚ إ    اَّلل ل   َۚوَجَعَلنَاََُّم ُشُعوًِب َوقََبَائ َل ل تَََعارَُفوا نل كحل اّ ن ذلكلٍء ولأحن لٰا  ال و ُّ ﴿ايل أليىدهل  الن  سح إ ا  خلللقْ 

 [.  13علل يل  خلب ري ﴾]اذجءات/

ان سل، يعين الازاو؛ والاأال يف حي ة اإلنف   واسامءا   يوصل إى حقيقة ومي  كن األس س يف ذلي، أال ووو ال
واإل  م، فهو سبيل االساخال  واالسامءا ، ال يف اإلنف   ف ف   ل يف كل عوامل ازخلوق ت اذية، ان أعلا الفلل  
ازخلوت   ُينو  الفطءة كيف  يف  نءى  أ   غءو  فال  الواحدة،  اخللية  إى  الع قل  اإلنف    ان  أي  د كة،  أداو   إى  اذيوات 

ا لل و ، وان ون  ك  ت الشءاا  لا مل  األعجل علا صغري  ويداف   عنم  نففم، ف ألحءى ابلع قل الحي خحل ح لي و  سيد 
 عمل الفطءة يف حفا النفل، وأتا  االسامءا . 

   يف جمتَعات َا قبل اإلس م اإلنسان  

البشءية أم خ ص   ابجملامع ت ازاقداة؟ وول ك نت الشءاا  قبل اإلسالم ا  حفا  ول ن ول ك   وحا ع ا   يف 
 وح  الضءو ة الءايفة ان الضءو ات اخلمس ازحكو ة آنف  ؟  

هل  وال طلْولُّ ﴿ ال  ال حول  األن ا  الطفلة  وومي  ازؤودة،  قال  اس ولية  ال ءمي علا  القءآ   َوُءوَدَُ الَ ولإ ذلا  أن ء  ََ  
قحا للتْ   *سح  للتْ  ذلنٍ   ف9-8﴾]الا ويء/   ليّ   يطءح    ،ازقاولةومي  دة  و  زؤ [،  ز   وومي حية، مسيت  حلي  اس  ية  دفن  وومي 

 
 .  1/23م، إل2001وى/  1421،  1وى(، الطبق ت ال  ى، ةقيحُّ علمي حممد عمء، الق وءة، ا ابة اخل  مي، ط230( ا ن سعد ات1
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ْفظحهحمل ﴿وانم قولم  ع ىُّ    ، أي ي قله  حىت اوت  ،عليه  ان الرتام، فيؤودو     ال ي قلم  ُّأي  [،255﴾]البقءة/ولالل يىل حودح ح ح 
[،  ا ن ك ري]   ك   أول اس ولية يدسو   يف الرتام كءاوية البن ت]الط ي[،    وكحلي ك نت العءم  فعل  بن هت   [،القءط ]

ك نوا يقولو  إ  ازالا ة  ن ت )،    ُّإحدامه   ،أحي   خلصلا ن  وك نوا يدفنو [،  ا ن ك ري]  ك نت طوااف العءم يقالو نّ 
و   أحد أول دوافعهل الساب حة  إا  خم فة اذ كة واإلاالت، وإا  خوف  ان الف  واالسرتق ت.    ُّفأذقوا البن ت  م. ال  نية

َََ قٍ وح  اسءمية البشعة، ووو ا  ذكء  ال ا م ال ءميُّ ﴿ كحْل ۚ إ    قىلاىْللهحْل كل  ل    ْ  َۖواَل ََََقتَُُلوا َأَواَلدَََُّم َخَشَيَة إ  نح نىلْءزحقىحهحْل ولإ اي 
ْط    كلب ري ا  [. 31﴾]اإلسءا /خ 

ومل ي ن الوأد ع ا   يف العءم كله ، فأول ا ة مل يعءفوا الوأد ابلءغل ان األعوام العج   ال  ك نت  ا حهل    
ويءو  فيم إحي     عد اذ ل ابزوت علا صغرية ال  ،  انم  نم، ومينعو  عميانعو   وازءو ة انهل  الشء   ك   أول  و فرتة وأخءى،  

   ُّ، الش عء األاوي ازشهو الفءزدت الي الدف   عن نففه ، وك   هلل فخء ا، ق ل 

نا اليي َنع الوائكات   فأحيا الوئيك فلم يوأد   * َو

 ودة.  ؤ سبع  او قد أحي  ك   ك   اإلسالم  وز   ،ك   يشرتيهن ان آاباهنإذ   ، عةصل عْ كد  صل  ميدح

ق ل ا ن عب سُّ ك نت ازءأة يف اس ولية إذا محلت حفءت حفءة، واخضت علا  أسه ، ف   ولدت ك  ية  ات  
ودلة سؤال  ؤ سؤال اْلملوْ   ﴾،ُسئ َلتَ ﴿وقولم  ع ىُّ  [،  القءط ]    حبفامهب  يف اذفءة، و دت الرتام عليه ، وإ  ولدت غالا  

الت  غري  أل   قح   ، ء ت؟ وا  ذنبي؟ ق ل اذفنُّ أ اد ) أ  يو خ ق  له ءمُّ مل ضح ذا ضح  و يخ لق  له ، كم  يق ل للطفل إ
 [.  القءط ] ذن 

الوأد مل   ن ان اسءاال ال  يغفءو  اإلسالم لص حبه  إبسالام، ا  أ  راإلسالم جيّ  ا  قبلمر ،  ل (2ا وكءمية 
عن قا دة، ق لُّ ك   قيس  ن ك نت كءميام يف اس ولية قبل اإلسالم، فمحلم  بعياه  وأاء  ابلدية كّف  ة ا  فعل، حىت لو  

نلة ر  فق لُّ إين وأدت مث ين  ن ت يف اس ولية، ق ل  ،ع صل الاميممي إى النّ  َ ٍة  لدل دل  ]الط ي[. َُّ رفأْعا ْح علْن كحّل ولاح 

ءل أل وع م ال ا م ال ءمي علا اس ولية احاق  و  للن اُّ ﴿ أْلحن لٰا ظلل  ولْكهحمح احْفولدًّا ولوحول كلظ يل  ولإ ذلا  حشّ    * حلدحوحل اب 
ءل   م  ۚ ألميحْف  حمح علللٰا وحوٍ  ألْم يلدحسدمح يف  الرتدلام  ۗ ألالل سل  ل   [.  59﴾]الن ل/ال  ُيلْ حمحو ل  يىلاىلولا لٰى ا نل اْلقلْوم  ا ن سحو   ال   حشّ 

،  (3ا  ، فلل ُيمله  وز  أعم هل  قبل البلوغ، وحديّ  ف  القلل عنهل صءي  ل كّءم اإلسالم الطفولة، اإلاث والحكو 
  ،أطف ل ازشءك  يف اسنةر   ُّا ن عب س ل ألطف ل يف اسنة إ  ا  وا قبل البلوغ، أل  األصل أ ل علا فطءة اإلسالم، فعن  

 . (4ا رفمن زعل أ ل يف الن   فقد كحم

 
ْلنل  يف  اسل 2 ُّ قل لل  لكحل ُّ ايل  لسحولل اَّلل  ، ألنىحؤلاخلحح ن ل  علم  ميل اَّلل ح علْنمح(، قل لل ْح ن ل   ( علن  اْ ن  الْفعحوٍد ا لض  ْ يىحؤلاخل ل ي ة ؟ قل لل َُّ رالْن ألْحفلنل يف  اإل ْساللم  ملل  و 

ل ي ة ، ولالْن ألسل  ل يف  اإل ْساللم   ء ر ]البخ  ي،  قل  علم لل يف  اسل و  أللو ل  ولاآلخ  حل اب  ميل اَّلل ح علْنمح(، ق ل َُّ  6921أحخ  [. وعن عمءو  ن الع إل ا لض 
 [.  121رأا  علمت أ  اإلسالم يهدم ا  ك   قبلم، وأ  اهلجءة هتدم ا  ك   قبله ، وأ  اذج يهدم ا  ك   قبلمر؟ ]افلل،  قل
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إبدانة   اإلسالم  ي اف  االضطه د ومل  ان  وإنق ذول  هلل  ابالناص    أاء  اإلاث،  ل  الطفولة  وأد  علا  العدوا  
َواَلو َلَكان  الني يَن  ولال  لل حْل الل  ىحقل   لحو ل يف  سلب يل  اَّلل   ولاْلمحْفالْضعلف  ل ا نل الءّ كل ل  ولالنّ فل     والعدوا ،  وضوح ال ُيامل الاأويلُّ ﴿

ي    اَلَقَريَة  الظناِل   َأَهُلَنا يََُقوُلوَن رَبَنَنا أَ  َن هََٰ ري اَخر َجَنا َ   [. 75﴾]النف  / ولاْكعلل ل نل  ا ن ل دحنيل ولل يًّ  ولاْكعلل ل نل  ا ن ل دحنيل نلص 

ستقبل اإلنسانية    الطفولة َو

األ ض    عم  ة  يف  للقي م  دو    وإعداد   واسامءا    حفظم  عن  اذديّ  يفادعمي  اإلنف    عن  ﴿وحول واذديّ 
رَََُّم ف يَنا ألنشلألكحل اّ نل اأْللْ ض    ََ  ، كم  اء.  [61﴾]وود/َواَستَََع

النزا  و ض  م از ص ي،  أا  اذفا فيال ابلاشءي  الحي ُيدد اذقوت والواكب ت حىت يقط  أو خيفف ان حدة 
اإلنف  ُّ ﴿ خبلح  اإلهلمي  األاء  ان  د   العز  ازالا ةح  م   عنم  سألت  الحي  ف يهل   األاء  َوَيَسف ُ   أل لْعللح  ف يَنا  ُك  يََُفس  ََن 

ََاءَ  ا عن  30﴾]البقءة/الكر  ليأخح كل ذي حح حقم،   ل حيدة  عيد  الن س ابذح  [، فال  د ان  ءيعة  قنن وة ل    
يَََفت ُنوكَ ولأل    لضغوط تُّ ﴿ األووا  وازص ي وا َواَحَيَرُهَم َأن  َأَهَواَءُهَم  َََتنب َع  َواَل   ُ أَنَزَل اَّللن َا  نََُنم ِب  بََيََ علن  ىلْعض  ال     اَحُلم 

إ للْييل  اَّلل ح  وإا  ني ت  49﴾]از ادة/ألنزللل  لقد ات  اءاعية  أتيت  الشءاا   وإ  ك نت  مجيع  ،  الءسل  خه  جيم   أاء  ووو   ،]
ذْلحّ   بشءية الف ءية والعلمية واذض  يةُّ ﴿األكي ل ال ا َبنَيَ يََكَي   ولألنزلْلنل  إ للْييل اْل  ال مل اب  ََ ا نل اْل  ال م  ولاحهلْيم ن   علللْيم  ۖ    ََُوكر قًا لر 

نىلهحل ن ل  ألنزللل اَّلل ح ۖ ولالل  ىلا ب ْ  ألْوولا لوحْل علم   كل  لكل ا نل اذْلحّ  ۚ  َناًجا فل ْح حل  ىليىْ نََ َرَعًة َوَ  نُلَم ش   [. 48﴾]از ادة/ ل ُللٍر َجَعَلنَا َ 

الا ديد،   النف   واألطف ل علا وكم  ان  ازفاضعف   فاال ابلان سل، وحفا حقوت  البشءية  اذي ة  اسامءا   وأا  
 وحا ليس ك اءأة الدو  األك  يف اذمل والوض  واإل ض   والءع ية، و كل واحد وعدة نف   يف  –يف اجململ    –وللمءأة  

العدوا  كز  ال ياجزأ ان انظواة االسامءا  والا  ثء،   الا  ثء، وحفا الطفولة ان  واحدة وعدة  ك ل زن ياأال افألة 
وقد أخ ا ال ا م ال ءمي عن خطه الظ ز  يف اسا ص ل ازخ لف  إذ  بدأ  قال أطف هلل، كم  فعل فءعو   بين إسءاايلُّ  

اْلعلحلام   ولإ ْذ  ل يىْنل كح ﴿ سحو ل  يلفحواحونل حْل  ف ْءعلْو ل  آل   ْن  اّ  أَبََنَاءََُّمَ ل  ُوَن  اّ ن    ّ  حْل    يَُيّبر  ذٰلل  حل  لالل    وليف   ن فل  لكحْل ۚ  وليلْفالْ يحو ل 
الن س  فطءهتل عند  49﴾]البقءة/علظ يل   النفل لضم   االسامءا  والا  ثء. وا  زال  [، ف ذءّي فطءة و شءيع   وواقع   حفا 

 وقو  ال واثء يهبو  إلنق ذ األطف ل أوال ، ووحا االحا حىت يف العجم وات ك لنمل والن ل وغريو .  

 ات يف  قيه  الحوين والعلضللمي، والع ة وأا  القي م  دو   الحي خحل ح لم في و  ابلاعليل والاهحي  واكاف م ازه 
﴿ والوسيلةُّ  والعْلل  وازاعلل  ازعلل  األ  عة  والاعلل   ك     الاعليل  خطة  الوحمي  ان  نزل  ا   أول   ،( ول ل ديل  يف كا م  اقْىءلأْ 

 
ُّ ر حف  ل اْلقللللح عن ثالثةُّ عن الن ال حىت يلْفاىلْيق ال، وعن الص  حىت ُيلْالل لل، وعن اجملنو  حىت  ( عن علمي اكءم ) وكهم( عن الن  َ، ق ل3

 [.  956. وأمحد،  قل7346. والن ف امي، الفنن ال  ى،  قل1423يىلْعق للر ]الرتاحي،  قل
  8/334م، إل1999وى/  1420،  2ايض، دا  طيبة، طوى(،  ففري القءآ  العظيل، ةقيحُّ س امي  ن حممد الفالاة، الء 774( ا ن ك ري ات4

 [.  9-8]الا ويء/
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ْلقلللل   *اأْللْكءلمح  ف ن سب  نم وو ازعلل، واإلنف   ازخلوت وو ازاعلل،  [،  5-3﴾]العلح/علل لل اإْل نفل  ل ال  مللْ يىلْعلللْ  * ال ح ي علل لل اب 
 وازوضو  علل ا  مل ي ن يعلل، والوسيلة ومي القلل.  

 الشريعة اإلس َية وحقوق الطفولة  

الفؤال ازل  الحي يطءح نففم، إ  ك   كل ا   قدم وو يف اإلط   النظءي، فأين اإلط   العملمي انم؟! أل  قيمة 
يف  طبيقه ، ا افي      النظءية  وا   ال   النبوي  العهد  يف  اإلسالامي  فهل ك    ووس ال.  آلي ت  ان  لا قيح  طبيقه   وال د 

اسامءا و    مث  وان  الواق ،  ع مل  يف  النظءية  ةقيح  يضمن  وعملمي  علممي  ننهج  ذلي  ا  به  أم  األخالقية  الع اة  ابزواعا 
وعلا وكم اخلصوإل يف أضعف اخلْلح وول اليا اا الحين  و نمياه  علا اء العصو  ن  ين س  الزا   واز    واذ ك ت؟!  
نففم ولد يايم   إ  مل يحت طعل االساضع    فب     َ يفاقدو  مح ية األم يف جمام  ال يعرت  ابلضعف  ، ونبين  ال ءمي  

 ال  مجيع  .  كف لة كد  مث عمم لم؟ واليحال أاء   ا  يف جمام  اسه د، فل ل  هيد ث لا وأ الة ويايل، واإلسالم  عا وؤ 

الطفولة، و دت الاشءي  ذفا حقوت  يف سو  خمالفة،  ن اءة  يوعشء   ىحدايايل( افءد ا ومجع   إكلمة    ويف ايدا  
ا ية وادنية،  دو  كله  حولُّ حفا حقوقم، وعدم العدوا  عليم، وإعداد  للمفاقبل، و عل ذلي ان عالا ت اإلمي    

ت   ل ْيسل اْل    أل   ىحوللدواْ وحكحوول حْل ق بللل اْلملْشء  ﴿  ُّ ب  ك و ع ى  يف قولم كم   والاقوى، وواكب   علا أويل األاء واذّ  م االقض ة(،  
ء  ولاْلملرا  لة  ولاْل  ال م  ولالن ب يّ  ل ولآ لا ولاْليىلْوم  اآلخ  َّللّ   اْل    الْن آالنل اب  اْلقحْءنل    ولاْلملْغء م  ولللى  ن   ََى اْلمل لل علللا ححبّ م  ذلو ي    َواَليََتَا

ْل إ ذلا عل ولدحواْ ولالص    ء ينل يف  اْلبلْأسل    ولاْلملفل ك  ل ولاْ نل الف ب يل  ولالف  ا ل  ل وليف  الءّ قل م  ولأل  قل مل الص الةل ولآ لا الز كل ةل ولاْلمحوفحو ل   علْهد و 
قحوا ولأحوللى  يل وحلح اْلمحاى قحو ل  يىلال الا  يلْفأللحونليل علن  الْ [، ويف قولم سب  نمُّ ﴿177﴾]البقءة/والض ء ا  ولح  ل اْلبلْأس  أحوللى  يل ال ح ينل صلدل

ولللْو  ل  اْلمحْصل     ا نل  دل  اْلمحْفف  يىلْعلللح  ولاَّلل ح  فل  ْخولانح حْل  ختحل ل طحووحْل  ولإ ْ   خلرْي   هللحْل  ح   إ ْصالل علز يز   قحْل  اَّلل ل  إ     لْعنىلال حْل  ألل اَّلل ح   ل 
 [. 220﴾]البقءة/حل  يل  

ات القءط   اإلا م  اجملاهد،  الفقيم  ازففء  فّصل  والق نونية  671وقد  واألخالقية  االكام عية  األح  م  وى( 
، عّدد فيه  أقوال األامة، وكلده   اف ال  مث يناالاشءيعية( الوا دة يف اآلية الشءيفة، يف  ففري  ااس ا  ألح  م القءآ (، يف  

ق د  ا علا اال لي و   يعود عليم ابلف ادة دو  حم ابة، وإعداد   فيم   اليايل وإنف قم  عام د علا نففم و نمية  يف حفا ا ل 
 وا ءت اآلاث  يف دف  ا ل اليايل اض   ة  (ُّ رالثالثةا لم، حمصن    صنعة أو علل أو اه  ة، وز دة ذلي يف قولم يف الف ادة ا 

إذا وافح الصالح، وكواز دفعم    ، والاج  ة فيم، ويف كواز خله ا لم ن لم داللة علا كواز الاصء  يف ا لم ابلبي  والشءا 
 .  ..  ، إى غري ذلياض   ة

 ، فمنعم أ ه ، وق سم علا انعم ان أ  يبي  هلل ان نففم أو يشرتي هل . وق ل غري ُّ واخالف يف عملم وو قءاض  
  لليايل  اعق  في و  أحفن لليايل. ق ل حممد  ن  أاضمي، كشءاام  ي     ،إذا أخح  علا كز  ان الء    نفبة قءاض ا لم فيم

اليايل ا  يصل  ان صني   ابلدين إ   أى ذلي نظء  عبد اذ لُّ ولم أ  يبي  لم   ا. ق ل ا ن كن نةُّ ولم أ  ينفح يف عءس 



 386 |                                                                                                                            صالح الدين سليم أرقه دان

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

وطي ، واصل ام  قد  ح لم وح ل ان يزو؛ إليم، و قد  ك ءة ا لم. ق لُّ وكحلي يف خا نم، ف   خشمي أ  ياهل  ف  ذلي  
النظء فهو ك از، وا  فع النظء فال جيوز.  إى الفلط   فيأاء  ابلقصد، وكل ا  فعلم علا وكم  لم علا وكم احمل ابة وسو  

لليايل   وإذا وو   الصن ع ت.  يعلمم  ويؤاكء   ن  لم  الدني  واآلخءة، ويفاأكء  أاء  يعلمم  اليايل  أ  ويل  علا  الظ وء  ودل 
   . راإوى( مي  فللوصمي أ  يقبضم ز  فيم ان اإلصالح

ازفاض وقدم  ع ية  الن س مجيع    اإلسالامي حقوت  الفقم  مجلام  لقد  عا  ويف  اذ ك ت،  وذوي  وازن فءين  عف  
الزو؛،   اخاي    ففمي  األسءة،  زوك  ص ذ ،  ان  ن    ا ادا   خ صة،  وأن ا(  اذكء  واليايل  الن   الطفل،  إذا  رُّ  َق ل 

، ويف اخاي   الزوكة،  وى  (5إال  فعلوا   ن فانة يف األ ض وفف د عءيضا   ،خط  إلي ل ان  ءضو  دينم وخلقم فزوكو 
ميل اَّلل ح علْنمح اوحءليْىءلةل    وأل  ُّ    ،علْن الن   ّ  َ  (  لض  لْ  لٍ  ُّ ل مل هل ل  ، ولذ لفلب هل  ، ولس لمل هل ل  ، ولل د ين هل  ، فل ْظفلْء   حلات   رقل لل ْءألةح أل   ىحْن ل ح اْلمل

   (.6ا ر  لء  لْت يلدلاكل الدّ ين  

الءواة أ   كال    نقل  لغد  وافاقبل أايام، فقد  إليم إبعداد   ك   إى عمء  ن اخلط م وأاء  افميام واإلحف   
يش و إليم عقوت ا نم، فأحضء عمء الولد وا نم وأنّبم علا عقوقم أل يم، ونفي نم ذقوقم، فق ل الولدُّ اي    ( ضمي ) عنما

أل يس للولد حقوت علا أ يم؟ ق لُّ  لا، ق لُّ فم  ومي اي أاري ازؤان ؟ ق ل عمءُّ أ  يناقمي أام، وُيفن  أاري ازؤان  
 ية ك نت جملوسمي، وقد  ز إ  أيب مل يفعل  ي    ان ذلي، أا  أامي ف       ،ق ل الولدُّ اي أاري ازؤان   ، أمسم، ويعلمم ال ا م

وقك    ! ش و عقوت ا ني  ف لافت عمء إى الءكل وق ل لمُّ ك ت إيلّ .  امس ين كحعال ، ومل يعلمين ان ال ا م حءف   واحد  
 (. 7را ، وأسأت إليم قبل أ  يفمي  إلييعققت  قبل أن يعق 

وأاء إ  ك   ك فال  لليايل أو وصي   عليم أ  طكل ان ا لم  دو  إسءا  وال  بحيء، وأ  ففا لم ا لم وينميم  دو  
ُنَم ُرَشًكا فَاَدفََُعوَا إ لََين َم  ولا ْىاىللحواْ اْليىلال الا حلىت ل إ ذلا  ىلللغحواْ النّ  ل حل إليم عندا  يبلغُّ ﴿حم ابة وال جم زفة، وأ  يؤديم  نََ َر  فَإ َن  َنَسُتم 

َواهَلُمَ  ََ ا  ا أل  يلْ  لحواْ ولالن كل  ل غلن يًّ  فىلْليلْفاىلْعف ْف ولالن كل  ل   َأ ْل    ولالل أتلْكحلحوول  إ ْسءلاف   ول  دل ْلملْعءحو   فل  ذلا دلفىلْعاحْل إ للْيه  فلق ري ا فىلْليلْأكحْل اب 
يب   َّللّ  حلف  ْل ولكلفلا اب   و فصيل ذلي يف كا  الاففري والفقم.  [. 6﴾]النف  /ألْاولاهللحْل فلألْ ه دحواْ علللْيه 

كهل و ع ية أسءول افاقبال ،  ويفالزم إين س الء د إعدادول و عليمهل وإ   دول إى ا  ُيا كونم يف اع  هل وزوا
ر الء د  إين س  أ   يف  ففري   ا(  الفعدي  والاج  ةويءى  الاصء   يف  الء د  و وو  القءط   ر.  وحا  ا(  ق ل  يف  ي   كيفية 

  ان ا لم، ف   من   وحفن النظء فيم فقد وق  االخاب  ، ووك  علا الوصمي  فليل  يدف  الويل إى اليايل  ي   أ   االخاب    
اال اال  خيالف ابخاال   . فيم  يءى البغوي ا( أ   وإ  أس   النظء وك  عليم إاف ك از ل عنم،   عد  لوغم  يممجي  ا لم إل 

 
 .  1084( الرتاحي، الن  ح،  قل5
 .  1466، وافلل،  قل4802( البخ  ي،  قل6
 .   137/  1م، إل1992وى/1412،  21( عبد ) اص  علوا ،  ء ية األوالد يف اإلسالم، الق وءة، دا  الفالم للطب عة والنشء والاوزي ، ط7
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وإ  ك    ن ال    ،ا ان از ل وينظء يف  صءفم  يفري  ف   ك    ن ياصء  يف الفوت فيدف  الويل إليم  ي     اليا اا،   أحوال
فيخ الفوت  واإلنف اياصء  يف  دا  ،  نفقة  وختح    يف  وأكءاام،  عبيد   علا  ازءأةح ت  وغزهل     ا   اا عه   أاء  ياه  وحفا  يف 

يغل  علا القل    د ، دف  از ل    احفن  د ري ، و صءفم يف األاو  اءا   الويل أو الوصمّي أو الق ضمي،  واساغزاهل ، ف ذا  أى  
 .  إليم

وس وت ازففءين عن الافصيل يف آلي ت االخاب   إلين س الء د ا  ضءم أا لة ع اة يعين حءصهل علا عدم 
  قييد ان سيأيت آبلي ت وأس لي  ان اضا، فل ل كيل ةداي م وح ك  م.  

 ( 8ا   العامليةاَفاقية حقوق الطفلاإلس م و 

ة األال ازا دة علا وكم الاخصيص؟ وسيل اعام د فم ذا عن أثء ذلي يف الاشءيع ت والقوان  ازع صءة؟ و ءع
الطفلا حقوت  ال   ا ف قية  الع زية،  الع اة(  اسمعية  قءا   نوك   واالنضم م  والاصديح  للاوقي   وعءضت  للال    اعامدت 

  للم دة  وفق  م،  02/09/1990م، ومت البد   انفيح  ا ادا  ان ي يخ  20/11/1989ازؤ هل يف    ، 44/25ازا دة،  قل 
49 . 

 نص الديب كة  عد الاحكري  قءا ات األال ازا دة الف  قة  شأ  حقوت اإلنف   علا أ  األسءة ومي البي ة الص ية  
  ينشأ يف  ي ة ع الية يف كو  وإذ  قء    الطفل، كمي  رتعء   خصيام  ءعءع   ك اال  واان سق  ، ينبغمي أذض نة الطفلُّ ر

 راإوى(.  ان الفع دة واحملبة والاف ول 

 اخح الدول األطءا  مجي  الادا ري ازن سبة لا فل للطفل اذم ية    ُّ ر2/2الفقَرمث  نشأ يف ةديد ازواد، فانص  
 عليم أو أعض   األسءة،  ز والدي الطفل أو األوصي   الق نوني  كان مجي  أ   ل الامييز أو العق م الق امة علا أس س اء 

   . راإوى(أو أنشطاهل أو آ ااهل ازع  عنه  أو اعاقداهتل 

إ    ألْكءلال حْل ع ْندل فهح  الفقءة  م  أك ء ان ح ل  ءعمي يف ال ا م والفنة الشءيفةُّ كمن  الامييز العنصءيُّ ﴿
أل ْىقل كحلْ  نلْضءلةل [، و 13﴾]اذجءات/اَّلل    ألن   الا ْشء يح  حلد ثلين  ال   ُّعلْن  م   ألاي  ايل  ر  ُّفىلقل لل   ،ْن مسل  ل خحْطبلةل  لسحول  اَّلل   َ يف  ولسله  

د   د    ،أليىدهل  الن  سح ألالل إ     ل   حْل ولاح  كحْل ولاح  ٍّ   ،ألالل الل فلْضلل ل علءليب ٍّ علللا ألْعجلم ميٍّ   ،ولإ    ألابل ءل علللا  ولالل أللمْحل   ،ولالل ل علجلم ميٍّ علللا علءليب 
ألمْحلءل   ،ألْسولدل  ألْسولدل علللا  أل ىلل ْغتح   ، ولالل  لاى ْقولى  العقدية والف ءية  9را إ ال  اب  أوصي اهل  أو  أوزا  آاباهل  (. وعدم ةميل األطف ل 

 [.  164﴾]األنع م/كحلد نىلْفٍس إ ال  عللليىْهل  ولالل  لز  ح ولاز  لة  و ْز ل أحْخءلىٰ واذقوقيةُّ ﴿

 
 ا ا  ازفوض الف امي    -( اوق  األال ازا دة اإلل رتوين، صف ة حقوت اإلنف    8

www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx 
،  23489م،  قل 2001وى/  1421،  1وى(، ازفند، ةقيحُّ  عي  اآل اؤوط وآخءو ،  ريوت، اؤسفة الءس لة، ط241ا م أمحد ات( اإل 9

 38/474إل
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  فل الدول األطءا  أ   اقيد ازؤسف ت علا كف  ة وأا نة ازشءف  علا  ع ية األطف لُّ ر  3/3الفقَرو نص  
جم يل   يف  سيم   وال  ازخاصة،  الفلط ت  وضعاه   ال   ابزع يري  األطف ل  مح ية  أو  عن  ع ية  ازفؤولة  وازءافح  واإلدا ات 

   . روصالحياهل للعمل، وكحلي ان احية كف  ة اإل ءا   الفالاة والص ة وو عدد اوظفيه 

ََََقَنرَ وجيم  وحا النص أيض   ا  ذكء   ع ى يف كا  م الشءيف، وفّصلم الفقه  ُّ ﴿ َنا اَلَيت يَم َفَ    . [9/]الض ا﴾فََأ
لدّ ين  فلحلل يل ال ح ي و﴿  [.  3-1/از عو  ﴾] علللا طلعل م  اْلم ْف     ولالل ُيلحضد  *يَكُعُّ اَلَيت يمَ أل لألْيتل ال ح ي يح لحّ مح اب 

، عن  ءوط اإلسالم يف إعداد الطفل اواليايل ضمن  ( زفاقبل أايام وا ينم ان حقوقم  5املادَ  فيم  مل خيء؛ نص
ازوسعة  ةرتم الدول األطءا  افؤولي ت وحقوت وواكب ت الوالدين أو، عند االقاض  ، أعض   األسءة  ازشءوعة،  قولُّ ر

الطفل، يف أ    ق نوا عن  ازفؤول   أو األوصي   أو غريول ان األ خ إل  العء  احمللمي،  أو اسم عة حفبم  ينص عليم 
  سة الطفل اذقوت ازعرت  هب  يف وح   يوفءوا  طءيقة  افح ا  قد ات الطفل ازاطو ة، الاوكيم واإل   د ازالام  عند  

   .راإوى(اال ف قية

م اإلسالامي ُيفا للجن  ازاوو عنم والد ، حقوقم از لية، ك   يف اوسوعة الفقم اإلسالامي  فصيل  حىت أ  الفق
فهو إا  أ  يولد ايا   فهحا   لل مل ساة  ق ديءُّ ا  يق  يف ح لة محل الزوكة عند وف ة الزو؛، وأ ءزو  يف حفا حح اسن ُّ ر

  و  ذكءا  فقه، أو أن ا فقه، أو ذكءين، أو أن ي ، أو ذكءا  وأن ا.أو يولد حي   حي ة افاقءة، وحين ح إا  أ  ي ،  ال يءث
ان إ ث ذكءين، أو أن ي   أل  فيم احاي ط   لل مل، وإ  ك   ال    ظر ََ وعنك القسَة قبل الوالدَ يوق  للحَل األ 

   .راإوى(اخيالف إ ثم ابلحكو ة واألنوثة كأوالد األم يوقف لم إ ث اثن   أل ل يف ازرياث الحكء ك ألن 

   .ريف احلياَ  ا أصي ً للل طفل حقً  عرت  الدول األطءا     ُّ ر1/6الف قَر  نص 

وان  اسن ،  إكه ض  مين   اإلسالامي  الشء   إ   األطف ل،  ل  قال  وعن  ازوؤدة  عن ةءمي  قولم  ع ى  ووحا ع  
الصغءى الوأدة  وو  إذ    ازءأة  غري  عن  الءكل  ا    ان  أى حبس  ال ءمي،  (10االفقه    ال ا م  َوُءوَدَُ ولإ ذلا  ُّ ﴿ففمي  ََ   اَل

َََ قٍ   [، وفيمُّ  9-8﴾]الا ويء/   ليّ  ذلنٍ  قحا للتْ  *سح  للتْ  كحْل ۚ إ    قىلاىْللهحْل كل  ل   َۖواَل ََََقتَُُلوا َأَواَلدَََُّم َخَشَيَة إ     ْنح نىلْءزحقىحهحْل ولإ اي 
ْط    كلب ري ا  [. 31﴾]اإلسءا /خ 

افوت علا القوان  الوضعية ال  يبي   عضه  اإلكه ض،  قيد أو  دو  قيد، ف مج   الفقه  انعقد  ل إ  الشءيعة  
مل ح خلقحمح  علا ةءمي إسق ط اسن   عد فرتة نفخ الءوح ازحكو ة يف اذديّ الشءيف عن عبد )  ن افعودُّ ر إ   أحدلكحل جيح

 
ُّ رلقلح مهللْمتح أْ  ألْ لا علن  الْ 10 ااة  نت وو  ا ضمي ) عنه (، ق لتُّ حلضلْءتح  سولل اَّلل   َ يف أحاٍس ووو يقولح ْءتح يف  غ يللة ، فنلظ( عن كححل

ْي   ر مث سألو  عن العزل، فق ل َُّ رذليل اْلول  [،  1422أدح اخلْلف ميدر ]افلل،  قلالءدوم  وف  سل ف ذا وحْل يحغي لحو ل أْوالدلوحْل فلال يحضءد ذليل ألْوالدلوحْل  ل
 والغيلةُّ أ  جي ا  الءكلل زوكام وومي  ءض .  
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أ  ع ل يوا   مث  يل و ح يف ذلي   م   الءدوحل  يف  طن  أاّ  ، مث  يءسلح ازلليح فينفخح فيم   يل و ح اضغة  ا لل ذل يل ، مث   عللقة  ا لل ذل يل
 .  (11ا رويؤاءح    ٍ ، كل م ٍتُّ   لا    زق مح وأكل مح وعملمح و قميٌّ أو سعيد

ََََقتَُُلوا النَنَف َ ﴿ واساند الفقه   يف الا ءمي إى قولم  ع ىُّ   ﴾    َوال  ذْلحّ  وإى    .[151/األنع م]ال    حلء مل اَّلل ح إ ال  اب 
دل ف ي هل   قولمُّ ﴿ [، وان أابح  205﴾]البقءة/ولاَّلّلح الل ُيح  د الفلفل دل َويََُنل َ  احَلََرَث َوالننَسَل  ولإ ذلا  ىلولى  سلعلا يف  األلْ ض  ل يىحْفف 

ا   طء علا حي ة  ، وةقح اخلنفخ الءوح فيمضيح اذدود، أوهل  أ  ي و  قبل  اإلكه ض ان الفقه   ازع صءين كعلم اقيد 
 .  األم

يف  وقد    َ  ( وحيلااءأ    قضا  سول  يف  طنه اقاالا   ان  وا   فقالاه   فجء  األخءى  إحدامه   فءات   ،،  
َ ،  ف خاصموا إى  سول ) وو ثه  ولدو  وان    لاه ، ع قوقضا  دية ازءأة علا    ، ءة عبد أو وليدةأ  دية كنينه  غح   فقضا 

ميل اَّلل ح علْنمح ا  علن  ازغرية  ن  عبة (، و 12ا اعهل  ميل اَّلل ح علْنمح اعلْن عحملءل  (،   لض  حغ ريلةحُّ    (،  لض 
لْءألة ، فىلقل لل از

ألن مح اْسالشل  لوحْل يف  إ ْااللإل  از
د َ ْلغحء ة ، علْبٍد ألْو ألالةٍ   قلضلا الن       (.13دح ْ نح الْفللملةل ألن مح  له دل الن     َ قلضلا   م ا فلشله دل حمحلم   .اب 

وي و  لم اذح انح والد م    ،ايفجل الطفل  عد والد م فو   ، علا الاوايل ابلا يلُّ ر1/8، و1/7الفقراتنونصت  
   . ر ع ياهم  مي اف م كنفية، وي و  لم قد  اإلا   ، اذح يف اعءفة والديم و لقكواذح يف ا  ، يف اسل 

ر1/8الفقَر نص    الا يلُّ  ذلي  ،  يف  ن   وويام  علا  اذف ا  يف  الطفل  حح  ابحرتام  األطءا   الدول   اعهد 
   .ر كنفيام، وامسم، وصال م الع الية، علا الن و الحي يقء  الق نو ، وذلي دو   دخل غري  ءعمي

ال  كلعللل اَّلل ح ل ءلكحٍل ا ْن قىلْلبلْ   يف  كلْوف م  ۚ ولال    ع ىُّ ﴿ووحا ياط  ح ا  ةءمي اإلسالم للابين، و شءيعم لل ف لة، ق ل  
نىْهحن  أحا هل    حْل ۚ ولال  كلعللل ألْدع يل  لكحْل أل ْىنل  لكحْل ۚ ذٰلل  حلْ  ا مي  حظل و ءحو ل ا  وحول  قىلْولح حْل   لفْىولاو  حْل ۖ ولاَّلل ح يىلقحولح اذْلح  ول   كلعللل ألْزولاكل حلح الال 

الف ب يلل  ولالولا*  يىلْهد ي  الدّ ين   يف   فل  ْخولانح حْل  آابل لوحْل  مللْ  ىلْعللمحوا  فل  ْ   اَّلل   ۚ  ع ْندل  ألْقفلهح  وحول  ْل  ا ه  ابل آل  علللْي حْل  اْدعحووحْل  ولللْيسل  ل ي حْل ۚ 
ْت قىحلحو ح حْل ۚ ول  يم    كحنل ح  ف يمل  ألْخطلْأمتحْ   م  وللٰل  ْن ال   ىلعلم دل عن سهل  ن سعد، ق لُّ  [، و 5-4﴾]األحزام/كل  ل اَّلل ح غلفحو  ا  لح 

 .  (14ا ، وأ    ابلفب   ة والوسطا، وفء ؛  ينهم   ي   رأا وك فل اليايل يف اسنة و حار سول ) َُّ 

رة 3/9الفقَر نص   أحدمه  يف  ُّ  عن  أو  والديم  عن  ازنفصل  الطفل  األطءا  حح  الدول  االحاف ا  صو ة رتم 
   .راناظمة  عالق ت  خصية وا ص الت اب  ءة   ال والديم، إال إذا  ع  ض ذلي ا  اص ي الطفل الفضلا

 
 .  6599النووي(،  قل  . افلل ا ءح3332( البخ  ي ا ءح فا  الب  ي(،  قل11
 .  5427( البخ  ي، كا م الط ،  قل12
وى(، إح  م األح  م  702( إاالإل ازءأةُّ قاله  سنينه  ااإلكه ض(. اذديّ يف الص ي  ، وانظء لفظم و ءحم يفُّ ا ن دقيح العيد ات13

ط ال ا ،  ع مل  حممد   كء،  ريوت،  أمحد  ةقيحُّ  األح  م،  عمدة  الف دس،    -  345م،  1987وى/  1407،  2 ءح  اذديّ 
 .  229-2/228إل

 .  4892( البخ  ي،  قل14
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فقد   اإلسالامي  الفقم  يف  أوالدو     الفقه  أمج ل  أا   األم فض نة  أحقي ة  يف  علا  االخاال   ا   عض  الق صءين، 
إ     ،أ  ااءأة  ق لتُّ اي  سولل )   (، ضمي ) عنهم ا)  ن عمءو  عبد  ةديد عمء كل ان الحكء واألن ا، وذلي لءواية  

وا  ، وإ  أاب  طل قين وأ اد أ  ينز علم اين. فق لُّ   جءي لم ح  ق   ، وح  أنت  أححد  م ا  مل  را ين وحا  طين لم وع   ، وثديمي لم س 
 . ا  حفا حح الءؤية للزو؛.  (15ار لن   مي

الدول األطءا  يف وح  اال ف قية للطفل الق د  علا   وين آ اام اخل صة حح الاعبري    فل  ُّ ر1/12املادَ نص  
 .رعن  لي اآل ا  فءية يف مجي  ازف ال ال  اس الطفل، و وى آ ا  الطفل االعاب   الواك  وفق  لفن الطفل ونضجم

 ن   عءوةوكءأة اسن  ، يءوى عن    ذخء الا  يخ اإلسالامي ابالوام م  اأدي  الصبية و نش اهل علا فص حة اللف  
ق ل    الز ري أ    ونوا كب  ول   ،ين   اي  ل ر   ُّلبنيمأنم  قوم عفا  إ    ونوا صغ    ف ن ل  أقب  ان  يخ ،   علموا  ا ذا  واسوأي  
 (؟  16راك ول

انهل غالم لل الم، فق ل عمءُّ      ف  ءأميوم اساغالقم لبيعام،  عمء  ن عبد العزيز  ويءوى أ  وفد اذج ز قدم علا  
ف ذا ان  ) عبد    قلبم، ولف نم،  ازء   صغءيم   إمن   ازؤان ،  الغالمُّ اي أاري  ليا لل ان وو أسند اني. فق ل  اي غالم، 

  فقد أك د لم االخاي  ، ولو أ  األاو  ابلفن ل    و  ون  ان وو أحح نجلفي اني. فق ل  ح فظ    لف ا  الفظ  ، وقلب    
عمءُّ صدقت،   لل فهحا الف ء اذالل. فق لُّ اي أاري ازؤان ،  ن وفد الاهن ة ال وفد الرتزاة، ومل يقدان  إليي  غبة وال 

طلب ا   وأد كن   خفن ،  ا   أاياي  يف  أان   قد  ان  ن  وبة  ألا  فعج   فقيلُّ عشء سن .  الغالم،  عمء عن سن  ففأل   .
   .(17ا فص حام وقوة كن نم

أو ُّ ر1/16الفقَر نص   أو أسء م  للطفل يف حي  م اخل صة  ق نوين  ال جيوز أ  جيءى أي  عءض  عففمي أو غري 
   .رانزلم أو اءاسال م، وال أي اف س غري ق نوين  شءفم أو مسعام

اليق  ا  احرتام اإلسالم خلصوصي ت األ خ إل ا  مل ياج وزوا أح  م الشءيعة   الفقءة علا وكم  و نفجل وح  
 اىُّ  وا إى الغري. ؤ اإلسالاية أو األعءا  والقوان  ازابعة أو أ  يفي

 
ةقيحُّ أمحد  ن سليم    ن أيوم، دا   . وصل   م ا ن ازلقن يف البد  ازنري، ةقيحُّ  6707، واللفا لم. وأمحد،  قل2276( أ و داود،  قل15

. وحلف ن  10/177ء يف ةقيح افند أمحد، إل، وأمحد   ك 2/250، وصل    إسن د  ا ن ك ري يف إ   د الفقيم، إل8/317إلاهلجءة،  
، وق لُّ ال اطعلنل يف إسن د  . وانظء يف اوضو  اذض نةُّ أمحد القض ة، أح  م  454اذديّ الشوك ين يف الفيل اسءا ، دا  ا ن حزم، إل
 .  272-268م، إل2013،  1الطفولة يف الفقم اإلسالامي، عم  ، وزا ة ال ق فة، ط

ات16 األصفه ين  نعيل  أ و  الف ء، م.ط،  430(  دا   اخل  مي/  ريوت،  ا ابة  الق وءة،  األصفي  ،  وطبق ت  األولي    حلية  وى/  1416وى(، 
إل1996 ات2/177م،  اسوزي  ا ن  م.ط،  597.  العءيب،  ال ا م  دا   طءطوسمي،  ريوت،  خ لد  ةقيحُّ  الصفوة،  صفة  وى(، 
 .  320، إل161م،  ءمجة  2012وى/1433

 .  63-62م(، إل1901م، اعن طبعة  2014،  1( إ ءاويل زيدا ، نواد  األداب ، الق وءة، اؤسفة ونداوي، ط17
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ٍ ولاْكعلْلنل  ل ْلمحا ق  ل يف قولم  ع ىُّ ﴿عن اذفن البصءي   نل  ولذح ّ اي   نل  قىحء ةل ألْع ح ولال ح ينل يىلقحولحو ل  ل ى نل  ولْ  للنل  ا ْن ألْزولاك 
أ  يحءي ) العبد ازفلل ان زوكام، وان أخيم، وان محيمم ط عة ). ال و)، ا   مي  أقء لع   [ُّ ر74/الفءق  ﴾]إ ال ا  

ا، أو ولد ولد، أو أخ  ، أو محيم   اطيع   ن   . (18ا اإوى(ر(عز وكل اازفلل ان أ  يءى ولد 

الاوايلُّ ر1/19ُّ و1/18الفقراتن نص   الدول األطءا  قص  ى كهدو   ، علا  لضم   االعرتا  ابزبدأ   بحل 
اشرت كإ     ُّالق ال افؤولي ت  يا مال   الوالدين  علكال  و ق   ومنو .  الطفل  عن  ء ية  الوالدين  اة  األوصي      ، ع  ح  أو 

اوام اهل   اوض   الفضلا  الطفل  اص ي  و  و   ومنو .  الطفل  عن  ء ية  األويل  ازفؤولية  اذ لة،  حف   الق نوني ، 
   .راألس سمي

األر الدول  ان   اخح  الطفل  ذم ية  ازالامة  والاعليمية  واالكام عية  واإلدا ية  الاشءيعية  الادا ري  مجي    فة  كطءا  
أو   ازع الة  وإس  ة  إمه ل،  علا  ازنطوية  ازع الة  أو  واإلمه ل  العقلية  أو  البدنية  اإلس  ة  أو  الضء   أو  العنف  أ   ل 

الوالد االوالدين( أو الوصمي الق نوين ااألوصي   الق نوني ( عليم، أو  االساغالل، ن  يف ذلي اإلس  ة اسنفية، ووو يف  ع ية  
 .رأي  خص آخء ياعهد الطفل  ءع يام 

 ّ ألالل كحلد حْل  لاٍ ، ولكحلد حْل  ر عن الن  َ ق لُّ    (  ضمي ) عنهم اعبد )  ن عمء    ووح  الفقءة  اط  ح ا  حدي
  ي علللا الن  س   لاٍ ، ولوحول الْفؤول  علْن  لع ي ا م ، ولالء كحلح  لاٍ  علللا ألْول   ىلْيا م ، ولوحول الْفؤول  علنىْهحْل،الفؤول  علْن  لع ي ا م ، فل أْللا ريح ال ح  

ميل الْفؤوللة  علنىْهحْل، ولاْلعلْبدح  لاٍ  علللا ال ل  سليّ د    
ْءألةح  لاع يلة  علللا  ىلْيت   ىلْعل هل  ولولللد   ، ولو  ول الْفؤول  علْنمح، ألالل فل حلد حْل  لاٍ ،   ولوح ولاْلمل

رالن ع لل ك   يىلالْ   حىت   ىلبىْلحغ ،  ُّ  َ أنم ق لُّ ق ل  سول )  ( ضمي ) عنم اعن أنس  . و (19ا رولكحلد حْل الْفؤول  علْن  لع ي ا م  
ّ   األاء النبوي يف  ع ية ان  عول، ف. و ء ية األ ن   ضمن  (20وضلل  أص   علمحرا  ، ك  ل يلومل الق ي الة  أا ووو علْن ألنلٍس، علن  الن   

َ،  ُّ ْعل  ح، ألحلف ال ذلل يل ألْم ضلي  ل؟ حلىت  يحْفأللل الء كحلح علللا ألْول   ىل رقل لل  (.21ا ر ْيا م  إ    اَّلل ل سل ا ل  كحل   لاٍ  علم   اْسرتل

ابذح يف االناف   ان الضم   االكام عمي، ن  يف ذلي    عرت  الدول األطءا  ل ل طفلُّ ر1/26   نص الفقءة
 . رالاأا  االكام عمي، و اخح الادا ري الالزاة لا قيح اإلعم ل ال  ال هلحا اذح وفق  لق نو   الوطين

، وقولم  [10/]اذجءات  ﴾إ من ل  اْلمحْؤا نحو ل إ ْخولة   فاند  شءيع ت الا  فل االكام عمي يف اإلسالم إى قولم  ع ىُّ ﴿ 
ألْول يل  ح  ىلْعٍض﴾]الاو ةسب  نمُّ   ولاْلمحْؤا نل تح  ىلْعضحهحْل  ازصطفا  [71/﴿ولاْلمحْؤا نحو ل  سنة  وإى  فَ،  النعم    ن  شري  ،  عن 

 
ات18 ا ن ك ري  ط774(  طيبة،  دا   الءايض،  الفالاة،  حممد  س امي  ن  ةقيحُّ  العظيل،  القءآ   م،  1999وى/  1420،  2وى(،  ففري 

 [. 74]الفءق  /  6/132إل
 .  1829. افلل،  قل2554( البخ  ي،  قل19
 .  2631( افلل،  قل20
 .  7932( النف امي، الفنن ال  ى،  قل21
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عنهم ا ق ل  سول )    (، ضمي )  انم  رُّ  َق لُّ  ا ا ا  إذا  اسفد  ا ل  و ع طفهل  و ءامحهل  ازؤان  يف  وادول  ا ل 
 ، وغريو .  (22 داعا لم س اء اسفد ابلفهء واذمارا عضو

ُّ  (، ووو الق ال ضمي ) عنماعمء  ن اخلط م  ولعل أول اأسفة للا  فل االكام عمي ات يف عهد أاري ازؤان ،  
يف  ر نفاوي  حىت  عيشن   يف  آتسين   عجزا  ف ذا  لبعض،  ا ف   عضن   ا   سددهت   إال  ح كة  أد   أال  علا  حءيص  إين 

 (. 23ارال ف  

ذات يوٍم  ب م  قوٍم وعليم س ال  يفأل،  يخ  كبري    ( أنم اء   ضمي ) عنماعمء  ن اخلط م  ويف سرية أاري ازؤان   
ضءيء البصء، فضءم علضحدل  ان خلفم، وق لُّ ان أيّ  أول ال ا م أنت؟ فق لُّ يهودي. ق لُّ فم  أسأك إى ا  أ ى!  

ن .  أ سل إى خ ز     فءضخ لم  شميٍ      يف انزلم، مث  ،فأخح عمء  يد ، وذو   م إى انزلم  ق لُّ أسأل اسزية واذ كة والفّ 
از ل، فق لُّ   اهلءلمر يت  أكلن   بيبام مث خنحلم عند  أ   أنصفن  ،  ل ْلفحقلءلا    ،  انظء وحا وضءاب  ، فو) ا   الص دلقل تح  ﴿إ من ل  
]الاو ة ال ا م  ،[60/ولاْلملفل ك   ﴾  أول  ان  ازف ك   ان  ووحا  ازفلمو ،  ول  وعن    ر. والفقءا   اسزية،  عنم  ووض  

 (.24ا ما ضحءلاب

 قوٍم جمحوا  ان النص  ى،   -  عند اقدام اس  ية   -راء   ا ضمي ) عنم( يف خالفام،  يءوي البالذ ي أ   عمء  و 
ءى عليهل القوترا     .(25فأاء أ  يحعطوا ان الصدق ت، وأ  جيح

*** 

 اخلامتة  

يف اقداة ا   فاخلصم وح  الد اسة أ  الفقم اإلسالامي مل ي ن اسامءا  ا وال اسانف خ   لع دات وأعءا  اس ولية  
العء ية ابلءغل ان أ  اإلسالم نشأ يف البي ة العء ية اس ولية سوا  يف ا ة أم يف ازدينة، كم  مل ي ن اسانف خ   لقواين الفءس  

واساقءا  العهد األاوي ازب ء يف البي ة الءواية اليوانية يف  الد الش م، و عد أقل ان قء   والءوم ابلءغل ان  قدم الض      
احاضنت أ ض العءات القءيبة عهد ابلف س ني  الفءس العهد العب سمي،  ن  اساف د ازفلمو  ان علوم وإدا ايت الدولا ،  

اغل  علا ا  عدا  ليس ابهليمنة العف ءية والفي سية فقه  ول ن  قمي اإلسالامي وو ازهيمن علا ال ق فة والق نو  وص   ال
  ل أيض   ابلاشءي  والفلوك الع م.  

 
 .  2586. افلل،  قل6011( البخ  ي،  قل22
 .  351م، إل2003وى/  1424،  1( حممد سهيل طقوش، ي يخ اخللف   الءا دين الفاوح ت واإل  زات الفي سية،  ريوت، دا  النف اس، ط23
 .  126وى[، إل1302م ]عن طبعة  والت  1979وى/  1399وى(، اخلءا؛،  ريوت، دا  ازعءفة، م.ط،  187( أ و يوسف ات24
 .  177 أنيس الطب   وعمء أنيس الطب  ،  ريوت، اؤسفة ازع   ، م.ط، م.ت، إل( البالذ ي، فاوح البلدا ، ةقيحُّ عبد )25
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ا اواد  واق  نة  عض  قءا ة  اف مهة يف  إال  وو  ا   واق  نة،  اقداة  ان  أعال   و د  فيم   الب ّ  ا ف قية حقوت  مث 
ق نونية وإكءا االطفل اإلسالامي ان حقوت وضم ات  فقهن   ن  يف  الع زية،  ال ا م  (  ان  اكام عية  فامد  ءعياه   ت 

الاشءي  اإلسالامي الحي  ءك  صم  م   والفنة، عفا أ    و  اقداة لد اس ت  بيهة  ؤكد أ  نب  حقوت اإلنف   وو 
علا القوان  الدولية ازع صءة. وليس الع س، غح يظن  عض أ ن   العصء أ  اإلسالم اسامد وح  اذقوت ووح  ال ق فة  

فرتة االساعم   مث العوزة، غال أ  الفءت الءايس أ  الاشءي  اإلسالامي ا  اءاع  م ذقوت اإلنف   غال أنم  ان الغءم عق   
وإ  عة   احملءا ت  اإلنف   ك ابحة  خيدم  ال  قءا   أو  أي  قن   وكم  يف  وصال ة  فيقف  صءااة  للووا ،  قه  خيض   ال 

 الف حشة.  

 التوصيات  

و اؤاءا  ي و   أ   ازن س   ان  لل قيقة ولعلم  الا يل، خداة  لعمل  اوضوعي    علمي    انطلق    و فع     حا  ولفنف نية 
 لغب   االفرتا اتُّ  

 إع دة د اسة ا  مت نشء  عن الفرية النبوية يف ك نبه  االكام عمي والق نوين.   •

اإلسالامي   • الفقم  دو   يف  ازيداين  والاطبيح  واذق اح  الواثاح  علا  ي خيية  عامد  علمية/  انهجية  اساخالإل 
 و طبيق  م يف ايدا  حقوت اإلنف   ااة والطفولة خ صة.  

ازدنية   • والواكب ت  ابذقوت  اخل صة  اإلسالاية  الاشءيع ت  اوضو   يف  وال ق فية  الف ءية  ازءكعي ت  د اسة 
 ، و واصله  ا  ال ق فة الغء ية ع اة و شءيع ت حقوت اإلنف   خ صة،  عيدا  عن ازواقف ازفبقة.  واالكام عية

  وثيح و ءمجة ال ا ابت العء ية والرتكية واألكنبية ذات العالقة ابلفرية النبوية وحقوت اإلنف  .   •

 عقد حلق ت د اسية زق  نة ذقوت الطفل    خمالف ال ق ف ت.   •

 ختصيص أنشطة علمية خ صة نف ويل وآلي ت و   م مح ية حقوت الطفولة.   •

  وفري الاقي ت واؤاءات  ب دلية  ن ق  اوضو  حقوت الطفولة ان وكهة نظء إسالاية.  •

 *** وهللا ويل التوفيق ***

 املراجع واملوادر 

  و ف سري الط ي والقءط  وا ن ك ري. القءآ  ال ءمي 

 الص ي   ، وافند أمحد وسنن الرتاحي والنف امي. 

 م.  2012وى/1433وى(، صفة الصفوة، ةقيحُّ خ لد طءطوسمي،  ريوت، دا  ال ا م العءيب، م.ط، 597ا ن اسوزي ات

ات العيد  دقيح  ط702ا ن  ال ا ،  ع مل  حممد   كء،  ريوت،  أمحد  ةقيحُّ  األح  م،  عمدة  األح  م  ءح  إح  م  ،  2وى(، 
 م. 1987وى/ 1407
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 م. 2001وى/ 1421، 1حُّ علمي حممد عمء، الق وءة، ا ابة اخل  مي، طوى(، الطبق ت ال  ى، ةقي230ا ن سعد ات

ات ط774ا ن ك ري  الءس لة،  اؤسفة  يوسف،  ريوت،  هبجة  ةقيحُّ  الانبيم،  أدلة  اعءفة  إى  الفقيم  إ   د  وى/  1416،  1وى(، 
 م. 1996

 م.  1999وى/ 1420، 2  طيبة، طوى(،  ففري القءآ  العظيل، ةقيحُّ س امي  ن حممد الفالاة، الءايض، دا774ا ن ك ري ات

وى(، البد  ازنري يف ختءيج األح ديّ واآلاث  الواقعة يف الشءح ال بري، ةقيحُّ أمحد  ن سليم    ن أيوم وعبد )  804ا ن ازلقن ات
 م.  2004وى/1425، 1 ن سليم  ، الءايض، دا  اهلجءة للنشء والاوزي ، ط

وى/  1416لي   وطبق ت األصفي  ، الق وءة، ا ابة اخل  مي/  ريوت، دا  الف ء، م.ط،  وى(، حلية األو 430أ و نعيل األصفه ين ات
 م. 1996

 وى[. 1302م ]عن طبعة  والت 1979وى/ 1399وى(، اخلءا؛،  ريوت، دا  ازعءفة، م.ط، 187أ و يوسف ات

 م.  2001وى/ 1421، 1وى(، ازفند، ةقيحُّ  عي  األ اؤوط وآخءو ،  ريوت، اؤسفة الءس لة، ط241اإلا م أمحد ات

 م. 2013، 1فة، طأمحد القض ة، أح  م الطفولة يف الفقم اإلسالامي، عم  ، وزا ة ال ق 

 م[.  1901م، ]عن طبعة 2014، 1إ ءاويل زيدا ، نواد  األداب ، الق وءة، اؤسفة ونداوي، ط

 البالذ ي، فاوح البلدا ، ةقيحُّ عبد ) أنيس الطب   وعمء أنيس الطب  ،  ريوت، اؤسفة ازع   ، م.ط، م.ت.  

 م. 2004وى/1425، 1و  ،  ريوت، دا  ا ن حزم، طوى(، الفيل اسءا  ازادفح علا حدااح األز 1250الشوك ين ات

 م.  1992وى/1412، 21عبد ) اص  علوا ،  ء ية األوالد يف اإلسالم، الق وءة، دا  الفالم للطب عة والنشء والاوزي ، ط

 م. 2003وى/ 1424، 1حممد سهيل طقوش، ي يخ اخللف   الءا دين الفاوح ت واإل  زات الفي سية،  ريوت، دا  النف اس، ط

 ا ا  ازفوض الف اميُّ  -اوق  األال ازا دة اإلل رتوين، صف ة حقوت اإلنف   
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 صلى هللا علي  وسلم  حول الرسول أطفال

 حمَك َوفيق الشايت د.

 متنيك : 
اإلوام م ابلطفل فطءة أصيلة يف الوالدين, يعطونم حب   وعطف   و ع ية، وُيصلو  سع دة الدني  يف  ن   أسءة  اأسس 

 كلللب نلٍة يف اجملام ، ق ل  ع ى ا از ل والبنو  زينة اذي ة الدني (  

الحي يعء  ويقد  ادى رو عا  اءحلة الفنوات اخلمس ان أول ازءاحل يف حي ة اإلنف  ، ف جملام  الواعمي وو  
أمهية اءحلة الطفولة، ولحلي يوليه  ان العن ية واالوام م أك ء    يويل أي اءحلة أخءى، ويف وح  ازءحلة  اش ل  خصّية  
اإلنف  ، أل    عد   ملة زءحلة اسن  واااداد هل ، و ن    علا ذلي   و  االس س الحي يء  ز عليم حي ة الفءد ان ازهد  

 1ءى كهال ر  إى أ  ي

 أوالُّ

 إ  و ت افهوم الطفل انه ُّ  

أنم اإلنف   انح ذظ ت والد م األوى حىت يبلغ   د ، وُيدد سن الء د نظ م الدولة واجملام  والق نو  يف   -
 كل  لد  ش ل افاقل.  

عن  لوغم    ووو اإلنف   الوليد، فمن ازءحلة العمءية األوى حىت  لوغ ال  نية عشء ع ا   ان عمء   غض النظء  -
 وعن الاشءيع ت ازابعة يف  الد  والقوان  واألنظمة واال ف قي ت، 

 . 2وو الوليد انح ذظة والد م حىت  لوغم علا أ  يفءت    الء د والبلوغ  -
 وحاصل : 

 عاَاً حيث َبكأ بعكها َرحلة احلكاثة والفتوَ.  14و 12َرحلة الطفولة َنتني بني 

 االس م والطفولة  

سالم ا  نة خ صة، ان حيّ انف نيام وان حيّ  ع ية حقوقم روقد عين اإلسالم ابلطفولة عن ية  للطفل يف اال
خ صة, واعا  حي  م اص نة ان  داية اذمل حىت   ية حي  م, وقء  لم حقوق   ان النف  واإل ث والءض عة والنفقة والاعليل  

 3ل  زن أ اد ا  يال الءض عة ر والءع ية والاملي...ق ل  ع ى ُّروالوالدات يءضعن أوالدون حو 

 
   لبن  (   (كلية الدعوة اس اعية 
  18إل    2006   -عم    –دا  اس اة  وازشءت الافعمي    –عص م ف  س    – ايض األطف ل    -  1
   18| إل 2012-  1اإلس ند ية ط–دا  الف ء اس اعمي    –خ لد فهممي    –النظ م الق نوين ذم ية الطفل وافؤوليام اذي  ية وازدنية    -  2
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انح كونم كنين     وأمهنا احلياَعلا حقوقم    حف ظ   4وألزم الوالد ابلنفقة علا األم والطفل لحلي سّنت الاشءيع تر 
و دا ذلي كلي   ان  داية دعوة    يف  طن أام ...ومح يام ان العنف واألذى واسهل وسو  ازع الة واالساغالل واإلمه ل .... 

اإلسالم ابالوام م ابلطفل ...ان يوم  اش ل األسءة حىت طيت طفال     أ ويم , و سل حقوقم, واحافا  م, و ع   يف ابقمي  
 ك نف   لم حقوت وعليم واكب ت...و قديء إنف نيام واءاع   كل  أسب م سع د م و احام وافاقبلم.اءاحل عمء  ...

 أمهي  التنشئة االجتَاعية للطفل  

إى عضو يف   الفءد  يال ةويل  االندا ؛، وومي عملية عن طءيقه   الانش ة وسالسة  الطفولة علين  حفن  ان حح 
ازعءفة واز األفءاد  للمف مهة  ش ل فع ل يف اسم ع ت واجملام   اسم عة، وي اف  هب   ال  ادول ابلقد ة  ه  ات والطب   

الفيزيقية   يف  ي ة  ال   ؤثء  واألمن ط  والاجءيدات  والقيل  واال  و ت  وازه  ات  ازعءفة  نقاض و ُّ  ي اف   ...وال  
 5واالكام عية وال ق فيةر 

الطف ال   زود  األوى  الرت وية  ازؤسفة  ومي  واألان واالسءة  النمو  ااطلب ت  ...وكحلي  واالعاق د  والقيل  ابللغة  ل 
 وال ق فة ال  ةقح االندا ؛ والا  ال والا يف ا  اجملام  . 

ومي ان أول اءاحل حي ة اإلنف  . و عامد علا االسءة، و عا  الءكيزة   -الطفولة ازب ءة–واءحلة الفنوات اخلمس  
 اجملام  وازد سة واآلخء. وازقي س للطفل يف  ع الة ا  

 عءيف الطفولة ُّ ومي ازءحلة العمءية ان حي ة االنف    بدأ ان الوالدة حيّ الطفولة ازاأخءة و قد  ن  دو  أ  عة  
 عشء ع ا  . 

 عناية النيب صلى هللا علي  وسلم ِبألطفال : 

 ة الن  صلا ) ح  االطف ل فطءة ااجح ة يف النفس البشءية الفليمة, ف يف إذا اكامعت ا   مح

أي را  أا إال  شء ا ل ل يف اسنس والصو ة واهلي ة   6عليم وسلل ؟ ق ل  ع ىُّ}إمن  أا  شء ا ل ل يوحا إيل{  
نلير البشءية    7لفت  ان  ح ز  ...لقدُّ  وح ك هتل  وأحواهلل  وفطءهتل  واش عءول  أح سيفهل  الن س  يش  ك  إنف     ل 

 ام هبل, و ع يام هلل, و ء يام إايول ,و قء م انهل. كم الهت  ,وانه  حّبة للطف ل و مح

 اظ وء العن ية النبوية ابألطف لُّ 

 
 -233_البقءة أيم    -  3
ومسمي عهد حقوت الطفل  -1426ع م2005\6\30إى    28لوز ا  اخل  كية ازنعقد يف صنع   اليمن ان  32ا  صد  عن ازؤاءاإلسالامي  -4

 ا دة واافءع هت  26يف اإلسالم وضل  
 11-10إل  – ايض األطف ل    -  5
 110ال هف ايم    -  6
 ر 200-1رط  -الءس لة    –ةقيح أمحد   كء    -ا ن كءيء الط ي–ك ا  البي   يف أتويل القءا   7



ي 
 397 |                                                                                                                                              محمد توفيق الشانر

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

اعات صلا ) عليم وسلل  ابألطف ل عن ية ابلغة، حب  و وصية و وكيه  وص بة، أل  رالطءيح االقصء إى قلوم 
  وضعم الن  صلا ) عليم وسلل ا   الصغ   وو حفن  ع ياهل واالطفاهل و  زحاهل وان هل اززيد ان االوام م ووو ا

    8العديد ان االطف ل الحين ك نوا ياللؤو  ان حولم ر 

 ولقد اعات ابلطفولة وإكءااه ، وانه ُّ 

َزوجوا الولود الودود؛ فإين فعن اعقل  ن يف   اءفوع  أنم صلا ) عليم وسلل ق لُّ ر اذض علا الزوا؛ ُّر    -
   9  رَلاثر بلم األَم يوم القياَة

 اخاي   أح  االمس   هلل وأحفنه .  -

 اذّض علا العقيقة.   -

-   ( الن   ق ل  ق لت  عنه   ع اشة  ضا )  فعن  ابلص ذ ،  الص ذ ت  و زويج   , الص ذ ت  االاه ت  اناق   
ر  إليهل  وان  وا  األكف    وأن  وا  لنطق ل  ختريوا   ُّ وسلل  عليم  رف ظفء  حات   10صلا )  وسلل  عليم  صلا )  وقولم 

    11الدين...ر

 االذا  واإلق اة يف أذ  ازولود ...  -

 النفقة عليهل واالكء يف ذلي   -

 اساقب هلل وةني ل والدع   هلل .   -

 االاء  اعليمهل العب دات وانه  الصالة.  -

 االاء  رت ياهل علا أدم حفن .  -

 الءمحة  هبل.   -

   زحاهل.   -

 الدع   هلل ر  -

 لع  اعهل ر  ال -

 اوداؤول ر   -

 
،  237، العدد  24الفنة    -سلفة دعوة اذح اكا م  هءي حمّ ل(    - ا طة الع مل اإلسالامي    -انقح  ن حممود الفق       -الدين ازع الة    -  8

 24إل    –م    2009  -وى    1430ع م  
(  4065( ان طءيح يزيد  ن و  و ، هبحا اإلسن د.ووو يف رص ي  ا ن حب  ر ا5323( إسن د   قوي. أخءكم النف امي يف رال  ىر ا1ا  -  9

 أخءكم أ و داود والنف امي والبيهقمي. و   (،4028(، وا ن حب   يف رص ي مر ا12613(. أمحد يف رافند ر ا4057و ا
 1067والص ي مي  2928وص ي  اس ا     2687وازفاد ك    1968ا ن ا كة    -  10
 25232وأمحد    2047وا و داود    3220وال  ين  4802والبخ  ي    1466افلل    -  11
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 وصف اذفيد  ابال ن.   -

 الص  عليهل .  -

 الاص يب اعل.   -

 محلهل .  -

 الصدت اعهل.  -

 اثني  ُّ 

 األطف ل حول الءسول صلا ) عليم وسلل واع الام هللُّ  

ع ش الن  صلا ) عليم وسلل    الن س، فلل ُياج  انهل، ومل يباعد عنهل، ومل خيصص ذي  م ا  مييز  عنهل،  
ميشمي      قءآا  ع اشةُّ ك    الفيدة  ق لت  وكم   وصغرية،  عنم كل كبرية  وسجلوا  واقادوا  م،  انم،  و علموا  عنم  فأخحوا 

 الن س. ووو الءمحة ازهداة، ف    األطف ل حولم، يحهءعو  أليم، فيفاقبلل ومي زحهل، ويوكههل، ويوصمي هبل خريا...

 َسليَ  على االطفال   -1

ك   صلا ) عليم وسلل يويل اوام ا   ابألطف ل ان حولم, ف لفءصة اا حة هلل للفالم عليم صلا ) عليم وسلل،  
  ل ليفّلل وو عليهل ...وليمن هل  حلي  ء  الص بة وااللا  ت ابلص   ة , وكفا  حلي   بة و ءف  .  

 وكم  أخ  أنس  ضمي اَّلّل عنم ُّ  

مث يعلمهل    12َّان يزور األنوار ويسلم على صبياْم, وميسح على رؤوسنم" رأ  الن  صلا ) عليم وسلل  
ال  ري ر  الق عد والقليل علا  ال بري واز   علا  الصغري علا  إليم, وةلقوا حولم,  13االدم  قولمُّ ريفلل  ولحلي  ف  قوا 

 ومحلوا عنم أمجل الحكءايت، وا قا العواطف, وأصدت ازش عء... 

 الوغار والبطولة:   -2

 قدم اع ذ  ن عمءو اسموح واع ذ  ن عفءا ، ومه  يف سن الطفولة، إى الن  صلا ) عليم وسلل   غبة يف اسه د  
   –صلا ) عليم وسلل   -ويف الطءيح اساعءض الن  .. ففمي غزو م االوى يوم  د ُّ 

 14عة عشء سنةر  اسي  فءد صغ   الفن, وانهل عبد )  ن عمء  ضمي ) عنهم ، وك   عمء  أ  

 ق ل الص  يب عبد الءمحن  ن عو ُّ رإين لفمي  الصف يوم  د  ف ذا عن ميين وعن يف  ي فاب   

 
 ( وعند الشيخ  عي   محهم  )  ع ى   12789ووو ص ي  يف ص ي م االلب ين ا  –(  459ص ي  ا ن حب    قل ا  12
 6234 قل    52|8ص ي  البخ  ي    13
(، كا مُّ اإلا  ة، ابمُّ  1868(، كا مُّ ازغ زي، ابمُّ غزوة اخلندت وومي األحزام، وافلل ا4097عليمُّ أخءكم البخ  ي ااافح    -  14

  ي   سن البلوغ. 
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حدي   الفن اوعند أمحدُّ ف ذا أا    غالا  ان األنص   حدي م أسن  م (  ف أين مل آان ن   م , إذ ق ل يل  
ن اخمي وا   ض   م؟ ق ل ع ودت ) إ   أيام ا  اقالم أو  أحدمه  سءا ان ص حبم ُّ اي عل أ ين أاب كهل .. فقلت اي ا 

أاوت دونم, فق ل يل اآلخء سءا ان ص حبم ا لم , ق ل رفم  سءين أين     كل  ا   م  , فأح ء  هلم  إليم, فشّدا عليم  
  15ا ل الصقءين حىت ضءاب ، ومه  ا ن   عفءا   

     16ر  ويف ازفند ُّ ف  اد ا  ف ساقبال  ضءاب حىت قاال 

وؤال  الصغ   الحين  ء ّوا حول الءسول صلا ) عليم وسلل يب  و  عن فءعو  وح  األام ...فلم  عءف   انقّض   
 عليم ك لصقء يضءابنم ان كل كهة ...ضءابت اناق م لدينهل ولنبيهل.  

ويقول ا ن افعودُّ وا  ومي اال ذظ ت وسقه علا اال ض، وقاال  ووءع  إى الن  صلا ) عليم وسلل ...وك   
ال   ق الُّ  سيف م   اف ام   ول  وسلل  عليم   ( فق ل صلا  قالام  أا  يقولُّ  واحد  وكل  افعود  ا ن  عليم  أكهز  يم  اح 

 ءا كالكم  قالة ر.   ...فنظء إى الفيف مث ق ل صلا ) عليم وسلل رأ شءا أ ش

 عر  الغلَان وردرهم عن القتال 

طل  الن  صلا ) عليم وسلل  ؤية صغ   الن خء؛ ا  اسي  للجه د، فعءضوا مجيع   عليم صلا )   ويف أححد
بن  عليم وسلل وول  والباء  أرقم،  بن  بن بشري، وزيك  والنعَان  زيك،  بن  بن اثبت، وأساَة  بن عَر، وزيك  اَّللن  : عبك 

عازب  وعَرو بن حزم ، وأسيك بن إنري، وعرابة بن أوس، وأبو سعيك اخلكرير،  وسعك بن حبتة األنواري  ، وْسَر  
، مث أك ز  اف   ن خديج ألنم  ام، فق ل مسءة  ن كندم لزو؛ أام اءي  ن سن  ُّ  فردرهم  ،بن جنكب، ورافع بن خكيج 

علل  حلي  سول اَّلل  صّلا اَّلل  عليم وسّلل فق لُّ  ص  ع ، فصء  مسءة  أك ز  سول اَّلل   اف   ن خديج و ّدين وأا أصءعم، فأ
 17 افع  فأك زمه ر 

يوم   فلم جيزين وعرع   أربعة عشر  ابن  وأا  القتال  أحك َن  يوم  ابن عَر رعي هللا عننَا: عرع   وقال 
      18اخلنكق وأا ابن مخ  عشَر سن  فأجازين. " 

اعدا  اعدادا  امي ني  ,  ك نت  ء يام اعلقة ابلفم  , اعلقم ابن عز   -واحدول    –فاي   وصغ   ريف ذلي الفن ك    
وسفف فه ر  األاو   صغ اء  إى  ال  لافت  واعزاز ,  الدين  اعلقة  نصءة  وثواهبم ,  ابآلخءة  اعلقم  صغ  ا      19وكل،  ك نوا 

       عم  ول ول نهل ك نوا كب  ا   رتيياهل علا يد خري خلح ) عز وكل.       

 
 2988 قل    78|5ص ي  البخ  ي    -15
 1673 قل  214|2افند امحد    -16
أمحد  ن علمي  ن عبد الق د ، أ و العب س اذفيين العبيدي،  قمي الدين    -إاا   األمس   ن  للن  ان األحوال واألاوال واذفدة وازا       -  17

 . 39إل  2الطبق ت ال  ى ؛  -  136/  1وى(  845ازقءيزي اازاووُّ  
 ( 1114خماصء ص ي  افلل للمنح ي ا  18
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 االطفال األبناء :  -3

أح  الن  صلا ) عليم وسلل أ ن    وأحف د  وأاء فّبهل وك   حّبم ال يداينم حّ  ا دا ، فقد ك   يقصد العوايل  
 لريى ولد  إ ءاويل, ُياضنم ويقّبلم, داللم  وت أ وّي و محة نبويّة ع لّية، فعن أنس ق لُّ  

، ق ل ُّك   إ ءاويل افرتضع   يف عوايل  مَا رأيت احكاً  َّان أرحم ِبلعيال َن رسول هللا صلى هللا علي  وسل
أ  زو؛   ر.  غل  يءك   فيقّبلم مث  ,فيأخح   قّين    ليدخن,  وك   ظ ء   وإنم  البيت  فيدخل  اعم،  ينطلح و ن  ف     ازدينة، 

 اءضعة إ ءاويل يوقد الن   ذات الدخ   ازؤذية ان صنعام.  

عليم وسلل ُّ إ  إ ءاويل إ ين وإ  ا ت يف ال دي, واّ  لم  ق ل عمءو ُّ فلم   ويّف إ ءاويل ق ل  سول ) صلا )  
ويف حديّ ك  ءُّ أخح الن  صلا ) عليم وسلل  يد عبد الءمحن  ن عو  فأ ا    20لظ ءين   مال   ض عم يف اسّنة ر 

 لُّ إ   ي اي  النخل، ف ذا ا نم إ ءاويل جيود  نففم, فأحح  صلا ) عليم وسلل ،فوضعم يف حجءة، مث ذ فت عين  , مث ق
 ا ءاويل حملزونو ،  ب مي الع  وُيز  القل  وال نقول ا  سيخه  

 ف ذا  لهفم اذ   فابدل  غصة الفءات, وآالم الفقد, واصيبم ازوت  21الءم ر 

 وك   يدعو هلل دع     يزا .  

وعند أمحد    22ّبهم  ر ق ل اس امُّ ك   الن  صلا ) عليم وسلل طخحين واذفن ويقول ُّ اللهل إين أحّبهم  فأح
اللهل إين أحّبم فأحّبم وأحّبح ان ُيّبمر وعن اذفن واذف  ك   يقولُّ اذفن واذف  سّيدا  ب م   أنم ق ل لل فنُّ 

   23أول  اسّنة  ر 

 24روعّح الءسول ) صلا ) عليم وسلل ان اذفن واذف   ضا ) عنهم    بش  كبش  ر  

 لعقيقة ازب  كة.   مث جيم  الن س علا  لي ا

وان حّبم الع طء ازب  ك ازميز ابألطف ل ذلي الدالل الع  ح ابلءمحة،  عيدا  عن افالزا ت القي دة،  ل ك   صلا 
) عليم وسلل  ُيمل أحف د  علا ع  قم, فعن ا ن عب س ق لُّ خء؛  سول ) صلا ) عليم وسلل ح اال  اذفن علا 

   25نعل ازءك   كبت، فق ل صلا ) عليم وسلل ُّ ونعل الءاك  وور  ع  قم ، فق ل  كل اي غالم

 
 Tslomweb  net   .wwwب ة االسالاية  د س للشيخ علمي  ن عمء  ن ابدح الش  19
 (2316 قل ا  1808سلل     -  20
( و الفض ال، ابمُّ  2315ُّ إا  ي حملزونو ، وافلل ا-صلا ) عليم وسلل   -( و اسن از، ابمُّ قول النىب1303أخءكم البخ  ى ا  -  21

 . -عنم  ضا )    -الصبي   والعي ل، ان حديّ أنس  -صلا ) عليم وسلل   - محام
 3747البخ  ي    22
 167-166|3واذ كل    62|3وامحد    3768الرتاحي    23
 س ُّ الفنن الصغءى  النف نس ُّالفنن ال  ى     4545النف ين  -4219س    24
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إلي   ويضَنَا  يشَنَا  ...وَّان  واحلسني  احلسن  ْخي  األ وة    26ر   وَّان  ان  الف حءة  الواضة  فااجلا  لي 
هم  فينزل  الع  قة ،حىت يضل ويشل ويقّبل ويدعو، وز  ك   اذفن واذف  يدخال  عليم اثن   خطبام ...اذا  م يفء  الي 

فانم(   ااوال ل وأوالدكل  إمن   يقولُّ صدت ) ا  ازنري ويقط  خطبام، مث ُيملهم ، مث  ان   سول ) صلا ) عليم وسلل 
ر  و فعاهم   قطعت حدي مي  أص  حىت  فلل  قميصهم   ويع ءا  يف  ميشي    الصبي   وحين  اى  ازن     27فنظءت  اى   فعهم  

  28صفو   و  فب دهلم  حّب   فّ ، ويقولُّ راذفن واذف  مه   ُي نا ي ان اسّنة ر ليجلف   قء م، ال م  اخرتق  ال

ووو ان أعلا اق ا ت الوصف الع طفمي لل ن   ...حىت يءكو ) أ  جيمعم هبم  يف اسّنة لابقا سع د م  ءؤياهم   
صلا ) عليم وسلل ُّ را  ان افلم  ياوّو هلل ثالثة ان الولد مل يبلغوا اذنّ، إال أدخلم ) اسّنة    اعم. وان ون  يقول

    29 فضل  محام للصبية ر 

 الرمحة هبم والشفقة علينم   -4

فيم   م   ق ل  الحي  الن   ل ْلعل للم  ل{وحا  إ ال   لمْحلة   ألْ سلْلنل كل  }ولال   حم ل كا  مُّ  يف  وصفم  وانه   محام  .  30  يف 
ابلصغ  ،  فعن ا ن عب س  فعم للن  صلا ) عليم وسلل ق ل ُّ ليس ان   ان مل يوقء ال بري و ءحل الصغري وطاء ابزعءو   

وحديّ ُّ إ      32وحديّ كءيء أ  الن  صلا ) عليم وسلل ق ل ران ال يءحل الن س ال يءمحم )ر   31وينم عن ازن ء ر 
 33الءمحة ال  نز  اال ان  قمي ر 

اد  علا ازشءك ، ق لُّ رإين مل أ عّ لع ا  وإمن     -صل ا ) عليم وسلل    -ويف ص ي  افلل قيلُّ اي  سول )  
 34 ع ت  محةر. 

وق ل    35وعال  قولم روابزؤان   ؤو   حيل ر وق ل صلا ) عليم وسلل ر إمن  أا  محة اهداةر لقد وصفم   م كل 
وح  ك نت أتيت األم و رتك طفله  يف  ياه     36صلا ) عليم  وسللُّ ر ليس ان  ان مل يءحل  صغريا ويعء  حّح كبريا ر 

 
 أ و يعلا يف افنم    25
 ويوسف ا ن ا ءاويل ضعيف  2772أخءكم الرتاحي    26
 3757وحممد االلب ين  23045وأمحد  2600ا ن ا كم  -2774الرتاحي    27
 (  3770( والرتاحي ا 3753بخ  ي اال  28
 وإسن د  ص ي    326/  35افند اإلا م أمحد  ن حنبل  -  29
 [ 107]األنبي  ُّ  -  30
 ( ضعفم األلب ين و عي  االزايؤوط 458ص ي  ا ن حب   ا  -  31
 ( 2319وسلل  ا  7376والبخ  ي    –(    2495الط اين يف ال بري ا  -  32
 209-2-246ص ي  ا ن حب    قل    –حديّ حفن يف ال بري  - 33
 ( ان حديّ أيب وءيءة، 2599ص ي  افلل ا  -  34
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أو طيت الصغري خلفه  يناظءو  أا م ازفجد، أو يدخل اعه      غبة يف الصالة يف ازفجد خلف الن  صلا ) عليم وسلل، 
 ،ك   عليم صالة وسلل، يشفح علا االاه ت وعلا األ ن   الصغ   يف الصالة، فيخفف الصالة إكءاا  هلل ، 

  إين أدخل الو َ ُأريك اطالتنا فاستَع بلاء الويب، فأخف  َن شكَ َوجك أَ "ق ل عليم الصالة وسلل ُّ ر
 هبحا الوكد ويف    لاعود األم إى صغريو  ... فهو يشعء 

  ُّ اللبري والوغري ولا احلاجة وق ل صلا ) عليم وسلل  فإن وراء   فليخف ،  الناس  أمر  ...فمءاع ة  37ر    َن 
 الصغ   ودي نبوي ووصية ان اذبي  صلا ) عليم وسلل . 

واحاضنهم  وأكلفهم  اعم، ليعلل الن س أ  اإلسالم دين وز   أى اذفن واذف  يف ازفجد نزل هلم  عن ازن   
 يءاعمي فطءة البشءية ...وال ينقل  عليه  ...ويءاعمي وؤال  الصغ   اطف ل اليوم  ك ل الغد .... 

واال ءا   النقص  ان  خ لي    كيال   لي ونوا  وحفن  ء ياهل  هبل،  واالوام م  اءاع هتل،  الدع ة  علا  ينبغمي  لحلي 
  م هبل يف ازف كد ويف الصالة ويف الاعليل, ويف الءع ية والا ءمي, والرتغي  ابلط عة.  والاشوية، واالوام

وان الءمحة هبل  ءك حض ناهل ألّاهل،  فعن عمءو  ن  عي  عن أ يم عن كد  عبد ) ا ن عمءو ا  ااءأة ق لتُّ  
إ  أاب  طلقين وأ اد أ  ينزعم اين, فق ل  اي  سول ) ا  إ ين وحا ك    طين لم وع   وثدي لم سق  ، وحجءي لم حوا ، و 

   38ر : أنت أحق ب  َا ِل َنلحي سول ) صلا ) عليم وسلل 

 ف ذض نة للم، والبق   اعه  واذصول علا عن ياه  هبل ان  محة الن  صلا ) عليم وسلل ابلصغ  .  

 يتقبنل بيعتنم     -5

لا ) عليم وسلل, ولحلي ك   يفاقبلهل ا  ال ب   يف اءاسيل  االوام م ابلصغ   ك   ان أولوايت دعوة الن  ص
 البيعة وال يفا نيهل. 

فقد  وى حممد  ن األسود  ن خلف أ  أاب  النفو   ن خلف  ضا ) عنم، حضء الن  صلا ) عليم  وسلل  
ا  أقبل انم علا دا  أيب ا ن ع اء,  يب ي  الن س عند قىلءل  افقلة ق لُّ وقىلءل  افقلة    يلمي  يوت ان ّا اة, رووو الحي  

 
،  192/  1والط ايند والبزا   ءك ل الص ي . و وى ا ن سعد يف الطبق تر    -  100 وا  اذ كل وص  م علا  ءطهم  واللفا لم،  قل    -  35

صل ا ) عليم وسلل    -ق ل  سول )  ( عن طءيح وكي   ن اسءاح، أخ ا األعم ، عن أيب ص ي ق لُّ  339والبيهقا يف  ع  اإلمي  ر ا
 ُّ راي أيه  الن س، إمن  أا  محة اهداةر ووحا سند ص ي  ل نم اءسل، ويعضد  حديّ افلل قبلم. -

وعند الط اين وأمحد إبسا ذ حفن عن عب دة ُّ ليس ان اا  ان مل ُيل كبريا     263ابم  محة الصغري  قل    –البخ  ي االدم ازفءد     -36
   جمم  الزوااد وانب  الفوااد  12610/  22غريا ويعء  لع زن  حقم  وغريول ص

 555والط اين  قل    641 قل    5/    2افند أيب داود الطي لفمي    -  37
 ( 2276وأ و داوود ا  2/182 وا  أمحد  38
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الءك ل   الن س، فج  ة  يب ي   الن  صلا ) عليم وسلل  فءأيت  أيب مسءة وا  حوهل  ر ق ل األسودُّ  أديء انم علا د   وا  
 وَّانوا ْخيون الوغار َعنم للبيعة طلباً للبَّة .، 39وال ب  , فب يعو  علا اإلسالم  والشه دة ر   والوغاروالنف   

أيب عقيل زوءة  ن اعبد عن كدة عبد )  ن وي ل وك   قد أد ك الن  صلا ) عليم وسلل وك   صغريا،  فعن  
ذوبت أام زين   نت محيد إى  سول ) عليم الصالة والفالم فق لتُّ اي  سول ) ابيعم, فق ل الن  صلا )  عليم  

بل  يعة مث ين سنوات حيّ يد ك ال  ري ان  لي ازع ين ال   ول نم ك   يق  40وسلل وو صغري فمف   أسم ودع  لم ... 
 ةيه ابلبيعة... 

وعن عءوة ق لُّ خءكت أمس    نت أيب   ء حيّ و كءت وومي حبلا  عبد )  ن الز ري، فقدات قب   فنففت  
صلا ) عليم وسلل     عبد )  قي  , مث خءكت ح  نففت إى  سول ) صلا ) عليم وسلل ف ّن م, فأخح   سول )

فوضعم يف حجء  مث دع  يامء  ق لُّ ق لت ع اشة ا  ا  س عة نلامفه  قيل أ   دو , فمضغه  مث  صقه  يف فيم, ف   أول  
 مي  دخل  طنم لءيح  سول ) صلا ) عليم وسلل، مث ق لت امس  ُّ مث اف م وصلا عليم, ومس   عبد ), مث ك   ووو  

فتبسم رسول هللا صلى هللا علي  وسلم    ليب ي   سول ) صلا ) عليم وسلل, وأاء   حلي الز ري،  ا ن سب  سن  أو مث 
   41ر  حني ر   َقب ً إلي ، مث ِبيع 

 ولي و  لعبد )  ن الز ري فيم   عد ي يخ ح فل ابلبطوالت والاض ي ت . 

 اهلكيرة هلم:     - 6

الن س   الا  ّم     ادع ة  اهلدية  ر إ   ة  ّوا  رهت دوا  وسلل  عليم  وسلل    42لقولم صلا )  عليم  ف    صلا ) 
يعطيهل  يد  فيقبلو  عليم, ويء فعو  إى اق م الص بة, وُيفظو  عن وحا الن  صلا ) عليم وسلل اع ين الءأفة والءمحة  

 والعط   وال ءم.  

سلل إذا أ ا ابلب كو ة  ول ال مءة ق لُّ اللهل اب ك لن   فعن ايب وءيءة  ضا ) ق لُّ ك    سول ) صلا ) عليم و 
 43مث يعطي  أصغر َن حيضر َن الولكان يف ادينان , ويف مثء ن  ويف اّدا ويف ص عن , واكعل  ءكة ا   ءكة, 

 ويف الشم الُّ مث أول اضج ان ال م   هلل أل ل أك ء  غبة فيم وفءح    م و  ءا  عليم... 

 ولاصيبهل  ءكة الن  صلا ) عليم وسلل ابهلدية ازغلفة  مجل الدعوات.  

 
 

 3/415وأمحد    –  815 قل    1/280ازعجل ال بري للط اين    39
 7210 قل    9/79ص ي  البخ  ي    40
   2146ص ي  افلل    -  41
 190/    7الط اين يف االوسه عن الفيدة ع اشة    -  42
 3454 قل    472/ 5والرتاحي يف الفنن  -108والنف امي يف عمل اليوم والليلة    -2/106سنن الدا امي    43
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 َقبيل األطفال:   -7

وحا اذ  النبوي للطف ل  ءا  ا  كل طفل يلق   حيّ ميف  علا  أسم ... وخي طبم ويفألم عن إمسم... وجيلفم  
ويقّبلم...ص عليم  ويفلل  و وكيم...  آدم  ان  ُيا ؛  ا   ويعلمم  ك نبم  أ صء  إى  ق لُّ  وءيءة  ايب  فعن  وسلل،  عليم  لا ) 

قّبلت أحدا    الولد ا   إّ  يل عشءة ان  الن   صلا ) عليم وسلل يقّبل اذفن  ن علمي فق لُّ  الاميممي  األقء   ن ح  س 
   44انهل فق ل نّ  ) صلا ) عليم وسلل ر ان ال يءحل ال يءحلر 

لس الن د   صلا ) عليم وسّلل االطف لل فجء  ويقّبلهل ف ن ء ذلي كم   وت الفيدة وعندا   أى االعءايب كيف جيح
  45ع اشة، أنّم ك   إى النّ  صلا ) عليم وسّللُّ أو أالي لي أ  نز  ) ان قلبي الءمحةر 

أّام صغريا  ...  وأل ل ك نوا يعّدو   ان فيم زق ا ت الّف دة... و ضء يهيبم الءك ل، ألّ  الطفل ال  ّد أ  ي و  ا    
 وا  والد  كبريا .... 

االنف نّية   اذي ة  العلمّية يف إط    النبويّة ختالف يف اف ويمه  واصطل  هت  وصو و   الءمحة االسالاّية  ل ّن اع يري 
 والبي ة االسءيّة ال  ينبغمي أ  ياشّب  الطفل انهم  ع طفة وحن ا  وأنف   و ع ية . 

 األطفال اإلاث:      -8

الفا ة أحّ     اى  اس ولّية  نظء  فيم  ك نت  اسزا ،  وعظل  البن ت  وسّلل  ن  م وأوصا فّ   عليم  النّ  صّلا ) 
الصغرية    الص  علا  ءكه  حّية و   الوأد أو االسا ي   عند البش  ة, ك   الن  صلا ) عليم وسلل يوصمي هبن  خريا   

     46كّن لم سرتا  ان الن  ر   فق لُّ ان أيت ان البن ت  شمي فأحفن إليهنّ 

 ك  ت اف ينة ةمل ا نا  هل , وأعطاه  ثالث مثءات, فأعطت كل واحدة انهن مثءة لاأكله   ينهم , 

فأعجبين فحكءت الحي صنعت لءسول ) اصلا ) عليم وسلل فق لُّ إ  )  ع ى أوك  هل  هب  اسّنة واعاقه  هب   
 47ان الن  . ر 

) عليم وسللُّ ان ك   لم ثالث  ن ت, فص  عليهّن, وأطعمهّن وسق وّن وكف وّن ان كد ة،  ولحلي ق ل صلا  
 49و واية روإ  ك نت اثنا .ر  48كّن لم حج اب ان الّن   يوم القي اةر 

 
   2/202-457ص ي  ا ن حي      44
 د و قبيلهل واالحف   إليهلابم ان  محة األوال   14 قل    11/14اآلدام للابهمي    45
 15735اافح عليم عن ايب اليم   ويف سنن البيهقمي ال  ى    46
 16/  قل11/16اآلدم للبيهقمي    47
 6488ص ي  اس ا   -17439وأمحد    2669ا ن ا كة    48
 1027والص ي ة    -14286أمحد    49
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وي فمي  لي ال لم ت اخل لدات فّح البن ت, ووحا الفيض ان اذّ  والعدل واالعج ز اللغوّي الءاا , والاوصيف 
ال َلرهوا البنات فإْنر املؤنسات الغاليات  الدقيح عن اإلنس الحي ميل   م البيوت، حيّ ق ل صلا ) عليم وسللُّ  

"50    

علا الن  صلا ) عليم وسلل ق م إليه  فءح  هب  وقّبله  مث أحح وأا  ف طمة  ضا ) عنه ُّ ف  نت اذا دخلت  
 51 يدو  فج   هب  حىّت وجيلفه  ا  نم ر 

أا ام  نت   أّ   سول ) صلا ) عليم وسللُّ ك   يصلمي ووو ح ال  عنم  قا دة االنص  ي  ضا )  وعن أيب 
وعند أمحد اذا ق م محله  فوضعه  علا    52ا ق م محله ر زين   نت  سول ) صلا ) عليم وسلل، ف ذا سجد وضعه  وإذ

 54و واية افللُّ  أيت الن  صلا ) عليم وسلل يؤم الّن س وأا اة علا ع  قمر  53 قباة.ر  

فهح  اذفيدة ال   علقت  م، وذقت  م اى ازفجد، ويقيت اعم    الن س ومل  رتكم يف إا اام, ويقيت  اعلح  م  
  علا ع  قة, ا  وو إال دليل  محام وحبم للصغ  ، ألّ  الطفل ال ياعلح إال ا  ان يوليم أمهية، ويعاين  و امفي  م في مله

  م و العبم، ويب  إليم، ووو ا  ك   ان  أ  الن  صلا ) عليم وسلل ا  األطف ل ال مييز    األ ن   والبن ت.  

 صبية وازءأة،  ل أعط و  حقوق   ك رية كءمية،  ل ومل يقف اإلسالم عند  ف  ازحلة عن الطفلة ال ي ة وال 

طل  اخاي   أمجل األمس   هل , كم  خيا   للحكء...وغرّي صلا ) عليم وسلل اسل ا نة لعمء ان ع صية إى مجيلة،  
م    ة  و ء  العقيقة والح ي ة للبنت عند قدواه  ... وعند االا م ا لي ا  عقيقة األن ا كعقيقة الحكء فيعح عن كل انه

فم  أعظل أخالقم، وان  دة  واضعم ُيمل األطف ل، ويضعه  يف حجء  وُين ه  ويب  كه  ويدعو هل ، وأا  األطف ل الحين  
 فوت سن الءض عة ف    مي زحهل وينبفه اعهل، وي نيهل ويداعبهل ويدعوول  قولمُّ اي  ين.  

 َع األطفال حكيثي الوالدَ:     -8

 ابلصغ   حدي مي الوالدة، يطلبو  انم اخاي   اسل لم، فيأخح  وميف  علا  أسم ك   صلا ) عليم وسلل يحؤيت
العظيل ازب  ك, فعن يوسف  ن   الّن س  حلي اجمللس  فيبقا وحا الغالم ياف خء علا  وجيلفم يف حضنم ويطلح عليم امس  , 

سح على رأسي وأجلس  يف  ْساين رسول هللا صلى هللا علي  وسلم يوس ,  عبد)  ن سالم  ضا ) عنم ق لُّ   َو
"  56فدع  لم واف   أسم.  وْسا  إايسأنم أ ا الن  صلا ) عليم وسلل  عن ا يم إايس وعن ايب   55  حجَر

 
 (3206والص ي  االلب ين ا  856الط اين    -17411أمحد    50
 947( والبخ  ي يف االدم ازفءد  5217اا و دواد    51
 1/170وازوطأ    711والنف امي    917ا و دواد    -وأخءكم الفاة اال الرتاحي    543وسلل    516البخ  ي    52
   543/  42ص ي  افلل    -3  -5/303ازفند    53
 8/4403-اوسا   و  ال      -فا  ازنعل  ءح ص ي  افلل    54
 اؤوطُّ اسن د  ص ي   وق ل الشيخ  عي  اال  -23887افند أمحد    55
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وعن سهل ق ل أحيت ابزنح   ن أيب أحسيد إى الن  صلا ) عليم وسلل ح  ول د، فوضعم علا فخح  وأ و أسيد 
ك لس فىلللهل   سول ) صلا ) عليم وسلل  شمي     يديم، فأاء أ و أسيد اب نم ف حامل عن فخح الن ، ف ساف ت  سول  

ففم   يوا ح    وللن اْس  املنيراي  سول ), ق لُّ ا  امسم ق ل فال , ق لُّ    ), ق لُّ أين الص ؟ فق ل أ و أسيدُّ قلبن  
 57ازنح .ر

 الكعاء هلم:   -9

األطف ل  ب م الغد للاة, وقلبه  الن  ض, وكحوهت  ازعط  ة، ولحلي ك   الن  صلا ) عليم وسلل اذا حضء  
أ اجملد اخل لد الحي ياقّلد  األطف ل أومسة عّز علا صدو ول  أحد سىألم عن أوالد  وأمس اهل, ودع  هلل، ذلي الدع   اباد

وياف خء  م األ ن   إى قي م الف عة. فعن و نئ  ن زيد  ضا ) عنم ق لُّ ز  وفدت إى  سول ) صلا ) عليم وسلل،  
وسلل وق لُّ إ  ) وو اذ ل    مسعين  سول ) صلا ) عليم وسلل وول ي نوين أاب اذ ل فدع ين  سول ) صلا ) عليم

وإليم اذ ل فلل   ّت أاب اذ ل؟ فقلتُّ إ  قوامي اذا اخالفوا يف  مي  أ وين ف  مت  ينهل، فءضيين كال الفءيق ، فق ل  
ق لُّ فمن   الولد؟ فقلتُّ يل  ءي , وعبد ), وافلل،   سول ) صلا )  عليم وسللُّ ا  أحفن وحا, فم  لي ان 

 58ر  فأنت أبو شريح ودعا يل ولولكي  ءي ...ق لُّ ر أك ول؟ قلتُّ 

فيدعو هلل ابل كة   يؤ ا ابلصبي  ،  وسلل  عليم  ق لتُّ ك    سول ) صلا )  أ    عنه   ع اشة  ضا )  وعن 
 59وُين هل ر 

بت  حدثن  حممد  ن عبيد )، حدثن  ح مت، عن اسعيد  ن عبد الءمحن، ق لُّ مسعت الف ا   ن يزيد، ق لُّ ذو   -
ا ن أخ  وق    ،  فَسح رأسي ودعا يل ِبلبَّةيب خ ل  إى  سول ) صلا ) عليم وسلل، فق لتُّ اي  سول )، إ  

ق لُّ ا ن عبيد )ُّ اذجلة ان حجل   60و وضأ فشء ت ان وضوام، مث قمت خلف ظهء ، فنظءت إى خ مت    كافيم،
 61الفءس الحي    عينيم، ق لُّ إ ءاويل  ن محزةُّ ا ل ز  اذجلة ر 

 
 / وق ل الشيخ  عي  اسن د  ص ي   15621أمحد    56
 19588وامحد    2145افلل    5150البخ  ي    57
 2615ص ي  األلب ين يف اال وا     -4955وأ و داود    5387النف امي    58
 2147وسلل    5994والبخ  ي    5106ا و دواد    59
للة .   -  60  ويف  وايةُّ ا ل ز  ّ  اذلجل
 3541 قل    4/186البخ  ي    -  61
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ف نم مل ي ن  الص ذ  ...  وأ  ي و  احملني ان  ازولود عند والد م  امءر  العلم   علا اسا ب م ةنيي  وا فح 
إحي    لفّنة  سول ) صلا ) عليم وسلل ا  الصبي   والدع   ابل كة والصالح وحفن    62ح ضءا  عند ازولود محح ل إليمر 

 اخللح. 

الن     َع أول َولود يف اإلس م عبك هللا بن الزبريووحا فعلم   ف ن م ومس   عبد )، فأّول ا  دخل  طنم  يح 
  عنهم .ووو ا ن أمس    نت ايب   ء الصديح  ضمي ) 63صلا ) عليم وسلل، 

وعن ا ن عب س ق لُّ ضمين  سول ) عليم الصالة والفالم، وق لُّ راللهل عّلمم ال ا مر وهبحا ص   حل  األّاة،  
 و ءمج   القءآ ، واءك  األاة يف الاففري  ضوا  ) عليم،   كم الدع   الن ، صّلا ) عليم وسلل.  

 صلا ) عليم وسلل »ففم   إ ءاويل، ف ّن م  امءة، ودع  لم  فعن أيب اوسا، ق لُّ ولد يل غالم، فأ يت  م الن 
 . فهني   هلل وح  از   م ووح  العط اي. 64ابل كة، ودفعم إيل«، وك   أك  ولد أيب اوسا 

 ِمازحتنم:     -10
ااي  ين(     يدل علا حفن خلح الن  صلا ) عليم وسلل، ولط فة اع  ء م، و واا  ألف ظم، قولم أل ن عمءُّ  

وان مث   زحاهل، فعن أنس  ن    65وكحلي قولم للمغريةُّ اأي  ين(، ف نّم أنزلة انزلة إ نم الصغري يف الءمحة والءفح والشفقةر. 
ا لي  ضا ) عنم ق لُّ ك    سول ) صلا ) عليم وسلل أحفن الّن س خلق  ، وك   يدخل علين ، ويل أهل صغري ي ّت  

يلع   م فم ت، فدخل عليم  سول ) صلا ) عليم وسلل ذات يوم فءآ  حزين      -ط اء صغري   -غءأاب عمري، وك   لم نل 
    66؟ر اي أِب عَري َا فعل النغريفق لُّ ا   أنم؟ ق لوا ا ت نغءة، فق لُّ 

  وعن يعلا  ن اءّة ق لُّ خءكن  ا  الن  صلا ) عليم وسلل، ودعين  إى طع م، ف ذا حف  يلع  يف الطءيح,
يديم, فجعل ميء اءة ان و  ون  واءة ان و  ون , يض ح م حىت   القوم مث  فه  أا م  الن  صلا ) عليم وسلل  فأسء  
أخح , وكعل احدى يديم يف ذقنم واألخءى يف  أسم, مث اعانقم فقّبلم، مث ق ل الن  صلا ) عليم وسللُّ حف  ايّن وأا  

 67رط   ان األسب طانم أحّ  ) ان أحّ  اذفن واذف  سب

 احلضر على االنفاق على األطفال:      -11

ُيا ؛ األطف ل إى  ع ية و ء ية وعن ية, مث إى نفقم  صل   أ ل ان البس واطعل واشءم واأوى و ع ية و عليل  
 وأتدي ... وكل ذلي ُيا ؛ إى نفقم...

 
   7/276 ءح النووي    62
 عن ع اشة  ضا ) عنه     3698البخ  ي    63
 6198 قل    4/  8ص ي  البخ  ي    -  64
  ريوت    472/5   -1996-دا  ا ن ك ري   -الفهل ز  ا  ل ان  لخيص كا م افللُّ األيب عب س القءط   65
 4969وا و داود    12980وأمحد    3740وا ن ا كة     333والرتاحي    2150وافلل    5850البخ  ي الص ي     66
  364وحفنم األلب ين  قل    -االدم ازفءد –البخ  ي    67
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أ عليم وسللُّ  ق ل  سول )   ق لُّ  ثواب   قال ة عن  أيب  أيومُّ  ينفقم علا فعن  دين    الءكل  ينفقم  دين    فضل 
عي لم, ودين   ينفقم الءكل علا دا ّام يف سبيل )، ودين   ينفقم علا أص   م يف سبيل )، ق ل ا و قال ة و دأ ابلعي ل, مث  

دي األكمل ... إنم اهل68ق لُّ وأي  كل أعظل أكءا  ان  كل ينفح علا عي ل صغ  ؟ يعّفهل, أو ينفعهل )  م ويغنيهلر  
 واأل حل واألمجل ابألطف ل والعي ل. 

 الوصية ّبسن َربيتنم:   -12

الوالدين، وألنّم صلا ) عليم وسلل يهال هبل كجز  أصيل يف   إ  ازفؤولية ال  ى يف  نش ة األطف ل  ق  علا 
األاة... والوام ام ابلن   ة, أاء  رت ية قلوهبل وأ واحهل وأكف دول... والاوكم هبل  و األخالت الف ضلة اذميدة  وحّح   

فعن عبد )  ضمي ) عنمُّ أ   سول )  ألخالت، ومحل الوالد ازفؤولية،  ان  ف ت الفو  واف وئ األعم ل وان ءات ا
والرجل راع  صلا ) عليم وسلل ق لُّ »كل ل  ا  فمفؤول عن  عيام، ف ألاري الحي علا الن س  ا  ووو اف ول عنهل،  

والعبد  ا  علا ا ل سيد   ،  على أهل بيت  وهو َسؤول عننم، واملرأَ راعية على بيت بعلنا وولك  وهي َسؤولة عننم
ولد  ان  ل    69ر ووو افؤول عنم، أال ف ل ل  ا  وكل ل افؤول عن  عيام والد  وق ل صلا ) عليم وسللُّ ا   ل 

 ف ألدم يءف  ألعلا الء  ، وومي ان ألزم الضءو ات يف  ن   األاة ازؤولة للقي دة والام  . 70أفضل ان أدم حفن ر 

 َ عبتنم:   -13

إليم يالعبونم، فيطيل هلل الفجود حىت ال يزعجهل او يففد لفد أحب   م األطف ل حىت لو  أو  يف الصالة اسءعوا 
عليهل لعيهل... و ينم   سول ) صلا ) عليم وسلل يصلمي ابلن س اذ ك    اذف  فءك  عنقم، فأط ل صلا ) عليم  

ا صال م ق لواُّ قد اطلت الفجود اي  سول ) حىت ظنّن  أنم  وسلل الفجود ابلّن س حىت ظّنوا أنم قد حدث أاء, فلّم  قض
. حىت اناها  نففم، ونزل عن ع  ح  71اإ  ا ين قد ا ةلين ف ءوت أ  أعّجلم حىت يقضمي ح كام(   :قد حدث أاء، فق ل

لي الل ظ ت  الن  صلا ) عليم وسلل. ف لءمحة العظما  اجّلا يف اال ف ت ابألطف ل الحين نشأوا حولم ُيملو  ان  
والطي  والءمحة   از ل األعلا يف اذنو  اذي ة... ان  الطفولة حىت اناها  اذي ة ان  النبوي، والحي مياد يف  العط    غنيمة 

عن الزوءي، عن حممود  ن الء ي ، ق لُّ »عقلت ان الن  صلا ) عليم وسلل جّمة جّمه  يف وكهمي وأا  والشفقة واإلكءام، ف
 اجّمة( اّج الشءام  ا   ان فمم.. وازج طءح از   ان الفل ابلاز يح.  72« ا ن مخس سن  ان دلو

 ومل ينس حممود الصغري ذلي اززاح الطي  الحي  فعم اى اق م الص بة. 

 
 22506وأمحد    2760 ن ا كة  وا-1966والرتاحي  -994افلل    -  68
 2554 قل    150/  3ص ي  البخ  ي    -  69
    208/ 3وذكء  العقيلمي يف الضعف      2/18والبيهقمي    4/263واذ كل    1356  -والبخ  ي يف الا  يخ ال بري    -  1952الرتاحيُّ    -  70
 16076افند أمحد    -  71
 77 قل    1/26اافح عليم  واللفا  للبخ  يُّ    -  72
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 اإلَّرام:    -14

ك   صلا ) عليم وسلل يعطيهل حقهل ان االكءام ولو ك نوا أطف ال ... ويفاأذ ل يف حقوقهل ويعلمي ان  أ ل  
 فيع الهل اع الة ان ول أك  سن  . 

فعن سهل  ن سعد أ   سول ) صلا ) عليم وسلل أحيت  شءام فشءم انم وعن ميينم غالم وعن يف    األ ي هل  
و) اي  سول ) ال أؤثء  نصي  اني أحدا ... ق ل فاّلم  سول  »أأتذ  يل أ  أعطمي وؤال ؟« فق ل الغالمُّ    فق ل للغالمُّ 

   73) عليم وسلل  يف يد ر ) صلا 

وكحلي  هلم ،  وحب   عليهم   عطف    واذف   اذفن  لي مل  للص   ة  ويقط  كالام  عليهل،  العطف  رفرتا  ك ري 
يداع  األطف ل وال جيد غض ضة يف ذلي ز  يف ذلي ان ا ع  ول ابذ  والعطف الحي  يؤثء خريا  يف نفوسهل كحلي  

 74فجة أ ل صغ  ر ك   ُيرتاهل فال مينعهل حق   هلل 
فهح اإلكءام أوال  ابسلوس عن مي  الن  صلا ) عليم وسلل، مث ضي فام، كم  ك   ي ءم  عضهل فريدفهل خلفم  

 علا الدا ة ... وياب دل اعهل اذديّ...
 َعليَنم    -15

األطف ل حول الءسول صلا ) إّ   عليل األطف ل و وكيههل ألاءا  أو  ي   وو  عض ان حقوقهل علين   وقد ك    
عليم وسلل يالّقو  الاوكيه ت العقدية والرت وية ضمن عملية ااقفة. فمن  عليل اآلدام للطف ل حول الءسول ) صلا )  
عليم وسلل.. ا  ك   عن عمء  ن أيب سلمم الحي ق لُّ كنت غالا   يف حجء  سول ) صلا ) عليم وسلل، وك نت  

فق ل يل  سول ) عليم وسللُّ اي غالم سّل )، وكل  يميني، وكل  ّ     -أي وع   الطع م    -لصف ة  يدي  طي  يف ا
    75يليي.

 يف العبادات:  -
وفءقوول يف   أ ن   عشء,  وول  عليه   أ ن   سب ، وأضء وول  أ ن  كل ابلصالة وول  اءوا  وسللُّ  عليم  ق ل صلا ) 

    76ازض ك ر 

 ويف السلوك الَتبوي:  -

ح اذفن  ضا ) عنم اءة ان مثء الصدقة فجعله  يف فيم، فق ل  سول ) صلا ) عليم وسلل كخ كخ, ا م  أح
ومي كلمة يزكء هب  الصبي   عن ازفاقح ات، وعند زكء الص  عن  ن ول  . وكخ  77هب , أا  علمت أّا ال أنكل الصدقةر 

  مي  ا  ليلقيم ان فمم، وومي ان ابم الاعليل. 

 
 9620ي  اانح عليم البخ     73
 257إل    280-1431/  4الفعودية ط  – ا دين ح  العبد ال ءمي دا  االصمعمي  –الد وس اليواية ان الفنن واألح  م الشءعية    74
 وعريمه    2022وافلل    521ص ي  البخ  ي    -  75
 495ا و داود    -  76
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 ويف العقيكَ:   - 

ُيمل اعم علا الدا ّة عبد )  ن عب س  ضا ) عنهم   ديف  ، وأخ  عن ذلي ق اال ُّ كنت خلف النّ  صلا ) 
عليم وسلل يوا  ، فق لُّ اي غالم إين أعلمي كلم ت، احفا ) ففظي  د    وي, إذا سألت فأس ل ), واذا اساعنت  

أّ    واعلل  لو  ف ساعن ابن,  أ   واعلل  لي،  قد كابم )  إال  شيئ  ينفعوك  لن  ينفعوك  شمي   أ   علا  اكامعوا  لو  األّاة 
  78اكامعوا علا أ  يضءوك  شمي  لن يضءوك إال  شمي  قد كابم ) عليي،  فعت األقالم، وكفت الص ف.ر 

 ففينا:  

 اشءوعية وعا األوالد و وكيههل ولو ك نوا صغ  ا .   -

 اشءوعية اءاع ة اءاحل منو األوالد يف  ء ياهل.  -

 ضءو ة  عليمهل أاو  العقيدة يف  داية حي هتل.   -

ا  ان   - لي ري  والفؤال  ابلاشويح  والاعليل  ابلنهمي،  وإقن عهل  ازن ء،  عن  عند  يهل  هبل  الالطف 
  اعلمي كلم ت... فهمي أدعا لالوام م والرتكيز والعمل والعمل.  فضوهلل،  قولمُّ اي غالم إين

وابقمي   - الن س،  علا  والدخول  والشءام،  الطع م  آدام  وانه   األاو  كله ،  يف  اآلدام   عليمهل 
 اآلدام..  

 َعويكهم على الطاعات    -

 صلا ) عليم وسلل يهال  ال  ي أ  األسءة ازفلمة ك نت  اف ىن يف ط عة ) كب  ا  وصغ  ا ، وك   الءسول )
 ابألطف ل، وخ صة لن حية العب دة، حيّ النهج أ  ياد ؛ األول اعهل يف اإللزام ابلط عة،  

علموا   وسللُّ  عليم  ق ل صلا )  فقد  االلازام،  يبدأ  مث  للع  ءة  الف  عة  ان  سنوات  ءغي   ثالث  الصالة  ففمي 
      79ا  ينهل يف ازض ك .ر أوالدكل الصالة لفب ، وأضء وول عليه  لعشء، وفءقو 

فليخفف،   الن س  أّم  اان  فق لُّ  اسم عة،  صالة  يف  ي ونوا  ح   هبل  ولا  وأوصا  والوغري  اللبري  وراء   فإن 
اذج صغريا ُّ ح     80( احلاجة ازفجد. وال ُيءام ان  عليم وسلل يف  الن  صلا )  يصلو  خلف  اَرأَ  ف لصغ   ك نوا 

      81قال: نعم ول  أجر". حج أهليا  فق لتُّ اي  سول )  رفعت صبياً 

 
 1069وافلل    1491 قل    127/  2ص ي  البخ  ي    -  77
 وق ل حفن ص ي     2516الرتاحي     -78
 495ا و داود    -  79
   3726واصنف عبد الءزات    –  556للط اين    ازعجل ال بري   -  80
 1336افلل     -81
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فهو سريافح أولم يف  حلة ع الية إمي نية ..مث سياعلل أ ك   اذج، ويش  ك األاة كله  الط عة ال  ى ا  الن س،  
وسياعء  علا الا  يخ االسالامي, ويعا و   حلة مجيلة ال ينف و ... وسياجدد الشوت للزاي ة ... والطوا  وازق م والءكن  

 ال عبة واذجء والءامي والفعمي... و 

وقد ك   الن  صلا ) عليم وسلل طاء إبخءاكهل ا  أولهل لشهود صالة العيد... ويش  كو  الن س االلاق    م،  
 والفالم عليم، وفءحة العيد ال   بدأ ابلط عة صب ح  . 

أحدول كعلن  لم اللعبة ان العهن حىت طيت   قول الء ي   نت اعوذُّ كن  نصوم ع  و ا  و صوام صبي نن ، ف ذا ك   
 وقت ازغءم. 

 اثل  ُّ  

 من ذ؛ ان اطف ل حول الءسول صلا ) عليم وسلل

 أ ن أيب أ ط    -1

 أ ن عمء -2

 سهل  ن سعد -3

 أ و أا ام  ن سهل -4

 أ و وجينة  ن وو   ن عبد )  -5

ويفميم وو  اخلريالم  -وف ة الن  ..علا  يت از لابل وفم يف خالفة  شء  ن اءوا ( مل يبلغ اذلل عند  74ات
 ر. 3ر وافللر2ا فق  عليهم  البخ  ير-2( حدي   .45 واايت( وى لم/

 النعم    ن  شري   اا ن ص  يب( -6

ا ن مخس سن  -13 واا  الط اينُّ  ويف  سول ) صلا ) عليم وسلل  الء ي  اأ و حممد(  وى عنم  حممود  ن 
ص ح  جمة  سول )   -ووو الءاك   94سنة/وا ن حب   73ولم   -79 ويف سنة -لالميح عليم الزوءيوا- وى عنم ا دك

 صلا ) عليم وسلل. 

 بعض َن صغار الوحابة  

 صلا ) عليم وسللُّ اليين َّانوا اطفاال حول النيب  
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 82الربيع بنت َعول بن عفراء األنوارية"  -1

صبي ة عءسه ، صلة لءمحه . عمءت  -صلا ) عليم وسلل  -و واية، وقد زا و  الن  ان  ين النج  . هل ُّ ص بة، 
 دوءا، و وت أح ديّ. 

وعمءو  ن  عي ،   عب دة،  الوليد  ن  وعب دة  ن  يف  ،  وسليم    ن  الءمحن،  عبد  سلمة  ن  أ و  عنه ُّ  حدث 
 .  83بد ي ، قال أاب كهل  وخ لد  ن ذكوا ، وعبد )  ن حممد  ن عقيل، وآخءو . وأ وو  ان كب   ال 

 وحدي ه  يف ال ا  الفاة. - ضمي ) عنه   - وفيتُّ يف خالفة عبد ازلي، سنة  ض  وسبع  

 وى الواقديُّ عن عبد اذميد  ن كعفء، وآخء، عن أيب عبيدة  ن حممد  ن عم  ، عن الء ي ، ق لتُّ أخحت 
 عليي.  طيب  ان أمس    نت خمء ة    أم أيب كهل، فق لتُّ اكا  يل

 ، وإني ال نة ق  ل سيد . 84فقلتُّ نعل، أكا  علا   ي   نت اعوذ. فق لتُّ حلقا 

 .  86.والء ي ُّ ومي والدة حممد  ن إايس  ن الب ري   85قلتُّ  ل ا نة ق  ل عبد . ق لتُّ و) ال أ يعي  ي   أ دا 

-تُّ دخل علمي  سول )  ق ل مح د  ن سلمةُّ عن خ لد  ن ذكوا ، ق لُّ دخلن  علا الء ي   نت اعوذ، فق ل
يف يوم عءسمي، فقعد علا اوض  فءا مي وحا، وعندا ك  يا    ضءاب   د ، و نداب  آابامي الحين    -صلا ) عليم وسلل  

 قالوا يوم  د ، وق لا  فيم   قوال ُّ 

 . 87فق لُّ اأا  وحا، فال  قوال (  ...وفين  ن  يعلل ا  يف غد 

عليم    ( صلا  لنبيم  الغي   وق ل  أعلل  ولو كنت   ( ا       إال  ضءا  وال  نفع   لنففمي  أالي  ال  اقل  وسللُّ 
السا  ءت ان اخل ( وا  ك   الن  صلا ) عليم وسلل خي   م ان الغيوم إمن  وو إبعالم )  ع ى إاي ، ال أنم يفاقل  

 ضا ان  سول( .  علل ذلي كم  ق ل سب  نم اع مل الغي  فال يظهء علا غيبم أحدا إال ان ا  

 

 

 
، هتحي  األمس    451/    5، أسد الغ  ة  1837، االسايع مُّ  430، احمل ُّ  3294، طبق ت خليفةُّ ت  447/    8طبق ت ا ن سعد    -82

،  300/    4م، اإلص  ة    260/    4،  حوي  الاهحي   154/    3، ي يخ اإلسالم  1682، هتحي  ال م لُّ  343/    2/    1واللغ ت  
 . 423، خالصة  حوي  ال م لُّ  418/    12هتحي  الاهحي   

 ةءفت يف ازطبو  إى ر خمءاة ر.-83
 حلقاُّ دع   عليه      ص م  وك  يف حلقه . ويق ل للمءأة إذا ك نت اؤذية اشؤواةُّ عقءى حلقا.   -84
 ،  443/    5و  129/    4يف  ءمجة أمس    نت خمء ة ان طءيح الواقدي، وانظء ر الطبق ت ر    232/    4أو د  اذ فا يف ر اإلص  ة ر    -85
 . 447/    8ا ن سعد    -86
يف الن  حُّ ابم    174/    9ان طءيح اوسا  ن إمس عيل هبحا اإلسن د، وأخءكم البخ  ي    447/    8إسن د  ص ي ، أخءكم ا ن سعد    -87

 دد، عن  شء  ن ازفضل، عن خ لد  ن ذكوا ، عن الء ي .  ضءم الد  يف الن  ح والوليمة، ان طءيح اف
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 زينب بنت أيب سلَة  -2

وأخت عمء  ن أيب سلمة،    -صلا ) عليم وسلل  -ان االطف ل حول الءسول صلا ) عليم وسللُّ   يبة الن   
 ولدهتم  أم ازؤان  ابذبشة.  وت أح ديّ، وهل  عنُّ ع اشة، وزين   نت ك  ، وأم حبيبة، ومج عة. 

 88قال ة اسءامي، وكلي   ن واال، وحممد  ن عمءو  اذف ، والق سل  ن حممد، وأ وحدث عنه ُّ عءوة، وعلمي  ن 
ا ن    ، وآخءو .  89 ن عط  ، وعبيد )  ن عبد )  ن عابة، وعءاك  ن ا لي، وا نه   أ و عبيدة  ن عبيد )  ن زاعة  

 هليعةُّ عن عمءو  ن  عي ُّ حدثاين زين   نت أيب سلمةُّ 

 ك   عند أم سلمة، فجعل اذفن ان  ح،  - عليم وسلل  صلا )-أ   سول ) 

 . 90واذف  ان  ح، وف طمة يف حجء ، فق لُّ  محة ) و ءك  م علي ل أول البيت  

  وفيتُّ قءيب  ان سنة أ    وسبع . 

 صلا ) عليم وسلل  -ص ح  الن   أبو جحيفة السوائي اللويف، وهب بن عبك هللا -3 

). ويق ل لمُّ وو  اخلري، ان صغ   الص   ة، الحين ك نوا أطف ال حول الن  صلا ) وامسمُّ وو   ن عبد  
عليم وسلل، ونشأوا علا عينم. فعن إمس عيل  ن أيب خ لد، ق لُّ مسعت أاب ك يفة  ضمي ) عنم ق لُّ  أيت الن  صلا  

،  َّان أبيض قك مشط، ق لُّ   : صف  يلقلت أليب جحيفة) عليم وسلل وك   اذفن  ن علمي عليهم  الفالم يشبهم،  
وأاء لن  الن  صلا ) عليم وسلل   الث عشءة قلوص ، ق لُّ فقبض الن  صلا ) عليم وسلل قبل أ  نقبضه . وقولمُّ  
الففلا.   والشفة  الحقن  ا      وومي  العنفقة،  يف  الشمه ك    اوض   وأ   لبي ضم،  خملط   سواد  عء   ص    أيُّ  مشه، 

 والقلوإلُّ االن ا ان اال ل. 

الن    وك   ص ح   ءطة    -وو ان أسن   ا ن عب س    -ك   وو  اءاوق     -صلا ) عليم وسلل  -وز   ويف 
 وعنُّ علمي، وال ا .  -صلا ) عليم وسلل -. حدث عنُّ الن  - ضمي ) عنم -علمي فيم   عد 

يل، وولد   عو   ن أيب ك يفة، وإمس عيل  ن أيب   وى عنمُّ علمي  ن األقمء، واذ ل  ن عايبة، وسلمة  ن كه
 خ لد، وآخءو . وقيلُّ إ  علمي  ن أيب ط ل  ك   إذا خط ، يقوم أ و ك يفة ةت ان  . 

 
 ا ن هليعةُّ سيئ اذفا، وابقمي  ك لم ثق ت.   -88
، اش وري علم   األاص  ُّ ت  22/    9، اسءح والاعديل  22/    1، ال ت  895،  398، طبق ت خليفةُّ ت  63/    6طبق ت ا ن سعد    -89

، اسم      ك ل الص ي    199/    1، ي يخ  غداد  1561سايع مُّ  ، اال 273، مجهءة أنف م العءمُّ  617/    3، ازفاد ك  295
،  218/    3، ي يخ اإلسالم  1478، هتحي  ال م لُّ  201/    2/    1، هتحي  األمس   واللغ ت  157،  95/    5، أسد الغ  ة  540/    2

،  359 حوي  ال م لُّ  ، خالصة  164/    11، هتحي  الاهحي   642/    3م، اإلص  ة    205/    4،  حوي  الاهحي   84/    1الع   
 . 82/    1 ح ات الحو   

 يف ازن ق ُّ ابم صفة الن  صلا ) عليم وسلل ان طءيح إمس عيل  ن أيب خ لد  412،  411/    6يف البخ  ي    -90
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حدي م يف    -ف ن أعلل    -اخالفوا يف او م  واألص ُّ او م يف سنة أ    وسبع . ويق لُّ ع ش إى ا   عد ال م ن   
 ُّ ا ن أيب خ لد. ال ا  الفاة، وآخء ان حدث عنم

 91عبك هللا بن عَر بن اخلطاب بن نفيل العكوي   -4

عدي  ن كع   ن لؤي  ن غ ل ، اإلا م، القدوة،  يخ اإلسالم،    ا ن عبد العزى  ن  ايح  ن قءط  ن  زاح  ن
واساحصغ ء يوم أحد،  ، مث و كء ا  أ يم ومل ُيالل،  . أسلم وهو صغريأ و عبد الءمحن القء مي، العدوي، از مي، مث ازدين
 فأول غزوا م اخلندت، ووو  ن ابي  ةت الشجءة.

 وأام وأم أم ازؤان  حفصةُّ زين   نت اظعو   أخت ع م    ن اظعو  اسم مي.

وعنُّ أ يم، وأيب   ء، وع م  ، وعلمي، و الل، وصهي ،    -صلا ) عليم وسلل  - وى علم  ك ريا افع  عن الن   
وا ن افعود، وع م    ن طل ة، وأسلل، وحفصة أخام، وع اشة،  وع اء  ن   يعة،   وزيد  ن اث ت، وزيد عمم، وسعد، 

 . ق ل أ و   ء  ن ال قميُّ ك     عة، خيض  ابلصفءة،  ويف ن ة. 92وغريول

 وق ل ا ن يونسُّ  هد ا ن عمء فا  اصء، واخاه هب ، و وى عنم أك ء ان أ  ع  نفف  ان أوله . 

.    93يوم أحد، وأا ا ن أ    عشءة سنة، فلل جيزين   -صلا ) عليم وسلل  -ضت علا  سول )  ق ل عبد )ُّ عحء  
 وعءضت يوم اخلندت وأا ا ن مخس عشءة سنة، فأك زين، ف  نت أول اش  كام يف القا ل. 

عليم وسلل  صلا ) - 94وق ل أ و إس  تُّ عن ال ا ، ق لُّ عءضت أا وا ن عمء يوم  د ، ف ساصغءا  سول ) 
 وق ل جم ودُّ  هد ا ن عمء الفا ، ولم عشءو  سنة.  -

-إذا  أى  ؤاي، قصه  علا  سول )    -صلا ) عليم وسلل  -وق ل عبد )ُّ ك   الءكل يف حي ة  سول )  
 وكنت غالا  عزاب   اب، ف نت أام يف ازفجد.  -صلا ) عليم وسلل 

 
، الزودُّ  1496،  120وا   عدو ، طبق ت خليفةُّ ت    350، نف  قءي ُّ  188  -  142/    4و  373/    2ا*( طبق ت ا ن سعد  -91

، اسءح  490،  249/    1، ازعءفة والا  يخ  155،  154/    1، الا  يخ الصغري  125و  2/    5، الا  يخ ال بري  442،  24احمل ُّ  ،  189
  1، ي يخ  غداد،  950، االسايع مُّ  152، مجهءة أنف م العءمُّ  7/    2و  292/    1، اذلية  556/    3، ازفاد ك  107/    5والاعديل  

، ك ا  األصول  165  -  11، ي يخ ا ن عف كءُّ اصو ة اجملم ُّ  238/    1    ك ل الص ي    ، اسم   49، طبق ت الفقه  ُّ  171  /
9    /64 

/   3، ي يخ اإلسالم  713، هتحي  ال م لُّ  28/    3، وفي ت األعي    278/    1/    1، هتحي  األمس   واللغ ت  277/    3أسد الغ  ة    -92
، العقد  346/    9، جمم  الزوااد  4/    9، البداية والنه ية  154/    1ن    م، اءآة اس  168/    2،  حوي  الاهحي   83/    1، الع   177
، خالصة  192/    1، النجوم الزاوءة  328/    5، هتحي  الاهحي   347/    2، اإلص  ة  1827، غ ية النه يةُّ ت  215/    5ال م   

 .81/    1،  ح ات الحو   175 حوي  ال م لُّ  
 ة اخلندت، وا امُّ وعءضت يوم اخلندت وأا ا ن مخس عشءة سنة، فأك زين. يف ازغ زيُّ ابم غزو   302/    7أخءكم البخ  ي    -93
 . 143/    4يف ازغ زيُّ ابم عدة أص  م  د ، ووو يف ر الطبق ت ر    226/    7أخءكم البخ  ي    -94
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 الن  ، ف ذا ومي اطوية كطمي الب ء، وهل  قءو  كقءو  الب ء، فءأيت فيه  اس   فءأيت كأ  ال   أ ي ين، فحوب  يب إى
 قد عءفاهل. فجعلت أقولُّ أعوذ ابن ان الن  . فلقين  الي، فق لُّ لن  ءا .

فق لُّ انعل الءكل عبد )، لو ك      -صلا ) عليم وسلل  -فحكءهت  ذفصة، فقصاه  حفصة علا  سول )  
. وعند اف  فيمُّ اإ  عبد )  كل ص ي(. وأكءم هب     95.ف     عد ذلي ال ين م ان الليل إال القليلر. يصلمي ان الليل(  

 ان  ه دة. 

وع ش سنوات قليلة ا    96إن َن أَل  شباب قريش لنفس  عن الكنيا عبك هللا بن عَر وق ل ا ن افعودُّ  
الن  صلا ) عليم وسلل، ل ّنم ك   أك ء الص   ة  شّبه   م، أل  اذّ   شّب  يف قلبم، فغدا منوذك  ااجّفدا يف الفّنة  

 واإل ّب   والعب دة واسود وال ءم. 

 97  ابن هاشم بن عبك َنا احلسن بن علي بن أيب طالب بن عبك املطلب  - 5

وسبطم، وسيد  ب م أول اسنة، أ و حممد القء مي،    -صلا ) عليم وسلل  - سول )     نةوو اإلا م الفيد،  ُي
 اهل مشمي، ازدين، الشهيد. 

 .  98ولد يف  عب  ، سنة ثالث ان اهلجءة. وقيلُّ يف نصف  اض   . وعّح عنم كّد    ب   

 وحفا عن كّد  أح ديّ، وعن أ يم وأام. 

اذو ا    وأ و  غفلة،  وسويد  ن  اذفن،  اذفن  ن  ا نم   عنمُّ  نب  ة،    99حدث  وأصبغ  ن  والشع ،  الفعدي، 
  100وازفي   ن  بة. وك   يشبم كد   سول ) صلا ) عليم وسلل كم  ق ل أ و ك يفة  

 
 صلا ) عليم يف الاهجدُّ ابم فضل قي م الليل، وابم ان  ع   ان الليل، فصلا، ويف فض ال أص  م الن    6،  5/    3أخءكم البخ  ي  -95

الءو ، وابم االخح علا   ازن م، وابم االان وذو م  الاعبريُّ ابم االسا ت ودخول اسنة يف  وسللُّ ابم ان ق  عبد )  ن عمء، ويف 
 ( يف ازن ق . 3825( يف فض ال الص   ةُّ ابم فض ال عبد )  ن عمء، والرتاحي ا2479اليم  يف النوم، وأخءكم افلل ا

 . ووو يف ر الزود ر ألمحد. 294/    1، ور اذلية ر  144/    4  ا ن سعد  -96
، الا  يخ  326،  293،  66،  57،  46،  45،  19،  18، ازخ ُّ  1968،  1482،  822،  8، طبق ت خليفةُّ ت  46نف  قءي ُّ    -97

، اذلية  181/    3، اءو؛ الحو   6، اش وري علم   األاص  ُّ ت  19/    3، اسءح والاعديل  158/    5، ي يخ الط ي  286/    2ال بري  
م، ك ا     244/    4، ي يخ ا ن عف كء  138/    1، ي يخ  غداد  383، االسايع مُّ  39،  38، مجهءة أنف م العءمُّ  35/    2

،  158/    1/    1، هتحي  األمس   واللغ ت  97،  5/    3، اعجل الط اين  460/    3، ال  ال  9/    2، أسد الغ  ة  36،  27/    9األصول  
/    12آ، الوايف ابلوفي ت    140/    1،  حوي  الاهحي   216/    2، ي يخ اإلسالم  271حي  ال م لُّ  ، هت 65/    2وفي ت األعي    

/    1، اإلص  ة  157/    4، العقد ال م   174/    9، جمم  الزوااد  45و  33و  14/    8، البداية والنه ية  122/    1، اءآة اسن    107
، هتحي  ا ن  56،  55/    1،  ح ات الحو   67 حوي  ال م لُّ  ، خالصة  187، ي يخ اخللف  ُّ  295/    2، هتحي  الاهحي   328

 . 202/    4عف كء  
 ، وإسن د  ص ي 299/    9( والبيهقمي  1061( وإسن د  ص ي . وا ن حب   ان حديّ أنس ا2841أخءكم أ و داود ا   -98
  ص ف يف ازطبو  إى ر أيب اسوزا  ر واسل أيب اذو ا ُّ   يعة  ن  يب  .   -99
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 ؟ -لل صلا ) عليم وس -و وى أمحد عن أيب اذو ا  أنم ق ل لل فنُّ ا   حكء ان  سول ) 

 لع هب ،    -صلا ) عليم وسلل    -ق لُّ أذكء أين أخحت اءة ان اء الصدقة، فجعلاه  يف يّف، فنزعه   سول )  
ال حتل لنا    - ل حمَك    - إا  فجعله  يف الامء. فقيلُّ اي  سول )! وا  ك   عليي ان وح  الامءة هلحا الص ؟ ق لُّ  

 .  الوكقة 

 ي إى ا  ال يءيبي، ف   الصدت طمأنينة، وال حم  يبة( . ق لُّ وك   يقولُّ اد  ا  يءيب

 . 101( ، اذديّ   ...وك   يعلمن  وحا الدع  ُّ االلهل اودين فيمن وديت  

فق لُّ اأ وين ا ين  ا  مسيامو ؟( . قلتُّ    -صلا ) عليم وسلل  -وعن علمي ق لُّ ز  ولد اذفن، ك    سول )  
 . 102( ، وذكء اذديّ   ... حءم. ق لُّ ا ل وو حفن 

الن    أّذ  يف أذ  اذفن   -صلا ) عليم وسلل  -ولد يف نصف  اض  ، سنة ثالث، ويف  عب   أص . وأ  
 . 103ابلصالة ح  ولد  

 .  104عّح عن اذفن واذف  كبش  كبش   -صلا ) عليم وسلل -وعن ا ن عب سُّ أ  الن   

ق م وعلمي مي العصء، مث  أ و   ء  الغلم  ،  وعن عقبة  ن اذ  ث، ق لُّ صلا  ن   يلع  ا   شي  ، فءأى اذفن 
 وعلمي يابفل.  105ليس  بيم  علمي   ... فأخح  أ و   ء، ف ملم علا عنقم، وق لُّ  يب  بيم الن  

وك   لم ا  نة عند ع لية عند كّد  فقد ق ل ا ن الز ريُّ  أيت اذفن طيت الن  صلا ) عليم وسلل ووو س كد،  
  106فيفء؛ لم     كليم حىت خيء؛ ان اس ن  اآلخء  يءك  علا ظهء ، وطيت ووو  اك ، 

 
يف ازن ق ُّ ابم صفة الن  صلا ) عليم وسلل.    411/    6) الفواامي، وقولم وحا أخءكم البخ  ي يف ر ص ي م ر  وو وو   ن عبد  -100

 أليب ز عة.   587/    1ووو يف ر ي يخ داشح ر  
 ن  ق ل ر  وا امُّ وع فين فيمن ع فيت، و ولين فيمن  وليت، واب ك يل فيم  أعطيت، وقين  ء ا  قضيت، إنم اليحل ان واليت ر، و   -101

 ، وإسن د  ص ي . 200/    1 ب  كت   ن  و ع ليت ر ووو يف ر ازفند ر  
، وزاد  52/    8( وأو د  اهلي ممي يف ر اجملم  ر  2776( و ا2775( و ا2774( و ا2713، والط اين ا118و  98/    1أخءكم أمحد      -102

 ( . 2227ووو ثقة، وص  م ا ن حب   ا  نفبام للبزا ، وق لُّ و ك ل أمحد والبزا   ك ل الص ي  غري و نئ  ن و نئ،
( ،  2578( ، والط اين ا1514( ، والرتاحي ا5105، وأيب داود ا392،  9/    6( ، ور ازفند ر  7986ووو يف ر ازصنف ر ا  -103

ةفة ازودود ر  ، ولم   ود ان حديّ ا ن عب س عند البيهقمي يف ر  ع  االمي   ر ياقوى  م نقلم عنم ا ن القيل يف ر  305/    9والبيهقمي  
 ( . 31إل ا

، وإسن د  ص ي ، وص  م  166/    7( ، والنف امي  2566( يف االض حميُّ ابم يف العقيقة، والط اين  ءقل ا2841أخءكم أ و داود ا  -104
 ا ن دقيح العيد، ولم   ود ان حديّ أنس،  

صلا ) عليم وسللُّ ابم ان ق  اذفن  يف فض ال أص  م الن     75/    7كحا األصل ر  بيم ر ابلءف ، ووو كحلي يف البخ  ي    -105
 .168/    3( ، واذ كل  2527واذف ، وأخءكم الط اين ا

 ، وأعلم  علمي  ن ع  س. 175/    9إسن د  ضعيف لضعف علمي  ن ع  س و يخم، وأو د  اهلي ممي يف ر اجملم  ر    -106
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 .  107اذفن  ن علمي  -عليم الصالة والفالم  -ويقول أنسُّ ك   أ بههل ابلن  

وال  ء  اعال  حمبة كد  كم  ق ل أس اةُّ ك   الن  صلا ) عليم وسلل طخحين واذفن، ويقولُّ اللهل إين  
الن     108أحبهم ، فأحبهم   اللهل إين أحبم، فأحبم، وأح  ان ُيبم    - عليم وسلل  صلا )-. وق ل  .    109لل فنُّ 

 .  110ف    أ و وءيءة يءددُّ ا   أيت اذفن إال داعت عيين  

علا ازن ، واذفن إى كنبم، ووو يقولُّ اإ  ا ين وحا   -صلا ) عليم وسلل  -ق ل أ و   ءةُّ  أيت  سول )  
 .  111ان ازفلم (  سيد، ولعل ) أ  يصل   م    ف ا  

  112ويقولُّ ااذفن واذف  سيدا  ب م أول اسنة( . 

الن    أ           -صلا ) عليم وسلل  -ويف يف اشهد الفت، أ   مس  حفين  يب مي، فق ل ألامُّ اأمل  علممي 
 .  113يؤذيين(  

  ( س ل  سول  وسلل  -وز   عليم   ( واذف-صلا  ااذفن  ق لُّ  إليي؟  أح   أول  ياي  أي   ُّ  . وَّان  ( 
 . 114  يشَنَا، ويضَنَا إلي  

الن    اساأذ    ّم أ     -صلا ) عليم وسلل  -يقول ححيفةُّ مسعت  الليلة،  قبل وح   ينزل  يقولُّ اوحا الي مل 
اسنة(ر  وأ  اذفن واذف  سيدا  ب م أول  اسّنة،  أول  .وإذا أ صء    115يفلل علمي، ويبشءين    ف طمة سّيدة نف   

 .  116اذفن واذف ، فق لُّ االلهل إين أحبهم ، فأحبهم (  

 
اعمء، عن الزوءي، عن أنس.. ووحا سند ص ي ،    ( ان طءيح2543( ، والط اين ا3778( ، والرتاحي ا20984أخءكم عبد الءزات ا  -107

 وق ل الرتاحيُّ حفن ص ي . 
/   4، وا ن سعد  210/    5يف فض ال أص  م الن  صلا ) عليم وسللُّ ابم ذكء أس اة  ن زيد، وأمحد    70/    7أخءكم البخ  ي    -108

62 . 
 .331و  249/    2أسن د  ص ي ، ووو يف ر ازفند ر    -109
 . 53/    2أخءكم أ و نعيل    -110
( ، والنف امي  3775يف فض ال أص  م الن  صلا ) عليم وسللُّ ابم ان ق  اذفن واذف ، والرتاحي ا  74/    7أخءكم البخ  ي      -111

 . 51و  49و  44و  38/    5( ، وأمحد  2593( و ا2592( و ا2588( ، والط اين ا4662، وأ و داود ا107/    3
،  71/    5( ، وأ و نعيل  2612( و ا2610، والط اين ا84و  44و  62و  3/    3( ، وأخءكم أمحد  3768الرتاحي وص  م ا  -112

، كلهل ان طءيح عبد الءمحن  ن أيب 644/    2، والففوي يف ر ي خيم ر  167،  166/    3، واذ كل  90/    11و  207/    4واخلطي   
 نعل، عن أيب سعيد.

 سن د  انقط . ُّ إ201/    9( ، وق ل اهلي ممي يف ر اجملم  ر  2847أخءكم الط اين  قل ا  -113
 ( ، ويوسف  ن إ ءاويل ضعيف. 3772أخءكم الرتاحي ا  -114
، ووافقم  151/    3، وإسن د  ص ي ، وص  م اذ كل  372/    6، واخلطي   391/    5( ، وأخءكم أمحد  3781حفنم الرتاحي ا   -115

 ( ، ل نم اخاصء . 2229الحو ، وص  م ا ن حب   ا 
 ( ، وقد  قدم. 3782وو يف ر سنن الرتاحي ر ا  -116
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وقد ك   وحا اإلا م سيدا، وسيم ، مجيال، ع قال،  زين ، كوادا،  دح ، خريا، دين ، و ع ، حماشم ، كبري الشأ .  
 وك   يعطمي الءكل الواحد ا اة ألف. 

 زدينة إى ا ة، و  ابم  ق د اعم. وقيلُّ إنم حج مخس عشءة اءة، وحج ك ريا انه  ا  ي  ان ا
كلل حفن  وحفين  وف طمة   ف  ، مث ق لُّ االلهل وؤال  أول   -صلا ) عليم وسلل  -عن أم سلمةُّ أ  الن   

 .  117 ي  وخ ص ، اللهل أذو  عنهل الءكس، وطهءول  طهريا(  
الن    ا   ق لُّ كن   وءيءة،  أيب  عليم وسلل  -وعن  العش   -صلا )  اذفن يف صالة  إذا سجد،  ك   ف      ، 

واذف  علا ظهء ، ف ذا  ف   أسم،  فعهم   فع   فيق ، مث إذا سجد، ع دا. فلم  صلا، قلتُّ أال أذو  هبم  إى أاهم ؟  
 .  118ق لُّ ف قت  ءقة، فلل يزاال يف ضواه  حىت دخال علا أاهم   

 ال حفن  أو حفين ، فاقدم، فوضعم، مث  ووو ح  -صلا ) عليم وسلل  -عن انس ق لُّ خء؛ علين   سول )  
ك  يف الصالة، ففجد سجدة أط هل ، فءفعت  أسمي، ف ذا الص  علا ظهء ، فءكعت يف سجودي. فلم  قضا صال م،  

 . 119ق لواُّ اي  سول )، إني أطلت! ق لُّ إ  ا ين ا ةلين، ف ءوت أ  أعجلم حىت يقضمي ح كام 
-فن، فلقيلن  أ و وءيءة، فق لُّ أ ين أقّبل اني حيّ  أيت  سول )  اوعن عمري  ن إس  ت، ق لُّ كنت ا  اذ

 . 121، فقّبل سء م   120يقّبل. فق ل  قميصم  -صلا ) عليم وسلل 
 ق ل كءيء  ن ح زمُّ قال علمي، فب ي  أول ال وفة اذفن، وأحبو  أ د ان ح  أ يم. 

إى اع وية. ف ا  اذفن إى اع وية يف الصل  وق ل ال ل ُّ فوليه  سبعة أ هء وأحد عشء يوا ، مث سلل األاء  
122  . 

ا ط ال وق دة  الءسول صلا ) عليم وسلل مث اصب وا  اطف ال حول  ا ط ل ك نوا  وحا ا ل حمي عن افرية  ك ل 
 واامة. 

 123عبك هللا بن حنظلة الغسيل األنواري   - 6
الءمحن األنص  ي، األوسمي، ازدين، ان صغ   وو ا ن أيب ع اء الءاو  عبد عمءو  ن صيفمي  ن النعم  ، أ و عبد 

 الص   ة. 

 
( ، والط ي يف ر  2666( و ا2665( و ا2664والط اين ا  304،  298/    6حديّ ص ي   طءقم و واود ، ووو يف ر ازفند ر    -117

 ان طءيح  هء  ن حو  ، عن أم سلمة.   67/    22 ففري  ر  
 . 181/    9، وانظء ر اجملم  ر  513/    2ر    ، ووافقم الحو . ووو يف ر ازفند167/    3ص  م اذ كل     -118
يف الاطبيحُّ ابم ول جيوز أ    و  سجدة أطول    230،  229/    2، والنف امي  494،  493/    3إسن د  ص ي ، ووو يف ر ازفند ر    -119

 . 181/    9ان سجدة. ويف الب م  ن و  عن أنس عند أيب يعلا كم  يف ر اجملم  ر  
  شف عن  طنم، فقبل سء م. ( أيُّ  ف  قيمصم، وال ن حب  ُّ ف4ا-120
 ( ، وا ُّ عدة، عنم. 2764( و ا2580، والط اين ا493و  488و  427و  255/    2( أخءكم أمحد  5ا-121
 223/    4، ور هتحي  ا ن عف كء ر  14/    8، ور البداية ر  160و  159/    5( ر الط ي ر  3ا-122
،  263/    1، ازعءفة والا  يخ  68/    5الا  يخ ال بري  ،  424،  403، احمل   2023، طبق ت خليفةُّ ت  65/    5ا*( طبق ت ا ن سعد    -123

، ي يخ  676، هتحي  ال م لُّ  218/    3آ، أسد الغ  ة    74/    9، ي يخ ا ن عف كء  892، االسايع مُّ  29/    5اسءح والاعديل  
 . 165 لُّ  ، خالصة  حوي  ال م193/    5، هتحي  الاهحي   299/    2م، اإلص  ة    139/    2،  حوي  الاهحي   28/    3اإلسالم  
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الشهيد الحي ي و  كنب  اسادالال هبحا،    ، فلو غفل  124اساشهد أ و  يوم أحد، فغفلام ازالا ة ل ونم كنب   
 يطو  ابلبيت علا اقة.  -صلا ) عليم وسلل -وقد  أى الن   ل    حفن . 

 )  ن أيب ا ن سل إسن د  حفن. وووُّ ا ن مجيلة  نت عبد 

 125عبك هللا بن عباس البحر أبو العباس اهلامشي    - 

العب س عبد )، ا ن عل  سول )   الاففري، أ و   -صلا ) عليم وسلل  -وو ح  األاة، وفقيم العصء، وإا م 
وامسم عمءو  ن عبد ان    ن قصمي  ن كالم  ن اءة  ن كع   ن لؤي  ن    ،126العب س  ن عبد ازطل   يبة  ن و  ل

 ين و  ل، قبل ع م اهلجءة   الث    127اولد ُّ  شع    .- ضمي ) عنم  -غ ل   ن فهء القء مي، اهل مشمي، از مي، األاري  
 سن .

  وا ان ثالث   هءا، وحّدث عنم جبملة ص ذة.  -صلا ) عليم وسلل  -ص   الن  

نُّ عمء، وعلمي، واع ذ، ووالد ، وعبد الءمحن  ن عو ، وأيب سفي   صخء  ن حءم، وأيب ذ ، وأيب  وحدث ع
وأام  ومي أم الفضل لب  ة  نت اذ  ث  ن حز   ن جبري اهلاللية،   ن كع ، وزيد  ن اث ت، وخلح. وقءأ علاُّ أيب، وزيد.  

 ان والل  ن ع اء. 

العب س   أك ولُّ  أوالد   اخللف      -ي ت  و م ك      -ولم مج عة  أ و  والفضل، وحممد،    -ووو أصغءول    -وعلمي 
 وعبيد )، ولب  ة، وأمس  . وك   وسيم ، مجيال، اديد الق اة، اهيب ، ك ال العقل، ذكمي النفس، ان  ك ل ال م ل.

 
ان طءيح ا ن إس  ت ووحا سند كيد، وص  م اذ كل، وأقء    15/    4، والبيهقمي  205،  204/    3أخء؛ اذ كل يف ر ازفاد ك ر     -124

 . 23/    3الحو ، ولم   ود ان حديّ ا ن عب س عند الط اين  فند حفن، كم  ق ل اهلي ممي يف ر اجملم  ر  
،  24،  16، احمل ُّ  188، الزودُّ  2605،  1485،  821، طبق ت خليفةُّ ت  62، نف  قءي ،  365/    2طبق ت ا ن سعد      -125

، ازعءفة  55،  27/    3، أنف م اال ءا   137،  127،  126/    1، الا  يخ الصغري  3/    5، الا  يخ ال بري  378،  292،  289،  92
،  19، مجهءة أنف م العءمُّ  314/    1، اذلية  533/    3، ازفاد ك  116/    5، اسءح والاعديل  493،  270،  241/    1والا  يخ  

 238/    9، ي يخ ا ن عف كء  239/    1، اسم      ك ل الص ي    173/    1، ي يخ  غداد  933، وانظء الفهءس، االسايع مُّ  20
 .  274/    1/    1، هتحي  األمس   واللغ ت  20/    1، اذلة الفريا   290/    3، أسد الغ  ة  63/    9م، ك ا  األصول  

،  41، اعءفة القءا ُّ  76/    1، الع   37/    1،  حكءة اذف ا  30/    3، ي يخ اإلسالم  698، هتحي  ال م لُّ  62/    3وفي ت األعي      -126
،  330/    2، اإلص  ة  1791، غ ية النه يةُّ ت  190/    5، العقد ال م   295/    8م، البداية والنه ية    156/    2هتحي  الاهحي   
 . 172، خالصة  حوي  ال م لُّ  182/    1، النجوم الزاوءة  114/    4، ازط ل  الع لية  276/    5هتحي  الاهحي   

 ع    فء الش ، ك   انزل  ين و  ل غري اف كنهل، ويعء   شع  أيب يوسف، ووو الشع  الحي أوى إليم  سول ) صلا )    -127
 عليم وسلل و نو و  ل ز  ة لفت قءي  علا  ين و  ل، وكابوا الص يفة.
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قال:   ك   طفال ح  اناقل ا ن عب س ا  أ ويم إى دا  اهلجءة سنة الفا ، وقد أسلل قبل ذلي، ف نم ص  عنم أنم 
 . 128رأسي، ودعا يل ِبحللم  -صلى هللا علي  وسلم  -َسح النيب 

ازخء؛ وخء؛، ف ذا  و  اغطا، ق لُّ ان صن  وحا؟ . فقلتُّ أا.    -صلا ) عليم وسلل  -ق لُّ دخل  سول )  
 .  129فق لُّ االلهل علمم أتويل القءآ ( 

يصلمي ابلن س نت، فمء ت   -صلا ) عليم وسلل  -وق لُّ أقبلت علا أي ، وقد اوزت االحاالم، و سول )  
   يدي  عض الصف، فنزلت، فأ سلت االي   ء  ، ودخلت يف الصف، فلل ين ء ذلي علمي أحد. وك   ذلي يف حجة  

 .  131عشر   وأا ابن  -صلى هللا علي  وسلم -َويف النيب  وقال:  .130الودا .  

   132  وقبض وأا ابن عشر حجج -صلا ) عليم وسلل -وق لُّ مجعت احمل ل يف عهد  سول ) 

وأا ا ن مخس عشءة سنة،    -صلا ) عليم وسلل  -وعن سعيد  ن كبري، عن ا ن عب س، ق لُّ  ويف  سول )  
 .  133وأا خا  

الشع ، و نو و  ل   أنم ولد يف  الواقديُّ ال خال   قبل خءوكهل انم  يفري، وذلي قبل ق ل  حمصو و ، فولد 
   اهلجءة   الث سن . ووحا أثبت    نقلم أ و  شء يف سنم.

دع ك يوا ، فمف    -صلا ) عليم وسلل  -إين  أيت  سول )    مث إ  عمء دع  ا ن عب س، فقء م، وك   يقولُّ
صلا )  -لءسول )    ق ل ا ن عب سُّ وضعت .    134ويل   أسي، و فل يف فيي، وق لُّ االلهل فقهم يف الدين، وعلمم الاأ

 .  135ودع  يل  سول ) ابذ مة اء     وضو ا، فق لُّ االلهل فقهم يف الدين، وعلمم الاأويل( .   -عليم وسلل 

 
يف فض ال الص   ةُّ ابم    78/    7يف العللُّ ابم قول الن  صلا ) عليم وسللُّ ر اللهل علمم ال ا م ر و  155/    1أخءكم البخ  ي     -128

( والبالذ ي يف ر  10588( والط اين ا166( وا ن ا كم ا3824يف أول كا م االعاص م، والرتاحي ا  208/    13ذكء ا ن عب س و
  عن ع ءاة، عن ا ن عب س ق لُّ ضمين الن  صلا ) عليم وسلل إى صد  ،  كلهل ان طءيح خ لد اذحا  29/    3أنف م اال ءا  ر  

ان طءيح عمءو  ن دين   عن ط ووس، عن ا ن عب س ق لُّ دع ين  سول )    365/    2وق لُّ ر اللهل علمم اذ مة ر وأخءكم ا ن سعد  
  ا م ر. صلا ) عليم وسلل، فمف  علا اصي  وق لُّ ر اللهل علمم اذ مة وأتويل ال

 ، وص  م، و عقبم ازؤلف يف خماصء ، فق لُّ  بي  فيم ل . 537/    3أخءكم اذ كل يف ر ازفاد ك ر     -129
   264/    1( ، وأمحد  504وافلل ا  472/    1والبخ  ي    155/    1أخءكم ا لي يف ر ازوطأ ر     -130
 ان طءت عن أيب  شء، عن سعيد  ن كبري عن ا ن عب س.   357و  337و  287و  253/    1إسن د  ص ي  أخءكم أمحد    -131
 س ق لُّ  ويف  سول ) صلا ) عليم وسلل  ان طءيح  عبة، عن أيب  شء، عن سعيد  ن كبري، عن ا ن عب  148/    2أخءكم الطي لفمي    -132

 ( ان طءيح  عبة  م  10577وأا ا ن عشء سن  خماو ، قد قءأت احمل ل ان القءآ . وأخءكم الط اين ا
 ( وص  م اذ كل علا  ءط الشيخ ، ووافقم الحو . 10578، والط اين ا533/    3، واذ كل  149/    2أخءكم الطي لفمي     -133
 .37/    3ذ ي يف ر أنف م اال ءا  ر  أخءكم البال  -134
ان    28/    3ان طءيح الق سل  ن ا لي، عن عبد ازلي، عن عط  ، عن ا ن عب س، وأخءكه  البالذ ي    365/    2أخءكم ا ن سعد    -135

 مة اء  . ( ان طءيح عط   عن ا ن عب س ق لُّ دع  يل  سول ) صلا ) عليم وسلل أ  أو ا اذ 3823طءيح ُيىي  ن آدم وللرتاحي ا
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 وعن اف ، عن ا ن عمء، اءفوع ُّ اإ  ح  وح  األاة ا ن عب س(  

فلم   ويف   ال ب  ،  الص   ة  العلل ان  ق ل لءكل ان األنص  ُّ ولل    -صلا ) عليم وسلل  - سول )  وطل  
ف  ل اليوم ك ري، فق لُّ واعجب  لي اي ا ن عب س! أ ءى الن س ُيا كو     -صلا ) عليم وسلل  -نفأل أص  م  سول )  

ألة، ف   ك    ذلي، وأقبلت علا ازف  136فرتك    ان  ءى؟  -والفالم    عليم الصالة-إليي، ويف الن س ان أص  م الن   
ليبلغين اذديّ عن الءكل، ف  يم ووو ق ال، فأ وسد  داامي علا اب م، فاففين الءي  علمي الرتام، فيخء؛، فرياين، فيقولُّ اي  
ا ن عل  سول )! أال أ سلت إيل ف  يي؟ فأقولُّ أا أحح أ  آ يي، فأسألي. ق لُّ فبقمي الءكل حىت  آين وقد اكام   

 . 137لفىت أعقل اين  الن س علمّي، فق لُّ وحا ا

ويف قصة  ظهء نب وام، ق ل سعيد  ن كبريُّ ك   اس ان ازه كءين قد وكدوا علا عمء يف إداام ا ن عب س  
دو ل. ق لُّ وك   يفألم، فق ل عمءُّ أا  إين سأ ي ل اليوم انم ا   عءفو  فضلم. ففأهلل عن وح  الفو ةُّ }إذا ك   نصء  

أاء ) نبيم إذا  أى الن س يدخلو  يف دين ) أفواك  أ  ُيمد  ويفاغفء . فق ل عمءُّ  [ ، فق ل  عضهلُّ  1){ ]النصءُّ  
 .  138اي ا ن عب س،   لل. فق لُّ أعلمم اىت ميوت، أيُّ فهمي آياي ان ازوت، ففب  فمد   ي واساغفء   

وعن ع اء  ن سعد  ن أيب وق إلُّ مسعت أيب يقولُّ ا   أيت أحدا أحضء فهم ، وال أل  لب ، وال أك ء علم ،  
وال أوس  حلم  ان ا ن عب س، لقد  أيت عمء يدعو  للمعضالت فيقولُّ قد ك  ت اعضلة، مث ال جي وز قولم، وإ  حولم  

 . 139ألول  د   

يقء ول  أد كت  وا ان مخس ا اة ان    وعن ط ووس، ق لُّ فلل يزل  فخ لفو ،  ا ن عب س،  إذا ذاكءوا  الص   ة، 
 حىت يناهوا إى قولم. 

  -صلا ) عليم وسلل  -وعن ع ءاة، ق لُّ ك   ا ن عب س يف العلل فءا ينشح لم األاء ان األاو ، وك   الن   
 ق لُّ االلهل أهلمم اذ مة، وعلمم الاأويل( . 

  أ و   ء حممد  ن اوسا  ن يعقوم  ن ازأاو  أحد أامة اإلسالم  ُّ مج  140ق ل ا ن حزم يف كا م ااإلح  م ( 
 فا وى ا ن عب س يف عشءين كا اب. 

 
 ( يف ر الطبق ت ر ور ازفاد ك رُّ ر فرتكت ر ويف ر اجملم  رُّ ر فءكبت ر ووو ةءيف. 1ا-136
، ووافقم الحو ، وأو د   538/    3، وص  م اذ كل  542/    1، والففوي  368،  367/    2إسن د  ص ي ، ووو عند ا ن سعد    -137

 م  ك ل الص ي . ، وق لُّ  وا  الط اين و ك ل277/    9اهلي ممي يف ر اجملم  ر  
 يف ازغ زي  99/    8، وأخءكم البخ  ي يف ازن ق  و 33/    3إسن د  قوي، ووو هبحا الفند عند البالذ ي    -138
 . 369/    2وو يف ر طبق ت ا ن سعد ر      -139
 . 92/    5ُّ ر االح  م يف أصول االح  م ر    -140
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عن سعيد  ق لُّ ا ت ا ن عب س ابلط اف، فج   ط اء مل يء علا خلقام، فدخل نعشم، مث مل يء خ  ك  انم، فلم   
ال  أياه   الق ، ال يد ى ان  الو ُّ }اي  اآلية علا  فري  ا كعمي إى   ي  اضية اءضية{  دفن،  ليت وح   ازطم نة  نفس 

 .فهح  قضية ااوا ءة. 141[ ، اآلية 27]الفجءُّ 

مث  .   نعيلُّ سنة  وأ و  واهلي ل،  الواقدي،  وق ل  أو سب  وسا .  مث  ،  ا ن عب س سنة  ازديينُّ  ويف  علمي  ن  ق ل 
 وقيلُّ ع ش إحدى وسبع  سنة. واافند ( ُّ ألف وست ا اة وساو  حدي  .

لي يف االص ي  ( ُّ مخفة وسبعو . و فءدُّ البخ  ي لم ن اة وعشءين حدي  ، و فءدُّ افلل  افعة  ولم ان ذ
 أح ديّ. 

 ووحا وو اعداد  صلا ) عليم وسلل لالطف ل الحين اصب وا فيم   عد علم   وااءا  وس دة. 

 142عبك هللا بن الزبري بن العوام بن خويلك األسكي   -7

العزى  ن قصمي  ن كالم  ن اءة، أاري   ا ن أسد  ن عبد  العوام  ن خويلد األسدي  الز ري  ن  وو عبد )  ن 
ن عمة ازؤان ، أ و   ء، وأ و خبي  القء مي، األسدي، از مي، مث ازدين، أحد األعالم، واذوا ي اإلا م أيب عبد )، ا 

 وحوا يم.   -صلا ) عليم وسلل - سول ) 

اافند ( ُّ  و ان ثالثة وثالث  حدي  . ا فق  لم علا حديّ واحد، وانفءد البخ  يُّ  فاة أح ديّ، وافللُّ  
 .  143فدي  

 َّان عبك هللا أول َولود للَناجرين ِبملكينة. ولك: سنة اثنتني. 

 وك   كبريا يف العلل، والشء ، واسه د، والعب دة.  صغار الوحابة، عكاد  يف ولم ص بة،   وقيلُّ سنة إحدى.

 وقد  وى أيض  عنُّ أ يم، وكد  ألام  الصديح، وأام أمس  ، وخ لام ع اشة، وعن عمء، وع م  ، وغريول. 

 
 . 544،  543/    3، وق لُّ  وا  الط اين و ك لم  ك ل الص ي ، ووو يف ر ازفاد ك ر  285/    9أو د  يف ر اجملم  ر      -141
، الا  يخ  481،  305،  275،  58،  55،  21، احمل ُّ  1987،  1489،  69وا   عدو ، طبق ت خليفةُّ ت    237نف  قءي ُّ      -142

،  166/    6و  622،  582،  563/    5، ي يخ الط ي  56/    5ح والاعديل  ، اسء 543،  243/    1، ازعءفة والا  يخ  6/    5ال بري  
، مجهءة أنف م العءمُّ انظء الفهءس، االسايع مُّ  329/    1، اذلية  547/    3وا   عدو ، ازفاد ك    272/    3، اءو؛ الحو   187
/    4، ال  ال  242/    3غ  ة  ، أسد ال65/    9، ك ا  األصول  240/    1، اسم      ك ل الص ي    50، طبق ت الشريازيُّ  905
، ي يخ اإلسالم  682، هتحي  ال م لُّ  71/    3، وفي ت األعي    266/    1/    1، هتحي  األمس   واللغ ت  24/    1، اذلة الفريا   348

/    2، اإلص  ة  1770، غ ية النه يةُّ ت  141/    5العقد ال م     345،  332/    8م، البداية    144/    2،  حوي  الاهحي   167/    3
 . 80،  79/    1،  ح ات الحو   167، خالصة  حوي  ال م لُّ  211، ي يخ اخللف  ُّ  213/    5، هتحي  الاهحي   309

يف   243/    10يف الاففري، و  454و  229/    8يف ازن ق ، و   16/    7يف الشءم، و  27/    5يف اذج، و  391/    3انظء البخ  ي    -143
 ( يف الفض ال. 2357زف كد، و ا( يف ا554( و ا579يف الءق ت، وافلل ا   218/    1اللب س، و
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الفلم ين،   وعبيدة  عءوة،  حممد  ن  أخيم   وا ن  وعب د،  ع اء  وا ن    الفقيم،  عءوة  أخو    عنمُّ  وط ووس،  حدث 
الز ري از مي، وأ و إس  ت الفبيعمي، ووو   ن كيف  ،  البن ين، وأ و  وعط  ، وا ن أيب الي ة، وعمءو  ن دين  ، واث ت 
اين  ، وحفيدا ُّ اصع   ن اث ت  ن عبد )، وُيىي  ن عب د  ن عبد )، ووش م  ن عءوة، وف طمة  نت   وسعيد  ن 

 قءي  يف زا نم، ولم اواقف اشهودة.ازنح   ن الز ري، وآخءو . وك   ف  س 

 قيلُّ إنم  هد الرياوك ووو اءاوح، وفا  ازغءم، وغزو القفطنطينية، ويوم اسمل ا  خ لام. 

و وي  ابخلالفة عند اوت يزيد سنة أ    وسا ، وح ل علا اذج ز، واليمن، واصء، والعءات، وخءاس  ، و عض  
 الش م.

   عض العلم   يف أاءا  ازؤان ، وعد دولام زان فءقة، ف   اءوا  غل  علا ومل يفاوسح لم األاء، وان مث مل يعد
الز ري   ا ن  وقال  الز ري،  ا ن  اءوا ، وح  م  ازلي  ن  عبد  ا نم  عند اصءعم  وق م  مث اصء،  ف ساقل    - محم )  -الش م 

 ا  ع ا . ابخلالفة عبد ازلي وآلم، واساوسح هلل األاء، إى أ  قهءول  نو العب س  عد الي س

ا    -صلى هللا علي  وسلم  -قيل: إن ابن الزبري أدرك َن حياَ رسول هللا   مثانية أعوام وأربعة أشنر، وَّان َ َز
 بيت خالت  عائشة.  للولوج على رسول هللا، للون  َن  ل ، فلان يَتدد إىل

حبلا، فنففت  عبد )  قب  .  وعن وش م  ن عءوة، عن أ يم، وزوكام ف طمة، ق الُّ خءكت أمس   ح  و كءت  
أَر  بيل  أبو  الزبري، فتبسم النيب    -صلى هللا علي  وسلم  -فجاء عبك هللا بعك سبع سنني ليبايع النيب    ق لت أمس  ُّ

 . 144حديّ غءي ، وإسن د  قوي   حني ر   َقب ، مث ِبيع .  -صلى هللا علي  وسلم -

فق ل يولد هلل،  أق اوا ال  ازه كءو ،  قدم  ا ن ز   اولود  أول  ف     ذلي،  الق لة يف  يهود، حىت ك ءت  واُّ س ء ن  
الن    وأاء  ازدينة،  ا  ت  حىت  واحدة  ازفلمو    برية  ف    وسلل  -الز ري،  عليم  أذنيم    -صلا )  يف  فأذ   أاب   ء، 

 ابلصالة. 

 145شء سن ، ووكل  م  كال  ويف البخ  ي، عن عءوةُّ أ  الز ري أ ك  ولد  عبد ) يوم الرياوك فءس  ووو ا ن ع
 ر خءكت أمس    نت أيب   ء، ح  و كءت، وومي حبلا  عبد )  ن الز ري.

فقدات قب  . فنففت  عبد )  قب  . مث خءكت ح  نففت إى  سول ) صلا ) عليم وسلل لي ن م. فأخح  
  سول ) صلا ) عليم وسلل انه  فوضعم يف حجء ، مث دع   امءة.

 ل ق لت ع اشةُّ فم  ن  س عة نلامفه  قبل أ   دو ، فمضغه . مث  صقه  يف فيم. ق 

 
 ( يف اآلدامُّ ابم اسا ب م ةنيي ازولود ... ان طءيح اذ ل  ن اوسا هبحا اإلسن د. 2146أخءكم افلل ا  -144
 يف ازغ زيُّ ابم قال أيب كهل.  234/    7أخءكم البخ  ي    -145
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ف   أول  مي  دخل  طنم لءيح  سول ) صلا ) عليم وسلل. مث ق لت أمس  ُّ مث اف م وصلا عليم، ومس   عبد 
حلي الز ري. فابفل  سول ) صلا  ). مث ك   ووو ا ن سب  سن  أو مث  ، ليب ي   سول ) صلا ) عليم وسلل، وأاء   

 ) عليم وسلل ح   آ  اقبال إليم، مث ابيعم ر.  

  ءن طفال حول الن  صلا ) عليم وسلل وص    طال.  

 146عبك هللا بن احلارث بن جزء الزبيكي   -

 الص  يب، الع مل، ازعمء،  يخ ازصءي ، أ و اذ  ث الز يدي، ازصءي. 

 . لم مجلة أح ديّ،  وى عنم أامة. فلان  خر الوحابة هبا َوات،   هد فا  اصء، وس نه 

حدث عنمُّ يزيد  ن أيب حبي ، وعقبة  ن افلل، وعبيد )  ن ازغرية، وسليم    ن زايد اذضءامي، وعمءو  ن 
 .  147ك  ء اذضءامي، وآخءو .وو ا ن أخمي الص  يب حممية  ن كز  الز يدي  

   148وقد ط ل عمء ، وعممي، وا ت  قءية سفه القدو  ان أسفل اصء يف سنة ست ومث ن   

 وقيلُّ  ويف سنة سب . وقيلُّ سنة مخس ومث ن . واألول أص ، وأ هء. 

 . -و) أعلل   -لم  واية يفُّ اسنن أيب داود( و اك ا  أيب عيفا( و اسنن القزويين( 

 149عبك هللا بن السائب القرشي   -8

القء مي،  ا ن   الف ا   وأ و  الءمحن،  عبد  أ و  اءة،  يقظة  ن  ع  د  ن عمء  ن خمزوم  ن  الف ا  صيفمي  ن  أيب 
 . اقءئ ا ة، ولم ص بة و واية، عداد  يف صغ   الص   ة.150ازخزوامي، از مي 

 

 

 
/   3، ازفاد ك  30/    5، اسءح والاعديل  268/    1، ازعءفة والا  يخ  2715،  495، طبق ت خليفةُّ ت  497/    7طبق ت ا ن سعد    -146

 . 101/    1، الع   263/    3، ي يخ اإلسالم  672، هتحي  ال م لُّ  203/    3، أسد الغ  ة  883، االسايع مُّ  6/    2، اذلية  633
كءة اذبشة، وأتخز عود  انه ، وأول اش ود  ازءيفي ، واساعملم الن  صلا ) عليم وسلل علا  ك   قدمي اإلسالم، ووو ان اه    -147

 .388/    3، ور اإلص  ة ر  495/    3، ور االسايع م ر  119/    5( ، ارتكل يف ر أسد الغ  ة ر  1072االمخ س، كم  يف ص ي  افلل ا
 . 633/    3ر ازفاد ك ر     -148
  1، ازعءفة والا  يخ  126/    1، الا  يخ الصغري  8/    5، الا  يخ ال بري  2506،  110طبق ت خليفةُّ ت  ،  445/    5طبق ت ا ن سعد     -149

، أسد الغ  ة  246/    1، اسم      ك ل الص ي    915، االسايع مُّ  143، مجهءة أنف م العءم  65/    5، اسءح والاعديل  247  /
،  409/    9، جمم  الزوااد  147/    2،  حوي  الاهحي   42ءفة القءا ُّ  ، اع29/    3، ي يخ اإلسالم  685، هتحي  ال م لُّ  254/    3

 . 168، خالصة  حوي  ال م لُّ  229/    5، هتحي  الاهحي   314/    2، اإلص  ة  1775، غ ية النه يةُّ ت  163/    5العقد ال م   
،  212/    1ن احمل ضءة  ، حف178/    5، هتحي  الاهحي   291/    2، اإلص  ة  177/    1م، اءآة اسن      136/    2= الاهحي   -150

 . 97/    1،  ح ات الحو   164خالصة  حوي  ال م لُّ  
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 151أن  بن َال  بن النضر بن عَضم األنواري   -9

ا ن زيد  ن حءام  ن كندم  ن ع اء  ن غنل  ن عدي  ن النج  . اإلا م، ازف ، ازقءئ، احملدث،  اوية اإلسالم،  
وقءا ام ان النف  ، و لميح ،    -صلا ) عليم وسلل  -  خادم رسول هللاأ و محزة األنص  ي، اخلز كمي، النج  ي، ازدين،  

الن   152  و بعم، وآخء أص   م اوي. عليم وسلل  - وى عنُّ  وع م  ،    -صلا )  أيب   ء، وعمء،  علم  مج ، وعنُّ 
واع ذ، وأسيد  ن اذضري، وأيب طل ة، وأام أم سليل  نت ال   ، وخ لام أم حءام، وزوكه  عب دة  ن الص ات، وأيب ذ ،  

 وا لي  ن صعصعة،  

وا ن   اذفن،  انهلُّ  عظيل،  خلح  وعنمُّ  وعدة.  النبوية،  وف طمة  وءيءة،  قال ة،  وأيب  وأ و  والشع ،  سريين، 
وا  ول، وعمء  ن عبد العزيز، واث ت البن ين، و  ء  ن عبد ) اززين، والزوءي، وقا دة، وا ن ازن د ، وإس  ت  ن عبد  
ومحيد   الايممي،  وسليم    ال ويف،  ع اء  وعمءو  ن  اذب  م،  و عي   ن  صهي ،  العزيز  ن  وعبد  طل ة،  أيب  )  ن 

 ن سعيد األنص  ي، وك ري  ن سليل، وعيفا  ن طهم  ، وعمء  ن   كء. و قية أص   م ال ق ت إى  عد  الطويل، وُيىي  
 .  153اخلمف  وا اة، 

 وقد سءد ص ح  االاهحي (  و ا ا  نفس ان الءواة عن أنس. 

ات وأا ابن عشري  -صلى هللا علي  وسلم  -وَّان أن  يقول: قكم رسول هللا   ن،  املكينة وأا ابن عشر، َو
عن سفي    ن عيينة، عن الزوءي، عن أنس،    . -صلا ) عليم وسلل  -  154وَّن أَنايت حيثثن  على خكَة رسول هللا 

وا امُّ فدخل علين  دا ا، ف لبن  لم ان   ة داكن، و ي  لم ان   ء يف الدا ، فشءم  سول ) صلا ) عليم وسلل،  
) أعه أاب   ء، فأعط   أعءا ي  عن ميينم، وق ل  سول ) صلا ) عليم  اي  سول    -وأ و   ء علا مش لم    -فق ل لم عمء  

 وسللُّ ر االمين ف المين ر. 

أمت الص بة، والزام أكمل ازالزاة انح و كء، وإى أ  ا ت،    -صلا ) عليم وسلل  -ص   الطفل أنس نبيم  
 وغزا اعم غري اءة، وابي  ةت الشجءة.

 
، الا  يخ الصغري  27/    2، الا  يخ ال بري  379،  344،  301، احمل ُّ  1455،  575، طبق ت خليفةُّ ت  17/    7طبق ت ا ن سعد    -151

 . 108، االسايع مُّ  573/    3فاد ك  ، از215، اش وري علم   األاص  ُّ ت  286/    2، اسءح والاعديل  308، ازع   ُّ  209/    1
،  151/    1، أسد الغ  ة  88/    9آ، ك ا  األصول    17/    3، ي يخ ا ن عف كء  35/    1، اسم      ك ل الص ي    51الشريازيُّ  -152

/    1،  حكءة اذف ا  339/    3، ي يخ اإلسالم  124، هتحي  ال م ل  223/    18،   ية اال م  127/    1/    1هتحي  األمس   واللغ ت  
، جمم   803، غ ية النه يةُّ ت  88/    9، البداية والنه ية  182/    1م، اءآة اسن      73/    1،  حوي  الاهحي   107/    1، الع   42

،  ح ات  35، خالصة  حوي  ال م لُّ  224/    1، النجوم الزاوءة  71/    1، اإلص  ة  376/    1، هتحي  الاهحي   325/    9الزوااد  
 .142/    3 ن عف كء  ، هتحي  ا 101،  100/    1الحو   

 ةء  يف ازطبو  إى ر ا ن نعيل ر.   -153
 ان طءت   20/    7( ، وا ن سعد  125( ا2029، وافلل ا 110/    3أخءكم أمحد    -154
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صلا ) عليم وسلل  -لُّ ال أم لي، وأين أغي  عن  د . وقد خء؛ ا   سول )  قيل ألنسُّ أ هدت  د ا؟ فق 
 .  155أاب محزة  بقلة اكانياه   -صلا ) عليم وسلل -إى  د ، ووو غالم خيدام وعن أنس، ق لُّ كّن ين الن   -

 عن ا ن ازفي ، عن أنس، ق لُّ  -وفيم ل   -و وىُّ علمي  ن زيد 

وسلل    صلا )-قدم  سول )   مثان سنني، ازدينة    -عليم  ابن  إليم،    وأا  يب  ف نطلقت  أامي  يدي،  فأخحت 
فق لتُّ اي  سول )! مل يبح  كل وال ااءأة ان األنص   إال وقد أةفي  ا فة، وإين ال أقد  علا ا  أةفي  م إال ا ين  

و حا    156، وال عبس يف وكهمي.وحا، فخح ، فليخداي ا   دا لي. ق لُّ فخداام عشء سن ، فم  ضء ين، وال سبين
 ك   يع الهل، اطف ال صغ  ا. 

 قد أز  ين  نصف  -صلا ) عليم وسلل -وقد حدث أنس، فق لُّ ك  ت يب أم سليل إى  سول ) 

 مخ  و ، و د ين  بعضم، فق لتُّ اي  سول )! وحا أنيس ا ين، أ ياي  م خيداي، ف د  ) لم. 

. فو) إ  ا يل ل  ري، وإ  ولدي وولد ولدي ياع دو  علا  و ان ا اة اليوم    اللنم أَّثر َال  وولك فق لُّ   
157  . 

وق لُّ حىت إ  كءا  يل لا مل يف الفنة اء  ، وولد    158فأخ ين  عض أولمي أنم دفن ان صل  أك ء ان ا اة  
دخل علا أم سليل، فأ ام  امء ومسن، فق لُّ اأعيدوا    -صلا ) عليم وسلل  -عن أنسُّ أ  الن     159لصل  ا اة وساة  

 اءكل يف وع ا ل، ومسن ل يف سق ا ل، ف ين ص ال( . 

ا او ة، فدع  ألم سليل وأول  ياه ، فق لتُّ اي  سول )! إ  يل  مث ق م يف احية البيت، فصلا  ن  صالة غري  
خويصة. ق لُّ اوا  ومي؟( .ق لتُّ خ داي أنس فم   ءك خري آخءة وال دني  إال دع  يل  م، مث ق لُّ االلهل ا زقم ا ال  

 وولدا، واب ك لم فيم( . 

ل  إى اقدم اذج ؛ البصءة  فعة وعشءو  ق لُّ ف ين زن أك ء األنص   ا ال، وحدثاين أاينة ا ن ُّ أنم دفن ان ص
 .  160وا اة  

 وأا  او مُّ ف خالفوا فيم، فءوى اعمء، عن محيدُّ أنم ا ت سنة إحدى و فع .

 
 ( ويف سند  ك  ء اسعفمي ووو ضعيف. 656( والط اين ا3918أخءكم الرتاحي ا  -155
ولم  امة عند   وى  عضه  الرتاحي يف اواض  اافءقة ان ر سننم ر    272،  271/    1( الرتاحي  واللفا أليب يعلا كم  يف ر اجملم  ر  2ا-156

   م ان طءيح أيب يعلا.  78/    3( ووو عند ا ن عف كء  2698( و ا2678( و ا589انظء ا
 ( يف فض ال الص   ةُّ ابم ان فض ال أنس  ن ا لي.143( ا2481أخءكم افلل يف ر ص ي م ر ا    -157
 ( يف فض ال الص   ة، دو  قولمُّ ر فأخ ين  عض أولمي ... ر. 2480، وافلل ايف الدعوات  154و  122/    11البخ  ي      -158
 وسند  حفن.   19/    7( ، وا ن سعد  653م، وأخءكم  ن و  البخ  ي يف ر األدم ازفءد ر ا   80/    3أخءكم ا ن عف كء      -159
 يف الصومُّ ابم ان زا  قوا  فلل يفطء عندول    199،  198/    4وأخءكم البخ  ي    -160
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ووو األص    -و وىُّ اعن  ن عيفا، عن ا ن ألنس  ن ا ليُّ سنة اثنا  و فع . وي عمُّ الواقدي. وق ل عدة 
 في و  عمء  علا وحاُّ ا اة وثالث سن .  161وسعيد    ُّ ا ت سنة ثالث و فع . ق لمُّ ا ن علية،-

البخ  يُّ   وانفءد  البخ  ي، وافلل علا ا اة ومث ن  حدي  .  لمُّ  ا فح  ألف   وا اا   وساة ومث نو .  اوافند (ُّ 
   م ن  حدي  ، وافللُّ  افع . 

 162عَر بن أيب سلَة بن عبك األسك القرشي   - 10

 زوم، أ و حفص القء مي، ازخزوامي، ازدين، اذبشمي ازولد. ا ن والل  ن عبد )  ن عمء  ن خم

ولدُّ قبل اهلجءة  فنا  أو أك ء، ف   أاب   ويف يف سنة ثالث ان اهلجءة، وخلف أ  عة أوالد، وحا أك ول، وولُّ  
 عمء، وسلمة، وزين ، ود ة. 

 .  163ووو ص   -صلا ) عليم وسلل -مث ك   عمء وو الحي زو؛ أام ابلن   

   164 زو؛ وقد احالل، وك ، ففأل عن القبلة للص ال  -صلا ) عليم وسلل -نم يف حي ة الن  مث إ

إل صار ربيب  أدب األَّل، وقال:  اي ب ! ادن، وسم هللا، وَّل    -صلى هللا علي  وسلم    -وقك علَ  النيب  
 . 165بيَين ، وَّل ِما يلي   

 
 ةء  يف ازطبو  إى ر سعد ر.   -161
، ي يخ  غداد  1159، االسايع مُّ  88، مجهءة أنف م العءمُّ  117/    6، اسءح والاعديل  139/    6، الا  يخ ال بري  293،  84احمل ُّ  -162

لغ ت  ، هتحي  األمس   وال183/    4م، أسد الغ  ة    116/    13، ي يخ ا ن عف كء  339/    1، اسم      ك ل الص ي    194/    1
،  307/    6آ، العقد ال م     85/    3،  حوي  الاهحي   286،  194/    3، ي يخ اإلسالم  1012، هتحي  ال م لُّ  16/    2/    1

 . 240، خالصة  حوي  ال م لُّ  455/    7، هتحي  الاهحي   519/    2اإلص  ة  
 . 459/    4اذ فا يف ر اإلص  ة ر    يف الن  حُّ ابم إن  ح اال ن أام، وإسن د  ص ي  كم  ق ل  81/    6( أخءكم النف امي  1ا  -163

ط م  لفظمُّ أ  أم سلمة ز  انقضت عدهت ،  عّ إليه  أ و   ء خيطبه  عليم، فلل  زوكم، فبعّ إليه   سول ) صلا ) عليم وسلل عمء  ن اخل
وليس أحد ان أولي امي   ودا، فأ ا  سول )  خيطبه  عليم، فق لتُّ أخ   سول ) صلا ) عليم وسلل أين ااءأة غريى، وأين ااءأة اصيبة،  

صلا ) عليم وسلل، فحكء ذلي لم، فق لُّ ر ا ك  إليه ، فقل هل ، أا  قوليُّ إين ااءأة غريى، ففأدعو ) لي، فيحو  غري ي، وأا   
ولي اي   ودا وال غ اب  ي ء   قوليُّ إين ااءأة اصيبة، ففا ف  صبي ني، وأا  قوليُّ أ  ليس أحد ان أولي امي   ودا، فليس أحد ان أ

 ذلي ر فق لت ال نه ُّ اي عمء، قل فزو؛  سول ) صلا ) عليم وسلل، فزوكم. 
( ان طءيح عبد   م  ن سعيد، عن عبد ) ا ن كع  اذمريي، عن عمء  ن أيب سلمة أنم سأل  1108أخءكم افلل يف ر ص ي م ر ا  -164

ال؟ فق ل لم  سول ) صلا ) عليم وسللُّ ر سل وح  ر الم سلمة، فأخ  م أ   سول ) صلا   سول ) صلا ) عليم وسللُّ أيقبل الص 
أا    ) عليم وسلل يصن  ذلي، فق لُّ اي  سول )ُّ قد غفء ) لي ا   قدم ان ذنبي وا  أتخء، فق ل لم  سول ) صلا ) عليم وسللُّ ر

 و) إين ال ق كل ن، وأخش كل لم ر. 
( يف اال ء ةُّ  2022يف االطعمةُّ ابم الافمية علا الطع م واالكل ابليم ، وافلل ا  458/    9، والبخ  ي  934/    4أخءكم ا لي    -165

 ( . 1858( والرتاحي ا3787ابم آدام الطع م والشءام وأح  اهم ، وأ و داود ا
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الن    الن     .-صلا ) عليم وسلل  -وحفا ذلي وغري  عن  الءض  .  -صلا ) عليم وسلل  -وك    ان    عمم 
 و وي عنُّ ا ن الز ري، ق لُّ عمء أك  اين  فنا . 

وط ل عمء ، وص    يخ  ين خمزوم. ق ل حممد  ن سعدُّ  ويف يف خالفة عبد ازلي  ن اءوا . ونقل ا ن األثريُّ أ  
   166او م ك   يف سنة ثالث ومث ن  

 167النعَان بن بشري بن سعك بن ثعلبة األنواري   -11

الع مل، ص ح   سول )   عليم وسلل  -األاري،  عبد )    -صلا )  أ و  أ و حممد    -وا ن ص حبم،   -ويق لُّ 
 األنص  ي، اخلز كمي، ا ن أخت عبد )  ن  واحة. 

   168اافند ( ُّ ا اة وأ  عة عشء حدي  . ا فق  لم علا مخفة، وانفءد البخ  ي فديّ، وافلل    عة  

  هد أ و   د ا. 

 وعك َن الوحابة الوبيان ِبَفاق.   صلا ) عليم وسلل وولك النعَان: سنة اثنتني؛ وْسع َن النيب  

، مث ويل إاءة محص. ق ل البخ  يُّ    169د فض لة وك   ان أاءا  اع وية  فوال  ال وفة ادة، مث ويل قض   داشح  ع
ان أخط  ان مسعت. قيلُّ إ  النعم   ز  دع     -و)  -ولد ع م اهلجءة. ق ل مس ك  ن حءمُّ ك   النعم    ن  شري  

 أول محص إى  يعة ا ن الز ري، ذفو . 

 - ضمي ) عنم -، قالم خ لد  ن خلمي  عد وقعة اء؛  اوه، يف آخء سنة أ    وسا   170وقيلُّ قال  قءية  ريين 

ي   - 12  171عَرو بن حريث بن عَرو بن عثَان املخزَو

 سعيد  ن حءيّ. 172  ا ن عبد )  ن عمء  ن خمزوم ازخزوامي، أخو

 
 . 86أ هل وف  م سنة    525  /  5، ول نم يف ر ي خيم ر  183/    4ذكء ذلي يف ر أسد الغ  ة ر يف  ءمجام      -166
،  75/    8، الا  يخ ال بري  421،  294،  276، احمل ُّ  2853،  930،  593، طبق ت خليفةُّ ت  53/    6طبق ت ا ن سعد    -167

، مجهءة أنف م  530/    3، ازفاد ك  54،  28/    16، االغ ين  444/    8، اسءح والاعديل  201/    3، أخب   القض ة  294ازع   ُّ  
/    5م، أسد الغ  ة    293/    17، ي يخ ا ن عف كء  531/    2، اسم      ك ل الص ي    1496 مُّ  ، االسايع364العءمُّ  
،  حوي   88/    3، ي يخ اإلسالم  1413، هتحي  ال م لُّ  129/    2/    1، هتحي  األمس   واللغ ت  149/    4، ال  ال  326

،  345، خالصة  حوي  ال م لُّ  447/    10الاهحي     ، هتحي 559/    3، اإلص  ة  244/    8م، البداية والنه ية    97/    4الاهحي   
 . 72/    1 ح ات الحو   

( و  213، وافلل ا94/    5و  367/    10و  156،  155/    5و  119،  117/    1و  173/    2و  373/    11( انظء البخ  ي  1ا-168
 ( . 2977( و ا2745( و ا2586( و ا1879( و ا1623( و ا1599( و ا878( و ا436ا

 . 201/    3ر ي يخ القض ة ر    -169
 ا ق ل ايقوتُّ  ريينُّ ان قءى محص، وفيه  قال خ لد  ن خلمي النعم    ن  شري. -170
،  305/    6، الا  يخ ال بري  379،  156، احمل ُّ  833،  106، طبق ت خليفة ت  333، نف  قءي ُّ  23/    6طبق ت ا ن سعد  -171

 . 293، ازع   ُّ  189/    1الا  يخ الصغري  
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 ال وفة.  الحين ك نوا نزلوا -صلا ) عليم وسلل -ك   عمءو ان  ق اي أص  م  سول ) 

 اولد ُّ قبيل اهلجءة. لمُّ ص بة، و واية.

 أخ ا أ و   ء  ن أيب  يبة، حدثن  وكي   حدثن   ءيي، عن أيب إس  تُّ

 . 173مسعت عمءو  ن حءيّ يقولُّ كنت يف  طن ازءأة يوم  د   

 وروى: فطر بن خليفة، عن أبي ؛ ْسع َوال  عَرو بن حريث يقول: 

سح رأسي، وخط يل دارا    -صلى هللا علي  وسلم    -انطلق يب إىل رسول هللا   وأا غ م؛ فكعا يل ِبلبَّة، َو
 ؟   174ِبملكينة بقوس، مث قال:  أال أزيكك 

 و وى أيض  عنُّ أيب   ء الصديح، وا ن افعود. 

أ  أؤم النف   يف  اض  . ق ل   - ضمي ) عنم  -و وىُّ اعبد  ن خ لد، عن عمءو  ن حءيّ، ق لُّ أاءين عمء  
ُّ مث ويل ال وفة لزايد ا ن أ يم، وال نم عبيد )  ن زايدُّ عمءو  ن حءيّ، وحصل ا ال عظيم  وأوالدا، انهلُّ عبد  الواقدي

 )، وكعفء، وُيىي، وخ لد، وأم الوليد، وأم عبد )، وأم سلمة، وسعيد، واغرية، وع م  ، وحءيّ. 

. و هد أخو  سعيد    175  ريث اثنتا عشَر سنةولعَرو بن ح  -صلا ) عليم وسلل  -ق ل الواقديُّ قبض الن   
  ويفُّ سنة مخس ومث ن .  ن حءيّ فا  ا ة ووو حدث. 

 176َسلَة بن خملك بن الواَت األنواري   -13

 اخلز كمي، األاري، اا  اصء زع وية. ي تُّ أاب اعن. وقيلُّ كنيامُّ أ و سعيد. لم ص بة، وال ص بة أل يم. 

ْسعت    رِب :  بن  علي  النيب  قال  َقكم  ولكت  وسلم  -يقول:  علي   عشر    -صلى هللا  ويل  وقبض  املكينة، 
 .فلان َن اطفال الوحابة وصغارهم.  177سنني

 
، اسم     1172، االسايع مُّ  523/    5، ي يخ الط ي  226/    6، اسءح والاعديل  71/    1، ال ت  323/    1ازعءفة والا  يخ    -172

  3، ي يخ اإلسالم  1030، هتحي  ال م لُّ  26/    2/    1، هتحي  األمس   واللغ ت  213/    4، أسد الغ  ة  363/    1 ك ل الص ي    
،  368/    6، العقد ال م   405/    9، جمم  الزوااد  176/    1آ، اءآة اسن      96/    3،  حوي  الاهحي   100/    1، الع   289  /

 . 95/    1،  ح ات الحو   244، خالصة  حوي  ال م لُّ  17/    7، هتحي  الاهحي   531/    2اإلص  ة  
  ءييُّ وو  ءيي  ن عبد )  ن أيب  ءيي النخعمي ال ويف الق ضميُّ ك ري اخلطأ، وابقمي  ك لم ثق ت.   -173
 ، وق لُّ  وا  الط اين وإسن د  كيد. 405/    9ا  ةُّ وذكء  اهلي ممي يف ر اجملم  ر  ( يف اال 3060أخءكم أ و داود ا  -174
 . 23/    6أخءكم ا ن سعد      -175
/    3، ازفاد ك  38، الوالة والقض ةُّ  387/   7، الا  يخ ال بري  2716،  607، طبق ت خليفةُّ ت  504/    7طبق ت ا ن سعد    -176

، هتحي  ال م لُّ  174/    5آ، أسد الغ  ة    228/    16، ي يخ ا ن عف كء  1397، االسايع مُّ  366، مجهءة أنف م العءمُّ  495
،  148/    10، هتحي  الاهحي   418/    3آ، اإلص  ة    40/    4 حوي  الاهحي     ،66/    1، الع   78/    3، ي يخ اإلسالم  1329

 . 70/    1،  ح ات الحو   322خالصة  حوي  ال م لُّ  
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وأ و قبيل، وا ن سريين، ووش م  ن أيب  قية، ومج عة. وك     -ووو أك  انم    -حدث عنمُّ أ و أيوم األنص  ي  
 . ان أاءا  اع وية نو ة صف ، مث ويل لم وليزيد إاءة اصء

، عن عط  ، ق لُّ خء؛ أ و أيوم إى عقبة  ن ع اء نصء، ليفألم عن    178 وىُّ ا ن كءيج، عن  كل ضءيء 
. عن عط    ن أيب  ابح ق لُّ خء؛ أ و أيوم إى عقبة  ن ع اء ووو نصء، يفألم   179حديّ، ف لاق   افلمة، وع نقم  

عم ان  سول ) صلا ) عليم وسلل غري  وغري عقبة،  عن حديّ مسعم ان  سول ) صلا ) عليم وسلل، مل يبح أحد مس
فلم  قدم، أ ا انزل افلمة  ن خملد األنص  ي ووو أاري اصء، فأخ   م، فعجل، فخء؛ إليم، فع نقم، مث ق لُّ ا  ك    ي  

) عليم وسلل  اي أاب أيوم؟ فق لُّ حديّ مسعام ان  سول ) صلا ) عليم وسلل، مل يبح أحد مسعم ان  سول ) صلا  
غريي وغري عقبة، ف  عّ ان يدلين علا انزلم، ق لُّ فبعّ اعم ان يدلم علا انزل عقبة، فأخ  عقبة، فعجل، فخء؛ إليم  
فع نقم، وق لُّ ا  ك    ي اي أاب أيوم؟ فق لُّ حديّ مسعام ان  سول ) صلا ) عليم وسلل، مل يبح أحد مسعم غريي  

 وغريك يف سرت ازؤان. 

عقبةُّ نعل مسعت  سول ) صلا ) عليم وسلل يقولُّ ر ان سرت اؤان  يف الدني  علا خزية، سرت  ) يوم  ق ل  
القي اة ر فق ل أ و أيومُّ صدقت، مث انصء  أ و أيوم إى  احلام، فءكبه   اكع  إى ازدينة، فم  أد كام ك ازة افلمة  ن  

 خملد إال  عءي  اصء. 

الواقدي، وغري ُّ  ويف عليم وسلل  -الن     ق ل  أربع عشَر سنة.  -صلا )  بن خملك  البخ  ي،   وملسلَة  وق ل 
 ل  صحبة. والدا قطين، وا ن يونسُّ 

وو دُّ أ  عمء  عّ افلمة ع اال علا صدق ت  ين فزا ة. ق ل الليُّّ عزل عقبة  ن ع اء عن اصء سنة سب  
خلف افلمة  ن خملد، فقءأ سو ة البقءة، فم   ءك واوا  وأ  ع ، فوليه  افلمة حىت ا ت زان يزيد. وق ل جم ودُّ صليت  

 وال ألف . ق ل ا ن يونسُّ  ويف سنة اثنا  وسا ، يف ذي القعدة، ابإلس ند ية.

 
ان طءيح اعن  ن عيفا، عن اوسا  ن علمي هبحا اإلسن د، ووو ص ي ،    504/    7، وأخءكم ا ن سعد  229/    16ا ن عف كء    -177

  سول ) صلا ) عليم وسلل وأا ا ن أ    عشءة سنة، وسيحكءو  ازصنف عن الواقدي  عد  ولفظمُّ ر أسلمت وأا ا ن أ    سن ، و ويف
 قليل. 

 وو أ و سعد از مي االعما ووو جمهول مل يءو عنم سوى ا ن كءيج.   -178
ا ن كءيج، ق لُّ  ( حدثن  سفي  ، حدثن   34( ، وان طءيقم اخلطي  البغدادي يف ر الءحلة ر ا384أخءكم اذميدي يف ر افند  ر ا  -179

 مسعت أاب سعد االعما، ُيدث  
  1( ، ور جمم  الزوااد ر  37( و ا36( و ا35خماصءا، ولل ديّ طءت أخءى ياقوى هب  انظءو  يف ر الءحلة ر ا  153/    4ووو يف ر ازفند ر  

/  134 . 
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 180عبك هللا بن سرج  املزين   -14

 الص  يب، ازعمء، نزيل البصءة، ان حلف    ين خمزوم. 

ن ع صل االحول، عن عبد )  ن سءكس ق لُّ  أيت  اساغفء لمُّ فع  -صلا ) عليم وسلل  -ص  أ   سول )  
الن  صلا ) عليم وسلل، وأكلت اعم خبزا وذم ، أو ق لُّ ثءيدا، ق لُّ فقلت لمُّ أساغفء لي الن  صلا ) عليم وسلل؟  

 النبوة     ق لُّ نعل ولي، مث  ال وح  اآلية اواساغفء لحنبي وللمؤان  وازؤان ت( ق لُّ مث د ت خلفم، فنظءت إى خ مت
 كافيم عند اغض كافم اليفءى مجع  عليم خيال  كأا  ل ال  ليل. 

أيوم  أ   أظن  األحول.  وع صل  دع اة،  وقا دة  ن  ح يل،  ع م    ن  عنمُّ  عمء.حدث  عنُّ  أيض   وقد  وى 
للق  . ا ت  علا ق عدهتل يف الفم   وا  قال أبو عَر بن عبك الب: ال خيتلفون يف لَّر  يف الوحابةالفخاي ين أد كم.  

 ا ن سءكسُّ يف دولة عبد ازلي  ن اءوا ، سنة نيف ومث ن ، ابلبصءة. و وايام يف ال ا  سوى اص ي  البخ  ي( . 

 181  املقكام بن َعك يلرب بن عَرو بن يزيك  -15

 . -صلا ) عليم وسلل -أ و كءمية. ويق لُّ أ و ُيىي، نزيل محص، ص ح   سول ) 

  وىُّ عدة أح ديّ. 

أيب ُيىي ال العمي، ق لُّ أ يت ازقدام يف ازفجد، فقلتُّ اي أاب يزيد! إ  الن س يزعمو  أني مل  ء  سول ) عن  
 . فق لُّ سب    )! و) لقد  أيام وأا أاشمي ا  عممي.-صلا ) عليم وسلل -

 .  182فأخح  ذين وح ، وق ل لعمميُّ اأ ءى وحا؟( . يحكء أاب  وأام  

 سليل، عن ص ي  ن ُيىي، عن كد  ازقدام، ق لُّ   ن 183حدثن  سليم    

 
، اسءح والاعديل  256/    1والا  يخ    ، ازعءفة17/    5، الا  يخ ال بري  1369،  224، طبق ت خليفةُّ ت  58/    7ا*( طبق ت ا ن سعد  -180

،  269/    1/    1، هتحي  األمس   واللغ ت  256/    3، أسد الغ  ة  246/    1، اسم      ك ل الص ي    916، االسايع مُّ  63/    5
/    5، هتحي  الاهحي   165/    5م، العقد ال م     148/    2،  حوي  الاهحي   265/    3، ي يخ اإلسالم  687هتحي  ال م لُّ  

 . 168، خالصة  حوي  ال م لُّ  232
، ي يخ ا ن  508/    2، اسم      ك ل الص ي    1482، االسايع مُّ  429/    7، الا  يخ ال بري  415/    7ا*( طبق ت ا ن سعد  -181

/   3، ي يخ اإلسالم  1368، هتحي  ال م لُّ  112/    2/    1، هتحي  األمس   واللغ ت  254/    5م، أسد الغ  ة    77/    17عف كء  
،  287/    10، هتحي  الاهحي   455/    3، اإلص  ة  73/    9آ، البداية والنه ية    67/    4،  حوي  الاهحي   103/    1لع   ، ا306

 . 98/    1،  ح ات الحو   331خالصة  حوي  ال م لُّ  
 

 ونفبم للبغوي.   455/    3م، وأو د  اذ فا يف ر اإلص  ة ر    77/    17إسن د  ضعيف، ووو يف ا ن عف كء    -182
 ر سليل ر ووو خطأ.   يف األصل  -183
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.   184   أفلحت اي قكمي، إن َت وِل َلن أَريا، وال جابيا، وال عريفا ُّ -صلا ) عليم وسلل  -ق ل  سول ) 
ق ل مج عةُّ  ويف سنة سب  ومث ن . زاد أ و حفص الفالسُّ ووو ا ن إحدى و فع  سنة. وقيلُّ ق   فمص. وق ل علمي  

    - ضمي ) عنم -) الاميمميُّ  ويف سنة مث   ومث ن    ن عبد

 185  عبك هللا بن بسر بن أيب بسر أبو صفوان املازين  -16 

لمُّ أح ديّ قليلة، وص بة يفرية، وألخويم عطية    الص  يب، ازعمء،  ءكة الش م، أ و صفوا  از زين، نزيل محص. 
 .وقد غزا كزيءة ق إل ا  اع وية يف دولة ع م  .  186والصم   وأل يهل ص بة  

 ق ل البغويُّ حدثن  زايد  ن أيوم، حدثن  ايفءة، حدثن  حءيز  ن ع م  ، ق لُّ

أ يغطمي  افءوت  و عء   القميص،  فوت  و داؤ   اشمءة،  وثي  م  عبد )  ن  فء  ا   أيت  اقصوإل  و    م  ذنيم، 
 .  187الشفة، كن  نقف عليم، وناعج   

ق ل صفوا   ن عمءوُّ  أيت يف كبهة عبد )  ن  فء أثء الفجود. إ ءاويل  ن حممد  ن زايد األهل ينُّ عن أ يم،  
 عن عبد )  ن  فءُّ 

 قال ل :  يعيش هيا الغ م قرا  .  -صلى هللا علي  وسلم -أن رسول هللا 

فع ش ا اة سنة. مسعمُّ  ءي   ن يزيد اذضءامي، انم. حدثن  اذفن  ن أيوم اذضءامي، ق لُّ أ اين عبد ) ق لُّ  
 صلا ) عليم - ن  فء   اة يف قءنم، فوضعت أصبعمي عليه ، فق لُّ وض   سول ) 

 . 188أصبعم عليه ، مث ق لُّ الابلغن قءا( .  وا ُّ أمحد يف اازفند(   –وسلل 

عليم وسلل  -ل )  وق لُّأكل  سو  وأا غالم،    -صلا )  إيل  الافت  مث  لن ،  فَسح على  عندا حيف ، ودع  
 .  189، مث ق لُّ ايعي  وحا الغالم قءا( . فع ش ا اة  رأسي

 
   آ. وقدميُّ  صغري اقدام.  80/    17، وا ن عف كء  133/    4ص ي  ن ُيىي ا ن، وابقمي  ك لم ثق ت، ووو يف ر ازفند ر    -184
  1، ازعءفة والا  يخ  76/    2، الا  يخ الصغري  14/   5، الا  يخ ال بري  2835،  350، طبق ت خليفةُّ ت  413/    7طبق ت ا ن سعد    -185

م، أسد الغ  ة    1/    9، ي يخ ا ن عف كء  243/    1، اسم      ك ل الص ي    874، االسايع م  11/    5ح والاعديل  ، اسء 258  /
آ،    133/    2،  حوي  الاهحي ُّ  113،  103/    1، الع   18/    4، و261/    3، ي يخ اإلسالم  668، هتحي  ال م لُّ  186/    3

، خالصة  158/    5، هتحي  الاهحي   281/    2، اإلص  ة  404/    9م  الزوااد  ، جم 75/    9، البداية والنه ية  178/    1اءآة اسن    
 . 111/  1،  ح ات الحو   162 حوي  ال م لُّ  

 216/    1ر ي يخ داشح ر أليب ز عة    -186
 م.   323/    5ر ي يخ ا ن عف كء ر      -187
وق لُّ  وا  الط اين وأمحد، و ك ل أمحد  ك ل الص ي  غري اذفن    405/    9، وسند  حفن، وأو د  اهلي ممي يف ر اجملم  ر  189/    4  -188

  ن أيوم ووو ثقة، و ك ل الط اين ثق ت. 
 م.   324/    5ا ن عف كء      -189



ي 
 433 |                                                                                                                                              محمد توفيق الشانر

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

. ويف اص ي  البخ  ي( ُّ ذءيز  ن ع م  ، أنم    190ويف  واية فقلتُّ اي  سول )! كل القء ؟ ق لُّ ا اة سنة  
 . 191ءُّ أك   الن   يخ ؟ ق لُّ ك   يف عنفقام  عءات  يض  سأل عبد )  ن  ف

   192 ضمي ) عنم  -وعن أم و  ل الط اية، ق لتُّ  أيت عبد )  ن  فء ياوضأ، فخءكت نففم 

 قال الواقكي: َات سنة مثان ومثانني، وهو  خر َن َات َن الوحابة ِبلشام. 

 ُّ ا ت قبل سنة ا اة. 193ق لُّ ولم أ    و فعو  سنة. وق ل أ و ز عة الداشقمي  

إاءة  اسءكفميُّ  ويف يف  عبد   م  يزيد  ن  وق ل  و فع .  سنة ست  اذ فاُّ  ويف  سعيد  الصمد  ن  عبد  وق ل 
 . وحدي م يف ال ا  الفاة.  194سليم    ن عبد ازلي  

 195السائب بن يزيك بن سعيك بن مثاَة اللنكي   -17 

 ازدين، ا ن أخت منء، وذلي  مي  عءفوا  م. أ و عبد )، وأ و يزيد ال ندي، 

 وك   كد  سعيد  ن مث اة حليف  ين عبد مشس. 

   وأا ابن سبع سنني   -صلى هللا علي  وسلم -قال السائب: حج يب أيب َع النيب  

فضءم    قال عبد )  ن خطل يوم الفا ، أخءكو  ان ةت األسا  ،  -صلا ) عليم وسلل  -وق لُّ  أيت الن   
 .  196عنقم    زازم وازق م، مث ق لُّ اال يقال قء مي  عد وحا ص ا( 

 َّان السائب رأس  أسود َن هاَت  إىل َقكم رأس ، وسائر حدث عط   اوى الف ا ، ق لُّ 

 أبيض. فقلت ل : َا رأيت أعجب شعرا َن !  -َؤخر  وعارعا  وحليت   -رأس  

 
 م.   324/    5ا ن عف كء    -190
، ور ي يخ داشح  188و  187/    4يف ازن ق ُّ ابم يف صفة الن  صلا ) عليم وسلل، ووو يف ر ازفند ر    412/    6أخءكم البخ  ي    -191

 ، والعنفقةُّ ا     الحقن والشفة الففلا. 213و  155،  154/    1ر أليب ز عة  
 . 215/    1ر ي يخ داشح أليب ز عة ر    -192
 .693/    2يف ر ي خيم ر      -193
 .693/    2و  242/    1ي يخ داشح ر أليب ز عة    ر    -194
/    7، اعجل الط اين  141، اش وري علم   األاص  ُّ ت  358/    1، ازعءفة والا  يخ  150/    4، الا  يخ ال بري  39طبق ت خليفةُّ ت    -195

م، أسد    26/    7، ي يخ ا ن عف كء  202/    1، اسم      ك ل الص ي    576، االسايع مُّ  428، مجهءة أنف م العءمُّ  172
  5/    2،  حوي  الاهحي   369/    3، ي يخ اإلسالم  466، هتحي  ال م لُّ  208/    1/    1، هتحي  األمس   واللغ ت  321/    2الغ  ة  

، خالصة  حوي  ال م لُّ  450/    3، هتحي  الاهحي   12/    2، اإلص  ة  180/    1، اءآة اسن    104/    15م، الوايف ابلوفي ت  
،  449/    3( ، وأمحد  6678يف اذجُّ ابم حج الصبي  ، والط اين ا  61/    4أخءكم البخ  ي    1ا  99/    1،  ح ات الحو   113

 ( وزاد فيمُّ ر يف حجة الودا  ر وق لُّ وحا حديّ حفن ص ي . 925وأخءكم الرتاحي ا
 . 198/    2، والدا امي  213/    4م، وانظء ر ازفند ر    28/    7ووو يف ر ي يخ ا ن عف كء ر  -196
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َرر يب وأا ألعب، فَسح يك     -صلى هللا علي  وسلم    -فقال يل: أو َكري ِما لاك اي ب ؟ إن رسول هللا  
 يعينُّ اوض  كفم. 197  على رأسي، وقال:  ِبرك هللا في  ، فنو ال يشيب أبكا

ق ضي ، وال أ و   ء، وال عمء، حىت ق ل عمء   -صلا ) عليم وسلل  -وعن الزوءي، ق لُّ ا  اختح  سول )  
 .  198ء. حىت ك   ع م    للف ا  ا ن أخت منءُّ لو  وحت عين  عض األا

يزيد اطء  خز، وكبة خز، وعم اة خز   الف ا   ن  الفءويُّ  أيت علا  األعلا  عبد  يءوى عن    199وعن   .
 اسعيد  ن عبد الءمحنُّ وف ة الف ا   ن يزيد يف سنة أ    و فع . 

 وق ل الواقدي، وأ و افهء، ومج عةُّ  ويف سنة إحدى و فع . 
 200*  نقيك بن جبري بن عبك بن قوي بن َّ ب القرشيجبري بن احلويرث بن  -18

، لم  ؤية  ال  واية. وحدث عنُّ أيب   ء، وعمء.  وى لمُّ سفي    ن عيينة، حدثن  عن حممد  ن صحايب صغري
 ازن د ، فوول، وق لُّ عن سعيد  ن عبد الءمحن  ن يء و ، عن كبري  ن اذويءث، ق لُّ 

 .  201، فحكء اذديّ  ... أيت أاب   ء واقف  علا قزح 
 دام يوم الفا .  -صلا ) عليم وسلل -ق ل الز ري  ن     ُّ ك   اذويءث أ و   ن أود  الن  

 .  202وعن كبريُّ أنم  هد يوم الرياوك، ففم  أاب سفي   ُيءضهل علا اسه د 
الص   ة،      ان عد  انوعلح اذ فا عليم، فق لُّ وان ي و  يوم الرياوك  كال، ي و  يوم الفا   يزا، فال ا ن

 وإ  مل يءو.  
   203قثم بن العباس بن عبك املطلب بن هاشم اهلامشي   - 19

 وأخوُّ الفضل، وعبد )، وعبيد )، وك ري. وأامُّ ومي أم  -صلا ) عليم وسلل -ا ن عل الن  

 
 ان ر جمم  الب ءين ر.   365يف ر الصغري ر ور األوسه رُّ    249/    1( و6693اين يف ر ال بري ر اأخءكم الط    -197

 ُّ و ك ل ال بري  ك ل الص ي ، غري عط   اوى الف ا ، ووو ثقة. 409/    9ق ل اهلي ممي يف ر اجملم  ر  
 م.   29/    7ا ن عف كء    -198
 م.   29/    7ا ن عف كء      -199
، العقد  273/    2، ي يخ اإلسالم  322/    1، أسد الغ  ة  234، االسايع مُّ  512/    2والاعديل  ، اسءح  1991طبق ت خليفةُّ ت    -200

 . 48،  عجيل ازنفعةُّ  225/    1وفيم ا ن اذويءث  ن نفيل، اإلص  ة    410/    3ال م   
/   2أخءكم الش فعمي يف ر افند  ر  وا امُّ ووو يقولُّ اي أيه  الن س أسفءوا. مث دف ، ف أين أنظء إى فخح     خبءش  عري  ن جنم ر      -201

 ان طءيح سفي  . وقزحُّ وو القء  الحي يقف عند  االا م ابززدلفة ووو ازشعء اذءام.   61،  60
عن الواقدي، عن ا ن ازفي ، عن كبري  ن اذويءث ق لُّ حضءت يوم الرياوك ازعءكة، فال أمس    225/    1ونقل اذ فا يف ر اإلص  ة ر    -202

 صوت اذديد.   للن س كلمة إال 
،  194/    7، الا  يخ ال بري  107،  46،  17، احمل ُّ  1973، طبق ت خليفةُّ ت  27، نف  قءي ُّ  367/    7طبق ت ا ن سعد    -203

،  1304، االسايع مُّ  19، مجهءة أنف م العءمُّ  65/    3، أنف م اال ءا   145/    7، اسءح والاعديل  142/    1الا  يخ الصغري  
، ي يخ  1125، هتحي  ال م لُّ  59/    2/    1، هتحي  األمس   واللغ ت  392/    4ة  ، أسد الغ  427/    2اسم      ك ل الص ي    

  7، العقد ال م   78/    8، البداية والنه ية  138/    1م، اءآة اسن      157/    3،  حوي  الاهحي   61/    1، الع   311/    2اإلسالم  
 . 61/    1،  ح ات الحو   271، خالصة  حوي  ال م لُّ  361/    8، هتحي  الاهحي   226/    3، اإلص  ة  67  /



ي 
 435 |                                                                                                                                              محمد توفيق الشانر

XIV Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” (14-15 Aralık 2020 - Şanlıurfa) 

 خدجية. ق لمُّ ال ل . الفضل لب  ة  نت اذ  ث اهلاللية، وك نت اثنية ااءأة أسلمت، أسلمت  عد 
فعن كعفء  ن خ لد  ن س  ة ازخزوامي، أ  أاب     204خلفم   -صلا ) عليم وسلل  -لق ل ص بة، وقد أ دفم الن   
عباس نلعب، إل َر بنا النيب صلى هللا علي  وسلم    لو رأيت ، وقثَا، وعبيك هللا بن أخ   أ  عبد )  ن كعفء ق لُّ  
وك   أخ  اذف   ن  إيل، فحَل  أَاَ ، وقال لقثم: ارفعوا هيا إيل، فحَل  وراء  ...  على دابت ، فقال: ارفعوا هيا

 ووو قليل الءواية.  -صلا ) عليم وسلل -.وك   يشبم ابلن    205علمي ان الءض عة  
 ق ل.  -صلا ) عليم وسلل -وعن ا ن عب س، ق لُّ ك   آخء ان خء؛ ان ذد  سول )  

  ط ل ، اساعمل ق ل علا ا ة، فم  زال عليه  حىت قال علمي. وز  اساخلف علمي  ن أيب 
 . 206ق لمُّ خليفة  ن خي ط  

 ق ل ا ن سعدُّ غزا ق ل خءاس   وعليه  سعيد  ن ع م    ن عف  ، فق ل لمُّ أضءم لي  لف سهل؟ 
 فق لُّ ال،  ل مخس، مث أعه الن س حقوقهل  مث أعطين  عد ا    ت. 

 . 207و ع ، ف ضال سيدا،  - ضمي ) عنم -وك   ق ل 
 ق ل الز ريُّ س   ق ل أايم اع وية ا  سعيد  ن ع م   إى مسءقند، ف ساشهد هب .

 وال  مي  لم يف ال ا  الفاة. وقد ذكء ُّ أ و عبد ) اذ كل يف اي يخ نيف  و ( ، فق لُّ 
 وآخء الن س  م عهدا.  -صلا ) عليم وسلل -ك    بيم الن  

 ق لُّ فأا  وف ة ق ل، واوض  ق  ، فمخالف فيم.   حلي  س نيد ك رية.وحديّ أم الفضل اطح 
األاوي الءمحن  عبد  أ و  عف    ع م    ن  وسعيد  ن  ق لُّ  ق    فمءقند.  أ   والص ي   اذ كلُّ  غزا     208ق ل 
 ، وفا   خءاس  ، فو د نيف  و  يف عف ء، انهل مج عة ان الص   ة والا  ع ، مث خء؛ انه  إى اءو، وانه  إى كي و 

 خب  ى ومسءقند. مس ُّ أاب ، وطل ة.  وى عنمُّ و نئ  ن و نئ، وعبد ازلي  ن حممد  ن عمءو  ن حزم. 

 209سعيك بن العاص بن أيب أحيحة األَوي   -20

 
 ان طءيح  وح  ن عب دة، أخ ا ا ن كءيج، و ك لم ثق ت.   205/    1، وأمحد  194/    7أخءكم البخ  ي يف ر ي خيم ر    -204
ان طءيح ُيىي  ن   ري، حدثن  إسءاايل، عن مس ك  ن حءم، عن ق  وس  ن خم  ت، عن أم الفضل ق لتُّ  أيت    339/    6أخءكم أمحد    -205

 عضوا ان أعض    سول ) صلا ) عليم وسلل، ق لتُّ فجزعت ان ذلي، فأ يت  سول ) صلا ) عليم وسلل، فحكءت لم  كأ  يف  ي  
 ذلي، فق لُّ ر خريا،  لد ف طمة غالا  فا فلينم  لو ا ني ق ل ر ق لتُّ فولدت حفن ، فأعطيام، 

 . 201يف ر ي خيم رُّ    -206
 . 367/    7ر طبق ت ا ن سعد ر    -207
 . 47/    4كل يف ر اسءح والاعديل ر  ارت   -208
/    6، اعجل الط اين  433/    4، أنف م اال ءا   502/    3، الا  يخ ال بري  174،  150،  55، احمل ُّ  30/    5* * طبق ت ا ن سعد  -209

؛ الحو   ، اءو 293/    5، ي يخ الط ي  48/    4، اسءح والاعديل  446، اش وري علم   األاص  ُّ ت  292/    1، ازعءفة والا  يخ  73
 1، اسم      ك ل الص ي    621وفيم سعيد وو أ و أحي ة، االسايع مُّ    80، مجهءة أنف م العءمُّ  39/    16، االغ ين  80/    3
، ي يخ  497، هتحي  ال م لُّ  218/    1/    1، هتحي  األمس   واللغ ت  391/    2آ، أسد الغ  ة    127/    7، ي يخ ا ن عف كء  174  /

 . 286/    2اإلسالم  
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 ن قصمي، والد عمءو  ن سعيد األ دت، ووالد ُيىي،  210    سعيد  ن الع إل  ن أاية  ن عبد مشس  ن عبد ان  
 .وخل  سعيكا طف قال أ و  يوم  د  اشءك ،  ازدين، األاري. القء مي، األاوي، 

و وى عنُّ عمء، وع اشة، ووو اقل.    -صلا ) عليم وسلل  -ومل يءو عن الن     211قال أبو حا : ل  صحبة. 
 حدث عنمُّ ا ن  ، وعءوة، وس مل  ن عبد ).

 ل  للخالفة.وك   أاريا،  ءيف ، كوادا،  دح ، حليم ، وقو ا، ذا حزم وعقل، يص
ويل إاءة ازدينة غري اءة زع وية. وقد ويل أاء ال وفة لع م    ن عف  . وقد اعازل الفانة، فأحفن، ومل يق  ل ا  

 اع وية. 
ط سا  ،   غزا  ال وفة،  علا  وز  ك    كزيل.  ن ل  وأك ز   ف حرتام،  إليم،  سعيد  وفد  زع وية،  األاء  صف   وز  

 ف فاا ه . 
 . ولسعيك َسع سنني أو حنوها   -صلى هللا علي  وسلم -َويف النيب  قال ابن سعك: 

ق م سعيد  الظهءا ،  نء  فنزلوا  والز ري،  وز  س   طل ة  ع م  .  ازق  لة عن  ا   الدا   يوم  الع إل  وك   سعيد  ن 
 خطيب ، وق لُّ 

ف   كنال  ءيدو    أا   عد، ف   ع م   ع ش محيدا، وذو  فقيدا  هيدا، وقد زعمال أن ل خءكال  طلبو   دام،
ا   أى   الءأي  ازغريةُّ  فق ل  اءوا ُّ ال،  ل نضءم  عضهل  بعض.  فق ل  عليهل.  فميلوا  ازطمي،  قالام علا وح   ف    ذا، 

 سعيد.
 .  212واضا إى الط اف، وانعزل سعيد نن ا بعم ن ة، حىت اضت اسمل وصف  

، وذكء   ...أا  كءمية قءي  ففعيد  ن الع إل  ق ل قبيصة  ن ك  ءُّ سألوا اع ويةُّ ان  ءى للاء  عدك؟ ق لُّ  
 .  213مج عة  

ق ل سعيد  ن عبد العزيز الداشقميُّ إ  عء ية القءآ  أقيمت علا لف   سعيد  ن الع إل، ألنم ك   أ بههل هلجة  
اليوم ذاا    -صلا ) عليم وسلل  -  214 ءسول )   القلوم  اغري، فال ينبغمي للمء  أ  ي و  ا دح     وعن سعيد، ق لُّ 

 غدا.

 
  2، اإلص  ة  571/    4، العقد ال م   83/    8، البداية والنه ية  227/    15آ، الوايف ابلوفي ت    22/    2،  حوي  الاهحي   64/    1=  -210

 . 133/    6، هتحي  ا ن عف كء  65/    1،  ح ات الحو   118، خالصة  حوي  ال م لُّ  48/    4، هتحي  الاهحي   47  /
، ور  258/    7، ور اعجل األداب  ر  321/    21، ور االغ ين ر  321ا ن سالم رُّ    ، ور طبق ت618،  615( البيا   يف ديوانمُّ  1ا-211

، وا ن عف كء  296/    1، ور أا يل ازء ضا ر  438/    4، ور أنف م اال ءا  ر  243/    1، ور سرية ا ن وش م ر  176نف  قءي  رُّ  
 . 136/    6، ور هتحي  ا ن عف كء ر  74/    3م، ور خزانة األدم ر    128/    7

  طول    ون .   35،  31/    5و د  ا ن سعد يف ر الطبق ت ر  ( أ1ا-212
 . 130/    7، وا ن عف كء  593،  592/    1( ر ي يخ داشح ر أليب ز عة  2ا-213
 ان طءيح العب س  ن الوليد، حدثن  أيب، حدثن  سعيد  ن عبد العزيز ...   24أخءكم ا ن أيب داود يف ر ازص حف رُّ    -214
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ق ل الز ري  ن     ُّ  ويف سعيد  ن الع إل  قصء  ابلعءصة، علا ثالثة أاي ل ان ازدينة، ومحل إى البقي  يف سنة  
  ف  ومخف . وقد ك   سعيد  ن الع إل أحد ان ند م ع م   ل ا  ة ازص ف 

 . 215   -صلا ) عليم وسلل -لفص حام، و بم هلجام  لهجة الءسول 

اس بن زاي -21  216د بن َال  أبو حكير الباهلي  اهلَر

 عداد  يف صغ   الص   ة. 

خيط  نت علا  عري. وعّمء دوءا. حدث عنمُّ حنبل  ن عبد )، وع ءاة    -صلا ) عليم وسلل  - أى الن   
 ُّ حدثن  ع ءاة  ن عم  ، عن اهلءا س  ن زايد، ق لُّ  217 ن عم  . وق  يل حدي م ع لي . ق ل أ و ع اء العقدي  

 . 218اقام العضب   يوم الن ء خيط  علا   -صلا ) عليم وسلل - أيت الن  

  قمي حي  إى حدود سنة  فع  

 219قكاَة بن عبك هللا بن عَار الل يب العاَري   -22

 يءامي اسم  .  -صلا ) عليم وسلل -،  أى الن  عكاد  يف صغار الوحابة اليين هلم رؤية

 كن   أ و العب س الدغويلُّ أاب عمءا . 

 ن ا ل  عن قدااة  ن عبد )،    220الطي لفمي، وأ و ع صل، ومج عة، عن أمين  وىُّ سفي   ال و ي، وأ و داود  
يءامي اسمءة علا اقة صهب  ، ال ضءم، وال طءد، وال كلد، وال إليي    -صلا ) عليم وسلل  -ق لُّ  أيت  سول )  

 . 221إليي  

 
يف فض ال القءآ ُّ ابم مج  القءآ  ان طءيح اوسا ا ن إمس عيل، عن إ ءاويل  ن سعد، عن الزوءي، عن    19،  14/    9أخءكم البخ  ي    -215

ان طءيح اذ ل  ن اف ، عن  عي   ن أيب محزة، عن الزوءي، عن    590/    1ر ي يخ داشح ر  أنس  ن ا لي، وأخءكم أ و ز عة يف  
 أنس.

، االسايع مُّ  118/    9، اسءح والاعديل  246/    8، الا  يخ ال بري  2683،  299، طبق ت خليفةُّ ت  553/    5طبق ت ا ن سعد      -216
  9م، جمم  الزوااد    112/    4،  حوي  الاهحي   309/    3م  ، ي يخ اإلسال1435، هتحي  ال م لُّ  393/    5، أسد الغ  ة  1548

 . 351، خالصة  حوي  ال م لُّ  28/    11، هتحي  الاهحي   600/    3، اإلص  ة  408  /
   ةء  يف ازطبو  إى ر الغندي ر واسل أيب ع اءُّ عبد ازلي  ن عمءو القيفمي.  -217
، ان طءت عن ع ءاة  ن  553/    5، وا ن سعد  7/    5و  485/    3( يف ازن سي، وأمحد  1954إسن د  حفن، وأخءكم أ و داود ا  -218

 عم  ، عن اهلءا س  ن زايد. 
،  393/    4، أسد الغ  ة  1279، االسايع مُّ  288، مجهءة أنف م العءمُّ  178/    7، الا  يخ ال بري  415طبق ت خليفةُّ ت    -219

آ، العقد ال م     158/    3،  حوي  الاهحي   291/    3، ي يخ اإلسالم  1126، هتحي  ال م لُّ  60/    2/    1هتحي  األمس   واللغ ت  
 .268، خالصة  حوي  ال م لُّ  364/    8حي   ، هتحي  الاه227/    3، اإلص  ة  71/    7

 ةء  يف ازطبو  إى ر أع  ر.   -220
 (ُّ اسنن النف امي( ، و االرتاحي( ، و االقزويين( ، ويف اافند اإلا م(   903إسن د  حفن، وأخءكم الرتاحي ا  -221
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   222ع ش إى  عد ال م ن . وا  علمت ان يءوي عنم سوى أمين اذبشمي از مي 

 223غضي  بن احلارث بن زنيم السلوين   -23

 ولم  واية. عكاد  يف صغار الوحابة، أ و أمس   الف وين، ال ندي، الش امي. 

 و وى أيض  عنُّ عمء، وأيب عبيدة، و الل، وأيب ذ ، وأيب الد دا ، وط افة. 

 اذ  ث، ق لُّ ولم قصة ا  الن  صلا ) عليم وسللُّ فعن عيفا  ن أيب  زين ال م يل، مسعت غضيف  ن 

ي خنل األنوار، فأَوا يب النيب  فَسح برأسي، وقال:  َّل َا سقط،    -صلى هللا علي  وسلم -َّنت صبيا أَر
 . 224وال َرم خنلنم  

واضع  يد  اليمت   -صلا ) عليم وسلل  -وعن يونس  ن سيف، عن غضيف  ن اذ  ث ال نديُّ أنم  أى الن   
 . 225علا اليفءى يف الصالة 

 ن نفمي، عن غضيف  ن اذ  ثُّ أنم اّء  عمء، فق لُّ نعل الفىت غضيف، فلقيت أاب ذ   عد ذلي،  عن عب دة  
وأنت أحح أ   فاغفء يل. ق لُّ إين    -صلا ) عليم وسلل  -فق لُّ اي أخمي! اساغفء يل. قلتُّ أنت ص ح   سول )  
ُّ اإ  ) ضءم اذح علا لف   عمء    صلا ) عليم وسلل-مسعت عمء يقولُّ نعل الفىت غضيف، وقد ق ل  سول )  

 . 226وقلبم 

 ق ل أيب، وأ و ز عةُّ الص ي  أنم غضيف  ن اذ  ث، ولم ص بة. قال ابن أيب حا : ل  صحبة. 

وعن صفوا   ن عمءوُّ أ  غضيف  ن اذ  ث ك   ياوى هلل صالة اسمعة إذا غ م خ لد  ن يزيد  ن اع وية  
227  . 

غضيف، ق لُّ  عّ إيل عبد ازلي، فق لُّ اي أاب أمس  ! قد مجعن  الن س علا أاءينُّ  وعن حبي   ن عبيد، عن  
 ف  األيدي علا ازن  ء يوم اسمعة، والقصص  عد الصب  والعصء. ق ل غضيفُّ أا  إ م  أا ل  دعا ل عندي، ولفت  

 
 عق  علا قول افلل، واذ كل،    أ   ن  وى عنم أيض ُّ محيد  ن كالم، وق لُّ وفيم  277/    3ذكء ا ن حجء يف ر اإلص  ة ر    -222

 واالزدي، وغريول أ  أمين  فءد ابلءواية عنم
، ي يخ ا ن عف كء  1254، االسايع مُّ  54/    7، اسءح والاعديل  2899، طبق ت خليفةُّ ت  443،  429/    7طبق ت ا ن سعد    -223

  3آ، اإلص  ة    134/    3ي  الاهحي   ،  حو201/    3، ي يخ اإلسالم  1091، هتحي  ال م لُّ  340/    4م، أسد الغ  ة    66/    14
 . 261، خالصة  حوي  ال م لُّ  248/    8، هتحي  الاهحي   186  /

 آ.   67/    14فلل يحكء فيم كءح  وال  عديال، وابقمي  ك لم ثق ت. ووو عند ا ن عف كء    362/    6العال   ن يزيد  ءمجم ا ن أيب ح مت    -224
 آ.   67/    14، وا ن عف كء  429/    7، وا ن سعد  290/    5و  105  /  4 ك لم ثق ت، وسند  قوي. ووو يف ر ازفند ر      -225
(  2962، وأ و داود ا177و  165/    5ان طءيح يونس وعف  ، هبحا اإلسن د، وأخءكم أمحد    145/    5إسن د  ص ي ، وأخءكم أمحد    -226

 ووافقم الحو .  87  ،86/    3( ان طءيح ا ن إس  ت، عن ا  ول، عن غضيف، عن أيب ذ ، وص  م اذ كل  108، وا ن ا كم ا
 . 603/    1ر ي يخ داشح ر أليب ز عة    -227
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 دعة إال  ف  ا له  ان الفنة( .    ق لُّ اا  أحدث قوم  -صلا ) عليم وسلل  -جميبي إليهم . ق لُّ مل؟ ق لُّ أل  الن   
 .  228 وا ُّ أمحد يف ازفند

 ق ل أ و اذفن  ن مسي ُّ غضيف  ن اذ  ث ال م يل ان األزد، محصمي. 

  ويف يف حدود سنة مث ن . 

 229عبك هللا بن جعفر بن أيب طالب اهلامشي   - 24

أ و كعفء   الع مل،  الفيد،  ازطل   ن و  ل.  الدا ،  عبد ان    ن عبد  ازدين  ازولد،  اهل مشمي، اذبشمي  القء مي، 
 اسواد ا ن اسواد ذي اسن ح . 

 عكاد  يف صغار الوحابة. لمُّ ص بة، و واية، 

 ونشأ يف حجء . -صلا ) عليم وسلل -اساشهد أ و  يوم اؤ ة، ف فلم الن   

الن    -صلا ) عليم وسلل  -  و وى أيض  عنُّ عمم  علمي، وعن أام  أمس    نت عميس. ووو آخء ان  أى 
 وص بم ان  ين و  ل. 

ومها    -صلى هللا علي   وسلم  -عن هشام بن عروَ، عن أبي :أن عبك هللا بن جعفر، وابن الزبري ِبيعا النيب  
 .  230َبسم، وبسط يك ، وِبيعنَا   -صلى هللا علي  وسلم -ابنا سبع سنني. فلَا ر مها النيب 

 عبد ازلي. وك   كبري الشأ ، كءمي ، كوادا، يصل  لفا اة. ولم وف دة علا اع وية، وعلا 

 فعن اذفن  ن سعد، عن عبد )  ن كعفء، ق لُّ 

فكخل    -صلى هللا علي  وسلم  -أردف  رسول هللا   أحكا،  ب   أحكث  إيل حكيثا ال  فأسر  يوم خلف ،  لات 
 . 231ينا  حنر، ولرفت ع -صلى هللا علي  وسلم -حائطا، فإلا مجل، فلَا رأى النيب 

 
  69/    14، وإسن د  ضعيف لادليس  قية، ولضعف أيب   ء  ن عبد ) ووو ا ن أيب اءمي الغف ين، ووو عند ا ن عف كء  105/    4  -228

 م. 
، الا  يخ الصغري  7/    5ال بري    ، الا  يخ293،  149،  148،  55، احمل ُّ  1484،  823، طبق ت خليفةُّ ت  82،  81نف  قءي ُّ    -229

،  68، مجهءة أنف م العءمُّ  566/    3، ازفاد ك  21/    5، اسءح والاعديل  66/    1، ال ت  242/    1، ازعءفة والا  يخ  197/    1
، هتحي  األمس    198/    3م، أسد الغ  ة    27/    9، ي يخ ا ن عف كء  239/    1، اسم      ك ل الص ي    880االسايع مُّ  

آ، البداية    135/    2،  حوي  الاهحي   91/    1، الع   163/    3، ي يخ اإلسالم  670، هتحي  ال م لُّ  263/    1/    1غ ت  والل
، خالصة  105/    4، ازط ل  الع لية  170/    5، هتحي  الاهحي   289/    2، اإلص  ة  120/    5، العقد ال م   33/    9والنه ية  

 .87/    1،  ح ات الحو   163 حوي  ال م لُّ  
 آ.   31/    9، وا ن عف كء  567،  566/    3ر ازفاد ك ر     -230
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 . 232عن علمي  ن أيب محلة، ق لُّ وفد عبد )  ن كعفء علا يزيد، فأاء لم  لفمي ألف 

 . 234، وحممدا  233ق ل اصع  الز رييُّ و كء كعفء إى اذبشة  فولدت لم أمس  ُّ عبد )، وعوا 

اال  ب وا أخمي  عد   أيول  عد ا  أخ ول  قال كعفء  عد اثل ة، فق لُّ  -صلا ) عليم وسلل  -و وي أ  الن   
 اليوم( . مث ق لُّ ااااوين  بين أخمي( .فجمي   ن  كأنن  أفءهل، فق لُّ اادعوا يل اذالت( . 

فأاء ، ف لح  ؤوسن ، مث ق لُّ اأا  حممد  فشبم عمن  أيب ط ل ، وأا  عبد )  فشبم خلقمي وخلقمي(  مث أخح 
أولم، واب ك أّان ، فحكءت يامن ،     يدي، فأ  هل ، مث ق لُّ االلهل اخلف كعفءا يف  لعبد ) يف صفقام( . ق لُّ فج  ت 

 . 235فق لُّ االعيلة خت ف  عليهل وأا وليهل يف الدني  واآلخءة؟( 

 و وى أيض ُّ لع صل األحول، عن او ت العجلمي، عن عبد )  ن كعفء، ق لُّ

إلا قكم َن سفر، َلقي ِبلوبيان َن أهل بيت ، وإن  قكم ََر َن    -صلى هللا علي  وسلم  -َّان رسول هللا  
  236سفر، فسبق يب إلي ، فحَل  بني يكي ، مث جيء أبحك اب  فاطَة، فأردف  خلف ، فكخلنا املكينة ث ثة على دابة  

 عبد )  ن كعفء ووو يلع  ابلرتام، فق لُّ اللهل اب ك    -صلا ) عليم وسلل  -.وعن عمءو  ن حءيّ، ق لُّ اء الن   
 .  237لم يف     م  

 . 238الفالم عليي اي ا ن ذي اسن ح    وك   ا ن عمء إذا سلل علا عبد )  ن كعفء، ق لُّ 

 ق ل أ و عبيدةُّ ك   علا قءي  وأسد وكن نة يوم صف  عبد )  ن كعفء. 

 .  239اسود والبحلولعبد )  ن كعفء أخب   يف 

 ق ل الواقدي، واصع  الز رييُّ ا ت يف سنة مث ن . 

 
إسن د  ص ي  علا  ءط افلل، وا امُّ فأي  الن  صلا ) عليم وسلل، فمف  ذفءا ، فف ت، فق لُّ ر ان  م وحا اسمل؟ زن وحا      -231

مة ال  ال ي ) إايو ؟ ف نم     إيل أني  يعم اسمل؟ ر فج   فىت ان االنص  ، فق لُّ يل اي  سول )، فق لُّ ر أفال  اقمي ) يف البهي 
 ، ووافقم الحو . 100،  99/    2( ، وص  م اذ كل  2549، وأ و داود ا205،  204/    1و دابم ر أخءكم أمحد  

 آ.   28/    9ووو يف ر ي يخ ا ن عف كء ر  
 آ.   28/    9ا ن عف كء    -232
 ةء  يف ازطبو  إى ر عو  ر.   -233
 . 80ر نف  قءي  رُّ    -234
 م.   30/    9، ووو عند ا ن عف كء  182/    8( والنف امي  4192وأخءكم خماصءا أ و داود ا  204/    1 وا ُّ أمحد يف اافند (      -235
 م.  31/    9( يف فض ال الص   ة ووو عند ا ن عف كء  2428، وافلل ا 203/    1أخءكم أمحد    -236
 آ.   32/    9اين، و ك هلم  ثق ت، ووو عند ا ن عف كء  ، وق لُّ  وا  أ و يعلا والط  286/    9ذكء  اهلي ممي يف ر اجملم  ر    -237
 . 62/    7أخءكم البخ  ي    -238
 م وا   عدو .   34/    9أو دو  ا ن عف كء، انظءو  يف    -239
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 وق ل ازدااينُّ  ويف سنة أ   ، أو مخس ومث ن . 

 وق ل أ و عبيدُّ سنة أ    ومث ن . 

 240قي  بن عائي أبو َّاهل األمحسي   - 25

خيطب على    -صلى هللا علي  وسلم  -رأى النيب    نزل ال وفة، ووو   نيام أ هء.عكاد  يف صغار الوحابة.  
 . 241اقت   

 حدث عنمُّ إمس عيل  ن أيب خ لد، وأ و اع ذ  كل ي عمي. 

  وى لمُّ أمحد، والنف امي، وا ن ا كم.  قمي إى حدود سنة مث ن . 

 242حجر بن عكي بن جبلة بن عكي بن ربيعة اللنكي   - 26

 ال ندي، ووو حجء اخلري، وأ و  عدي األد ء.  243اع وية ا ن اع وية األكءا   ن اذ  ث  ن 

 وك   قد طعن اولي ، ففممي األد ء، ال ويف، أ و عبد الءمحن الشهيد. لم ص بة، ووف دة. 

 -صلا ) عليم وسلل -ق ل غري واحدُّ وفد ا  أخيم و نئ  ن األد ء، وال  واية لم عن الن  

 اوال   أ و ليلا، وأ و البخرتي الط امي، وغريمه . ومس  انُّ علمي، وعم  .  وى عنمُّ 

 . - ضمي ) عنهم  -وك    ءيف ، أاريا اط ع ، أا  ا ابزعءو ، اقدا  علا اإلن   ، ان  يعة علمي 

  هد صف  أاريا، وك   ذا صالح و عبد.

 

 

 

 
، االسايع مُّ  102/    7، اسءح والاعديل  142/    7، الا  يخ ال بري  849،  223، طبق ت خليفةُّ ت  62/    6طبق ت ا ن سعد    -240

م،    229/    4،  حوي  الاهحي   291/    3، ي يخ اإلسالم  1638، هتحي  ال م لُّ  260/    6و  435/    4، أسد الغ  ة  1296
 . 394 حوي  ال م لُّ    ، خالصة208/    12، هتحي  الاهحي   164/    4اإلص  ة  

( . ان طءت، عن إمس عيل  ن أيب خ لد، عن قيس  ن  1285( و ا1284، وا ن ا كم ا306و   178و  177و  78/    4أخءكم أمحد    -241
 ع اح ق لُّ  أيت الن  صلا ) عليم وسلل خيط  علا اقام، وحبشمي آخح خبط اه . وإسن د  ص ي . 

، ازع   ُّ  95/    1، الا  يخ الصغري  72/    3، الا  يخ ال بري  292، احمل ُّ  1042  ، طبق ت خليفةُّ ت217/    6طبق ت ا ن سعد    -242
334  ، 

،  39/    4، اعجل الط اين  133/    17، االغ ين  648، اش وري علم   األاص  ُّ  188/    3، اءو؛ الحو   253/    5ي يخ الط ي    -243
، ال  ال  461/    1م، أسد الغ  ة    131/    4ا ن عف كء    ، ي يخ329، االسايع مُّ  426، مجهءة أنف م العءمُّ  468/    3ازفاد ك  

،  ح ات  314/    1، اإلص  ة  49/    8، البداية والنه ية  125/    1، اءآة اسن    57/    1، الع   275/    2، ي يخ اإلسالم  472/    3
 ، 57/    1الحو   
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 244أبو الطفيل عاَر بن واثلة الليثي اللناين   - 27

   245يف الدني    -) عليم وسلل صلا -خ مت ان  أى  سول ) 

 واسل أيب الطفيلُّ ع اء  ن واثلة  ن عبد )  ن عمءو اللي مي، ال ن ين، اذج زي، ك   ان  يعة اإلا م علمي. 

ووو يف حجة الودا  ووو يفالل الءكن ن جنم، مث يقبل   -صلا ) عليم وسلل    -اولد ُّ  عد اهلجءة.  أى الن   
 احملجن . 

   ء، وعمء  ن اخلط م، واع ذ  ن كبل، وا ن افعود، وعلمي.و وى عنُّ أيب   

وأا غالم   م يطو  ابلبيت    -صلا ) عليم وسلل  -ق ل اعءو ُّ مسعت أاب الطفيل يقولُّ  أيت  سول )  
 . 246علا  احلام، يفالل اذجء ن جنم 

وح  م قالة     ان سنني مث  -صلى هللا علي  وسلم  -أدرَّت َن حياَ رسول هللا  و وي عن أيب الطفيل، ق لُّ  
 اذف . وك   أ و الطفيل ثقة فيم  ينقلم، ص دق ، ع ز ،   عءا، ف  س ، عمء دوءا

 طويال، و هد ا  علمي حءو م. 

 . -كحا ق ل   -ق ل خليفةُّ وأق م ن ة حىت ا ت سنة ا اة، أو  وو   

ُّ حدثن  اوسا  ن إمس عيل، حدثن  اب  ك، عن ك ري  ن    248.وق ل البخ  ي  247مث ق لُّ ويق لُّ سنة سب  وا اة 
 أع ، ق لُّ أخ ين أ و الطفيل ن ة سنة سب  وا اة. 

وق ل وو   ن كءيءُّ مسعت أيب يقولُّ كنت ن ة سنة عشء وا اة، فءأيت كن زة، ففألت عنه ، فق لواُّ وحا أ و  
  249الطفيل  

 
،  341، ازع   ُّ  446/    6  ، ي يخ البخ  ي2519و  841و  176، طبق ت خليفةُّ ت  64/    6و  457/    5طبق ت ا ن سعد    -244

/    13، االغ ين  214، اش وري علم   األاص  ُّ ت  328/    6، اسءح والاعديل  40/    1، ال ت  359و  295/    1ازعءفة والا  يخ  
166 . 

/    1، اسم      ك ل الص ي    198/    1، ي يخ  غداد  1344، االسايع مُّ  618/    3، ازفاد ك  183مجهءة أنف م  العءمُّ    -245
/    4، ي يخ اإلسالم  1623،  647، هتحي  ال م لُّ  179/    6، و145/    3م، أسد الغ  ة    412/    8ي يخ ا ن عف كء    ،378
/   5، العقد ال م   190/    9، البداية والنه ية  207/    11آ، اءآة اسن      118/    2،  حوي  الاهحي   136و  118/    1، الع   78
/    1،  ح ات الحو   157، خالصة  حوي  ال م لُّ  243/    1، النجوم الزاوءة  82/    5، هتحي  الاهحي   113/    4، اإلص  ة  87

 ،  91/    2و  41/    4، خزانة األدم  118
 . 446/    6، ور ي يخ البخ  ي ر  64/    6( ا ن سعد  4ا-246
 ( . 2519( وت ا176انظء ر طبق ت خليفة ر ت ا  -247
 .250/    1يف ر ي خيم الصغري ر    -248
 آ.   418/    8ا ن عف كء    -249
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 250عَرو بن أخطب أبو زيك األنواري  - 28

فبلغ   َسح رأس ، وقال:  اللنم مجل   .   -صلا ) عليم وسلل  - وي أ   سول )    اخلز كمي، ازدين، األعء؛. 
 .  251ا اة سنة، وا  ا يض ان  عء  إال اليفري 

 . 252ولم ابلبصءة افجد يعء   م  

 . 253أح ديّ، وغزا اعم ثالث عشءة غزوة   -صلا ) عليم وسلل - وى عنُّ الن  

حدث عنمُّ ا نم   شري، ويزيد الء ي، وعلب    ن أمحء، وأ و قال ة اسءامي، وأنس  ن سريين، ومج عة. حدي م يف  
 ال ا  سوى اص ي  البخ  ي( . 

  ويفُّ يف خالفة عبد ازلي  ن اءوا . 

 الوحابة امجعني. ورعي هللا عن 

 :  َّلَة أخرَي

الص   ة االطف ل الصغ   ك ء، ن افمي هبؤال   ضوا  ) عليهل، علم  اين أذكء يف نفخة اخءى عددا كبريا انهل،  
 .  اكي  ازوى أ  ُيشءا اعهل، وينفعن  هبل، ويءفعن  فبهل اى قءم الن  صلا ) عليم وسلل 

از الطي   اسهد  وحا  حءا   س اعة  دعوة  أ  ء  اول  حي هتل  وعلا  االسالم،  يف  الطفولة  علا  االض  ة  يف  ب  ك 
 االسالم...

 ربنا اغفر لنا ولوالكينا وللَسلَني. و خر دعواا ان احلَك هلل رب العاملني.

 ع      -لبن   الشم يل 

 

 
 ، الا  يخ ال بري ان اش وري الص   ة الحين نزلوا البصءة. 1459،  636، طبق ت خليفةُّ ت  28/    7بق ت ا ن سعد  ط  -250
 ( يف ازن ق  ان طءيح حممد  ن  ش  ، عن أيب ع صل3629أخءكم الرتاحي ا  -251

 ) صلا ) عليم وسلل يد  علا وكهمي ودع  يل.النبيل، عن عز ة  ن اث ت، عن علب    ن أمحء، حدثن  أ و زيد  ن أخط ، ق لُّ اف   سول  
 ق ل عز ةُّ إنم ع ش ا ة وعشءين سنة، وليس يف  أسم إال  عءات  يض. 

ان طءيح آخء  ن و ،    340/    5( واذ كل، وأخءكم أمحد  2274، وحفنم الرتاحي، وص  م ا ن حب   ا341و  77/    5ووو يف ر ازفند ر  
 ( . 2273وص  م ا ن حب   ا

 . 28/    7عد  ا ن س  -252
ان طءيح عبد الصمد  ن عبد الوا ث، عن  عبة، عن ايل  ن حويص اوقد ةء  يف ر    28/    7، وا ن سعد  340/    5ر ازفند ر     -253

 ازفند ر حءدعوا 
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 لَتبَوية اإلس َيََة  َنطلقات و َقاصك النظََرية ا  : َربيََََة القيََََََََم

 

  د. عبك احلليم بوصلب                  د.عبكهللا صحراوي    

Dr. Abdulhakim Bousselb     Dr. Abdullah Sahraoui 

 

 َلخص : 

األسءة  يف  الفءد   اش الت  حل  ك ودة  ة ول  ال   الرت وية  النظءايت  ان  و اال  زمخ   الرت وية  الف حة   شهد 
واجملام ، و عمل علا وض  األسس النظءية و طبيق هت  العملية سعل األطف ل والشب م أك ء ص ة نففية وسع دة  وازد سة  

   .يف حميطهل اإلكام عمي ، وأك ء اف يءة و الؤا  ا  اقاضي ت    سة اذي ة و إعدادول ذ ضءول وافاقبلهل

ي اوق   يف  الءؤى  ضمن  لي  اإلسالاية  الرت وية  النظءية  الفءد و اموض   ذ ك ت  لفساج  ة  الدوام  علا  ؤوله  
  / للفءد  ُيقح  وانفج م  يف  ن غل  واز دية  الءوحية  للقيل  ك اعة  اا  الة  اق صدو   لا و    ، واسفمية  والعقلية  النففية 

ؤو   اإلنف   / الاوافح النففمي ال  ال وفهل حقيقة وكود  ودو   يف اذي ة ، فاصن  انم اإلنف   النموذ؛ يف  ع طيم ا   
 .العم  ة ا داي ، و زكية النفس  وحي 

لقد ا املت آايت القء ا  ال ءمي علا النم ذ؛ اإل   دية ازفطءة للمق صد ال لية لاوكيم األوالد و ء ياهل مي له   
العملية   النبوية اذ يمة ابزواقف  والاوكيه ت  أ لغ ا يل وص اي لقم   اذ يل إل نم ، ووو يء د  ويعظم ، وزخءت الفنة 

افؤولي هتل   لا مل  هلل  إعدادا  الصغ    و نش ة  األ ن    ا   للاع ال  سليمة  واض ة  واسرتا يجي ت  طءق   ةدد  ال   النظءية 
و ع ليمم   و دينهل  خب لقهل  الوثيح  ا  ب طهل  سعيدة  ضم    آخءة  يف  زفاقبلهل  ذلي  ا صينهل  و  ه   ، دنيواي  ابقادا  

 .و   س  م الص ي ة

الن    أتيت   النظءية اإلسالاية يف اوضو   ء ية  ال لية  يف  الرت وية   ازق صد  اذ لية لاضمي   عض كوان   الو قة 
  ، و ء ياهل  األوالد  لاوكيم  القيمية  ازنطلق ت  أول  اساعءاض  خالل  ان   ، وا داي  ازا  ال  وحي   ازنهج  علا  و عليمهل 

 .واق  لاه  ابلنظءايت الرت وية الوضعية 

Abstract 

The educational arena witnesses a tremendous momentum of educational 

theories that try hard to solve educational problems inside both the family and school. 

They work to set the theoretical foundations and their practical applications to make 

children and the Youth more psychologically healthy and happy in their social 

 
.     الجزائر (جامعة محمد لمير  دباغير( sabenms@yahoo.com   abdelhakimbousselb@yahoo.fr  
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environment, and more in line with the requirements of life practice and preparing them 

for their present and future. 

The Islamic educational theory is positioned within these visions that permanently 

qualifies it to respond to the psychological, mental, and physical needs of the upbringing 

of children, so that its objectives are holistic that comprise spiritual and material values 

in harmony so that it helps the individual, or the child achieves complete psychological 

compatibility and understanding the reality of his existence and his role in life. Also, it 

creates from him the type of man in his dealing with architectural matters materially 

and recommending oneself spiritually.  

The verses of the Holy Qur’an included the guiding models established for the 

overall purposes of guiding and educating children. The best example that represents 

this type of education is Prophet Luqman al-Hakim’s advice to his son, as he guides and 

preaches him. The wise Prophet’s Sunnah is rich in practical situations and theoretical 

directions that define clear and sound ways to deal with children and raise young people 

in preparation for them to assume their responsibilities with worldly ability; and linking 

that to their immunization of their future in a happy hereafter by ensuring their close 

connection with their Creator, their religion, his teachings, and his correct practices. 

The present paper sheds light on some aspects of the overall educational 

objectives in Islamic theory on the subject of raising children and teaching them on the 

spiritually and worldly integrated curriculum, by reviewing the most important Qur’anic 

models and prophetic examples for guiding and raising children and comparing them to 

positivist theories. 

 متنيك

 نطلح النظءايت الرت وية الوضعية ان  ؤية اعمقة واثقبة لاف عالت اذي ة لدى اجملامع ت وكحا  طلع ت  عوهب      
ااطلب هت    نفي    دو    ، والدينية  واالكام عية  الفي سية  أ ع دو   ال ق فية   ل  أصوهل   ذلي  يف  اءاعية  أفضل،  حي ة   و 

مي  لحا   ، حي  ية  خ ات  ان  وا   اضمنم  الفالسفة  ازعيشية  يقرتحه   طءيح  خءيطة  عن  عب  ة  الرت وية  النظءية  اعاب    ن 
وازف ءين وازء   و يعاقد هب  األفءاد واسم ع ت و فاغله  األنظمة الفي سية لالسامءا  والبق   أو الاغيري والاطويء. إال أ   

األس لة ازاعلقة ابلطبيعة الءوحية واز دية    اعظل و  م النظءايت الوضعية  ع ين قصو ا يام ل يف عدم إك  اه  عن ال  ري ان 
لفنف   ،حيّ ة ول اع سة سبل ال ف  ، وكحا طءت الاعبري، واذءايت والعي  ازشرتك ك لدميوقءاطية، والاف ا  ...إال  

  إى ذلي  أ   يف ك ري ان األحي    قف ك ادة وايافة أا م اف ال خالفية  ك هلد  ان اذي ة ى واذي ة  عد ازم ت. وا
ان اف ال أخالقية وقيل دينية ، وحا العجز جيعل ان العودة إى االعاق د  فع لية الفلففة الرت وية اإلسالاية وقد هت  علا  
  وز ك ري ان ازش الت اذي  ية ،و عل ان حي ة اإلنف   غءضه  قيممي ا وحمي( أك ء انم نفعمي ا دي ياعلح  ا قيح  

واناها،    اآلنية  الشءيعة  اال ب ع ت  اق صد  ةدد   األ ض كم   وكم  علا  اإلنف    هبحا  ازنوط  ابلدو   األاء  ياعلح  إمن  
 اإلسالاية.  
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 :  َفنوم النظرية الَتبوية

ان  الرت ية  ازف مهة يف  طويء  اوضوعم  ياصف ابلصالحية،  والنم ذ؛  وازع     ازف ويل  ان  نفح  عن  عب  ة  ومي 
 (.957،إل2006ظواوء الرت وية والانبؤ هب  اغءي ،كهة، وان كهة أخءى ازف عدة علا  ففري ال

أو   دينية  أك نت عقيدة  فيم، سوا   الف ادة  والفلففة  العقيدة  ان  افهواه  يف أي جمام   الرت وية  النظءية   فامد 
 فلففة ا  لية أو ا دية أو طبيعية، وياأثء وحا ازفهوم  عواال عديدة انه ُّ 

ا   العصء،وكحا  وطبيعة  الف ادة،  وازفاوى اذض  ة  االكام عمي،  والنظ م  واالكام عية  الفي سية  ألودا  
 (.19،إل1985االقاص دي اال يالين،

وقد عء  ي يخ البشءية العديد ان الاج  م الرت وية ال  ح ولت اساخدااه  الشعوم لافءض وكودو  و لت يف  
األول الفيلفو   أفالطو  الحي أسس نظ م      ل فلفف ت اكام عية و ء وية ان ا ل الفلففة الرت وية از  لية ا  انظءو 

(. أو الفلففة الرت وية الواقعية  114إل  1962امسع      عليممي ح ول ان خاللم ا  يء ه    الرت ية والفلففة والفي سة
الطبيعية علا  أس  وادو    ص ح  ف ءة الرت ية الفلبية وابدأ    جون جاك روسو وأ هء  وادو  أ سطو، والفلففة الرت وية 

زا  الطبيعمي حيّ يءى ا  النفوس  ففد نقدا   قدم العلوم والفنو   و ال م ل فهو يدعو للءكو  اى اذ لة الطبيعية  اس
( ، والفلففة الرت وية  124إل2000واال اع د عن الرت  الحي اففد علا الن س عيشهل واذو  فض الهل اثن   الق ضمي ،

   يوي. وجون د،  وليام جيَ ال مج  ية ان أول انظءيه  

ل نه   قت فلفف ت مل  صل اى افاوى النظءية او النموذ؛، وعليم يصنف ك ري ان ازء   النظءايت الرت وية اى 
 ا  عة ا  و ت وال   دو و  يناج عنه  جمموعة ان النم ذ؛ الرت ويةُّ 

 وان أول النظءايت الرت وية  د ا يلميُّ 

 النظرية الَتبوية التواَرية: 

إ ب   ا  وو ااوا ء، وومي نظءية  ء وية حم فظة ااد  صوهل  الا  خيية إى الفلففة از  لية ، فهمي اقت  وازقصود هب   
ال و ة   ال وليا  اي،  قيل   ، الدينية  غري  القيل   ، العلمية  ال و ة   ، الصن عية  ال و ة  نا اج  ا ل   ، اذدي ة  اذي ة  يف  ال  ري    

 ؤكد علا از ضمي الحي مي لم كب   ال ا م أي أ   دعوة جمليد الفلف ، وللطبيعة  الا نولوكية ،ثو ة االل رتوني ت. فهمي  
غري ااغرية لل و ،والطبيعة اإلنف نية ، واذقيقة ، وازعءفة ، والفضيلة، واسم ل أي كل ا  وو ااوا ء.وابلا يل اب دئ الرت ية  

 (. 293إل1982ااءسمي .اث اة غري ااغرية

 َن َبادئنا : 

 بشءية اث اة و كحلي طبيعة الرت ية. ا  الطبيعة ال •

 ايزة اإلنف   العقل وجي  علا الرت ية الرتكيز عليم.  •
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 الاج وم الوحيد للرت ية ي و  ا  اذقيقة ال   ع زية وغري ااغرية وليس ز  ميليم الع مل ازع صء ألنم ف  .  •

 ليفت الرت ية نءادفة لل ي ة  ل ومي إعداد هل .  •

 أفضل ازءاك  ابلنفبة هل  ومي ال ا  العظما يف األدم والفلففة ، والا  يخ والعلوم   •

علا األطف ل أ  ياعلموا ازوضوع ت األس سية ال  ا نهل اعءفة الصف ت ال   اة الداامة يف الع مل ان الن حية   •
 (. 294إل نففم،  ازءك اءسمي ،ا.الءوحية واز دية

الفنو     أ  الرت ية األس سية    دلر   يقول العقلية و نمية ذك ام، وي و  ذلي ان خالل  لفنف   ومي  نظيل قد ا م 
 (. 300اذءة .انفس ازءك  إل 

 النظرية الَتبوية اجلوهرية  األساسية :

إ  اسووءية ك     س اد يف الانظري الرت وي األاءي مي قد  دأت كفلففة  ء وية  شبم يف آ ااه  ا  يفما ابلفلففة  
أنص  و    يءكز  حيّ   ، ااعلل  إنف    يعءفه  كل  أ   ال  جي   األس سي ت  ون ك  عض  حيّ  ءى  نم  الواقعية،  الرت وية 
كهودول إلع دة ف ص اواد ازنهج للافءقة    ا  وو كووءي وا  ليس كووءي يف ال ااج الرت وية إلع دة الفلطة للمعلل  

 (  309نفس ازءك  إل،اءسمي ،يف حجءة الد اسة .ا

 َن َبادئنا: 

إ  الاعلل عملية  اضمن ابلضءو ة العمل الش ت واز   ءة ان ك ن  الالميح اعملية الفءز ال افء انه  وجي  ا    •
  ال عن طءيح ااا  ات اشددة(. 

اى  ق  ة  • األخري يف ح كة  ازاعلل أل  وحا  وليس  ازعلل  ا    و  ان ك ن   الرت وية جي   العملية  ازب دأة يف 
 وإ   د.

 ل  الرت ية وو اعءفة ازواد الد اسية األس سية لل ف ا علا أحفن ا  يف الرتاث اجملامعمي وفح  نظيل انطقمي. إ   •

 (. 311نفس ازءك  إلاءسمي ،جي  علا ازد سة ا  ة فا علا الطءت الاقليدية يف الانظيل العقلمي ا •

لديهل وابلا يل جي  العمل علا  نمياه     وعليم ف سووءية  ءى اب  الف  ت    ازاعلم  ي و  يف القد ات العقلية
 (.  317نفس ازءك  إل اءسمي ،إى أقصا د كة مي ن كل فءد ان ةمله .ا 

 النظرية الَتبوية التقكَية: 

أوكه  يف عشءيني ت وثالثيني ت بكأت   أاءي    لغت  الا س  عشء يف  القء   أواخء  االناش   يف  النظءية يف  و  م 
اإلصالح والاغيري االكام عمي ان خالل العمل الرت وي الحي جي  ا  يء  ز حو الطفل   القء  العشءين ، ادت ان أكل

حيّ يءى اك   وادو  كو  ديوي ا  ازد سة ومي الوسه األنقا ويام ل دو و  يف إحداث الاغري االكام عمي وكحا  قدم  
  (.319نفس ازءك  إل اءسمي ،اجملام ، ا
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علا  طبيح ال مج  ية علا الرت ية، ف لاغري أس س اذقيقة وعلا الرت وي  ا  ف لاقداية كفلففة  قوم  د كة كبرية  
اءسمي  ي ونوا يف اساعداد داال لاعديل أس ليبهل وسي س هتل ن  يان س  وازع    اسديدة والاغريات ال  ةدث يف البي ة ا

 (. 321نفس ازءك  إل ،

 َن أهم َبادئنا: 

نشيط • عملية  أ    و   الرت ية  علا  العلوم  جي   د اس ت  نا اج  اساغالل  خالل  ان  الطفل.  حول  اامءكزة  ة 
 الفلوكية واإلنف نية واالكام عية. 

 جي  علا الاعلل الق ال علا حل ازش الت ا  ُيل حمل غءس ازعلوا ت.  •

 ة إ  الرت ية  وصفه  عملية ذكية إلع دة  ن   اخل ة  عا  اءادفة لل ي ة ازا ضءة وعليم جي  ا    و  ومي اذي •
 نففه  وليس اإلعداد لل ي ة. 

 دو  ازعلل جي  ا  ي و  و داي واص   وليس  ازا للفلطة والفيطءة.  •

 جي  علا ازد سة ا   شج  الاع و  أك ء  دل الان فس.  •

الدميوقءاطية ومي ال   فم  ابلاب دل اذء لر ا  واألف       يع  عن الشءوط اذقيقية للنمو. وعليم ف زدا س   •
 . (322نفس ازءك  إل اءسمي ، دا   طءيقة دميوقءاطية.اجي  أ  

 النظرية الَتبوية التجكيكية: 

ك  ت الدعوة الاجديدية يف الرت ية لا  ول ا  ةل حمل النظءة الاقداية ، حيّ ك   غءضه  األس سمي ان الرت ية  
ت جمءد فلففة  ء وية ل نه  انطلح  وو  ديد اجملام  حىت يام ن ان اواكهة األزاة ال ق فية يف عصءا، ف لاجديدية ليف

 اسرتا يجي ت العمل االكام عمي والفي سمي . 

ا  ب ط عضوي    countsَّاونت   ف زد سة حف     لديه   ا  ي و   ومي اؤسفة إصالح اكام عمي ، جي  
 (.340نفس ازءك  إل  اءسمي ،ابجملام . ا 

 َن َبادئنا: 

 وواض  لفصالح االكام عمي و ن   جمام  أفضل. الغءض األس سمي للرت ية وو  قدمي  ءااج دقيح ان  •

 النظ م االكام عمي اسديد جي  أ  ي و  دميقءاطي  أصيال  فهل الرت ية يف  وكيهم. •

 جي  علا ازعلل إقن    الايح  ابلوكهة الاجديدية و طءيقة دميقءاطية.  •

 جي  أ   ع د صي غة األودا  والوس ال فف  نا اج العلوم الفلوكية.  •

 (. 342نفس ازءك  إلاءسمي ، ا  الطفل وازد سة وحىت الرت ية  ص غ ابلقوى االكام عية وال ق فية .ا  •

األزا ت   ف لفءت  وعليم ذل  الاجديدية  اجم  يف كو   يام ل  الرت ية  يف  الاجديدية  والنظءية  الاقداية  النظءية     
 و  كديد لفنف    غية الوصول للءف   االكام عمي. ال ق فية واالكام عية ال   عيشه  اإلنف نية، وحم ولة إجي د  ص
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  الج َن النظرايت الَتبوية احلكيثة 

 الَتبية الروحانية: 

 عا  الءوح نية أول الاي  ات الرت وية ال  ظهءت، حيّ ا  بطت يف القدم ن  ولة اجي د  ففريات للظواوء الغيبية   
وح  الظواوء، وقد ة مت الفلففة الءوح نية يف كل ا  ُيدث    ان خالل إ ض   األ واح الشءيءة ال   ا  ل يف حدوث

داخل اجملامع ت القدمية  ابخلصوإل يف اذض  ات الشءقية علا   كلة اذض  ة اهلندية ا  الداينة اهلندوسية، والصينية ا   
ود يف اذض  ات الغء ية ا ل  الداينة البوذية وازحو  الط وي، وكحا ا  اذض  ة الف  سية و ع ليل ز اد ت ، كم  ك   هل  وك

ان   ان ك ري  الوضعية  قوانينهل  اساوحوا  الحين  الءوا    و  البطولية،  االمحهل  يف  آهلاهل  إ ءاك  ح ولوا  الحين  اإلغءيح 
الاففريات الدينية لديهل،ال   ء به  عدد كبري ان اآلهلة، كم   واصل  وكود الءوح نية  ش ل اب ز  ظهو  األداي  الفم وية  

األنبي    وأصب ت   إليه   دع   ال   القواعد  خالل  ان  اإلنف ين  للفلوك  ازنظمة  الفعلية  ازءاك   ومي  الفم وية  ال ا  
 والءسل،وظهء ذلي  ش ل اب ز يف من ذ؛ الرت ية اليهودية الرت ية ازفي ية والرت ية اإلسالاية .  

الدول ازاطو ة وا اع د الن س عن االعاق د    ونظءا لافشمي القيل از دية وطغي   الاففريات العلم نية ل ل ا  ُيدث يف
ابلقيل الءوحية ال   دعو اى الاع يل والاف امي،وسعيهل اذ يّ علا ةقيح ان فعهل  ي وسيلة وا بع  نزواهتل دو  اءاع ة  

 الي ض  ه ةت افما اذءية الفءدية ازفاوح ة ان ازق   ة اذقوقية  

رانك   ية ازفقودة واذق اح ال   اة، حيّ يءى أنص    حف  ك   وحا الاي   ليع  عن القيل الءوح انم ينبغمي علا   بَر
الفمو إى افاوى  وح ين   القد ة علا  ذا م  غءض  لوغ  ياج وز  يا ء     وو اعءو  وكيف  ياعلل كيف  ا   الشخص 

ط ق  م الب طنية و ءكيزو   ،كم  أ ل يءو  انم ينبغمي للشخص أ  ي اف  القد ة علا الا  ل يف  افاوا  الءوح ين افاعمال 
  17إل،2001  ، علا الاأال الحايت وأتخح وح  الط قة  فمي ت خمالفة ك  الط و، اإللم اخلفمي ، الط قة الءابنية.  ا ء ءاند

.) 

و طءح الرت ية الءوح نية اق   ة  ء وية  ام و  حول نظءة  وحية للعالقة    اإلنف   وال و ، و نعت وح  الرت ية  
الصوفية  ا ء ءاندابزيا فيزيق أو  ال     28إل  ،2001،     وال ونية  األ دية  الفلففة  للءكو  اى  الءوح نية  الرت ية  (. و دعو 

نفاطي  الع و  علا  حو و  األوى يف أس طري الشعوم البدااية ، كم   وكد األ   ل األك ء  طو ا هلح  الفلففة يف خمالف  
 (.  29إل ،  2001،إى أك ء ان مخفة وعشءو  قءا ا ء ءاند الدايات ال  ى ال   ءك  قوامسه  ازشرتكة

الحي اناقل ا    الاي  ات الرت وية    maslowجنك َاسلو  ف   أول الءواد ال  مي لو  وحا    أا  الءوح نية اذدي ة 
ازهام  ابلبوذية  ازخالفة  د و  سلوكي  مث أصب  ان أقط م ازحو  اإلنف ين الفءدي ويف سعيم لل لية واحا  كم  بعض  

ا م اى االوام م ابلرت ية الءوح نية، وومي  ءى  نم جي  علا الرت ية ا   عمل علا  فهيل اعءفة الحات ان خالل انام  و   
لل و ، ف ألاء ياعلح اب  ناعلل ان ن و  ان خالل اإلصغ   للندا ات الب طنية ال   دعوا الكاش   اعت اذي ة ،وجي   

 فعا إل ض   اذ ك ت از و ااية وجي  ا   قودا الكاش   ااعة العي ، وجي  علا ازد س أ  ي و     علا الرت ية ا  
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النففية األس سية   ذا م، ويعمل علا إ ض   ح ك  م  اكاش    فيعمل علا اف عد م يف  للماعلل  اجي  ية  انفا   وذا نظءة 
 ية ازاعلل أ  يء ه    ا  وو دنيوي وا  وو ا دي يف آ   ك ألان الشعو  ابالنام   ،اذ  االحرتام الاقديء ليصل يف النه

 واحد ويصل يف النه ية إى إد اك كينونام . 

انكم   ظهء  ش ل الفت نظءية   والحي يءى اب  الرت ية ازن سبة للمجام  اذديّ  لي ال   ءكز كهدو  يف    هَر
 ( 33إل  ،2001،الب ّ عن ازءكز الءابين يف الشخص ا ء ءاند

 الشخوانية املتَرََّز حول  و الشخص االنسان :  الَتبية

ك  ت الرت ية ازامءكزة علا الشخص كءد فعل ضد  ي   الا وين ازام و  حول  عليل فوكمي يقدم حماواي م وفح 
والحي اف د   ن    خص    merieu   1991طءيقة  بليغية غ لب  ا  أتخح يف   ل حم ضءات ، افاعملة  ع   ارييو  

 حء.

اب يءى  اوام ا ت 1965ع م    pagésكيس  حيّ  اس  ال   الاعلم ت  علا  ةاوي  أ   الرت ية  علا  انم جي  
وصف   1990ع م     léveille rayan(. كم  يقدم لن  ليفيمي  ااي    47الطفل وخ ات الط ل  عن قءم ا  ء ءاند إل

ا الشخصية  اب   االشخصية(  ءى  اإلنف نية  ازق   ة  ا   يقول  الرت ية حيّ  ان  النو   أم  ا دا  هلحا  إلنف نية طفال ك نت 
،   ا دد ان خالل اشءوعه  اذي يت الحي  ابن   ، والحي يدعوو  اى ا ادا  ذاهت  كشخصية إنف نية حءة وافؤولة ا ء ءاند

 (. 44إل ،2001

 أدت الاأثريات ازانوعة اى ايالد  ي  ات  خص نية خمالفة أمهه  اثن   ُّ 

 ُّ لَتبية ال  َوجينية -أ
الءوكءسية نفبة اى ك  ل  وكءس     البيداغوكي   الحي يؤكد علا ا  يفما ابلاعلل  c.rogers وال  ا له   و 

اخل ايت  الحي يءى فيم الازاا   خصي   نغمس فيم الشخصية    اله  ، ويءى اب  كل الن س لديهل  وكه  اجي  ي  للاعلل  
 (. 51، 50إل إل ،.ا ء ءاند 

 الحي يءى فيه      ة ول اإلك  ة علا األس لة الا لية   .fotinasية  لدى فو ين سوكحا البيداغوكية اإلنف ن  

 ان أكو  كشخص وكمد س أو كط ل ؟. •

 كيف أ صء  كشخص وكمد س او كط ل ؟ •

 ز ذا؟ •

 ول أا  اض علا ان أكو  وعلا ا  افعل ؟.  •

 كيف مي نين أ  أ دخل يف وكودي ويف  صءف يت؟.  •
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األس لة حف  فو ين س ومي ن   ة ق عدة الاعلل أل    فم  للماعلل ابلاعء  علا اش عء  إ  اإلك  ة علا و  م  
  58إل    ،2001،وأف     وأح سيفم وسلوكي  م، كم  ا نم ان الاعء  علا انهجيام اخل صة وكحا انهج حي  م. ا ء ءاند

.) 

ايفءة ان خالل يقواو  ابدوا   ازعلم   أ   النموذ؛  قولم حول وحا  وازودة   ا  مي ن  ازفعمة ابذ   ازقدا ت 
 واشبعة  ءوح االنام   والاض ية قصد النمو سواي  ءفقة ازاعلم  . 

 ُّ البيكاغوجيا التفاعلية -ب
البيداغوكي  العضوانية أل ءس   وال  ا له  علا وال   ؤكد علا دين اي ية الشخص     angersوكم اخلصوإل 

النظءية  نم علا   الرت ية أ   اأسس علا ازوا د العميقة للفءد  دال ان  ءكيزو  علا ةصيل  واسم عة ، حيّ  دعو و  م 
ازعءفة ال ق فية والاقنية ، انطالق  ان كو  الشخصية أول    ري ان ةصيل أي حماوى ، وابلا يل جي  علا الاعليل أ  يءكز  

 (.   61إل ،2001، ء ءاندعلا  نمية القد ة اإل داعية لدى الط ل   و نمية خي لم وعفويام يف الاعبري.ا 

علا  آثء  لم  سي و   الفءد وخ هت   ذات  افاوى  علا  او  طو   أي  غري  أ   نعت  عالاقي   فيم ك ان   حيّ  ءى 
 اآلخءين.

 ُّ paréأا  اال    األخء يف وحا الاي    د ا  يفما ابلبيداغوكي  ازفاوحة ل اب ي 

الحي يؤكد علا افهوم ازد سة ازفاوحة ومي  لي ال   قوم علا اش  كة ان يعيشو   داخله  و فم   ا قيح 
أقصا منو   ن ، و ش ل افاقل ، وابلا يل ومي  ءكز علا   نمية الشعو  ابلفءدانية و ن   صو ة اجي  ية عن الحات ، و قبل  

 (.  65إل ،2001،الط ل  كشخص ا  الرتكيز علا الاعلل.ا  ء ءاند 

 النظرايت  النفسية املعرفية: 

ا زالت  ؤثء الد اس ت النففية ال   ان ول عملي ت  الاعلل وازع سة ازعءفية للمعلوا ت وخص اص ازاعلل  ش ل 
القبلية    وافء يف الب وث الرت وية ، ويعا   ي   النظءايت ال   ءى اب  الاعلل وو عملية  ن   للمعءفة   ا  الرتكيز علا ازع   

حيّ يبين الفءد اعءفام ان خالل جم الت الاف عل والا يف ا  حميطم حيّ  ينمو ضمن سريو ة   الة ان الاعديل الحايت  
 وو اال    األول ، أا  اال    ال ين فيام ل يف حم ولة  اب  اءاحل النمو وان أول  واد  كو   ي كيم. 

ال ق فة   يف  للاف ري  األوى  البداايت  إى و  ءك   للاعلل  اال فامولوكي   ازعوق ت  ويف  للماعلل  اب ال     القبلية 
bachlard      ع م انح  اوال  للخطأ    1934الحي  أمهية  إعط    إى  يدعو  الحي  األخري  وحا   ، العلمية  ازعءفة   فلففة 

 (.  71إل ،اال فامولوكمي فهو يءى اب  الف ء العلممي ال ينشأ إال ان خالل الف ء غري العلممي. ا ء ءاند 

  ، يقولو   ا   نفهل  ال  يفهمو   نن   ال  أ ل  العلوم  ألس  حة  أثن    ابعمي  اناب ومي  أاث   ا   ا د  أ   يقول  حيّ  
ف لاالايح ط و  ازودو  نع    اكافبوو  يف وقت س  ح ، ف ألاء ال  ياعلح إبكف م الاالايح ثق فة  ءيبية  ل ن  ولة  

 (.  73نفس ازءك  إل ء ءاند،ذي ة اليواية يف نفوسهل.ا   غيري ثق فاهل  وإسق ط ازعوق ت ال  كدساه  ا
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الاففريات  ازاعلل يف ك ري ان  القبلية أل   غري ا املة واشووة    يض   وابلا يل فهمي دعوة للرتكيز علا ازعءفة 
 اخل طئ

 النظرايت االجتَاعية املعرفية: 

ال    ال ق فية  االكام عية  اذءكية  علا  النظءايت  وح   و ؤكد  االكام عمي   الاعلل  يف  واحدة  نظءية  ان  أك ء  ون ك 
 . خياص هب  الاالؤم ازعءيف    الشخص وحميطم 

يد عل  النظءايت  وح   ظهو   يف  1963ع م     ِبنكورا  فمنح  و اة  ا  نة  أتخح  والفي ت  ال ق فة  اف ويل   دأت 
 . ية الاف ري حول الرت 

  ، الحايت  الاعديل  الءازي  ،الام يل  ازب  ء  الاعلل غري   ، ازاب دل  الاأثري  الاعلل  د  الاي   يف  اب دئ وحا  أول  وان 
 (.132نفس ازءك  إل   ء ءاند ، إد اك الفءد لفع ليام، النمحكة ، الضبه الحايت.ا

 ول ا   قدام ك سرتا يجي ت  عليمية  علمية  د ا يلميُّ أو 

 الفلوك علا ازاعلم .عءض من ذ؛ ان  •
   يء و قومي قيمة الفلوك ت.  •
  عزيز سلوك ت ازاعلم .  •

 . ازم  سة  •

إض فة اى النظءايت االكام عية الا  خيية ال   ؤكد علا ابدأ الاف وض والوس طة .ونظءايت الان فء ازعءيف ، ونظءية  
ق  وكحا النظءايت الاع ونية للاعليل والاعلل وال   ء  ز علا  الاعلل الفي قمي ال   دعو إى وض  ازاعلل يف اواقف  بيهة ابلوا

 . اب دئ الشءاكة يف الاعلل الاع وين، وازءونة، والاع و  ازاب دل ،وابدأ الاعقيد ازعءيف ، وابأ  قومي الحات

حلي األاء  ا  مي ن قولم يف أخء ازط   أ  ال يوكد نظ م  ء وي ح لي  يلازم  فلففة  ء وية واحدة دو  سواو  ك
اعءفة   جي   وادا سه   الرت ية  اي دين  يف  اس  ية  ازم  س ت  فهل  علا  يف عد  و    الرت ية  ايدا   يف  والع ال   للمعلم  

 (. 17إل ، 1998 ،األصول الا  خيية والفلفف ت هلح  ازم  س ت.اصمويلفو ، وياز

 َربوية إس َية:   نظريةاحلاجة إىل وجود 

للرت ية عموا  وزخءك ت األنظمة الاعليمية يف البلدا  اإلسالاية  ارتدي اق  نة ن  ناوفء عليم ان الوض  الءاون   إ
العديد ان   نطءح  ،    جيعلن   اإلسالاية  الداينة  ازنب قة ان  شءيع ت  والرت وية   القيمية  ازض ا   يام ل يف  االومي  انه ؛ 

الاعليمية ازفاو دة كفيلة إب ك عن  لف ة الاطو  ، وول  ن لدين  قءا ة  األس لة  اى ا ذا يءك  وحا الوض  ، وول األنظمة  
اعمقة للقيل اإلسالامي ؟وا  ك نت لدين   ف يف مي ن لن  ان غءسه  يف عقول أ ن  ا؟   وا ومي الفبل إى ذلي؟ ،     

 فهمه  أاء أك ء ان ص ا ..  جيعل ان الءكو  اى أطءوح ت وقءا ات  فالسفة الف ء اإلسالامي واالنغم س فيه  وحم ولة 
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 :  س َية اإلَتبوية النظرية َن التوور الَتبوي إىل ال

ومي  ءيعة   اإلسالاية  الشءيعة  يعاقد     فءيح  الب ح    لدى  اخاال   فيم  اإلسالاية  الرت وية  النظءية  افهوم  إ  
ال مي ن اعاب  و  نظءية أل   ليس نا ؛   ابنية والرت ية اإلسالاية افاوح ة ان أول اصد ين للاشءي  ومه  القءآ  والفنة، ف

كهود فءدية او مج عية للبشء،  ويفري يف وحا اال    احكو  ويطءح  دل ذلي ف ءة الاصو  اإلسالامي للرت ية حيّر يعءفه   
ااح  ازاغرية.ر  اإلنف نية  وازه  ات  واخل ات  وازع     ال   اة  اإلهلية  والقيل  وازع يري  اذق اح  ان  نظ م  كو       

 (. 41إله،1427

ال  ين فهو يعاقد  نم  دو  ضبه نظءية  ء وية إسالاية   الة واوحدة واعمقة لن يفاطي  ازفلم   الفءيح  أا  
يعءفه  ايسن ر      الدين، حيّ  الطفيلي  واء زقة أح  م  البعيد عن  اهل د   ازاخصص  الرت وي  الا  ل يف اسهد  أ دا 

وازف ويل   الاصو ات  ازء بطة  جمموعة ان  الاجءيد والعمواية،  والقيل ذات اذد األقصا ان  واألف    واألودا  واألح  م 
 (.399.إل1411إبعداد اإلنف   ازفلل، حف  األصول اإلسالايةر اايسن 

و ن نعاقد ابلدو الوظيفمي للنظءية الرت وية أي ك نت فمن خالهل  مي ن  وكيم الفعل الرت وي الوكهة الص ي ة ان 
خالت، وعملي ت، وخمءك ت النظ م الاعليممي وليس نص ا  و وكيه ت ع اة قمي  عض األحي     و  غري الزاة  خالل اد

حىت ألص  هب  ووحا ا  يالحا يف ان وج ك ري ان أنظمة الاعليل يف  لدا  الع مل اإلسالامي والعءيب ةت عنوا  ا دة الرت ية  
ا  ي و    ثق فة إسالاية  ل األصل  ازم  سة  اإلسالاية وكأ    ازد وسة ويف  الاصو  اإلسالامي  اوكود يف جم الت اخل ة 

اليواية للمعلم  وازاعلم  داخ  ازدا س ويف نوا ج الاعليل النه اية ال  جي  ا    و  اشبعة ابلءؤية اإلسالاية ازفانرية  
خالفة ، أل  ان    إ   الت أنظمة  الق امة علا الاف ري االساداليل واالساقءاامي علا الفوا  يف اع سة ازش الت از

الاعليل ازع صءة ا   كونت عقول أف دت اإلنف نية يف ك ري ان اجمل الت وعلا النقيض ان ذلي يفاقد ك ري انه  للعنصء  
   اجملام   القيممي وابلا يل ال جيدو  إك ابت للس لة الا لية .ا  الدو  ازنوط يب ا    )؟ ا    ال و  ؟.ا    اإلنف  ، ا 

 ؟.

 الَتبية على القيم يف الفلر الَتبوي اإلس َي: 

ازفاخلصة ان الشءيعة    ِبلقيم املثاليةالف ء الرت وي اإلسالامي يف نظء م إى القيل، ومي نظءة    الية، إذ طخح  ا   
اإلسالاية الفم    ا ل القيل ازاعلقة ابلاوحيد والاقوى والعمءا  والفعمي ل ف  الءزت واذءية واإلحف   وال ءم واألا نة  

 واذلل والصدت، او ا  يفما ابلقيل الدينية.

اذي ة ، إض فة إى  لي ازء بطة  رتاثن   فضال  عن أخح  ابلقيل از دية ازء بطة خب ا ن  از دية  وال  هل  عالقة  واق   
وذلي ان قبيل قيل الطه  ة والنظ فة وازفؤولية، وازب دأة،    االكام عمي ، وومي  لي القيل ال   نظل عالقة الفءد ا  نففم 

ل   نظل  واسدا ة ، والشج عة ، وكل الفض ال األخالقية األخءى، وكحا القيل العقلية ان  علل ونظء وأتال و بصء، و لي ا
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والعط  ،   إليه ،  واالنام    للجم عة  والوال   والاض ية  والاع     واأللفة  األخوة  قيل  قبيل  ان  غري   ا   الفءد  عالقة 
 واالحرتام.والاع و  ،وازف ندة.... 

 ع قة الَتبية ِبلقيم: 

مي ن الافءيح  ينهم ، ف ف   إ  عالقة الرت ية ابلقيل ومي عالقة عضوية ووظيفية فهم  اء بط   اى اذد الحي ال  
هلبوم اسا ض   احدمه  يفالزم اسا ض   األخء ، فال مي ن الي انهم  اسايف   ا ويام الداللية والوظيفية إال يف ظل  

وغ ياه   الرت ية  اضمو   ف لقيل  اآلخء،  ونظمه   وكود  واءكعي هت   ثق فاه   حيّ  ان  ختالف  البشءية  اجملامع ت  ا   ون    ،
 دية، واالكام عية وطبيعة صءاع هت  ، ف    ختالف أيض  ان حيّ اال  و ت ال   ابن و  إزا  القيل ازءاد  الفي سية واالقاص

داينو   يففء حف   ا   وحا  ازد سة،  داخل  ان  عليه   ازاعلم   حول   d hainaut  ء ية  الرت وية  األنظمة  اخاال  
فغ لبية األيديولوكي ت الوضعية ح ولت ا   غءس     ،  ( 15،إل  2019،اهلبوم  اواصف ت وقيل ونو  اإلنف   ازءاد  ن ؤ 

 قيمه  يف عقول ازاعلم  واألداة الءايفية يف ذلي ك نت أنظمة الاعليل  ندا سه  وحماوايهت . 

را  مجي  األنظمة الرت وية كيفم  ك   نوعه  ال مي ن أ  ةيد عن ثالثة    2008دوالند ري فريى يف الءا دي    أا 
وثق فة   اسا  ي ية،  ثق فة  قولمُّ  حف   وومي  ةاضنه ،  ال   ال ق ف ت  أتثءو   نوعية  فف   وذلي  افرتاض ت   نة، 

 ووو يا دث عن القيل.   (.15إل  ،نفس ازءك هلبوم،ا  دين اي ية، وثق فة ذات انطح ازدو؛  

أا  الاصو  اإلسالامي للقيل فهو اء به   ل ا  و د يف القءآ  والفنة والفلف الص ي ، غ يام إجي د الفءد ازؤان 
 عقيد م وااشبع  نب داه  واامف    قواعدو  واءاعي  ذدودو  طخح ان دني   جبهد  ون  يان س  ا  وح  القواعد ،  اض  

يم ، ويعمل آلخء م أل   الدا  األ دية ، ووو يف ذلي يوظف عقلم وقلبم وأح سيفم لل  ل علا الاصءف ت  ن  قد   ) عل
 وازواقف واألفع ل    يناج عنم انظواة قيمية  اسخة يف ذونم ، واوكهة لفلوكم.

 : فلسفة القيم  

والحي  عين رأنين قوير,او ر أنين أ فل  ص ة    valeurيعود أصل كلمة القيمة إى األصل الال يين وازقصود هب   
االعوا،  ااميزة   صفة  أل    الشج عة  او  البف لة  علا  اليوامي  االساعم ل  علا  يدل  قيمة  لفا  ،    1986كيدةر،وك   

 (.270إل

 ح ل القيمة فيعءفم  ول  وي يف العوا   نم اذ ل الحي يعرت   ،أا  كديء ابل قة    أو ا  وو مث     إى و شري القيمة   
ابلاقديء. كديءة  ا    ، صفة  القيمة  قيمة    لل ي    صفة  ح ل  يطلح  القيمة  قولم  ح ل  ليصف  أخءى  اءة  العوا  ويعود 

 (.28،إل 1986،  ع طفة ريفالزم الوكودر، أو علا األقل يفالزم القبول أو االحرتام او الرتكي  أو اإلعج م. االعوا

فف ت الرت وية الوضعية ومي ابألس س فلففة قيل ا دام  وعليم فيم نن  القول    كل فلففة ان الفل      
أ    طءح اب دئ و  صو ات وأف     عاقد     األنف  واألحفن ، ويبقا الصءا  ازوكود    وح  الفلفف ت وو صءاع   

 قيمي .   
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 :   اإلس َي للقيم  فنوم امل

الشءعية   النصوإل  اإلسالم ال خيء؛ عن اضمو   القيل يف  الاعءيف ت  اش  م يف  افهوم  فغ لبية  واق صدو  وعليم 
 ةديدو  زفهوم القيل اإلسالاية . 

العلي  ال  نزل هب  الوحمي وال  يؤان هب  اإلنف    الءف عمي     رجمموعة ان ازب دئ والقواعد واز ل  حيّ عءفه  
وأقوال   أفع ل  ان  عنم  يصد   ا   يف كل  ح مم  اءك   و  و   ضواه   يف  سلوكم  ابن  ويا دد  و صءف ت  ء طم 

 ( . 15، إل1980االءف عمي، وال و ر. 

راوكه ت ودواف  للفلوك، هل  ك ن  اعءيف وسلوكمي، وومي إالوية ازصد  وهتد  إى أ ض   )  كم   عء  اب   
 (.97،إل 1988افءح   واءعمي، داام  ر.

ان وينب ح  الشء   ان  ا    راعي    اإلسالايةر     القيمة  يف  فريى  الءاي   سلوك   أا   لي دد  اإلسالاية  العقيدة 
و عء  كحلي ر       (. 655، إل،  1991االءاي ،  األفءاد،     األ خ إل، واألفع ل، وي و  حمل الازام ان اسمي ر.

الفءد واسم عة اصد و  )   العلي  والغ ايت وازعاقدات والاشءيع ت والوس ال والضوا ه وازع يري لفلوك  از ل  جمموعة ان 
يف ح مت الفعدي والحي نعاقد  نم الاعءيف    2001 ينم  يعءفه   الد ا فة  (.235، إل، 1995االقيفمي،    وكلر. عز  

فيه  يءى  اإلسالاية حيّ  القيل  اف ويل حول  ان  و د  ز   واألك ء مشوال  األحدث  والغ ايت   األك ء  ازع يري  ان  رجمموعة 
و  الفءد  سلوك  ال   وكم  اإلسالاية،  العقيدة  عن  األف     الن  عة  علا  لل  ل  )  ع ى،  إ ض    إى  هتد   اجملام ، 

القوة   ان  هل   ز   وااللازام هب   والءغبة  وقب ه   الفءدية واسم عية ان حيّ حفنه   وازواقف  الفلوكية  واألمن ط  واأل خ إل 
 (.21، إل،2001االد ايفة ، والاأثري عليمر. 

 اإلس َي: ِبلعاِل التحكايت الِت َواج  الَتبية 

 :   َتَثل يف ايت داخلية حتك

 والابعية ال ق فية والقيمية ال  يعيشه  اجملام  يف ظل صءا  قيممي وحض  ي.  الالوعمي ح لة  •
غي م ثق فة الرت ية وإعداد النفس البشءية واال  ق   هب  كأداة أس سية للنهوض حدوث والا ول االسرتا يجمي يف   •
 حي ة األاة. 
عموم اجملام ، وحصء  يف  عض اسوان  واألحداث الش لية ان البس واطعل الفهل ازباو  الق صء للرت ية لدى   •

الءف وية، و علل  عض ازواد الد اسية والافوت فيه ، وال  غ لب  ال  وكد هب  جم الت  طبيح   وس ن و ع ية ص ية، و عض 
 عملية يف واق  اذي ة، اويي عن الاشو  ازاعمد يف ال  ري انه . 

أ • اذي ة، واالسافالم يف اإلحف س ابلدونية  و قدام يف  ىت جم الت  وقو م وعلمم  األقوى  فالحم  اآلخء  ا م 
  عض األحي   ل ق فام وقيمم. 

 ازواد الد اسية(.  -أدوات الاعليل  -نظل الاعليل  -ضعف وختلف انظواة العملية الاعليمية والرت وية اازعلل  •
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الدني  ان  ضعف االوام م ابزعلل و شويم صو  م وا  نام كقيمة س  • اية يف اجملام ، واالناق ل  م إى الد ك ت 
 الفلل االكام عمي واالقاص دي يف اجملام   ووو ا  أفقد  ال  ري ان دو   يف الاعليل والرت ية والانمية. 

اااالك  • لعدم  وإا   وخلطو  م،  الوعمي  م  لعدم  إا   دو و    عن  الرت وية  للعملية  األس سي   الشءك    أغل   ختلمي 
  -األندية الشب  ية  -ازد سة  -وس الم، وإا  للوقو  فءيفة للوض   االكام عية وال ق فية الف ادة ااآلاب  واألاه تأدوا م و 
 ......(.  -اإلعالم

لابنيه  والامفي هب ، والحواب  فيه   • عدم وكود انظواة قيمية ع اة للمجام  جيام  حوهل  األفءاد وازؤسف ت 
 اة  ووو ا  يعين ح لة ان الفءاغ القيممي الءمسمي ازؤسفمي. و عميقه  يف نفوس األكي ل الق د

 ح لة الصءا  القيممي اأزاة القيل(    ا  وو وافد وافءوض ان اخل  ؛، و   ا  وو أصيل واث ت ان ال وا ت.  •
  شات االنام  (.  -إزدواكية االنام   -ا وزي  االنام  

الان قض وعد  • القيمية( وال   ابدى يف  م اال ف ت    القول والعمل  حيّ نقول ا  ال نعاقد، ح لة اازف  قة 
 ونعاقد ا  ال نقول، ونعمل  غري ا  نعاقد ونقول. 

 :  َتَثل يف حتكايت خارجية

وا    • البعض،  علا  عضه   ازفاوحة  اال ق ف ت(  والفض اي ت  واإلعالم  اال ص الت  وثو ة   الا نولوكمي  الاقدم 
 ل ق ف ت ازخالفة. حققام ان سءعة يف اناش   و داول القيل وا

األكندة االساعم  ية للدول ال  ى واألقوى ال  ختطه لفءض ثق فاه  وقيمه  علا الع مل، و فاخدم يف سبيل   •
 ذلي كل األس لي  ازشءوعة وغري ازشءوعة. 

ان   • و فءيغه   ابلعقول  والاالع   األداغة  غفل  ووس ال  أس لي   يف  ال بري  وازه  ي  ازعءيف  والرتاكل  الاقدم 
 ضمو  ، واسابداهل   قيل وثق ف ت أخءى افاهدفة  ووو ا  يطلح عليم يف ثق فان  العء ية االفنت(. ا

مث  • وان  والا نولوكية،  االقاص دية  واإلا  ني ت  القد ات  يف  الغءيب  والع مل  العءيب  ع زن   ال بري     الاف وت 
إل    2006البشءية، وان مث الصءا  القيممي واذض  ي الف اد االدي   الاف وت ال بري يف أدوات وأس لي  و ءااج الانمية  

 . (19،18إل 
وحا كلم يدعو اى ضءو ة  بين نظءية إسالاية افاوح ة ان فلففة إسالاية افامدة ان القءآ  والفنة وليس ان    

يدعو  ابلاقوى، وا  طءيح اخلالإل ميء   عقول ازفلم  و عل انهل أ ب   واءيدين أل خ إل زمي اإلسءاايلي ت ال  ة ول  ق
ا   عض   نففه   انا ؛  الوسطا  عيد  القءو   يف  ازفي مي  اجملام   س دت  ال   الغفءا   وكأنن  فءكة ص وك  أيديهل  علا 
األ   ل الحين يفمو  أنففهل ابزء دين وازفا ،و الدع ة ، نعت أخء ول أك ء  قوى ان غريول ، و ففريول للدين وو  

 ألول يف قءا ة وأتويل النصوإل الدينية ، وسلوكهل الاديين وو النموذ؛ الحي جي  أ  يقادى  م يف س اء األاة ... ازءك  ا
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 النظرية الَتبوية اإلس َية:  يف َسار َعوقات

ازاعمح للشأ  الرت وي يف غ لبية األقط   اإلسالاية عموا  والعء ية علا وكم اخلصوإل،   ازااب  والدا س  يالحا 
  م اجملامع ت  فاقد للانظري الرت وي ازشب   قيمه  و ؤياه  للوكود ،أي ليس هل  إط   اءكعمي ُيدد األودا  الرت وية  اب  و

الض  طة واحملددة لنو  اإلنف   ازنشود ان كل فعل  ء وي نظ امي أو غري نظ امي، ياض  وحا األاء كلي  يف من ذ؛ األنظمة  
فف ت  الرت وية الغء ية، وأ  ا  ُي ول البعض أ  يومهن   نموذ؛  ء ية إسالاية ا  وو اال  الرت وية اذدي ة وازفاوح ة ان الفل

أ و   انابم  حيّ  اذي ة،  ان  صو   ازفاوح ة  اإلسالاية،  الفلففة  ان  الن  عة  اإلسالاية  الرت ية  كووء  وليس  الدين  قشو  
ا الديين يف  الاوكيم  اءاكز  إ   ر  األاء  قولم  ازودودي هلحا  اخلطأ  األعلا  علا  ااصلبة حيّ ومي  ا زالت  اإلسالامي  لع مل 

األسال ر.   لن   ا  خلفم  علا  ا   قاصء  ازعءفة جي   يءو      فهل  احملزنة  اآلسفة  اذ ل  اى وح   أدى  ن   الحي  القدمي 
 كأنن   وقفن  يف أزانة الفلف دو  اإلنق إل ان كهودول. و (،18إل  1962اازودودي 

أا م حم  ت حقيقية  دفعن  إلجي د  ؤى جمددة ،  دل اع سة اش الت العصء اذ يل  وقءا  ن  هلحا ازقولة  ضعن   
وك ادي   العقول  اشلويل  نقف  وكأنن   خمالفة،  وسي ق ت  أوض    يف  ع  وا  الحين  الف  ق   األسال   واكاه دات   ءؤى 

 الاف ري يف اف ال حي  ية  اعلح  وقان  اذ يل. 

الرت ي منوذ؛  علا  ازودودي  علا  اال رتاكمي ويعلح  ازعف ء  اإليديولوكمي     الصءا   ازان  زا نم  يف  الق ال  ة 
وازعف ء الءأمس يل إاب  اذءم الب  دة( ر قولم ا ل وحا النظ م يفا يل عليم أ  ينج   ك ال يفاطيعو  ا  ُيققوا ال و ة  

 (. 30إل ،ازءك  الف  ح  ازودودي ، يف نظل الاعليل.را 

افرية الف ء الرت وي ومي افرية ااطو ة وااغرية وليفت اث اة ، ال  ا  ينف  اليوم يصب  ان وحا مي ن اسزم     
نايجة طبيعة   والفلففة اإلسالاية  الءؤية  انا م  الحي  أا   ن كمفلم  الزلن  حبيف  اسمود   دو  كدوى  عد سن ، 

أ   ع جل القض اي وفح اطء ضيقة وأح  م ا   لية    الاف ري لدى البعض، وكحا حماوايت ازن وج الرت وية اإلسالاية ال  ة ول 
الاي     علا  حمفو    غ لبياهل  يف  والحين  ألص  هب   اإليديولوكية  واالنام  ات  الفي سية  الاوكه ت  الغ ل   يف  ختدم 
الطءح فهمي أح د الشمويل يف  لءؤية إسالاية،    جيعل ان أطءوح هتل ق صءة أي  فاقد اس ن   او كمم ل   ية  اإلسالامي 

الان ول    جيعل ان إا  نية  طبيقه  صعب  ، وحا األاء جيعل ان اذ قدين والن قم  علا وح  الءؤية ياهمو   ابلاقصري  
وعدم القد ة علا جم  اة اش الت العصء، فياجهو  إى الاقليد األعما للنظءايت الرت وية الغء ية الوضعية ال  قد  د هل   

 دية ول ن لديه  اخاالف ت كووءية فيم  ياعلح ابخل ة اال ق فية واالكام عية وكحا ازع يري القيمية   ش هب  يف جم الت اخل ة از
 ال   بقا اث اة . 

 َوادر النظرية الَتبوية اإلس َية:  -5
إ  النظء ة الرت وية اإلسالاية ينبغمي ا    و  ازص د  فيه  اث اة، وكحلي األودا  وازق صد والغ ايت ،ف زص د  

الاجء ة ،  ال الرت وية اإلسالاية، ووح  ليفت فءضي ت   بت عن طءيح  النظءية  يال  ن    ، وانهم   والفنة  القءآ      اة ومي 
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وابلا يل فهمي ليفت ق  لة للءفض والاطويء، يال الاع ال اعه  ان خالل االسانب ط العلممي ، وكحا العلل ابلقواعد الشءعية  
الش والعلل ابألدلة   ، الشءيعة  ذلي  واق صد  ، وعء  واسا ف   ، كل  وقي س   ، ، وإمج    اكاه د  الا  عة هلم  ان  ءعية 

جيمعم ص ة الفهل والءسوهل يف العلل ، اا  ازا ءك ومي الطءااح والوس ال واخل ة العلمية والا  خيية واالكام عية واالقاص دية  
قيممي فابقا اث اة ،وهلحا الفب  الحي كعل البعض  ، أل  كل يع جل يف سي قم از  ين والزا ين والنفعمي،اا  اع يري اذ ل ال 

 يشءط الاخصص الرت وي والشءعمي لبن   النظءية الرت وية اإلسالاية وةديد اع زه .  ايجلن علا   كلة

 وقد يفانري ازنظءين للرت ية اإلسالاية  بعض ازص د  ال  نوية ا لُّ 

 زفلم . الد اس ت الا  خيية والد اس ت الرت وية أل ا  العلم   ا -1

د اسة الشخصي ت اإلسالاية الالاعة يف جم ل الرت ية ك  ن خلدو  الغزايل ا ن  يمية ا ن القيل ا ن مج عة ...   -2
  

 اعطي ت الب وث العلمية الص ي ة  ال   لقمي الصو  علا اإلنف   وطءيقة  علمم.   -3

 (.  14إل  ه، 1433كل خ ات البشء ال  ال  اع  ض ا  العقيدة اإلسالاية.ا الغ ادي ، -4

ووو  والفنة   القءآ   اإلسالاية  عد  الرت وي  للنظءية  انطلح  ال   علم  األمهية  ان  نءا   اصد ا  ونضيف  ن 
الحين   اس  ءي،  ا ن ن  ، وحممد  ا ن   د، وا لي  ازفلم  واف ءيهل قدميهل وحدي هل علا   كلة  اف مه ت فالسفة 

 زع صء يف ظل الا دايت ازفءوضة عليم.  يب  و  قمي  صو  اإلنف   ازفلل و غريات اجملام  ازفلل ا

 :  اإلس َياملننج الَتبوي وفق التوور  أس  -6

يافح العديد ان الب ح   يف الرت ية اإلسالاية علا ا  نظءية ازنهج وفح الاصو  اإلسالامي  قوم علا جمموعة ان 
 األسسُّ

 : األلوهية قيقة َوويب النظَر حل -أ

وأ   ل الوكود ف ل  ئ صد  انه  ويعود إليه ، وومي  القوة اذقيقة الف علة   عد وح  اذقيقة اصد  مجي  صو  
 األزلية الب قية. 

 :   اللونَوويب الع قة َع  -ب

يعا  ازل دين    ال و  وكد اص دفة  اا  ازنهج اإلسالامي  فريى فيم اعجزة خلقية أوكدو  )  ع ى إب اد م،  
( ،وكو  ال  ري    يوكد يف ال و     35، نف  املرجع، ص قديء واشي ة و د ري اهلميوكل  مي  يف وحا ال و  يفري وفح  

 الزال غري اعءو  ف   وحا ال و  سي و  وفح ازنهج اإلسالامي ايدا  للاأال والب ّ والاف ء. 

 اإلنسان:   وجود حقيقة فنم  -ت
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اا نفخة  وليس  ال و   اإلسالامي ان خلح ) ووو كز  ان  ازنهج  اإلنف   وفح  لنم ذ؛ حيوانية كم   إ   طو  
وازل ة   ابلعقل  وكءام  ازخلوق ت  س اء  علا   ( فضلم  وا دية،  ثن اية  وحية  ان  خملوت  فهو  الوضعي ،  ازالحدة  يدعمي 

 الف ءية.

 حقيقة احلياَ: فنم  -ث

ي ة ومي حقيقة أنشأو  ) لغ ية وح مة ابلغة، واضمي وفح قد  وأسب م اقد ة سلف  نشي ة )، وومي نوع   ، ح
 دني  وومي دا  الا ليف ، واال اال  والعمل ، وحي ة اآلخءة وومي دا  القءا  ، ي و  فيه  ال وام والعق م. 

وح  األسس األ  عة ا ل الاصو  ازعءيف و االعاق دي الحي يع  عنم ابلفلفقمي لفنف   واجملام  واذي ةاالغ ادي، 
 (.36إل 1433

و  خاللوابلنايجة  ومن ذكه     ان  الوضعية  الرت وية  النظءايت  ان   الاطبيقةاساعءاض  فيه  ك ري  كلي      ياب    ،
الطبيعة   اذي ة  لل و  وكحا  يبلو وا  ؤياهل  أ   واء   ح ولوا  زف ءين وفالسفة  فءدية  اكاه دات  عب  ة عن  النق اص كو   

نقي د و ا  أف   ول والقبل الفلوكية ال  يدعو  إليه  كم  أ    البشءية واز دية ،  اغب  يف إف دة جمامع هتل والفري هب   و اال
اء بطة نءحلة زانية اعينة ودفه  ةقيح ازاطلب ت االكام عية واالقاص دية لالي الفرتة    جيعله  عب  ة عن طءح فءدي  او  

الءوحي القيل  عن  وضعية  عيدا  قيل  علا  اجملامع ت  ن    صي غة  إع دة  ودفم  هب    بين مج عمي  ال   ن دي  الءابنية  النظءية  ة 
، وقد س د االعاق د انح القدم انم إبا     صن عة اإلنف   ابلش ل الحي يءيد  النظ م الفي سمي سوا     الرت وية اإلسالاية

  ك   دميوقءاطمي او اسابدادي،  أمس يل  او ا رتاكمي ، عن طءيح غءس القيل واالعاق دات الف ءية ال   نطلح انه  فلففاهل 
الوضعية، وازالحا أ  ال القيل اسم عية ال  ك نت  ع   الشيوعية ازاطءفة واال رتاكية ازعادلة   ت  ش ل كلمي وداال  
يف اذف ا علا وكودو  وعلا قيمه ، وال قيل الءأمس لية الفءدية ال  مهشت القيل األسءية وأطلقت العن   للنزوات الفءدية  

الفيط ونفوذ وح   الشخصية   ان الي وك    والنزوات  األووا   ازفءطة إل ب     ننفا دعوهت   أ   از ل، دو   ءة وكف  
ا دا سوا  ك   فءدا،ع اال،    َّراَة اإلنسان دو  قيود وال  اد     يوحمي اب  فرتة ا ي   قيمه  ليس  بعمي، فهمي لن  صو   
 ل   ن دي هب  و  م االنظمة. ااءأة ، طفال ، ااعلم ، أو اواطن  وكله   دخل ضمن خ نة اذقوت الوضعية ا

وحا األاء يضعن  كمفلم  أا م حقبة ي خيية افصلية إا  االسامءا  يف إ ب   الفلفف ت الغء ية   لة يف نظءايهت    
الرت وية او اخاي   اشءو   ضوي خمالف ، ا   ان حقيقان  وان  ءاثن  الاق يف وان عقيد ن  ازنزلة البعيدة عن اإلض ف ت  

القيل  الوضعي ومي  أس سه   اءكعيان   ا    و   فيج    ، أك ء     فيد   الدين  ال   ضء جبووء  الشخص نية  والاأويالت  ة 
اإلسالاية ازفاوح ة ان اص د  الاشءي  القءآ  ال ءمي والفنة النبوية ،و  م القيل ال  ة ول ا   م     ا  وو حءايت  

ازطءوح لدين  كيف مي ن لن  ان اساغالل دساو ا الءابين وأنخح انم    فءدية و   ا  وو حقوت مج عية، وعليم ف إل   ل
از دية   للمعءفة  نظءهت   يف  والنقل  العقل  ،  واز      نظءية  ء وية  سلوك  ش ل  قواعد  يف   ل  ان  ري  نفيحية  ص غ 

لعلل كم   قد  الاقوى ، وابلا يل سؤالن   والءوحية، و واز     اذي ة ازع  ة واذي ة األ دية و وفح    العمل واالمي   و قد  ا
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والع زية ،واواكهة    األوالد األخري ا  وو منوذ؛   اإلقليمية  ازفاقبلية  الا دايت  ق د ا علا جم هبة  نءا  سي و   الحي  لدين  
 األاة اإلسالاية ؟...  ا   ازؤااءات اخلفية والظ وءة ال  ة ك 

 خامتة 

اء به  نوعي  صالح   إ  و عوهب   انظمنه  األال  و   ة  يف    الرت وية  ازنشود  اإلنف    إنا ؛  يف  واق صدو   الاعليمية 
ثق فاه ، ف هلد  الحي وكدت ان اكلم األنظمة الرت وية وو اذف ا علا  ق  و  واسامءا ياه  وايزو  عن اآلخءين، ونعاقد  

، أو اإلنقي د    بعيد عن الدين وازنطح والعلل ا  يعيح عجلة الاطو  يف  لدا  الع مل اإلسالامي  وو سيطءة الاف ري اخلءايف ال  أ 
لف ء دخيل  نب ّ عن      نن  نع  كو ،    األعما  إنن  ال  أاء اقد  ول ن اذقيقة ومي  عن عجزا يف ك ري ان األاو   نم 

اذلول وال نشغل عقولن  فل اش ال ن   ل   ول اسارياد حلول اش كلن ، ا ل اساريادا ألطعمان  وألبفان  وأدويان  دو  أ   
وية ومن ذ؛  عليمية غري ان سبة لبي ان  ، حيّ  بقا  ننفا  قية ال م لي ت اذي  ية  األخءى ، إذ   ن أا م إنا ؛ قوال   ء  

اإلنا ؛   وإع دة  اإلنا ؛  وظيفة  ا ل  األخءى  الوظ اف  دو   وفقه  الا صيلية  ابلوظيفة  ال ق فة  للمعءفة  ازد سة  قوم  ونقل 
لقيل  ا  لغ ل  عناباعدة يف اري واذءاك االكام عمي  ل ومي اؤسفة اسا  ي ية ان ن  ازعءفة و قيمن  عليه ،   يوإحداث الاغ

الاعلل فيه ،  ف هلد  لدى  الرت ية و نوا ج    أويف خمءك هت     أو يف ان وجه  و   س هت  وازنشودة سوا  يف أودافه  واءاايه  ،  
علا   والغرية  االنام    اشبعة  قيل  اكاف م  خصي ت  وليس  العالا ت  أعلا  علا  واذصول  والافوت  النج ح  ازاعلم  

 الدين والوطن واألاة. 

 املَََََََراجَََََََع: 

 .حممد هلبوم ،ا  و ت نظءية يف الرت ية علا القيل اق   ة ةليلية نقدية

http://search.shamaa.org/PDF/Articles/MRAjp/AjpNo7Y2019/ajp_2019-n7_151-

172.pdf2020/ 12/ 02اإلط ع  .اتريخ 

 ، طالس دا ، داشح 1، العمدة يف فلففة القيل،ط1986ع دل العوا ، 
الءحيل، الع اة،  س لة ا كفاري، كلية   1980الءف عمي عبد  اال ادااية  ازد سة  انهج  الرت ية اإلسالاية ان واق   ،القيل األخالقية يف 

 الرت ية، ك اعة طنط ، الق وءة.  
 االت كم  حددو  فءح  ، أس ح و وفيح اءعمي، ا  و ت ازعلم  يف األ د   و القيل اإلسالاية يف جم ل العق اد والعب دات وازع

 .2، عدد 44اإلا م البيهقمي، جملة أف ث الرياوك، سلفلة العلوم اإلنف نية واالكام عية، جملد
 ، أس لي   د يس القيل وازف ويل، اءكز الاد ي  الرت وي، وزا ة الرت ية ،األ د .1991الءاي  حممد و  ل ، 

اءوا ، ة   1995القيفمي،  اإلسالاية كم   القيمية  اإلنف نية، ،ازنظواة  العلوم  د اس ت  جملة  الشءيفة،  والفنة  القءآ   يف  ددت 
 . 422جملد

اإلسالاية   الفلففة  نظء  وكهة  ان  الرت وية  القيل  الفعدي،  عزيز  ك سل  -https://imamhussainح مت 

lib.blogspot.com/2014/04/blog-post_9.html?m=0  2020/ 12/ 1اتريخ اإلط ع . 

 . 1،أسس واه  ات  ن   القيل الرت وية و طبيق هت  يف العملية الاعليمية ، ط2006إ ءاويل  اض   الدي  ،

http://search.shamaa.org/PDF/Articles/MRAjp/AjpNo7Y2019/ajp_2019-n7_151-172.pdf.تاريخ
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/MRAjp/AjpNo7Y2019/ajp_2019-n7_151-172.pdf.تاريخ
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/MRAjp/AjpNo7Y2019/ajp_2019-n7_151-172.pdf.تاريخ
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/MRAjp/AjpNo7Y2019/ajp_2019-n7_151-172.pdf.تاريخ
https://imamhussain-lib.blogspot.com/2014/04/blog-post_9.html?m=0
https://imamhussain-lib.blogspot.com/2014/04/blog-post_9.html?m=0
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 ،  غداد.  ، دا  النحيء1،انهج كديد للرت ية والاعليل ، ط1962أ و األعلا ازودودي  

 .اع صءة إسالاية   ء وية  نظءية  ن    و عم  ، فوث اؤاء .اإلسالامي  الاصو  يف  الرت وي ازنه ؛ افهوم  ،1411أمحد، علمي ادكو ،

 ، النظءايت الرت وية يف ضو  اإلسالم، دا  ع مل ال ا  ، الءايض .1411ايسن اقداد ،

 . www.alukah.net ،ه، قءا ة لنظءية ازنهج االسالامي يف ضو  النظءية االسالاية  1433ا كد  ن س مل محبد الغ ادي، 
 اطبعة النج ح ، الدا  البيض   ازغءم.  1سوسيولوكي  ازد سة ط 2006عبد ال ءمي غءي  

  ن ك ري  ريوت. دا  2 طو  افهوم النظءية الرت وية اإلسالاية ط 1985ال يالين ا كد عءس   
 فلففة الرت ية ا  و هت  وادا سه  ،ع مل ال ا  ، الق وءة. 1982حممد انري اءسمي 

 ، الق وءة. 1الفلففة والرت ية، دا  النهضة العء ية ،ط 1962ص دت مسع   

  ء ية الطفل نظءايت وآ ا  ،دا  ازعءفة اس اعية، اإلس ند ية.  – 2000ثن   يوسف الق صمي 

 النظءايت الرت وية ازع صءة ،قصء ال ا م ، ازغءم – ءمجة حممد  وعالت  2001. ء ءاند ي 

 ، دا  الفءق   عم  . 1يف فلففة الرت ية ،ط – ءمجة ا كد عءس   ال يالين   1998صمويلفو  ا  كو وياز 
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   خوائص طفولة النيب صلى هللا علي  وسلم وأثرها الَتبوي يف األطفال
 

 عبك الرزاق َرزوق .د
 

، والصالة والفالم علا اذمد ن محدا أسافقمي  م   ، وأساجدي  ءك ت  وفيق م  ال بري الش  س    غلمل مل   ْفد    الواس   
سيدا أمحد ازصطفا نبي  قبل زا نم   عحصحو ، ازنصو   ابلءع  ان اف ف ت ال  ق س إال ابلشهو ، وعلا آلم وص بم الحين  

 وقءو  حح الاوقري، ونصءو  نصءل اسفو  الظهري. 
 و عد،  

إ  االضطءا  إى العن ية ابلطفل ازفلل اضطءا ح الوقت  الواك ح  ءع  وعقال وعءف  علا علم   الوقت، ال ان إل  
ألحد ان أداام علا الن و الحي يؤد ى  م واك  الع ، ال سيم  وأ  واك  ال ف ية ال ياصو  فيم  ا  دام ل ل ان  أ ن     

صي نةل   علين   اذ يل  الش     أو  فىلءلضل  الانصري  أو  الاهويد  لواثت  ان  يصيبهل  أ   ان  واذح ل  عليه ،  فطءوا  ال   اذنيفية 
 الامجيس  مي   يقصيهل عن احملجة البيض   فيهل وا و ليل قبلهل و عدول. 

وال مي ن أ   ص  ان  وح  العن ية ويفاقيل انه كه  إال ن  ا امل عليم القءآ  ال ءمي والفرية النبوية الشءيفة ان 
 ول الرت ية واإلصالح، مث الاع و ح علا أ  نفاخلص انهم  الشؤو  الضءو ية ال الثةل اآل يةُّ أص

القيلل والقواعد الرت وية ازعينة علا   وين  خصية الطفل الص ي ازشب   ءوح اإلسالم، الع    ز   حء  ل لم    -  1
 علا لف   نبيم صلا ) عليم وسلل ان األح  م واآلدام. 

داخل أسء م ع اة، و    ين عمء  ان الفبلل   –  2 الطفولة  الق د  علا صن عة قدوة  الطفل  ازوصلة إى إعداد   
 األطف ل خ صة. 

ال ف ايت ازعينةل علا إغن   الطفل ازفلل عن اللجو  إى ازص د  الرت وية از الة  م عن سبيل االساق اة، ال   –  3
لل ءا      ً  أ يف اجملامع ت ازفصولة عن الوحمي والنبوة ينشأ ياه  ض ية سيم  وأ  الاجء ة أكدت علا أ  الطفل الحي ينش

 الءوحمي والنففمي، ق  ال لال ءا  و ا  كل فانة  ء وية أو اكام عية. 
النبوي الشءيف األ ءك  نظيل وحا ازؤاء   كلية اإلهلي ت جب اعة حءا وقد أحفنت   الءاادة ز  قء ت نن سبة ازولد 
 ا الشع   األنو  ااإلسالم والطفل(، الدال علا نب وة ابينة يف القءا ، و  د  عيد يف االخاي  .الدويل األغء ةت وح

وإين ألسعد ابزش  كة فيم هبحا الب ّ القليل، الحي كءى لم فضلح االعاب   ان ق بلل  أول الدا ، وفضلح االنام    
خص اص طفولة الن  صلا ) عليم وسلل  الفضال ، مسيامُّ اإى وحا اجمللس ازب  ك، ازؤلف ان الف دة األس  حة ازش  ك   

 

  ك اعة الق ضمي عي ض اءاك  ازغءم 
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(  فمية أ طل  هب  إى اق م سيدا حممد صلا ) عليم وسلل ع   الءمحة العظما واأ  ز اذ مة وأثءو  الرت وي يف األطف ل
 لوا . از لا، عف ين أصي  ان صلبل  صال م وسالام سوان   شعءين د    ض  ، و دثءين  ف  غ  ف عام وس

 والب ّ الحي ألقيم اناظل خالل اقداة واب   ُّ 
 ازقداةُّ يف  ي   سي ت الب ّ ازوضوعمي وان سبام، وقد اءت. 

 ازب ّ األولُّ يف  ي   صلة القدوة النبوية  طفولة الن  صلا ) عليم وسلل. 
 ن القواعد الرت وية. ازب ّ ال  ينُّ يف  ي   خص اص طفولة الن  صلا ) عليم وسلل ع اة، وا  فيه  ا

 
 . ازب ّ األولُّ  ي   صلة القدوة النبوية  طفولة الن  صلا ) عليم وسلل 

وال خيفا علا الف دة الفضال  ازش  ك  وازا  ع  ان دا سمي الفرية النبوية الشءيفة أ  اق م القدوة النبوية فيه  ال 
ياعلح نج ل ان جم الت اذي ة اإلنف نية دو  جم ل، وأ  اجمل ل الرت وي أعظمه  وأمشله  علا اإلطالت، ألنم اء به   ل  

ة الطفولة النبوية يف الفرية النبوية مل  لح االوام م الرت وي ال  يف الساخالإل كوان   اءاحل العمء اإلنف ين، غري أ  اءحل
القدوة فيه ، ومل أكد ان أسه  وفص ل يف   ه القدوة النبوية ابلطفولة، ا  أ  ا  كحا  وق يل يف  أ  القدوة النبوية وعحلّ ح  

  –يف  صو  ازالق     -اإلسءا  الف ل   ذ مة الشءيعة    نن  لغ سن الء د ك ري  كدا قد ف ت حد اذ كة، وص   فيم ان 
 ُّ خمل ط ءح ثالثة

 اخللطلءح األولُّ صء ح الطفل عن  لقمي خط م الش    حمال وأثءا واقصدا. 
ال ق ف ت  ان  للطفل  ازخالفة  اذض  ات  أناجام  ا   اواكبة  عن  اإلسالم  أول  لدى  العجز  ظهو   ال  ينُّ  اخللطلءح 

الرت ي  وقواعد  عجز  العديدة،  يبدو كأنم  الوحي ،  نصوإل  يف  الاشءيعمي  الاأال  عن  فين   عجز  ووو  ازا  ثءة،  وان وجه   ة 
 فيهم ، فياصيد  ازغءضو  لل مل علا  ءيعة اإلسالم ابلطعن والانقيص.  

ز  والرت وي  ال ق يف  الافعيل  النعدام  اناه زا  ازفلل،  ابلطفل  الع زية  ال ق ف ت  أول  انفءاد  ال  لُّّ  يف  اخللطلءح   نام 
ال    الفوية  الفطءة  اوا د  ل ل  اجملففة  وف ء ،  الف   ة  عقلم  الفموم  ان  يش ؤو   ا   انه   فيحْشء  ونم  اإلسالامي،  الاشءي  
فطءعليه ، يحع ددونم ز  يش ؤو  ان من ذ؛ الفو  واال ءا ، فال ي  د يلش  د ويبلغ اذحلحل حىت ي و  قد  دل دينم فضال عن  

 لغام وثق فام. 
ح أ    ه القدوة النبوية ابلطفولة اشءو   ء وي عظيل لْو ولكلدل اساعدادا لدى األك دميي  ازفلم  ازخاص  واذ

ان أول الغرية علا أطف ل ازفلم  ازاخبط  يف قيا اال ءا  وا  ح اخلالإل انهل قءي ، يىحاىلو ؛ح إ      ) إب  ز مي ن  
ر، مث  ح لل لح   ااٍج ايدايّنٍ ع زميٍّ ياوى إفش   وح  ازوسوعة حىت  صل إى يلدلْي  لقدوةاوسوعة الطفل ازفلل اأ   حفلم ا ر

ّل  م ألكلم ابعاب    طفال ال ابعاب    ا لف  ابلغ  ف ف .  كل طفل افلل، فيعء ل نبيم حح ازعءفة، ويعء ل ا   حع 



ي األطفال
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َلُلَم يف  َرُسول  اَّللن  اإ  قول   ن  عز وكل   َ  لنَقَك ََّاَن  َر َولََََّر اَّللن َواَليَََوَم اَْلخ   َ يَََرُجو اَّللن ََن ََّاَن  ُأَسَوَو َحَسَنةو لر   
از لف  وحدول، والْن    1( ََّث ريًا الب لغ   فيه  اقاصءا علا  الرت وي  ال ءمية أعل ان أ  ي و  اخلط م  اآلية  ..، إ  وح  

حلف  ل أ   كحلي فقد أخطأ خطأ كفيم ، وأخءكله  عن سي قه  ازق صدي إخءاك   نيع ، وذلي أ  ايل ازخ طلب  يف  
األ وين افؤوال  عن صي نة الفطءة ال  فطءت عليه  ذ ياىحهحم ، ابلالق   اآلية   الة ألطف هلل علا كهة الاب  اللزوامي، أل   

اآلية األخءىُّ ا  ق ل  ع ى يف  ازعصية ي ة أخءى، كم   الط عة ي ة ، وال   ّ  عن  ُنَم  اذ ثّ  علا  َواََنبَََعتََ ََُنوا  َوالني يَن  
َوََ  ُلرر يَنتََُنَم  هب  َم  َأحَلََقَنا  ِب  ميَاٍن  رَه نيو ُلرر يَنتَُُنم  َا َََّسَب  ِب  ََر ٍئ  ا َشَيٍء ۚ َُّلُّ  َر ن  ل ن م  ََ َع َر َن  نَاُهم  أَلَتََ أطف ل  2( ا  فم  ك     ،

عليم،   إال ابذمل  الط عة  اال ب   علا  يا قح  والط عة، وال  اإلمي    ا ب عحهحل هلل يف  لوال  اسنة  ليل قوا آباباهل يف  ازؤان  
واليين  َنوا ِبهلل ورسول , وأَبعناهم لرايُم اليين أدرَّوا  ا يف  ففري اآليةُّ  ولحلي ق ل سيدا ا ن عب س  ضمي ) عنم  

اإلميان ِبميان، و َنوا ِبهلل ورسول ، أحلقنا ِبليين  َنوا لريتََُنم اليين أدرَّوا اإلميان فآَنوا يف اجلنة فجعلناهم َعنم يف  
 .3( درجاُم

 عليم وسلل ومي نففه  ال  للصغ   األطف ل، وجي  أ   وثء  ف ألسوة ال  لل ب   الب لغ  يف  سول ) صلا )
الشهريُّ   الص ي   ال ب  ، كم  يف اذديّ  لاأثريو  يف سلوك  الصغ   أتثريا اوازاي  يحوللدح علللا  ال   ا يف سلوك  إ ال   الْولحوٍد  ا ْن 

ءلان م  ألْو   فل ن م  اْلف ْطءلة ، فلأل ىلولا ح يىحهلوّ دلان م  ألْو يىحنلصّ   ، والزم ف وى وحا اذديّ اس ا  الاأكيدح علا أاءين اثن ُّ 4( ميحلجّ 
 األولُّ اش  كة األطف ل آلاباهل فيم  ول عليم ان االساق اة أو اال ءا ، وأتثءول  م أتثءا اضطءا اي. 

األطف ل أ  يصيبه  ا   ال  ينُّ االااف    ءسول ) صلا ) عليم وسلل سبيل اذف ا علا الفطءة ال  يولد عليه   
   ُييد هب  عن سبيل االساق اة.

 يفءقوا  مل   والاشءي    الفقم  ان  فيه    ا   واساخءكوا  سري م،  ان  وسلل   عليم  )  صلا  الن   طفولة  اش ود  د سوا  الحين  إ 

 الطفويل   ء عم   سنوات  ختللت  ال    النبوية  ازعجزات  إحص    عند  واقف    الع اة،  الفرية  أحداث   س اء  و     ينه   ذلي  يف

 الد اسية   العن ية  ان   فا ح   النبوية  الطفولة   اءحلة  أ   واذح   األخءى،  عمء    سنوات  ختللت   ال    ازعجزات    ف اء  ليل قوو  

 اآل يةُّ  للقواعد  اعاب  ا  ذلي   ان  أك ء   اخل صة
 يفا مء.   أ    ينبغمي  كيف   الرت وي  حملله   ازفلص لح   والابي   الع م،  القدوة   أ   و     ينه    الء ه  أوالُّ
ّ   اثني ُّ  وسلل   عليم  )  صلا   نبيم   طفولة  اش ود  اا  عة   ان   ازفلل   الطفل  مي ن  الحي  األليح  الرت وي  الفبيل   عن  الب 

 أ يم.   أو   أام  جبن   ك لف    أو   ا   ،  أي  يف واقف   ليس اخل إل،   الواس   اقعد   يف   ك لس  ووو

 
 . 21سو ة األحزام، اآلية    -    1
 . 21سو ة الطو ، اآلية    -    2
 . 27/36ك ا  البي   عن أتويل آي القءآ ُّ    -    3
 . 1358ص ي  البخ  ي،  قل    -    4
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 وأنم   وسلل،  عليم  )  صلا  )   ءسول  خ صة  ك نت  وإ   النبوية  الطفولة  نش ود  اعينٌّ   أنم  ازفلل   الطفل  إ ع    اثل  ُّ

 ال م ل.   وعشح  الءفعة   طل   علا  نبوية   ء ية  ليرتن  ول ن   ا لم،   نبي   ي و   ل مي ليس  فيه ،  الاأال  إى  ادعوٌّ 
 انه   ختلو  ال   ال   الرت وية  ال م ل   أصن    ان  وغري    ازفلل  الطفل  جمام   يف  النبوي  الرت وي  ال م ل        الامييز   ا ع ُّ

 كم ل  منوذ؛  وجمامع هتل   أسءول   يف   للطفل  يصنعو   وحض  ة  ثق فة  كل  أول  يزال  وال  األخءى،  اجملامع ت   يف  حض  ة  وال  ثق فة

 يف  اساع نوا  حىت   الالزم،  الانموي   واءكعم   الضءو ي،  الرت وي  اقء     وجيعلونم   وخي   ،  وقءا    وطموحم   وعقلم   عينم  عليم  يعلقو 
  ازشهود.   الفين  وال ي     ازعدود،  األديب   الوع    هل    ص   وافرتا ات وخءاف ت   س طري  ذلي   علا  اإلصءا 

  كنيفام  يف  النص  ى  ان  مجلل ل   النْ   فءنفمي  قس  مج    ز   ع ا    ان   أقل  قبل  اليوم   عن   عيد  غري   كءى  ا   خيفا  وال

 أمس ؤول   ازواليد  ان  ابز ة  مخف   ان  ك ءأ  حممد،  وو   ءوكفيل  يف  مجيع   للمواليد   داوال  األك ء   االسل   اإ   ُّ  ق اال  ح اءا  اء ب  

  ي  (.    فعل   وال  اخلف اء   ءاق   س ذكة   اب دة   ون   وال نيفة  حممد،
  خطه   ويؤسفو    للطف ل،  امس   اإلسالم  ن    اسل   اناش    يعنيم  ا    ويعءفو    اإلسالم،   يعين   ا ذا  يعءفو    وؤال   إ 

 نبين   واق م  دينن   نعءفة  الن س  أوى  ازفلم    ن  ن و   أ   وحا  والزم   ،خبطو  م  الوعمي  علا  واذض  ية   وال ق فية  الدينية   أعم هلل 

.   از ْفصلل مي    احملل    كلم  ذلي  ان أطف لن    ح ل    وأ   وسلل،  عليم   )  صلا  العملمي 
 

 ازب ّ ال  ينُّ يف  ي   خص اص طفولة الن  صلا ) عليم وسلل ع اة،  
 . وا  فيه  ان القواعد الرت وية 

  ال   ازش ود  ومي  اب  ءا  ندا    ازفلل   الطفل  علا   ن دي  ال   الرت وية  ابزش ود  وأزخءو   النبوية  الطفولة  اش ود  أكل  إ 

 غ صة  اش ود  وومي  عنه ،  )   ضمي  الفعدية  حليمة  الفيدة  وسلل   عليم  )  صلا  الن   اءضعة  اب    اا    افصيل  لن    وهت 

  و طلع ُّ   علق   وكدانم  يف نقشت  أتالية   اط لعة  الطفل  عه  ط ل  كلم   الرت وية،  واذ ل  الاعلمية  ابألصول 
 الاأثءي.  النموذ؛    عظيل   يو ثم  اندو ش   علح
 الرت وية.   الوالية  ويمنة   يو ثم  حمبة  و علح
ءك   ويغنيم  الطءي   الغض  كي نلم  يىلْعمحءح   افاق    و لطللد ل   اذقيقمي.   اإلنف ين  الءقمي  ن 
 الزاافة.   القدوة   ع  ات  لديم  يفقه   افاخ    و طل ل 

 قلوهبل  يف  أ ء وا  قد   عدول  وان   عنهل   )   ضمي  الص   ة  كيل  ان  ازفلم   أطف ل   كل  أ   -  مثة   ان  –  خيفا  وال

 زش ود  الرتديد أنف س ان   فيم العلل  وجم لس  يو م  ختلو ال  جمام ٍ  يف ينشؤو  وول وسلوك   وأخالق  إد اك    القيل  وح  كل ااوس

 )   ضمي  الن ْضء     نتح   الءد ىليّ  ح   سيد حن   اسليلة  الص   ية  ا ل   ك  ت  حىت   واف  لو ،  صب حله   وسلل  عليم   )  صلا   الن    طفولة
 وسلل  عليم  )  صلا   الن   ك  ت   ..  -  األنص     ان   بد    غالم    هيد   أول    –  عنم   )   ضمي   سحءلاقلة    ن    ح  ثلةل   سيدا   أمد   عنه ،
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،   اسنة  يف ك    ف    ح  ثة، عن  ةدثين  أال  ) ن   ااي  قولُّ  صلا  فق ل الب   (،  يف عليم  اكاهدت  ذلي غري  ك   وإ  ص تح

ن    يف اسن ة، وإ   ا نلي  أص م الف ءدلوسل األْعللا أحم  ح  ثة اي ا  وسللُّ  عليم  )  .5(إ   ك 
حط ل      ومي ن

  ان  ال  ري  ُيصمي  أ   –  الفعدية  حليمة  سيد ن   وصف   يف   -  الشءيفة   النبوية  الطفولة   اش ود   عض  ز

حجللّ يلة   للطفل  اإلسالاية  الرت ية  أصول
 األطف ل  إليم   حءف ح   وا   وسلل،   عليم  )  صلا  الطفل  الن    خصية   يف   العظمة  زق ا ت  از

 دخيل.    ء وي أتثري  كل   ان  واذم ية واال زا   االساق اة   حملل لّ    ان  لحقّ نحوو    إذا
  الرت وي؟   الاوكيم  ان   ازفلل  الطفل   ُيا كم ا    و     النبوية   الطفولة       العالقة   ا  ق االُّ    ل ياف  ان    عض   ياف  ل   وقد

   م؟   خ ص  الا ءمي  اش ود  ان   وسلل   عليم  )  صلا الطفل  للين  كءى  ا    كل  أولليس   ..
 ثالثةُّ   اق ا ت  يف  الوكيم  الاف ؤل   وحا   علا  ف سوام

  يقل   ال  حح  ووو  وسلل،  عليم  )  صلا  اخل مت  نبيم  سرية  ان  عمء   ين س   ا   اعءفة  يف  ازفلل   الطفل  حح  ُّاألول  ازق م

 األخءى.  العمءية  الف  ت  أول   ان  فىلْوقلمح   النْ   حح  عن
  أحد  طفولة   عءفم   مل   قدسمي   عحْلو يٍّ    نموذ؛   ءفت   قد وأ    العمءية،   اءحلام    قديء  إى   ازفلل  الطفل   ح كة   ُّ ال  ين  ازق م

 أطف ل  ان  سوا    لطفل   ق   مل  ازفلل   الطفل  هب   )  خص  ال   اخلص اص  ان  ووحا  الن س،  يف  أامة  وي ونو   ك نوا   ن

 وافاقبله .  وح ضءو   البشءية ا ضمي  يف األخءى  وازحاو   الدايات
  )   صلا   نبيم  حمبة   يف   فءيدا  اسا م  ا  يفا مءو   ومشوهل    جمد  اع ود   ازفلل  الطفل  أا م   النبوية   الطفولة  اش ود  فاصري

 احمل فل  يف   جيءي  ا    وكءى  سوا ،  أو   حمفل   يف  -  الام   غري   ان   -  األطف ل   ان   سوا    لقمي  إذا  حىت    م،   واإل  دة   للوس  عليم

  نبيم   ازفلل   الطفل  اعازاز   ك     زعيمم  طفل  اعاز  مث  واذض  ي،  وال ق يف  والا دي  والف ءي،  الديين  الاى بل  ي  ان  االكام عية

 ظ وءا.   اهيمن    ا افاخ    م   وافاخ     ابين ،   اعازازا  الطفل
  ان  ص     ب  م،  زءحلة  س  ح    ء وي   صيد  علا  اساق اام  ق عدة  أتسيس  إى  ازفلل   الطفل  ح كة  ال  لُّّ  ازق م

 أ د،    ب  م  يف   م   علقم  ك نت  وسلل   عليم  )  صلا  نبيم   طفولة  اش ود  ط ل    ف ذا  وال ب ت،  اليق    و     ينم  اذ الة  األكدا 

 وأعظل.  أك   فيم   وثقام
   لامس  ا ة  إى  ذو هب   طءيح   يف   ك نت  ز   الفعدية  حليمة  الفيدة  ح ل       ازق يفة   ذليُّ   ان   ُيحْصلا   ا   أولوف

 طءيح  يف  ق لت  لديه ،  وسلل  عليم  )  صلا   )  و سول   عودهت   طءيح  يف   ح هل   و    والديم،  اعءو     ءض عام    صي    ضيع 

 ذو هب ُّ 

 
 . 3761ص ي  البخ  ي،  قل    -   5
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 8، واعمي صّ  لن ، و     7ابلءّك  حىت  ّح ذلي عليهل ضعف   وعْجف     6أذلا تْ »قدات علا أي  يل قمءا  قد  
 قلطءة، وا  نن م ليلن  أمج  ا ن صلبّين  ذاك  ال جيد يف    فن  ا  ي فيم، وال يف ثلْديلمي  ا  يغنيم، ول ن كن    9لن  و) ا   لب ضد 

 نءكو الغيّ والفء؛. 
 مث ق لت يف طءيح عودهت ُّ  

ْجءي أقبل عليم ثدايي ن      ) ان لو، فشءم حىت  لو يل   فلم  ، مث  ءم أخو  حىت  لو يل مث 10وضعام يف ح 
 اا .  

ص ح ُّ   فق ل  ليلة.  خبري  و ان   اناهين ،  حىت  و ء ت  فشءم  ف لل   ذ فل،  إ    ف ذا  إى    فن   زوكمي  وق م 
 كة، أمل  ءي إى ا   ان  فيم الليلة ان اخلري وال كة ح  أخحا ؟..اي حليمة و) إين أل اك قد أخحت نفلمة  اب    11 عّلممي

 قلتُّ و) إين أل كو ذلي«. 
وحا  اق صد  ان  عليم  ا امل  ز   ةليال  األ ءك  النبوي  القصص  وحا  اش ود  ا   ازضمي  مي ن  الن و  وحا  علا 

القواعد وازف لي ال   قدم  ي    اطل  وحا ازب ّ، ولو  الب ّ، واساخءا؛ ا  ينبغمي أ  يلقن انم للطفل ازفلل نظء إى  
 ا ف  الوقت الساقصيت كل اشهد ن  فيم ان ذلي، و) ازوفح وعليم الا ال .

 

 

 
 ألذلم    م   عريح ُّ أعي  وأتخء عن مج عة اإل ل.   -    6
 وحزلاال .   -    7
 اقة      ُّ افنة.   -    8
 ا   فيل.   -    9

،  قولُّ  لو يتح ألْ ولى   ايّ  ول لايّ  ول  وى ، وازاعدي انمُّ  لولْيتح القوم ألْ و يه لُّ إذا اساقي  -    10 ميل ُّ الالزم، ا ل  لض   تل هلل از  .  لو يل
 ان أفع ل القلوم ال   اعلح اع نيه  ابلقل ، أيُّ اعلممي يقين .   -    11
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َحَوال  اأَلَ  ًا (قراءَ يف َفسري قول  َعاىل    بَََناء  أثر َصَ    اَْلَِبء  يف اَلع َنايَة  أبَ   ) وَّاَن أَبُومُهَا َصاحل 
 د. أمحك زَّراي

 

ال  قف اف ولية  م األسءة عند اإلنف ت علا أوالد ، و لبية احاي ك هتل ان اأكل واشءم والبس،  ل  اج وز 
ايل أليىدهل   (ذلي إى  ء ياهل علا اب دئ اإلسالم وأخالت القءآ ، ف   مل يفعل فقد خ   األا نة ال  كلفم ) هب   ق ل  ع ىُّ  

اد  ال  يىلْعصحو ل اَّلل ل ال  ألالءل ال ح ينل آالنحوا قحوا ألنفحفل حْل ول  دل ا     ا  لة  غ الل وحْل وليىلْفعللحو ل  ألْول ي حْل ال  ا ولقحودحول  الن  سح ولاذْ جل  لةح عللليىْهل  الالل
ُّ    .)ال  يىحْؤالءحو ل  نش ة األ ن   علا  وال   و  الوق ية ان الن   إال اب ب   ا  أاء )  م، واكان م ا   ا عنم، و   [6]الا ْ ء مي 

لقولم   القي اة   يوم  العبد عنم  كحلد حْل  لاٍ  والْفؤحول  عن  ُّ رذلي، وأي  قصري يف ذلي اس ن  وو  فءيه سو  يفأل 
ءْ 
ل
هل   لاع يلة  وومي  ألةح  لع ي ا م   فل إل ال مح  لاٍ  ووو الْفؤحول  عن  لع ي ا م ، والء كحلح يف أْول م   لاٍ  ووو الْفؤحول  عن  لع ي ا م ، واز  يف  ىلْيت  زلْوك 

  1ر. الْفؤحوللة  عن  لع ي ا هل ، واخلل د مح يف ال ل  سليّ د     لاٍ  ووو الْفؤحول  عن  لع ي ا م  

وليس ان ازعقول أ  يناظء  م األسءة ان أوالد  صالح ، ووو يف غفلة عن اذح، ان ءف  عن الصوام، قد ضل 
    !ال يفاقيل الظل والعود أعو؛كم  قيلُّ و  ف قد الشمي  ال يعطيم، الطءيح  فأغل  الظن أ  

وعليم ف   صالح األم وكحا األم ميهد الطءيح لصالح األ ن  ،  ل ويصل  ) أحوال الح ية   كة صالح اآلاب   
 دو  أكء، وز   ا  اخلضء، حيّ ق م األخري  بن   اسدا  للغالا    واألكداد، وقد أ    القءآ  إى ذلي يف قصة اوسا  

ُّ  .)ولكل  ل أل حومهحل  صل ذ   ( عج  اوسا ان صنيعم، ذكء اذ مة ان ذلي يف قولم  ع ىُّ   وسو    ول يف    [82]اْل لْهف 
 وح  ازق لة  ن ول ازفألة  شمي  ان الافصيل ان خالل  اب  أقوال ازففءين وأول العلل. 

 قال َعاىل: 

ا ح فل ل  ل ل غحالالْ   يلا يملْ   يف  اْلملد ينلة  ولكل  ل ةلْالمح كلنز هللحمل  ولكل  ل أل حومهحل  صل ذ   ( ْ  يىلبىْلحغل  أل حد مهحل     فلأل لادل  ل ديل أل ولألا   اسْ دل
ألْاء ي علْن  فىلعلْلاحمح  ولال   ا ْن  ل ّ يل  صلْ  ا  وليلْفالْخء كل  كلنزمهحل   لمْحلة   علللْيم   مللْ  لْفط ْ   ال   أتلْو يلح  ُّ    )ذلل يل  صكق هللا    [82]اْل لْهف 

 العظيم

 أوالً: سياق اْلية اللرمية: 

أن م ال  لبعض قوام  اوسا عليم الف المح    ذكءح ل  ، وذلي  ا  اخلضء    أتيت اآلية ال ءمية يف سي ت قصة اوسا  
،  ويحدلعا   يفوقم علم  ،    لكحال    مثة أ      إليميوكلد الن وو أعللل ا نم، فلأْوحا )ح   ءح ثلْت    اخللض  فلف فىلءل إليم اوسا عليم الف المح، ولحلدل

 

   كلية اإلهلي ت ، ك اعة حءا 
(، وأمحد  9173(، والنف امي يف ااالفنن ال  ى(( ا1705(، والرتاحي ا2928(، وأ و داود ا1829(، وافلل ا2554أخءكم البخ  ي ا  1

 ( 5167ا
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، وال  ح  و  لن  القءآ  ال ءمي يف سو ة ال هف  د  ا ان اآلية  اس دا     ول  ن      ،وقلال  الغحالم  ،ثح خلءت  الف فينة   لينلهم  حلواد  
 حد ثلين أحيبلد  نح كلْع ٍ ، ق لُّ  (68/687(. كم  أو د البخ  ي  ف صيله  يف حديّ ا ن عب س ات  82( وحىت اآلية ا60ا

ُّ إ   احوسلا  (30/651ات   قل مل خلط يب   يف  لين  إْسءلاا يلل، فلفح  للُّ أيد الن  س   ُّ أن م مسل  ل  لسولل اَّلل   صلل ا )ح عليم وسل لل يقولح
ا نلجْ  يىلءحد  الع ْللل إللْيم ، فأْوحلا اَّلل ح إللْيم  إ   يل علْبد  ، فىلعلال ل اَّلل ح عليم إْذ مللْ  ُّ أال ، ق لل   2مل   البلْ ءلْين  أْعلللح، فلق لل   وو أْعلللح ا ْنيل

فل يفل يل ا ْ الٍل،   احوسلاُّ اي  لمّ   فىلالْجعللحمح يف  أتلْخححح اعيل ححوي    ُّ ق لل فىلهحول مثل    3 م،  اذحوتل  فقلْدتل  يىْ حم   فأخلحل ححوي     ،فل ل
، واْضطلءلمل اذحوتح  وسلهحم  فىلنل ال فلجلعلللمح يف ا ْ الٍل، مثح  اْنطلللحل واْنطلللحل اعمح  فلال  ح يحو ل ل  ن  نحوٍ ، حىت  إذلا أ ىليل  الص ْخءلةل وضلعل   حؤح 

، فلخلءل؛ل انم فلفلقلهل يف البلْ ء ،      ، )فل خت لحل سلب يللمح يف البلْ ء  سلءلاب  (يف از ْ الل 
ل
ْءيلةل از ْ لل    ، وألْافليل اَّلل ح علن  اذحوت  ك  فلصل  ل عليم ا 

اْساىليىْقلال  فىلللم     ، ،  الط  ت  أْ  خيحْ  ل ح ابذحوت  بحمح  ميل صل ح  ق لل احوسلا    نلف  الغلد ،  للاىلهحم  حىت  إذلا ك  ل ا نل  فل ْنطلللقل   لق ي ةل يلوا ه م  ولليىْ
ا لال لقلْد للق ينل  ا ن سلفلء ال وحا نلصلب  ( ْد احوسلا الن صل ل حىت  كل ولزلا الْ )ل فلال  ح آ  نل  غلدل ُّ ومللْ جيل     ل الحي أالءل اَّلل ح  م، فلق لل  مل ، ق لل

يتح اذحوتل وا  أْنفل ن يم  إال  الش ْيطل  ح أْ  أذْكحءل ح واخت لحل سلب  (ال  حُّ  لم فىل  ،  )يللمح يف البلْ ء  علجلب  أل لألْيتل إْذ أوليْىنل  إى الص ْخءلة  ف يّن  نلف 
، ول محوسلا ول فلال  ح علجلب  ، فلق لل احوسلاُّ  ُّ فل   ل ل ْل حوت  سلءلاب  ُّ  لكلعل   )نىلْبغ مي فل ْ  لد ا عللا آاثل  مه   قلصلص  ذليل ا  كحن   (ق لل ، ق لل

مح،    4يىلقحص     آاثل لمهح  حىت  انْىاىلهليل  إى الص ْخءلة ، فل  ذلا  لكحل  احفلجًّا  ُّ وأىن   لْ ض يل الف الل ءح ثىلْواب  فلفلل لل عليم احوسلا، فلق لل اخللض 
  ُّ ق لل ا،  عحلّ ْمتل  ل لد  ل اىحعللّ ملين       أ ىليىْاحيل  نىلعلْل،   ُّ ق لل إْسءلاا يلل؟  احوسلا  لين    ُّ ق لل احوسلا،  أال   ُّ الع مي  (ق لل للْن  لْفالط ي ل  إن يل 

، وألْنتل عللا ع ْلٍل ا ن ع ْلل  اَّلل   علل مل لمح اَّلل ح ال ، اي احوسلا إيّن   )صلْ  ا  أْعللمحمح، فلق لل  عللا ع ْلٍل ا ن ع ْلل  اَّلل   علل ملن يم  ال  ىلْعللمحمح أْنتل
أْاء ا(احوسلاُّ   أْعص مي ليل  إْ   ل  ل اَّلل ح صل   ء ا، والل  دحين   ُّ  )سلالج  ءح لم اخللض  فلق لل  ا ى بىلْعال (،  ين  فال  لْفألْلين  عن  ميٍ  حىت   فل     

ءل فل )أحْحد ثل ليل انم ذ ْكء ا فىلعلءلفحوا اخللض  فل لل محووحْل أْ  ُيلْم لحووحْل،  البلْ ء  فلملء ْت سلف ينلة   ل   يل    عللا سل ح   لمللحووحْل  ، فل ْنطلللقل  ميلْش 
نىلْوٍل،  يىلْفجل   5 غري   قىلْوم  قْد  فىلللم    لك بل  يف الف ف ينلة  مللْ  ، فلق لل لم احوسلاُّ  أْلولاح  الف ف ينلة  ابلقلدحوم  للْوح   ا ن  قىللل ل  ءح قْد  ْأ إال  واخللض 

ْل فلخلءلقْىاىلهل    ْ تل  ي    إْاء ا ق لل أمللْ أقحْل إن يل للْن  لْفالط ي (محلللحوال  غري  نىلْوٍل علملْدتل إى سلف ينلا ه   ل الع مي صلْ  ا  ل اىحْغء تل أْوللهل  لقلْد ك 
يتح والل  ىحْءو ْقين  ا ن أْاء ي عحْفء ا ْحين  ن  نلف  ُّ وق لل  لسولح اَّلل   صلل ا )ح عليم وسل للُّ وكل نلت  األحوىل ا ن  )ق لل ال  ىحؤلاخ  ، ق لل

 
غْ 2

ل
ءح الءدوم       يللمي از ، ولفل لشء تل

ل يل، ولمهحل  فلْءح ف   سل      يللمي از
، والبل ءل از ُّ البلْ ءل العلْحمل . ايعلين  نظءُّ اجملمو  ازغيّ يف غءي  القءآ  واذديّ،  ء مل

وى(، احملقحُّ عبد ال ءمي العزابوي، ك اعة أم القءى،  581حممد  ن عمء  ن أمحد  ن عمء  ن حممد األصبه ين ازديين، أ و اوسا اازاووُّ  
ءاة، دا  ازدين للطب عة والنشء والاوزي ، كدة  ا ة از   -اءكز الب ّ العلممي وإحي   الرتاث اإلسالامي، كلية الشءيعة والد اس ت اإلسالاية  

 ( 1/350ازمل ة العء ية الفعودية، الطبعة األوى، ا   -
ُّ  القحف ةح والزّ نْبيلح. انظءُّ اش  ت األنوا  علا ص  ح اآلاث ، عي ض  ن اوسا  ن عي ض  ن عمءو  الي ص  الفب ، أ و الفضل اازاوو   3

 (، اا دةُّ كال( 1/335لرتاث، ا وى(، از ابة العايقة ودا  ا544
 و  احغلطًّا. انظءُّ  ففري غءي  ا  يف الص ي   البخ  ي وافلل، حممد  ن فاوح  ن عبد )  ن فاوح  ن محيد األزدي ازيو قمي اذلم يدي أ   4

 37اصء، الطبعة األوى، إل  –الق وءة    -وى(، احملقحُّ ز يدة حممد سعيد عبد العزيز، ا ابة الفنة  488عبد )  ن أيب نصء اازاووُّ  
وى(، احملقحُّ عبد    388  غلري  أحْكءة. انظءُّ غءي  اذديّ، أ و سليم   محد  ن حممد  ن إ ءاويل  ن اخلط م البف  ازعءو  ابخلط يب اازاووُّ     5

 ( 1/189م، ا  1982  -وى    1402داشح، طبعة    –ال ءمي إ ءاويل الغءابوي، خء؛ أح دي مُّ عبد القيوم عبد  م الن ، دا  الف ء  
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، ُّ وكل  ل عحْصفحو   فىلولقل ل عللا حلْء   الف ف ينلة  فىلنىلقلءل يف البل   احوسلا ن ْفيل ا  ُّ ا  ع ْلم مي وع ْلمحيل ا ن  ق لل ءح ْ ء  نىلْقءلة ، فلق لل لم اخللض 
يل  ميلْش  نل  مهح   فلبيىْ الف ف ينلة   ا نل  البلْ ء ، مثح  خلءلكل   ا ن وحا  العحْصفحو ح  نىلقلصل وحا  ا   ا ْ لح  إال   اَّلل    أْ صلءل  ع ْلل   إْذ  ل   الف  ح  عللا      

الغ ْلمل  يىلْلعل ح ا   ا    ءح غحالل فىلقلاىلللمح، فلق لل لم احوسلاُّ  اخللض  فل قْىاىلللعلمح  يلد     ءح  لْأسلمح  يلد     ، فأخلحل اخللض  نىلْفف   زلك يلة   غري   (    ألقىلاىلْلتل 
ْ تل  ي    نحْ ء ا. ق لل أمللْ أقحْل ليل إن يل للْن  لْفالط ي ل الع مي صلْ  ا ، ق   )نىلْفٍس لقلْد ك  ُّ ووح   أ لدد ا نل األحوىل ُّ  ق لل إْ  سلألْلاحيل  (لل

اْسالْطعل  قىلْءيلٍة  أْولل  أ ىليل   إذلا  حىت   فل ْنطلللقل   عحْح  ا،  للدحيّن   ا ن  قْد  ىلللْغتل   ، ْبين  فال  حصل ح  أْ   عن  ميٍ   ىلْعدلول   فأ ىلْوا  أْوللهل   م  
ا  ا يحء يدح أْ  يىلنىْقلض   دل ا ف يهل  ك  ُّ ال ا ل     -  )يحضليّ فحومهحل ، فىلولكلدل نل وحْل فىلللْل  فىل   -ق لل أ ىليىْ ءح فأقل المح  يلد   ، فلق لل احوسلاُّ قىلْوم   قل مل اخللض 

  ، خت لْحتل عليم أْكء ا(يحْطع محوال ومللْ يحضليّ فحوال ْ تل الل ُّ  )للْو    ذليل أتلْو يلح ا  مللْ  لْفط ْ   (إى قىلْول م ُّ    )وحا ف ءلاتح  ىلْيين  و ىلْين يل (، ق لل
نل  ا ن خل ل مه  فلق لل  )عليم صلْ  ا  6ر.  لسولح اَّلل   صلل ا )ح عليم وسل للُّ ود ْدال أ   احوسلا ك  ل صل لل حىت  يىلقحص  اَّلل ح عللليىْ

 اثنيًا: املع  اإلمجايل لآلية اللرمية:   

لغالا  ا ت ، ف     اأكء   ، مث قمت  بن ام دو  أ  أ ق ضمياالنقض ض  وعلا و ي    ك  وأا  اسدا  الحي  ُّأي
ةت وحا اسدا  كلنز هلم ،  وك     م علين ،  ضنوا  القءية ال  طلبن  الطع م ان أوله ، ف   لي   عد  يايم  يف   ، فص  ا انأل ومه 

أ  أحق يلل اسدا     أنم ان األصل  أو غري ذلي، وك   أ ومه  ص ذ  ، فءأيت    مه  ، كأ يهم  أو كلدواحد ان أولهم   خلفم هلم  
ال نز   فيم  فيفلبمةام،    ا نوزا  فيظهء ا  ك    خشية سقوطم،علا  لم  أكن،  ان ال حح  كنزمه  كزا   اليايم     ألحءم  ومل 

القءية    صني  أ،  اعن أول وح   اي      يأ اد  وو حا    عظيل.   ء ألكلم  اليا اا  إى  إلحف    ا   فال ذن  هلم  يف ذلي، كم  
  قمت  بن ام   ولوال أنين   ،اسدا   أسفلكنزمه  ان  ام ن  ان اساخءا؛  يفوالبد ،    ييف الءأ  القوةاوسا أل  يبلغ اليايم   كم ل  

وحمي ان   ي و ن،  وو  ،  ل  يل  اكاه د و أي   حمض   وحا ، وليس  ةللصدل  القد ة علا حفظم  ال نز قبل   وان شف   ال دم
 . ازن س الوقت لي يف  أوض  سءو ال  مل  فاط  الص  عليه ، حىت    ففري  لي األحداث وو  ووحا

 اثلثًا: قوهلم يف َاهية اللنز: 

 قال َعاىل: 

ُّ  )ولكل  ل ةلْالمح كلنز هللحمل (   [82]اْل لْهف 

   :ذلي ال نز ال وية  يف   فل ل  اح خْ اح 
 

مح     6 ميل ححقحب  (ص ي  البخ  ي، كا م  ففري القءآ ، ابل [،  60]ال هفُّ    )ولإ ْذ قل لل احوسلا ل فلال  ح الل أل ْىءلحح حلىت  أل ْىلحغل جملْمل ل البلْ ءلْين  ألْو ألْاض 
 ( 4725ا
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  7. جمحل و دٍ ، و كحبلرْيٍ سلع يد  ْ ن  اْ ن  علب  ٍس، و ولوحول قىلْولح . صح حف   ف يهل  ع ْلل  الْدفحونلة    زح نىْ  ل الْ  يل ل  ذل    ل قل لل  ىلْعضحهحْلُّ كل 

نىْزح ال ال  الْ نحوز ا كل آخلءحو ل قل لل و     8قىلال دلةل. ، و اذْلفلن  و ولوحول قىلْولح ع ْ ء الةل،  . ألْو غلرْيح ح   ومهحل  ح أل   ح زل نىل ُّ كل  ل ذلل يل اْل ل

اْ نل  (114/733ات    احنىلبّ مٍ   ْ ن    ولْو ٍ   نْ عل   ويل  ح فىلقلْد   سلألْلتح   ُّ قل لل اآْليلة ،  68/687ات    علب  سٍ ،  ولح     علْن   )
نىْز  هللحمل ( ُّ ر82]ال هفُّ    )ولكل  ل ةلْالمح كل الء مْحلن     للْوحٍ كل  ل ع ْلم   يف  [ قل لل ف يم ُّ   ْفل  اَّلل    ْ ٍ، الْ احوم   ْ   يف     ا ْن ذلولٍ    

، ألْ هلدح ألْ  الل إ للمل إ ال  اَّلل ح ولْحدل ح   يل  ْلملْوت  كلْيفل يىلْفءلحح، ولعلجلب    الء ح  ا علْبدح ح ول لسحولحمح، علجلب   ل ملْن أليْىقلنل اب  الل  لء ييل للمح، ولأل   حمحلم د 
نْىيل  ول ىلقللدبىلهل    لْول هل  كلْيفل يلْطمل    ْلقلدل   كلْيفل ُيلْزل ح، ولعلجلب   ل ملْن قلْد  لألى الدد يىْهل ، وليىلنىْبلغ مي ل ل ح ي علقللل علن  اَّلل    ند إ لل ل ملْن يىحْؤا نح اب 

   9ر. ألْاءل ح ألْ  الل يلْفاىلْبط ئل اَّلل ل يف    ْزق م  ولالل يىلا ه ملمح يف  قلضل ا م  

ميل اَّلل ح علنىْهحمل ،  68/687ات    ، علن  اْ ن  علب  سٍ (95/714ات    ْ ن  كحبلرْيٍ   سلع يدٍ كلمل   حويل ألْيض   علْن   كل  ل ول ((  لض 
نىْز  هللحمل  ُّ 82]ال هفُّ  )ةلْالمح كل  10ر.ال  كل  ل ذلولب   ولالل ف ض ة  كل  ل صح حف   ع ْلم  ر[ قل لل

 
وى(، احملقحُّ الدكاو  حممد عبد الفالم أ و النيل، دا   104 ففري جم ود، أ و اذج ؛ جم ود  ن ك  الا  عمي از مي القء مي ازخزوامي اازاووُّ     7

   ففري ال عل  = ال شف والبي   عن  ففري القءآ ،  450م، إل  1989  -وى    1410الف ء اإلسالامي اذدي ة، اصء، الطبعةُّ األوى،  
ازمل ة العء ية الفعودية، الطبعة    -وى(، ةقيحُّ عدد ان الب ح   ، دا  الاففري، كدة    427 ت أمحد  ن إ ءاويل ال عل  اازاووُّ  أ و إس 
 ( 17/236األوى، ا

زات ازهدي، دا   وى(، احملقحُّ عبد الء 597زاد ازفري يف علل الاففري، مج ل الدين أ و الفء؛ عبد الءمحن  ن علمي  ن حممد اسوزي اازاووُّ    8
 ( 3/104 ريوت، الطبعة األوى، ا  –ال ا م العءيب  

ي ازعءو  اب ن  لط ة الع  ي اازاووُّ     9 وى(، احملقحُّ  387اإلابنة ال  ى ال ن  طة، أ و عبد ) عبيد )  ن حممد  ن حممد  ن محدا  العحْ  ل
(،  1661يف النصء، ومحد الاوجيءي، دا  الءاية للنشء والاوزي ، الءايض، ا ض  اعطمي، وع م   األثيويب، ويوسف الوا ل، والوليد  ن س

ءدي اخلءاس ين، أ و   ء البيهقمي اازاووُّ  4/172ا وى(، احملقحُّ ع اء  458(  الزود ال بري، أمحد  ن اذف   ن علمي  ن اوسا اخلحْفءلْوك 
 214، إل1996 ريوت، الطبعة ال  ل ة،    –أمحد حيد ، اؤسفة ال ا  ال ق فية  

ازفاد ك علا الص ي  ، أ و عبد ) اذ كل حممد  ن عبد )  ن حممد  ن محدويم  ن نحعيل  ن اذ ل الض  الطهم ين النيف  و ي     10
 (،3396 ريوت، الطبعة األوى، ا  –وى(، ةقيحُّ اصطفا عبد الق د  عط ، دا  ال ا  العلمية  405ازعءو  اب ن البي  اازاووُّ  

 (. 2/400ا
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دّ    علْن أليب  الد ْ دلا   ولقلْد ول لدلت   نىْز  (علن  الن   ّ  صلل ا اَّلل ح علللْيم  ولسلل لل يف  قىلْول م ُّ  ( 32/653ات  الءّ ولايلةح   ض  ولكل  ل ةلْالمح كل
ُّ 82]ال هفُّ  )هللحمل    11ر. ذلول   ولف ض ة  ر[ قل لل

أ و   ء األصل   العلم   ويشرتك ر  (279/892ُّات  ق ل  يعلمم  العلل     ال ُيامل علا أ  ي و  علم    أل  
 12لر. أ  ُيفا ذلي هلم  دو  الن س  ف   ثبت وحفا ا   وي يف اخل  فهو ا ل وعل  الن س فيم  فال ُيامل 

  (، حيّ  ك  قول ان ق ل إنم ك   ا ال، اعلال ذلي    310/923ات    ووو ا  ذو  إليم اإلا م الط ي
نىْزل اْسل  ل مل  يحْ نىلزح ا ْن ال ٍل، ر م  اْلعلءلم  أل   اْل ل ْنٍز، فل     الا ْأو يلل الْصءحو    اْلملْعءحو ل ا ْن كلالل ولأل   كحل  ال  كحن زل فىلقلْد ولقل ل علللْيم  اْسلح كل

، ال  مللْ طلْت  دلل يل  جيل  ح ا ْن ألْكل م  صلْءفحمح إ ىل  لاى ْنز يل   13ر.  غلرْي  ذلل يل إ ىل اأْللْغلل   ا ن  اْسا ْعمل ل  اْلمحخل طلب  ل اب 

(،  غل  ءكي م كو  ال نز ا ال،  ءك احام ال إلا  نية اسم     القول ، فحكء  311/923اتالزك ؛    إال أ  
، ف ذا مل ي ن از ل، قيلُّ عند  كنز علل، ولم كنز  وازدخء  از ل ازدفو    ُّ ازعءو  يف  اللغة أ  ال نز إذا أفءد، فمعن  أ  ر

وك از أ  ي و  ال نز   . نعلّ ٍل، واز ل ال ُيا ؛ أ  يناف  فيم  غري  إال  لل فهل، وال نز وهن  ابز ل أ بم، أل  العلل ال ي  د ياع
ا ل وعلل    حارال إلم إال ) حممد  سول )ر، فه    ا ن ذلول  عليم ا اومُّألنم قد  ويل أنم ك   لوح     ف يم  علل   ا ال ا اواب  

 14. رابعوث   وحيد )  ع ى، وإعالم أ  حممدا ، ووو عظيل 

ذلي مي ن اسم     القول  فال  ي  أ  أعظل كنز وو كنز العلل وازعءفة، ل نم ز  ك   ا اواب علا لوح    وعلا
 ان ذو  فهو كنز ان وح  الن حية أيض   إذ أ  وح  القطعة ان الحو   ف وي ال  ري. 

 
أمحد    :وى(، ةقيح و عليح279سنن الرتاحي، ازؤلفُّ حممد  ن عيفا  ن سلْو ة  ن اوسا  ن الض  ك، الرتاحي، أ و عيفا اازاووُّ     11

(،  ءكة ا ابة واطبعة  5،  4(، وإ ءاويل عطوة عوض ازد س يف األزوء الشءيف اكى  3(، وحممد فؤاد عبد الب قمي اكى  2،  1حممد   كء اكى  
(. وحا اذديّ يف سند  عند اذ كل والرتاحي يزيد  ن يوسف الءح  5/313(، ا3152اصء، الطبعةُّ ال  نية. ا  –اذل     اصطفا الب يب

ق ل أمحد.  أيام ومل أكا  عنم  ي   . وق ل ا ن اع ُّ ليس  شمي . وق ل اءةُّ ليس   قة. وق ل أ و داودُّ    .أ و يوسف الصنع ين الداشقمي
وق ل ص ي  ن حممد.  ءكوا حدي م. وق ل ا ن عديُّ ووو ا  ضعفم ي ا  حدي م. وق ل الدا قطينُّ    .اذديّ  ضعيف. وق ل النف اميُّ ارتوك

ارتوك. وق ل اءةُّ ُيىي  ن اع  يغمز عليم، وليس يفا ح الرتك عندي. وق ل أ و ح متُّ مل ي ن ابلقوي. وق ل البزا ُّ ال  س  م. وق ل  
. هتحي  الاهحي  ااألزدي. ارتوك. وق ل ا ن   و  يف الضعف (. وق ل ا ن حب   يف الضعف  ُّ  373/  11  ُّ ق ل ا ن اع . ك   كحااب 

ك   سمي  اذفا ك ري الوول  ن يءف  ازءاسيل وال يعلل، ويفند ازوقو  وال يفهل، فلم  ك ء ذلي انم يف حدي م ص   س قه االحاج ؛  م 
(، ل ن ق ل يف ديوا   288/  3(. وق ل الحو  يف ال   فُّ وا  ا372/  2(. وق ل ا ن حجء يف الاقءي ُّ ضعيف ا106/  3إذا انفءد ا

سن د ضعيف كدًّا. 4754الضعف  ُّ  ءكو  ات  (.     قدم ياب  أ  أك ء العلم   علا أ  يزيد ارتوك، اذديّ هبحا اإل 
وى(، احملقحُّ د. جمدي ابسلوم، دا   333از  ءيدي اازاووُّ   ففري از  ءيدي اأتويالت أول الفنة(، حممد  ن حممد  ن حممود، أ و انصو      12

 ( 7/202 ريوت، لبن  ، الطبعة األوى، ا  -ال ا  العلمية  
وى(،  310 ففري الط ي = ك ا  البي   عن أتويل آي القءآ ، حممد  ن كءيء  ن يزيد  ن ك ري  ن غ ل  اآلالمي، أ و كعفء الط ي اازاووُّ    13

 ( 15/365)  ن عبد احملفن الرتكمي، دا  وجء للطب عة والنشء والاوزي  واإلعال ، الطبعةُّ األوى، ا ةقيحُّ الدكاو  عبد  
  –وى(، احملقحُّ عبد اسليل عبد   ل ، ع مل ال ا   311اع ين القءآ  وإعءا م، إ ءاويل  ن الفءي  ن سهل، أ و إس  ت الزك ؛ اازاووُّ    14

 ( 3/307 ريوت، الطبعة األوى، ا
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 رابًعا: قوهلم يف َعىن الو  : 

ُّ  )ولكل  ل أل حومهحل  صل ذ   (قال َعاىل:   [82]اْل لْهف 

 الو   لغة:   أ
ر العءمُّ  لف    ص ح   اْلفلفل د  ق ل  دد  ض  يلْصلل ح الص الحُّ  صللل   صلالح       وصحلحوح  ويلْصلح   زلْيٍدُّ   أل و  وألنشد       

ْين  صحلحوحح  ؟ ... ولال ف يفل إب ْطءاقمي إ ذا ال   لالْمالين  . عدل  لْال  الوال دل

ُّ فحالل     ومه  خماّص   يف أك ء االساعم ل ابألفع ل، وقو ل يف القءآ  ي ة  وق ل الءاغ ُّ    15ر. صل ل    وصلل ي   وليىحقل لح
ق ل  ع ىُّ   ابلّفّي ة.  وي ة  سليّ     (ابلفف د،  ولآخلءل  ص ذ     علملال   اأْللْ ض   ىلْعدل  ([،  102]الاو ة/    )خلللطحوا  يف   دحوا  ولال  ىحْفف 

ه   16[56]األعءا / )إ ْصالح 

 الو   اصط ًحا:   ب
 17. الصالحُّ اساق اة اذ ل علا ا  يدعو إليم العقل والشء 

الح اذْل ل  ولاْسا ولاؤح ح علللا اذْل للة  اذْلفلنلة . ( فق لُّ 745/1344ات   وعء فم أ و حي   وحول اْعا دل
18 

حُّ وحول سلوك طلء يح اهْلدىقيلُّ  ول   19. الن فعةاذصول علا اذ لة ازفاقيمة  وقيلُّ وو   والص يُّ اْلمحْفالقيل  .  الص الل
 21. از  ء ان العمل الص يوو وقيلُّ   20. اذْل ل يف  نلففم ولقل لل  لعضهلُّ اْلقل ا ل ن ل  علللْيم  ان ححقحوت ) ولححقحوت اْلعب د

 فننه  الءا بة، فال  ،  اخلمس واسمعة   أي الصلوات    أدا  الفءااض  ُّأحدمه  ر  ُّ الصالح يف الدين، نوع  وذكءوا أ   
أل  هت ونم ابلفنن يدل علا عدم حم فظام علا أسب م دينم، وكحا ا  وك  ان صوم وزك ة     م علا  ءكه داو  قبل  ن  

 
  –وى(، دا  ص د   711   العءم، حممد  ن ا ءم  ن علا، أ و الفضل، مج ل الدين ا ن انظو  األنص  ي الءويفعا اإلفءيقا اازاووُّ  لف   15

 ( 516/  2وى، اا دةُّ صل (، ا  1414  - ريوت، الطبعةُّ ال  ل ة  
وى(، احملقحُّ صفوا  عدا  الداودي،  502ازاووُّ  ازفءدات يف غءي  القءآ ، أ و الق سل اذف   ن حممد ازعءو  ابلءاغ  األصفه ىن ا 16 

 489وى، إل  1412  -داشح  ريوت، الطبعةُّ األوى    -دا  القلل، الدا  الش اية  
وى(، دا  ال ا م  885نظل الد   يف  ن س  اآلايت والفو ، إ ءاويل  ن عمء  ن حفن الءابط  ن علمي  ن أيب   ء البق عمي اازاووُّ   17 

 ( 331/  10الق وءة، ااإلسالامي،  
وى(، احملقحُّ صدقمي  745الب ء احمليه يف الاففري، أ و حي   حممد  ن يوسف  ن علمي  ن يوسف  ن حي   أثري الدين األندلفمي اازاووُّ   18 

 ( 100/  1وى، ا  1420 ريوت، الطبعةُّ    –حممد مجيل،  دا  الف ء  
وى(، دا   538 ففري الزخمشءي = ال ش   عن حق اح غوااض الانزيل، أ و الق سل حممود  ن عمءو  ن أمحد، الزخمشءي ك   ) اازاووُّ     19

 ( 62/  1وى، ا  1407  - ريوت، الطبعةُّ ال  ل ة    –ال ا م العءيب  
وى(، احملقحُّ  1094ال فوي، أ و البق   اذنفمي اازاووُّ    ال لي ت اعجل يف ازصطل  ت والفءوت اللغوية، أيوم  ن اوسا اذفيين القءميمي 20  

 561 ريوت، إل  –حممد ازصءي، اؤسفة الءس لة    -عدا  د وي   
وى(، دا  ازؤيد،  1051الءوض اْلمحْء     ءح زاد اْلمحْفاىلْقن  ، انصو   ن يونس  ن صالح الدين ا ن حفن  ن إد يس البهو ا اذنبلا اازاووُّ   21 

 93لة، إلاؤسفة الءس 
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وال برية ا  فيم حد يف الدني ، أو وعيد يف اآلخءة،    .اكان م احمل  م    ال طيت كبرية، وال يدان علا صغريةُّ  وحج. وال  ين
ا  دو  ذلي ان احملءا ت كف  الن س ن  دو  القح ،    كأكل الءاب وا ل اليال و ه دة الزو  وعقوت الوالدين. والصغرية 
 22ر. واسام   كالم النف   األك ن  علا وكم الالحذ  م، والنظء احملءم

ري   ذكء أولح كم    ُّ  مٍ كح وْ أل  ءلة  شل علا عل  يف  اْلقحْءآ    أل  الّصالحل  الاى ْفف 

الء ْعدُّ  َأحكَها قىلْولم  ىلعل ىل يف   ْنم  ولا  اإْل ميل  .  هت  لْ (ُّ  ولذح ّ اي  ه ْل  ولألْزولاك  ْل  ا ه  آابل ا ْن  ولالْن صللل ل  يلْدخحلحو لل   علْدٍ    )كلن  تح 
الندو ُّ  [80]الءعدُّ   ولإ ال ا  حلْ (، وليف   ع بل د كحْل  ا ْن  الن ْملُّ  )ولالص  ذ   ل  ْلين  (، وليف   الص  ذ   ل ولألْدخ  ع ب د كل  ، وليف  )   ءلمْحلا يل يف  
هت  لْ (اْلمحؤانُّ  ه ْل ولذح ّ اي  ْل ولألْزولاك  ا ه  ْلهحْل كلن  ت  علْدٍ  ال    ولعلْدهتلحْل ولالْن صللل ل ا ْن آابل  . ) ل ى نل  ولألْدخ 

ْنم قىلْولم  ىلعل ىل يف  اْلبىلقلءلةُّ  اْلمنزللة    وح لح ُّ عح َوالثناين   ءلة  للم نل الص  ذ   ل (. ولا  ول ل حونحوا ا ْن  ىلْعد    (، وليف  يحوسحفُّ  )ولإ ن مح يف  اآْلخ 
 ، أل لادلُّ  صل  النل ز ل حْل ع ْند أ ي ل. )قىلْوا   صل ذ   ل 

ْنم قىلْولم  ىلعل ىل يف  اأْللْعءلا َُّوالثنال ث  دحين  إ ْ   ل  ل اَّلل ح  (، وليف  اْلقلصلصُّ  )اْخلحْفين  يف  قىلْوا مي ولألْصل  ْ (  ُّ الءّ ْفح. ولا  سلالج 
 .)ا نل الص  ذ   ل 

ْنم قىلْولم  ىلعل ىل يف  اأْللْعءلا ُّ َوالرناب ع اىلنل  صل ذ   (ُّ  لْفو يلة اخْللح. ولا   ، أليُّ سوي اخْللح. )لل  ْن آ ىليىْ

ْنم قىلْولم  ىلعل ىل يف  وودُّ َواخَلَاَ   حل ال  اْسالطلْعتح (ُّ اإْل ْحفل  . ولا   . )إ ْ  أح  يدح إ ال  اإْل ْصالل

ْنم قىلْولم  ىلعل ىل يف  اْلبىلقلءلةُّ  َوالسناد س دحوا يف  اأْللْ ض   (، وليف  اأْللْعءلا ُّ  )قل لحوا إ من ل   لْنح احْصل  حو ل (ُّ الط  علة. ولا  ولالل  ىحْفف 
هل  ىل  ح   .)إ    ال ح ينل آالنحوا ولعلم لحوا الص  ذ  ت  (، أليُّ  عد الط  علة ف يهل . ولا لمُّ )ْعدل إ ْصالل

ْنم قىلْولم  ىلعل ىل يف  اْل لْهفُّ َوالسناب ع   ألال نلة.  ذلا ، أليُّ كل  ل ) ولك  ل أل حومهح  ص ذ    (ُّ ألدلا  اأْللال نلة. ولا 

ْنم قىلْولم  ىلعل ىل يف   ين إ ْسءلاا يلُّ َوالثناَ ن  ولاْخف ْض هللحمل  كلنل حل الحدلّ  ا نل الء مْحلة  ولقحْل  لمّ  اْ محلْهحمل  كلمل   (ُّ  ء اْلولال دين. ولا 
آْلابل  . ، أليُّ اب ين  ) ل د حْل ألْعلللح ن ل  يف  نىحفحوس  حْل إ ْ   ل حونحوا صل ذ   ل  .  ل ى يل ين  صلغ ري ا  اب 

ع  وودُّ  َوالتناس  يف   قىلْولم  ىلعل ىل  ْنم  ولا  اْلمحن ء.  علن  ولالنى ْهمي  ْلملْعءحو    اب  اأْللاء  اْلقحءى   ظحْلٍل  (ُّ  ل يىحْهل يل  ولا  ك  ل  ل ديل 
ْلملْعءحو   ولينىْهلْو ل علن اْلمحن ء. )ولألْولحه  احْصل  حو ل   ، أليُّ طاءو  اب 

ْنم قىلْولم  ىلعل ىل يف  يحوسحفُّ  ُّ النىدبىحو ة. ول والعاشر لص  ذ   ل (ا  ، أليُّ ابألنبي  ، ولوحول اعت قلول  ) ىلولف ين  احْفل م   ولألذْ ْقين  اب 
 اقل  ل.

ْنم قىلْولم  ىلعل ىل يف   اْلمحنل ف ق ُّ   حادي عشر ولقد أذح  لعضهل ولكه   حُّ ألدلا  الز كل ة ولا  تل ولألكحْن فلألص د  (فىلقل لحواُّ ولالص الل
 23.)ا نل الص  ذ   ل 

 

  722،  721الءوض اْلمحْء     ءح زاد اْلمحْفاىلْقن  ، إل 22 
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ََل  اَلَغرَي  خاًَسا: قوهلم يف أدلة االنتفاع   : ب َع

إ  و ل ءح فّ  فل مح الْ    لل قل  ول   ل نل  ىْ اأْلل    ح فل نىْ يىل   اآلاب     حل الل صل      ُّ  اأْلح ول قْ  ىل إ     ،  يىحقل لح   ىت  حل .  و ل ءح فح الْ    ح فل نىْ  ىل   ول  صح ى  اأْلل حل ول   إ      إ ن مح   مل ا 
  آ   ءْ قح الْ   أتلْو يلح   ىل وْ اأْلل   إ ال  أل     ، يدٍ ع   ل   رْيح ا غل حل ول ، ول  ح     الف    دد اسْل   ول   وح من ل إ  ، ول ءح     بل مح الْ   مح اأْلل   ول وح   سل يْ لل   ال ح ي ول لدل ذ ْكءح ح يف  اآْليلة  اْل لء ميلة  

  ة   ذ ل الص    ة  و   ىح األح   ةح ءكل  ل   تْ  نل ا كل  ذ  ، فل يىلاىلنل قلضح ال ل ظل و ء  اآْليلة    الل ال ل ذلل يل فىلهحول إ ْ  صل    ول   اْلمحءلكّ  لةح، إ ذلا غل  لت  اْلقلء ينلةح     ء   و  ا ظل لل عل 
اذْل لح    مل فل   ةل عل     الف    ةل ي   ّ  الحد   ت   دل فل أل علللا  ىحْعد ول    ول وىل اأْلح   ة  و   ىح اأْلح ال ل    وحول  الحد ّ ي ةل   .ة   ل  ل  ال   ول   ة  يل  ن  ال     أل    علللا  دلل يل   وحا    ىلنىْالف  ح   وليف  

اد ، ح  الل صل     ءلة ،   شلفل علا م  ف يه ْل ول لْف     ةح كل ءل  ىل  لح مل شْ  ل ، ول م  ا  ي   ّ   ذح يف   اح فل أل   الء كحلل الص  ل  ل ُيحْ و   اآْلابل   ولاأْللْكدل نْىيل  ولاآْلخ  ع بل دل  م  هللحْل يف  الدد
نحمح هب  ْل، كلمل  كل  ل يف  اْلقحْءآ   ولول لدلت  الفدن ةح  ْل إ ىل ألْعللا دل لكلٍة يف  اسْلن ة  ل اىلقلء  عليىْ  .    م  دل لكلا ه 

ال   ؤك الص ي األخب    الفلف  ازعت، فوقد  وا ءت عن  ْ ن  كحبلرْيٍ د وحا  قىلْول م   (95/714ات    علْن سلع يد   ، يف  
ُّ  82]ال هفُّ    )ولكل  ل أل حومهحل  صل ذ   ( ىلعل ىل   نىْزل ح حلىت   ر[ قل لل كل  ل يىحؤلدّ ي اأْللال الت  ولاْلولدلاا  ل إ ىل ألْول هل ، فل لف ال )ل  ىلعل ىل للمح كل
نىْزلمهحل ألْد لكل  ا ح فل ْسالْخءلكل  كل  24ر. ولللدل

68/687ُّعلْن اْ ن  علب  ٍس ات و  ح   ر ( قل لل ح  أل  يه مل ، ولمللْ يلْحكحْء علنىْهحمل  صلالل  25ر. ححف ظل    صلالل

ُّ  مث  قىلءلأل اذْلفلنح ولح    اآْليلةل و  ل  خلرْي ارقل لل
 26ر.  ف  ْفا  أل  يه مل حلف ظلهحمل  اَّلل ح    ال  ألمْسلعحمح ذلكلءل يف  ولللد مه 

يىْ لملةل و  ُّ رقل لل ع يفلا اْ نح الْءميللُّ طحونل ل ولللد  اْلمحْؤا ن    27علْن خل يىْ لملةحُّ    ر فلظحو ل ا ْن  ىلْعد    طحونل هللحْل ُيحْ   ،قل لل ولكل  ل (ولقىلءلأل خل
 28.[82]ال هفُّ  )أل حومهحل  صل ذ   

 )ح   ال ف  حل   ب ل   ُّ مل هح نىل يىْ ى  ىل ءل كل   المٍ  كل يف    ؛  ا   ول اخلْل   ض  عْ بىل ل     لل قل   مح ن    أل مل هح نىْ  عل  ىل عل  ىل   )ح   ميل ض   ل   ميٍّ ل  عل   ن   ْ   ْ   فل اذْح   ن  عل   وي   ح   ولقلدْ 
ميد  لل قل ُّ فىل مح نْ ا   رْي  خل  يدّ  كل ول  يب  أل ُّ فل  لل  . قل مل يه     أل  ح  الل صل ُّ     لل ؟ قل ْ   ال الل غح الْ   29. و ل مح ص  خل  م  وْ قىل  لْ  ح ن  أل  )ح  ال أل بل نىْ أل  دْ ُّ قل  اخلْل   ك 

 
وى(، احملقحُّ حممد عبد  597نزوة األع  النواظء يف علل الوكو  والنظ اء، مج ل الدين أ و الفء؛ عبد الءمحن  ن علمي  ن حممد اسوزي اازاووُّ    23

 . 398ُّ  396األوى، إللبن  /  ريوت، الطبعةُّ    -ال ءمي ك ظل الءاضمي، اؤسفة الءس لة  
وى(، دا   430حلية األولي   وطبق ت األصفي  ، أ و نعيل أمحد  ن عبد )  ن أمحد  ن إس  ت  ن اوسا  ن اهءا  األصبه ين اازاووُّ    24

 ( 4/287م، ا1974  -وى  1394جبوا  حم فظة اصء، طبعة    -الفع دة  
وى(، احملقحُّ حبي  الءمحن  181 ن ازب  ك  ن واض  اذنظلمي، الرتكمي مث ازْءوزي اازاووُّ  الزود والءق اح ال ن ازب  ك، أ و عبد الءمحن عبد )    25

، إل  –األعظممي، دا  ال ا  العلمية   ح  ألْول  اْلبىلْيت  ع ْندل اْسا قل الة  الء كحل    الفنن ال  ى، أ و عبد الءمحن أمحد  ن  112 ريوت، ابلمح صلالل
وى(، حققم وخء؛ أح دي مُّ حفن عبد ازنعل  ل ، أ ء  عليمُّ  عي  األ اؤوط، قدم 303اازاووُّ     عي   ن علمي اخلءاس ين، النف امي

 ( 10/401 ريوت، الطبعةُّ األوى، كا م ازواعا، ا  –لمُّ عبد )  ن عبد احملفن الرتكمي، اؤسفة الءس لة  
وى(،  235حممد  ن إ ءاويل  ن ع م    ن خواس  العبفمي اازاووُّ    ال ا م ازصنف يف األح ديّ واآلاث ، أ و   ء  ن أيب  يبة، عبد )  ن  26

 ( 7/198الءايض، الطبعةُّ األوى، ا  –احملقحُّ كم ل يوسف اذوت، ا ابة الء د  
ةح ْ نح علْبد  الء مْحلن  ْ ن  أليب  سلْ لةل اْسحْعف ميّ  اازاويف  عد سنة    27 يىْ لمل  لنبوي. وى( ي عمي كويف، وأحد  واة اذديّ ا  80خل
وى(،  235ال ا م ازصنف يف األح ديّ واآلاث ، أ و   ء  ن أيب  يبة، عبد )  ن حممد  ن إ ءاويل  ن ع م    ن خواس  العبفمي اازاووُّ    28

 ( 7/66الءايض، الطبعةُّ األوى، ا  –احملقحُّ كم ل يوسف اذوت، ا ابة الء د  
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اْلمحفلي    كل  ل  ول  ْ نح  ا ىْ أل ا  ل ذل إ  (  94/713ات    سلع يدح  أل  لل قل   مح نل ى  ألْ     ينل   ح   يْ ُّ  ،  لكل  ل  ألْكل يل ا ْن  يت   لز يدل   يف  صلالل ألل
. ول   30. ةل يل اآْل     ح  و ول لح اىْ يىل أحْحفلال ف ييل

بل  ل و    يف     ل  ذ   الص    اح فل  ْ يل لل   -ل  كل ول   ز  عل   -)ل      ُّ إ   لل قل   (164/780ات  احعل و يلةل الا م ْيم ميد    علْبد الء مْحلن  أليب    ن    علْن  ليىْ
 31[82]ال هفُّ )ولكل  ل أل حومهحل  صل ذ   ( -ل  كل ول  ز  عل  -م  ل  وْ قل ل     لْ ه   ا  نل  ىْ أل 

ح  الء كحل  ولللدل ح ولولللدل ولد  و   ق لُّ   أل    لسحولل اَّلل      (78/698ات    ول لولى كل   ء   ول دحوليْىءل  م  أرإ    اَّلل ل لليحْصل  ح   صلالل
ْفا  اَّلل   ال  دلامل ف يه ْلر.ولدحوليْىءلاٍت حلْوللمح ولالل   32  يىلزلالحو ل يف  ح 

عحملءل  اْ نح  د    (73/693ات    ولقل لل  الن    ريلان م     ُّقل لل  ألْول   ىلْيا م  ولك  ا ْن  ا  الٍة  علْن  الص  ل     ْلمحْؤا نل  اب  لليلْدفل ح  اَّلل ل  رإ    
 33.[251]البقءةُّ  )دلْف ح اَّلل   الن  سل  ىلْعضلهحْل   بىلْعٍض للفلفلدلت  اأْللْ ضح ولللْوال ( اْلبلالل لر. مثح  قىلءلأل ا ن عمء

ّ     ( 59/678ات    علْن أليب  وحءليْىءلةل ول  ُّ    علن  الن    ، للْوالل  لبل م  خحش   ، ول حيحوهل   حك   ، ولألْطفل ل  رقل لل الْهال  علن  اَّلل   الْهال 
   34ر. ولهبلل ا لح  ح    ، للصل   علللْي حلح اْلعلحلامل صلبًّ  حض   ،  

أليب  حل متٍ    اْ نح  اْ ن  علب  ٍس ات  (  327/939ات  ولألْخءل؛ل  ُّ  68/687علن   قل لل الء كحل  ر(  ح   يحْصل  ح   صلالل إ    اَّلل ل 
رْتٍ ا نل اَّلل   ولعل ف يلةٍ ولللدل ح ولولللدل ولللد    ولُيلْفلظحمح يف  دحوليْىءل  م ، ولالددوليىْ   35. رءلات  حلْوللمح، فلمل  يىلزلالحو ل يف  س 

ُّ (  147/765ات علْن سحللْيم  ل ْ ن  سحللْيٍل أيب  سلللملةل و  الْ احوم  يف الاى ْو اة ُّ إ   اَّلل ل لليلْ فلاح القلْء ل إى القلْء   إى  رق لل
  36. رالقلْء ل إى القلْء   إى سلبىْعلة  قىحءحو ٍ  سلبىْعلة  قىحءحوٍ ، وإ   اَّلل ل لليىحْهل يح 

 
 –وى(، دا  ال ا م العءيب  538ال ش   عن حق اح غوااض الانزيل، أ و الق سل حممود  ن عمءو  ن أمحد، الزخمشءي ك   ) اازاووُّ    29

 ( 2/742 ريوت، الطبعةُّ ال  ل ة، ا
الفلالامي، البغدادي، مث   واا  الاففري ااس ا  لاففري اإلا م ا ن  ك  اذنبلمي(، زين الدين عبد الءمحن  ن أمحد  ن  ك   ن اذفن،    30

ازمل ة العء ية الفعودية،    -وى(، مج  و ء ي ُّ أيب اع ذ ط  ت  ن عوض )  ن حممد، دا  الع صمة  795الداشقمي، اذنبلمي اازاووُّ  
 ( 2/311الطبعةُّ األوى، ا

ى(، احملقحُّ عبد ) حممود     م، دا   و150 ففري اق  ل  ن سليم  ، أ و اذفن اق  ل  ن سليم    ن  شري األزدي البلخمي اازاووُّ    31
 ( 2/606 ريوت، الطبعةُّ األوى، ا  –إحي   الرتاث  

ُّ  اس ا  ألح  م القءآ  =  ففري القءط ، أ و عبد ) حممد  ن أمحد  ن أيب   ء  ن فءح األنص  ي اخلز كمي مشس الدين القءط  اازاوو  32
 ( 3/260الق وءة، الطبعةُّ ال  نية، ا  –، دا  ال ا  ازصءية  وى(، ةقيحُّ أمحد ال دوين وإ ءاويل أطفي 671

وى(، احملقحُّ  656الرتغي  والرتوي  ان اذديّ الشءيف، عبد العظيل  ن عبد القوي  ن عبد )، أ و حممد، زكمي الدين ازنح ي اازاووُّ    33
 ( 3/246 ريوت، الطبعةُّ األوى، ا   –إ ءاويل مشس الدين، دا  ال ا  العلمية  

وى(، احملقحُّ حف  سليل  307افند أيب يعلا، أ و يعلا أمحد  ن علمي  ن از حت  ن ُيىي  ن عيفا  ن والل الاميممي، ازوصلمي اازاووُّ    34
 ( 11/287داشح، الطبعةُّ األوى، ا  –أسد، دا  ازأاو  للرتاث  

ن ازنح  الاميممي، اذنظلمي، الءازي ا ن أيب ح مت اازاووُّ   ففري القءآ  العظيل ال ن أيب ح مت، أ و حممد عبد الءمحن  ن حممد  ن إد يس    35
 ( 7/2375ازمل ة العء ية الفعودية، الطبعةُّ ال  ل ة، ا  -وى(، احملقحُّ أسعد حممد الطي ، ا ابة نزا  اصطفا الب ز  327
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 37. ب م رق     عل ق  عل ول  ب م  ق   عل  يف   ىل عل  ىل  ظلمح اَّلل ح ف   حل ال  وتح إ  ميلح  نٍ ا  ؤْ ْن اح   ا  ال رُّ (101/720ات  يز  ز  عل د  الْ بْ نح عل ءح  ْ مل عح   لل قل ول 

ُّ  الزدْود   يف أ و داود ْخءل؛ل  أل ول    38ر. إ    اَّلل ل خيلْلحفح اْلمحْؤا نل يف  ولللد    وليف  ألْول م  مثلل ن  ل عل ا   رعلْن كلْعٍ  ق لل

، فل    غلضل   يحْد ل أل ول  ُّ يىلقحولح اَّلل حُّ ا  ى قحوا غلضل   بدوا   ض ا مي، فل      ض ا مي  ْخءل؛ل أمْحلدح علْن وْوٍ  ق لل كح إى ثلالثلة  آابٍ ، وأح 
 ْد لكح يف األحا ة . يح 

ُّ   ٍ وْ ول  علنْ  حلجلءٍ  اْ نح  ؛ل ءل خْ ولأل  ررقل لل لعلْبد  الص  ل    القلب يلل ا نل الن  س   39. إ    )ل  ىلعل ىل لليلْ فلاح اب 

يىْ لملةل و  ُّ مسل ْعتح خل ُّ  40علْن طلْل لةل قل لل لء كحل  الش ْيطل  ل ا نل  ريىلقحولح  41ر.ْدؤح   األل إ    اَّلل ل لليلْطءحدح اب 

 )ولال ح ينل آالنحوا ولا ى بىلعلاىْهحْل ذح ّ يى اىحهحْل إب  ميل ٍ  ألذْلْقنل  هب  ْل ذح ّ يى اىلهحلْ (علْن قىلْول م   ىلعل ىل    (95/714كحبلرْيٍ ات    ْ نح   سلع يد    ولسح  لل 
ُّ قل 21]الطو ُّ  نلمح لل اْ نح علب  ٍسُّ اْلمحْؤا نح  ىحْءفل ح للمح ذح ّ يى احمح ولإ ْ  كل  ل دحونلمح يف  اْلعلملل  فىليحق ءد اَّلل ح علز  ولكلل  [ قل لل  42.   م  عليىْ

وقد اسادل العلم    الي اآلية وا  و د ان أح ديّ وأخب   عن الفلف الص ي علا كواز االناف    عمل الغري،  
 أخءى انه ُّ   كم  ذكءوا أدلة 

ا ه لْ  آابل اسْلن ةل   علملل   اْلمحْؤا ن  ل  د   ألْوالل آيلة    ،دحخحولح  يف   إب  ميل  ٍ (كلمل   ذح ّ يى اىحهحْل  النى ْف ح انه   ول   [.21]الطو ُّ    )ولا ى بىلعلاىْهحْل 
اأْللثلء   يف   ولاْلململ ت  كلمل   اْلملْ يل   يف   الص  ل     سْل     ،  لْل    43،اب  ل حلل يل جيلْل ْس  ولمللْ  نىْهحْل  ا  يل حْن  مللْ  ولوحول  الحّ ْكء   ألْول   كلل يس   ول لمْحلةح 

لنّ ي  ت   للمح ولاأْللْعمل لح اب  أل   اَّلل ل  ىلعل ىل   44. ذ ل كلٍة علءلضلْت  نىْهل   ل نلب يّ م    ولا  ف يه  (    قل لل  ل يىحعلحّ هبلحْل ولألْنتل  ]األنف لُّ    )لْ ولال  كل  ل اَّلل ح 

 
 ( 2/2381ازصد  الف  ح، ا  36
ين عبد الءمحن  ن أمحد  ن  ك   ن اذفن، الفلالامي، البغدادي، مث  ك ا  العلوم واذ ل يف  ءح مخف  حدي   ان كواا  ال لل، زين الد  37

 ( 467/ 1 ريوت، الطبعةُّ الف  عة، ا  –إ ءاويل ابكس، اؤسفة الءس لة    -وى(، احملقحُّ  عي  األ اؤوط  795الداشقمي، اذنبلمي اازاووُّ  
ْفا ين اازاووُّ  الزود أليب داود الفجفا ين، أ و داود سليم    ن األ عّ  ن إس  ت  ن  شري    38 ج  وى(،  275 ن  داد  ن عمءو األزدي الفّ 

ةقيحُّ أ و ايل ايسء  ن ا ءاويل  ن حممد، أ و  الل غنيل  ن عب س  ن غنيل وقدم لم و اكعمُّ فضيلة الشيخ حممد عمءو  ن عبد اللطيف،  
 375دا  ازش  ة للنشء والاوزي ، حلوا ، الطبعةُّ األوى، إل

وى(، ةقيحُّ  852اد ازبا ءة ان أطءا  العشءة، أ و الفضل أمحد  ن علمي  ن حممد  ن أمحد  ن حجء العفقالين اازاووُّ  إة   ازهءة ابلفوا  39
اءكز خداة الفنة والفرية ، إب ءا  د زوري  ن اصء الن صء ا اكعم ووحد انهج الاعليح واإلخءا؛(، جمم  ازلي فهد لطب عة ازص ف  

 ( 19/600داة الفنة والفرية النبوية اابزدينة(، الطبعةُّ األوى، اواءكز خ  -الشءيف اابزدينة(  
ةح ْ نح علْبد  الء مْحلن  ْ ن  أليب  سلْ لةل اْسحْعف ميّ  اازاويف  عد سنة    40 يىْ لمل  وى( ي عمي كويف، وأحد  واة اذديّ النبوي.   80خل
ُّ حبي  الءمحن  وى(، احملقح 181الزود والءق اح ال ن ازب  ك، أ و عبد الءمحن عبد )  ن ازب  ك  ن واض  اذنظلمي، الرتكمي مث ازْءوزي اازاووُّ    41

 ( 1/112 ريوت، ا   –األعظممي، دا  ال ا  العلمية  
النفقة علا العي ل، أ و   ء عبد )  ن حممد  ن عبيد  ن سفي    ن قيس البغدادي األاوي القء مي ازعءو  اب ن أيب الدني  اازاووُّ    42

 ( 1/540، الطبعةُّ األوى، االدا م   –الفعودية    -وى(، احملقحُّ د  ل عبد الءمحن خلف، دا  ا ن القيل  281
 ( 5/125ه(ى، الن  ءُّ اؤسفة األعلممي،  ريوت، الطبعةُّ األوى، ا  583  ي  األ ءا  ونصوإل األخي  ، ك   ) الزخمشءي اازاووُّ    43
عيل أ و عبد)  اس ا  ازفند الص ي  ازخاصء ان أاو   سول ) صلا ) عليم وسلل وسننم وأايام = ص ي  البخ  ي، حممد  ن إمس   44

(، ا قلُّ  8/86،  االبخ  ي اسعفمي، احملقحُّ حممد زوري  ن اصء الن صء، دا  طوت النج ة، الطبعةُّ األوى، ابم فضل ذكء )  
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ولقل لل 33 احْؤا ن ت  (ُّ   ىلعل ىل   [  ولن ف     نحو ل  احْؤا  ُّ    )ولللْوال   ك ل   قىلْول م ُّ  25]اْلفلْا   إ ىل  نىْهحْل  ([  ا  ال ح ينل كلفلءحوا  للعلح  ْىنل   للْو  ىلزليى لحوا 
ُّ    )علحااب  ألل يم     ىلعل ىل اْلعلحلامل  )  [ فىلقلْد  لفل ل  251]البقءةُّ    )اَّلل   الن  سل  ىلْعضلهحْل   بىلْعضٍ ولللْوال دلْف ح  (ُّ   ىلعل ىل   [ ولقل لل 25]اْلفلْا  

ْنفل  ل يىلنىْالف  ح   دحعل    غل   ،علْن  ىلْعض  الن  س    فلبل    ىلْعضٍ  نىْهل  أل   اإْل  ْل الص  ذ لة ، ولا  ْل   لْعمل ل  غلرْي و  نْا فل ع ه    ، ولوحول  رْي  ولال  ذلل يل إال  ال 
اْلغلرْي   الن      .  انْا فل      علملل   أل    نىْهل   اذْ فل م    ولا  اْلملْوق ف  يف   لْول   اْل لبل ا ء  يف     ،يلْشفل ح أل  لْول   دحخحوهل ل  مثح  أل  اسْلن ة  يف   لْول   مثح  أل 
ا انْا فل      فلْعمي  اْلغلرْي    45. اخلْحءحو؛  ا ْن الن      ا  لةل يلْدعحو ل وليلْفاىلْغف ءحو ل ل ملْن يف  اأْللْ ض. ول ولولحل نىْهل  أل   اْلملالل ولذلل يل النىْفلعلة    علملل   ،  ا 

ْ يىلْعملْل خلرْي ا قلهد ن لْ ض   لمْحلا م ،  .اْلغلرْي   نىْهل  أل   اَّلل ل خيحْء ؛ح ا ْن الن     الْن ملل ا انْا فل      غلرْي  علملل ه لْ  46ولا  نىْهل  أل   الن       .ولولحل صلل ا   -ولا 
ة  علللا اْلملد ين  حلىت  قلضلا دليْىنلمح أل حو قىلال دلةل   -اَّلل ح علللْيم  ولسلل لل   ّ     47قلْد اْااىلنل ل ا ْن الص الل ة  الن    صلل ا اَّلل ح علللْيم     -فل نْىاىلفل ل   صلالل

نىْهل  أل   الن        -ل لل  ولسل  ا فىلْليحصللّ  العلمح ر   ُّقل لل ل ملْن صلل ا ولْحدل ح   ولوحول ا ْن علملل  اْلغلرْي ، ولا  فىلقلْد    48ر.ألالل الْن يىلالصلد تح علللا ولحل
 . حلصللل للمح فلْضلح اسْلمل علة    ف ْعل  اْلغلرْي  

ا ال   حو يل أل   الن   ُّ »يحْدفل ح ن لْن يحصللّ مي ا ْن أحا    علم ْن الل يحصللّ مي، ولن لْن يىحزلكّ مي علم ْن الل يىحزلكّ مي، ولن لْن      ول لْصد يحح ولحل قل لل
للا  ىلْءك  ولح    اأْللْ يل    للمل  ألْنظلءلوحلح  وا عل يلصحومح علم ْن الل يلصحومح، ولن لْن ُيلحجد علم ْن الل ُيلحجد، ولن لْن جيحل و دح علم ْن الل جيحل و دح، ولللو  اْكالملعح 

ا الْ   49. قلْول  ا نل اْلقحْءآ   اَّلل ح طلْءفلةل علْ ٍ« مثح   لالل  لسحولح اَّلل   صلل ا اَّلل ح علللْيم  ولسلل لل ولح    اآْليلةل علللا ص   ة  ولحل

ك نت  رق لُّ   50( 179/796ات  إ مْسل ع يل  ن ُيلْىيل  ن سلللملةل ْ ن  كحهلْيلٍ  وان األخب   ال   ءوى يف ذلي ا  ذكء 
يل أخت أسن ايّن ف خالطت وذو  عقله ، و وّحشت، وك نت يف غءفة يف أقصا سطوحه ، فم  ت  حلي  ض  عشءة  

 

، افلل  ن اذج ؛ أ و اذفن القشريي النيف  و ي اازاووُّ  (، ازفند الص ي  ازخاصء  نقل العدل عن العدل إى  سول )  6408
 ( 2689(، ا قل4/2069ُّ ريوت، ابم فضل جم لس الحكء، ا  –وى(، احملقحُّ حممد فؤاد عبد الب قمي، دا  إحي   الرتاث العءيب  261

 ( 1774(، ا قلُّ  3/250افند أيب داود الطي لفمي، ا  45
46    ُّ مح قىلْول  اَّلل    ىلعل ىل ءلة   (ص ي  البخ  ي، كا م الاوحيد، ابل ظ ءلة  وحكحو   يىلْوال  ٍح الض  (،  7439(، ا قلُّ  9/129[، ا23]القي اةُّ    )إ ىل  لهبّ ل  ال

 ( 183(، ا قل1/167ُّص ي  افلل، كا م اإلمي  ، ابم اعءفة طءيح الءؤية، ا 
بد  وى(، احملقحُّ الدكاو  حممد  ن ع204انظءُّ افند أيب داود الطي لفمي، أ و داود سليم    ن داود  ن اس  ود الطي لفمي البصءى اازاووُّ    47

 ( 3/253اصء، الطبعةُّ األوى، ا  –احملفن الرتكمي، دا  وجء  
، الاميممي، أ و ح مت، الدا امي، البحف  اازاوو  48 ُّ  ص ي  ا ن حب    رت ي  ا ن  لب  ، حممد  ن حب    ن أمحد  ن حب    ن اع ذ  ن الْعبدل

 ( 6/157ا   ريوت، الطبعةُّ ال  نية،  –وى(، احملقحُّ  عي  األ نؤوط، اؤسفة الءس لة  354
وى(، احملقحُّ الفعيد  509انظءُّ الفءدوس نأثو  اخلط م،  ريويم  ن  هءدا   ن  ريو يم  ن فن خفءو، أ و  ج   الديلممّي اهلمحاين اازاووُّ    49

( ان حديّ ا ن عب س. و وى  و  ا ن أيب 8182( ا قل259ُّ/  5 ريوت، الطبعةُّ األوى، ا  – ن  فيوين زغلول، دا  ال ا  العلمية  
( عن ا ن  7597( ا قل97ُّ/  6(، وان طءيقم البيهقمي يف ر ع  اإلمي  ر، ا2537( ا قل480ُّ/  2ح مت يف ر ففري القءآ  العظيلر، ا

 عب س اوقوف  . 
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يدت يف نصف الليل،  سنة، وك نت ا  ذو م عقله  ةءإل علا الصالة والطهو . فبين  أا اال ذات ليلة إذ ابم  ي   
هل    الب م، فدخلت وال عهد  ففا ت  لبيي. وقمت  فقلتُّ  أخاي.  ق لتُّ  قلتُّ أخ   ّفة.  ق لتُّ  فقلتُّ ان وحا؟ 

خري، أ يت الليلة يف ان امي، فقيلُّ الفالم عليي اي      خريا؟ ق لتُّ  ابلبيت انح أك ء ان عشء سن ، فقلت هل ُّ اي أخا
،لٍ يْ هل كح   ن   ْ   ةل مل لل فل ل    51ُيىي    ) قد حفا أابك  ّفة، فقلتُّ وعليي الفالم، فقيلُّ إ ّ 

ل   يلل  ع  مْسل إ    ال ف  حل ول   52 ، ف     ت يي     أل 
دعوت ) لي فأذو  ا   ي، وإ    ت ص ت ولي اسّنة، ف   أاب   ء وعمء قد  شفع  لي إى ) عّز وكّل ف   

 لص  علا ا  أا فيم واسّنة، ف   ) عّز وكّل لواس  خللقم  أ يي وكدك إاّيمه . فقلتُّ إ  ك   ال  ّد ان اخاي   أحدمه ، ف 
ال ياع ظمم  مي ، إ  يشأ جيمعهم  يل فعل. ق لتُّ فقيل يلُّ قد مجعهم  ) عّز وكّل لي و ضمي عن أ يي وكدك فبهم   

 53. رأاب   ء وعمء، قوامي ف نزيل. ق لُّ فأذو  ) ا  هب 

ْنفل    ن ل  مللْ يىلْعملْلمح ال  الل يل ل دح ُيحْصلا فلملْن اْعاىلقلدل قل لل اْ نح  ىلْيم ي ةلُّ   ْنفل  ل الل   ولالْن أتللا لل اْلع ْللل ولكلدل ا ْن انْا فل    اإْل  أل   اإْل 
ط ل  ا ْن ولح    اْلوحكحو   ولغلرْي ول  مْجل  ل، ولذلل يل ابل  54. يىلنىْالف  ح إال    علملل م  فىلقلْد خلءلتل اإْل 

ََا َسَعى (سادًسا: وج  اإلشلال َع قول  َعاىل:   وحنو :  [ 39]النجم:  )َوَأَن لََيَ  ل إل َنَسان  إ ال 

يف الوقت الحي اسادل فيم العلم   علا كواز االناف    عمل الغري، ك نت مثة آايت  كءمية وأح ديّ نبوية  ءيفة،  
 بدو يف ظ وءو  اان قضة ا  وحا ازعت، حيّ  شري إى أ  اإلنف   لن ينفعلم إال عملم، ولن يع ق ل إال  حنبم، انه  قولم  

الل جيحل زلى  عل ا ل   و   ، ألْ  الل أتلْمثلح آمث لة  إ مْثل أحْخءلى غلرْي ول ، أيُّ  )ْخءلى ولألْ  للْيسل ل فْنفل    إ ال ال  سلعلاألال  لز  ح ولاز  لة  و ْز ل أح ( ع ىُّ  
 55. إ ال    علملل م ، خلرْي ا كل  ل ذلل يل ألْو  لءًّا

 
ُّّ الرْتحوك اذلد يّ. ونقل ا ن اسوزي عن أيب الفا  األزدي القول نففم. انظءُّ الضعف   وازرتوكو ، أ و اذفن    50 لمي  ن عمء  ن  عق ل الد ا لقحْطين 

ّ اازاووُّ   وى(، احملقحُّ د. عبد الءحيل حممد القشقءي، أسا ذ  385أمحد  ن اهدي  ن افعود  ن النعم    ن دين   البغدادي الد ا لقحْطين 
(   1/256(، ا84، ات59(ُّ العدد  1اف عد   لية اذديّ ابس اعة اإلسالاية، جملة اس اعة اإلسالاية ابزدينة ازنو ة، الطبعةُّ كز  ا

وى(، احملقحُّ عبد ) الق ضمي، دا  ال ا   597الضعف   وازرتوكو ، مج ل الدين أ و الفء؛ عبد الءمحن  ن علمي  ن حممد اسوزي اازاووُّ  
 ( 1/123(، ا427 ريوت، الطبعةُّ األول، ات  –العلمية  

  الاهحي ، أ و الفضل أمحد  ن علمي  ن حممد  ن أمحد  ن  ُيىي  ن سلمة، ارتوك، وك    يعيًّ ،  ويف سنة  ف  وسبع  وا ة. انظءُّ  قءي  51
 591سو اي، الطبعةُّ األوى، إل  –وى(، احملقحُّ حممد عوااة، دا  الء يد  852حجء العفقالين اازاووُّ  

 248سلمة  ن كهيل اذضءامي، أ و ُيىي ال ويف، ثقة،  ويف سنة إحدى وعشءين وا ة. انظءُّ ازصد  الف  ح، إل  52
وى(، احملقحُّ أمحد  ن علمي، دا  اذديّ، الق وءة،  597، مج ل الدين أ و الفء؛ عبد الءمحن  ن علمي  ن حممد اسوزي اازاووُّ  صفة الصفوة  53

 ( 2/116م، ا2000وى/1421اصء، الطبعةُّ  
ةقيحُّ حممد عزيء    وى(،  728  -  661اجملموعة اخل افة،  يخ اإلسالم أمحد  ن عبد اذليل  ن عبد الفالم ا ن  يمية ا  -ك ا  ازف ال    54

 206، إل203ا ة، الطبعةُّ األوى، إل  –مشس، إ ءا ُّ   ء  ن عبد ) أ و زيد، دا  ع مل الفوااد للنشء والاوزي   
 ( 22/79 ففري الط ي = ك ا  البي   عن أتويل آي القءآ ، ا  55
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ُّ  أي [  21]الطو ُّ    )كحلد اْاء ٍئ ن ل  كلفل ل  لو    (، وقولم  ع ىُّ  )كحلد نىلْفٍس ن ل  كلفلبلْت  لو ينلة  (وانه  قولم  ع ىُّ  
نىْهحْل   حلْن   غلرْي   ، ولإ   رْيٍ ول لءٍّ احْءهتللنلة  الل يىحؤلاخلحح ألحلد  ا  م  كحلد نىلْفٍس ن ل  كلفلبلْت ولعلم للْت ا ْن خل    لح ف ل  56،من ل  يىحعل قل ح   حلْن   نىلْفف 

 أ  نفس العبد  ون عند ) ابلعمل الص ي الحي وو اط ل   م، كم  يءون الءكل عبد   دين  ، فاءهتن  عملم و  فبم
 57.  هل قل  ىل وْ عليم، ف   عمل ص ذ  ف ه  وخلصه ، وإال أل 

قولم  ع ىُّ  علم    (  وانه   ولال  حْف ىللحو ل  احْل  ا  كلفلبىْ وللل حْل  ال  كلفلبلْت  هلل   خلللْت  قلْد  أحا ة   يىلْعمللحو ل   ْليل  ]البقءةُّ  )ك نحوا 
 . [، أي هل  ثوام ا  كفبت ول ل ثوام ا  كفبال 134

م  يف    ْليل اأْلحا ة  فىلللهل  ال  كلفلبلْت ولاْنظحءحوا  أيُّ  ر  ( يف  ففري اآلية604/1208ُّالءازي ات  ق ل   فىلعلللْي حْل   رتلْك  اْل لالل
وذكء أ     58ر. اَّلل ح علللْيم  ولسلل لل، فل     ذلل يل ألنْىفل ح لل حْل ولألْعولدح علللْي حْل ولالل  حْفأللحو ل إ ال  علْن علملل  حلْ ف يمل  دلعل كحْل إ للْيم  حمحلم د  صلل ا  

ْل يىلنىْفلعحهحلْ اآْليلة دلال ة  علللا أل   اأْلل ْىنل  ل الل يىح ل  حو ل علللا طل علة  اآْلابل   خب  الل   قىلْول  اْليىلهحود  ا ْن أل   صل ر ا ه  حل آابل   59. الل

ن ل  ذلل يل  علللا  ُّ  ولاْسالدلل   قل لل ألن مح  مح  الف الل علللْيم   علْنمح  يىلْومل  ر   حو يل  ااْىاحوين   حمحلم ٍد،  فل ط ملةح   ْنتل  ايل  حمحلم ٍد،  علم ةل  ايل صلف ي ةح 
 .  60ر الل أحْغين  علْن حْل ا نل اَّلل    ليىْ    اْلق يل الة    لْعمل ل  حْل الل   لْنفل    حْل فل  يّن  

نلفلبحمح«.  يحْفء ْ    م   مللْ  علمللحمح  ألْ طلأل   م   »ولالْن   ُّ ولقل لل
61    ُّ اَّلل ح  ىلعل ىل يىلالف  للحو ل (ولقل لل  ولال  يىلْوال  ٍح  نىلهحْل  ألْنف مل  ىليىْ  )فلال 

ُّ  101]اْلمحْؤا نحو لُّ   ّ  ألْول  اْل  ا م  الْن يىلْعملْل سحو ا  جيحْزل   م  للْيسل  ([ ولقل لل  ىلعل ىل [ ولكلحلل يل 123]النّ فل   ُّ    )  لا ن يّ  حْل ولال ألا ين 
  ُّ ُّ    )ولال  لْ ف  ح كحلد نىلْفٍس إ ال  علللْيه ، ولال  لز  ح واز  لة  و ْز ل أحْخءى(قىلْولحمح  ىلعل ىل ُّ  164]اأْللنْىعل م  ا فل  من   علللْيم  ال   فل  ْ   ىلولل وْ ([ ولقل لل

ْلاحلْ   ر.  [ 54]الندو  ُّ  )مححّ لل ولعلللْي حْل ال  مححّ 
 

 ( 21/587ازصد  الف  ح، ا  56
 –وى(، دا  ال ا م العءيب  538عمءو  ن أمحد، الزخمشءي ك   ) اازاووُّ    ال ش   عن حق اح غوااض الانزيل، أ و الق سل حممود  ن  57

 ( 4/411 ريوت، الطبعةُّ ال  ل ة، ا
اف  ي  الغي  = الاففري ال بري، أ و عبد ) حممد  ن عمء  ن اذفن  ن اذف  الايممي الءازي ازلق   فخء الدين الءازي خطي  الءي    58

 ( 4/78 ريوت، الطبعة ال  ل ة، ا  –الرتاث العءيب    وى(، دا  إحي  606اازاووُّ  
 ازصد  الف  ح   59
 أخء؛  و  البخ  ي يف ص ي م، كا م الوص اي، ابم ول يدخل النف   والولد يف األق  م، ان طءيح  عي   ن أيب محزة عن الزوءي  م.   60

ريل ليل  (ابم يف قولم  ع ىُّ  -وأخءكم افلل يف كا م اإلمي     ( عن حءالة  ن ُيىي عن ا ن وو   351( ا قل1/192ُّا  )اأْللقْىءل   ل ولألْنح ْ  علش 
  -  285/  3(، والط  وي يف ر ءح اع ين اآلاث ر ا145  -  144/  19عن يونس عن الزوءي  م. وأخءكم ا ن كءيء الط ي يف رالاففرير ا

يونس  ن عبد األعلا عن ا ن وو  عن يونس  ( كالمه  عن يونس  ن عبد األعلا عن سالاة  ن  وح عن عحقليل عن الزوءي  م، وعن  286
 عن الزوءي  م. 

افند الدا امي ازعءو   ى اسنن الدا امي(، ازؤلفُّ أ و حممد عبد )  ن    (،  وانظء225ُّ(، ا قل1/82ُّطء  ان حديّ أخءكم افلل، ا   61
ءام  ن عبد الصمد الدا امي، الاميممي الفمءقندي   وى(، ةقيحُّ حف  سليل أسد الدا اين، دا   255اازاووُّ  عبد الءمحن  ن الفضل  ن هبل

 ( 356(، ا قلُّ  1/363ازغين للنشء والاوزي ، ازمل ة العء ية الفعودية، الطبعةُّ األوى، ا
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ا ال ينفعم كف  غري ، ااقدا   ك   أو ااأخء ا، ف م  أ  أول ي 538/1144ق ل الزخمشءي ات   (ُّ رأي إ  أحد 
 62اباهلر. ال ينفعهل إال ا  اكافبوا ف حلي أنال ال ينفع ل إال ا  اكافبال وذلي الفاخ  ول آب

ات   البيض وي  اناف ع ل  ر(ُّ  1287/ى685ق ل  يوك   ال  إليهل  اناف   ل  أ   وازعت  عملم،  أكء  ل ل  أي 
وا ب عهل  نوافقاهل  وإمن   نافعو   وأت وين    كم      63، ر عم هلل،  الن س  عم هلل  ط يين  »ال  والفالمُّ  الصالة  عليم  ق ل 

 64ر.  نف   ل 

ا ن ك ري يىلنىْفلعح حلح  ُّ ر  (774/1373ات    ق ل  اأْللنْب يل    ولالصل ذ   ل الل  ا  حْل ا نل  آابل اْلمل ض  ل ا ْن  الف للفل  إ     ألْيُّ 
ْ  ىلْفعللحوا خري ا يعود نفعمح علللْي حْل، فل     هللحْل ألْعمل هللحلح ال   علم لحوول  ول ْل إ ذلا ملل للْيسل  ول وق ل أيض ُّ ر  65.  ل أعم ل لرانْا فل  ح حْل إ للْيه 

لولاا ء  اَّلل    يىحْغين  علْن حلح انْا فل  ح حْل إ للْيه ْل، ا ْن غلرْي  احال   علٍة ا ْن حْل هللحْل، ولالل  ىلْغرتلدوا ن حجلء د  النّ ْفبلة    إ للْيه ْل حلىت   ل حونحوا ا  ْىللهحْل احنىْقل د ينل أل 
 66ر. ولا ّ بل     حسحل م  

احْل غلرْيل احا ب ع  ل طلء يقلاىلهحْل، فىلقل ق ل ا ن ع  و ُّ رولاخلْ طل  ا  حْل إ ذلا كحنىْ حح آابل ْولحمحُّ   مح احولك م  إ ىل اْليىلهحود  ألْي الل يىلنىْفلعح حْل صلالل
ْه يد  ل قلْول م ُّ    )هلل  ال  كلفلبلتْ ( احلْ (ال ، ولاْلمحءلادح ن ل   )وللل حْل ال  كلفلبىْ م  احْل ثىلولامح اأْللْعمل ل   إ ْذ وحول اْلملْقصحودح ا نل اْل لالل   كلفلبلْت ولن ل  كلفلبىْ

ْحا بل ك   مل ا ْن نىلْو   اال  ل يل  الاى ْعب ري  ف يم   ىلللهل  وللل حْل، وللليل ألْ   لْعللل اْل لالل احلْ   ولالاى ْقء يءح   67،   دل ألْي  ،  هللل  ال  كلفلبلْت ولعلللْي حْل ال  كلفلبىْ
 68ر. إ مْثحمح 

 
 –يب  وى(، دا  ال ا م العء 538ال ش   عن حق اح غوااض الانزيل، أ و الق سل حممود  ن عمءو  ن أمحد، الزخمشءي ك   ) اازاووُّ    62

 ( 1/194ا ريوت، الطبعةُّ ال  ل ة،  
وى(، احملقحُّ حممد عبد الءمحن  685أنوا  الانزيل وأسءا  الاأويل، اصء الدين أ و سعيد عبد )  ن عمء  ن حممد الشريازي البيض وي اازاووُّ    63

 ( 108/ 1 ريوت، الطبعةُّ األوى، ا  –ازءعشلمي، دا  إحي   الرتاث العءيب  
 وى( 762ختءيج األح ديّ واآلاث  الواقعة يف  ففري ال ش   للزخمشءي، مج ل الدين أ و حممد عبد )  ن يوسف  ن حممد الزيلعمي اازاووُّ    64

 (. وق لُّ غلء ي  كدا. 69(، ا قل1/91ُّالءايض، الطبعةُّ األوى، ا  –احملقحُّ عبد )  ن عبد الءمحن الفعد، دا  ا ن خزمية  
وى(، احملقحُّ س امي  ن حممد سالاة،  774العظيل، أ و الفدا  إمس عيل  ن عمء  ن ك ري القء مي البصءي مث الداشقمي اازاووُّ     ففري القءآ   65

 ( 1/452(، ا448،  1/447دا  طيبة للنشء والاوزي ، الطبعةُّ ال  نية، ا
 ( 1/452ازصد  الف  ح، ا  66
زق  لمير وعءّفم  قولمُّ روو أ  جيام  يف ال الم ااق  ال  في ح  ان واحد انهم   االحاب كُّ أحد أقف م اذح  وقد مس   الز كشمي راذح  ا   67

 اق  لم لداللة اآلخء عليمر. 
  الا ءيء والانويء= ةءيء ازعت الفديد و نويء العقل اسديد ان  ففري ال ا م اجمليد، حممد الط وء  ن حممد  ن حممد الط وء  ن ع  و   68

 ( 1/735وى، ا  1984 ونس، طبعةُّ    –الدا  الاونفية للنشء    وى(،1393الاونفمي اازاووُّ  
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 لي أاة قد (   لقولم  ع ىُّ  ان فوااد اآليةُّ أ  االعام د علا أعم ل اآلاب  ال جيدي  ي   ذكء ا ن الع يم  أ   و 
ل صلا ) عليم وسلل علي ل أ   اآلية  يعين ول اضوا، وأسلموا ن  وأنال أيه  اليهود ازوكودو  يف عهد الءسو   )خلت ...

 69 نظءوا ا ذا كفبال ألنفف ل. 

ا ن ابز  ووو ا  أكد  ازطهءة قوال   ، فحكء أ الشيخ  والفنة  ال ءمي  القءآ   ا ب   ا  ك   يف  رازعي   اذقيقمي وو 
 70. روعمال واعاق دا، أا  األنف م ف    ال  نف  وال  دي

وح  األقوال، والءد عليه ، و ي   أنم ال  اع  ض ا  ا  ذوبوا إليم ان اناف    وقد ح ول علم   الءأي األول  فنيد  
قولم  ع ىُّ أ   إى  فحو   عضهل  غري ،  سلعلا(اإلنف    عمل  ال   إ ال  ل ف ْنفل     للْيسل  انفوهل،   [39]النجلُّ    )ولألْ  

عن ا   وي  إى  علب  سٍ   افاندين  ق ل  اْ ن  اذْحْ ل  أنم  الْنفحوهلح  ا  رولحل الش ء يعلة    قلْول م   ىلعل ىل   ُّ  ولح     ذح ّ يى اىلهحلْ (ُّ  يف   هب  ْل   )ألذْلْقنل  
ح  اآْلابل  ر. 21]الطو ُّ   [ فلألْدخللل اأْلل ْىنل  ل اسْلن ةل   صلالل

  -إ   ذلل يل ل قلْوم  احوسلا ولإ  ْىءلاو يلل  رُّ   أنم ق لع ْ ء الةل   وا   وي عن    71
مح علللْيه مل   ةح ولالف الل اْاءلألة   لفىلعلْت صلب يًّ  هللل ،  رأل   ا ْن  ل مل   حو يل و  72ر. ولألا   ولح    اأْلحا ةح فىلللهحْل ال  سلعلْوا ولال  سلعلا هللحْل غلرْيحوحلْ   -الص الل

ُّ نىلعلْل ولللي ألْكء   ا حلجٌّ فىلقل لل ّ  ولقل لل   73ر. ولقل للْت ايل  لسحولل اَّلل   ألهل لحل إ    أحاّ مي افْىاحل الْت نىلْففحهل ، ولألظحنىدهل  للْو  ل لل ملْت ُّ ر لكحل  ل لن   
ُّ نىلعللْ   74ر.  لصلد قلْت، فىلهلْل هللل  ألْكء  إ ْ   لصلد ْقتح علنىْهل ؟ قل لل

 75عليم الدليل ك ذج. وان ق لُّ إنم غري انفوهل اذ ل، ق لُّ اآلية  دل علا ان  الني  ة يف الط ع ت، إال ا  ق م 

لل و  احْل  (ُّ[ وقىلْولم  ىلعل ىل 39]النجلُّ    )ولألْ  للْيسل ل ف ْنفل    إ ال ال  سلعلا(قىلْولم  ىلعل ىل   عضهل    محل إ من ل   حْزلْو ل ال  كحنىْ
ْبه ه مل  علللا اإْل ميل    ألْو علللْيم  ولعلللا سل ا ء  [ 16]الطو ُّ  ) ىلْعمللحو ل    76اأْللْعمل ل  اْلقلْلب ي ة . ول  

 
وى(، دا  ا ن اسوزي، ازمل ة العء ية الفعودية، الطبعة األوى،  1421 ففري الف ةة والبقءة، حممد  ن ص ي  ن حممد الع يم  اازاووُّ    69

 ( 2/81ا
 ( 99/ 3وى(، أ ء  علا مجعم وطبعمُّ حممد  ن سعد الشويعء، ا0142جممو  فا وى  ن ابز، عبد العزيز  ن عبد )  ن ابز اازاووُّ    70
وى(، احملقحُّ  510اع مل الانزيل يف  ففري القءآ  =  ففري البغوي، أ و حممد اذف   ن افعود  ن حممد  ن الفءا  البغوي الش فعمي اازاووُّ    71

 ( 4/314 ريوت، الطبعةُّ األوى، ا–عبد الءزات ازهدي، دا  إحي   الرتاث العءيب  
 ازصد  نففم   72
 (  409(، ا قل2/974ُّص ي  افلل، كا م ازن سي، ابم ص ة حج الص  وأكء ان حج  م، ا  73
(، ص ي  افلل، كا م الزك ة، ابم وصول ثوام الصدقة عن ازيت  1388(، ا قل2/102ُّص ي  البخ  ي، ابم اوت الفجأة البغاة، ا  74

 ( 1004(، ا قل2/696ُّإليم، ا
وى(، ةقيح  468القءآ  اجمليد، أ و اذفن علمي  ن أمحد  ن حممد  ن علمي الواحدي، النيف  و ي، الش فعمي اازاووُّ    الوسيه يف  ففري   75

و عليحُّ الشيخ ع دل أمحد عبد ازوكود، الشيخ علمي حممد اعوض، الدكاو  أمحد حممد صرية، الدكاو  أمحد عبد الغين اسمل، الدكاو  عبد  
 ( 4/204لبن  ، الطبعةُّ األوى، ا  –ألسا ذ الدكاو  عبد اذمي الفءا وي، دا  ال ا  العلمية،  ريوت  الءمحن عويس، قدام وقءظمُّ ا

وى(،  684الفءوت = أنوا  ال وت يف أنوا  الفءوت، أ و العب س  ه م الدين أمحد  ن إد يس  ن عبد الءمحن از ل مي الشهري ابلقءايف اازاووُّ    76
 ( 4/233ع مل ال ا ، ا
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يىلْعين  اْل ل ف ءل ولألا   اْلمحْؤا نح فىلللمح    )ولألْ  للْيسل ل ْف ْنف    إ ال  ال  سلعا(ولقل لل الء   ي ح ْ نح ألنلٍسُّ    .ازءاد ابإلنف   العمومقيل  و 
نْىيل    لْ  يىحولس  ل علللْيم  يف    77. ال  سلعلا ولال  سلعلا للمح غلرْيح ح    ْزق م     ولاْلملْعتل للْيسل للمح ا ْن اخلْلرْي  إال  ال  علم لل وحول فىليىح ل مح علللْيم  يف  الدد

ءلة  خلرْي   ن م  حلىت  الل يىلبىْقلا للمح يف  اآْلخ  ألْعطلا اْلعلب  سل قلم يص   ألْلبلفلمح إ اي  ح، فىلللم    وليىحْءولى ألْ  علْبدل اَّلل   ْ نل أحيبلٍّ كل  ل  .  وليىحعل ول يف   لدل
ءلة  يىح ل مح عللليىْهل ، ال تل ألْ سللل  لسحولح اَّلل   صلل ا اَّلل ح علللْيم  ولسلل لل قلم يصلمح ل يح لفّ نلمح ف يم  78. فىلللْل يىلْبحل للمح حلفلنلة  يف  اآْلخ 

م  اْلفلْضل  فلجل ا ز  ألْ     . ولألا   ل  دْ عل الْ   م  ابل   نْ [ ا  39]النجلُّ    )ل ف ْنفل    إ ال ال  سلعلاولألْ  للْيسل  (  ولق يللُّ إ   قىلْوللمح  ا ْن ابل
يلز يدل ح اَّلل ح ال  يلشل  ح ا ْن فلْضل م  ولكلءلا م . 

79 

نىلْفٍس ن ل  كلفلبلْت  لو ينلة  (يف قولم  ع ىُّ    ولق يلل  يىحنىْقلصح  38]ازدثءُّ    )كحلد  [ وحول عل مٌّ ل  حلّ  إ ْنفل ٍ  احْءهتللٍن   علملل م  فلالل 
دلةح علللا ثىلولام  اْلعلملل  فله ميل  ىلفلضدل  ا نل اَّلل  . ولُيلْالم لح ألْ    ا يف  الحد ّ ي ة  ال ح ينل مللْ يىحؤْ ألحلد  ا ْن ثىلولام  علملل م ، فلألا   الزّ ايل ا نحوا  يل حو ل ولحل

ْل.    80فلالل يىلْل لقحو ل آابل لوحلح اْلمحْؤا ن  ل  لْل يل حونحو ل احْءهتللن  ل    حْفء و 

ُّ كحلد نىلْفٍس   علملل هل  حمحل سلبلة  إ ال  ألْص  مل اْليلم    ولوحْل ألْولح اسْلن ة ، فل    حْل الل    ( 150/768ات    علن  اْ ن  كحءلْيجٍ و  قل لل
 81. ُيحل سلبحو ل 

 اخلامتة  

أل حومهحل  صل ذ    (قولم  ع ى  ك   ُّ    )ولكل  ل  إى [  82]اْل لْهف  ا     ليشري  أعظل  ي ون   أل ن اهل اآلاب     يرتكمأ     واأ  
  ء  ص بة اوسا عليهم  الفالم أ  يبني  اخلضاألم  عد وف  م، أاء  هلحا  وإكءاا     فبفضل ان )  ع ى،  ذواهتل  يف   ص ذ
ف فا ) اليايم  وكنزمه   صالح  الحي ك   آيال للفقوط  حف ظ  علا ال نز الحي خلفم األم ال نيم اليايم ،    دا اس

 األم.

القءآ  ال ءمي يحالحلا أ  مثة آايت كءمية ةمل ازعت نففم، و شري إى أ   إذا ك   ان األم    وابلاد ء يف آايت 
لاقء    ،أل يم  عز وكل ان )  نم ازقصء قد يل ح   يم يف ازء بة الع لية  إكءاا    الص ذ ، و لغ د كة ع لية يف اسنة، ف   ا 
علا   و ع ى  سب  نم  انم  و فضال   قولم  ع ى اال نعينم  م،  يف  أ يم، كم   يناف   فعمي  الص ي  ف ال ن  آالنحوا  (ُّ  ،  ولال ح ينل 

 
وى(،  542وكيز يف  ففري ال ا م العزيز، أ و حممد عبد اذح  ن غ ل   ن عبد الءمحن  ن ا م  ن عطية األندلفمي احمل  يب اازاووُّ  احملء  ال  77

 ( 5/206 ريوت، الطبعةُّ األوى، ا  –احملقحُّ عبد الفالم عبد الش يف حممد، دا  ال ا  العلمية  
 ( 4/315ااع مل الانزيل يف  ففري القءآ  =  ففري البغوي،    78
وى(،  1307فا ح البي   يف اق صد القءآ ، أ و الطي  حممد صديح خ    ن حفن  ن علمي ا ن لطف ) اذفيين البخ  ي الق ن وكمي اازاووُّ    79

ا    ابة العصءي ة للطبل عة والّنْشء، صليدل
ل
 ( 271/ 13ريوت، ا ل   –عين  طبعم  وقّدم لم و اكعمُّ خ دم العلل علبد )  ن إ ءاويل األنصل  ي، از

ُّ  اس ا  ألح  م القءآ  =  ففري القءط ، أ و عبد ) حممد  ن أمحد  ن أيب   ء  ن فءح األنص  ي اخلز كمي مشس الدين القءط  اازاوو  80
 ( 17/68الق وءة، الطبعةُّ ال  نية، ا  –وى(، ةقيحُّ أمحد ال دوين وإ ءاويل أطفي ، دا  ال ا  ازصءية  671

وى(،  450يو ، أ و اذفن علمي  ن حممد  ن حممد  ن حبي  البصءي البغدادي، الشهري ابز و دي اازاووُّ   ففري از و دي = الن ت والع  81
 ( 6/148 ريوت / لبن  ، ا   -احملقحُّ الفيد ا ن عبد ازقصود  ن عبد الءحيل، دا  ال ا  العلمية  
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ْل ا ْن  لمْي ٍ ولا ى بىلعلاىْهحْل ذح ّ يى اىحهحْل إب  ميل ٍ    نل وحْل ا ْن علملل ه  ألللاىْ يناف   فعمي     [.21]الطو ُّ  )ألذْلْقنل  هب  ْل ذح ّ يى اىلهحْل ولال   وكحلي األم 
إذا ا ت ا ن آدم انقط  عملم إال ان ثالث وانه ُّ ولد ص ي يدعو  ر الن  صلا ) عليم وسللُّ  ، كم  يف قول  ولد  كحلي

إ  الءكل  ءف  د كام يوم القي اة، فيقولُّ اي  م!  ريم وسلل فيم  حفنم  عض أول العللُّ  الن  صلا ) عل  وقول   82،رلم
 ف لولد الص ي يناف   صالح أ يم، واألم يناف   صالح الولد.   83،رأىن يل وحا؟ فيق لُّ ابساغف   ولدك لي

ف الحي  وعليم  ازفلل     ُيءإل  أ   األول  علا  ءكم  جي   ازق م  يف  ال  وو    لح يام  والصالح،  األاوال الاقوى 
ق ل )  ع ىُّ  ،  والعق  ات ولْليىلقحولحوا (فقد  اَّلل ل  فىلْليىلاى قحوا  ْل  علللْيه  عل ف   خل فحوا  ذح ّ ي ة  ض  ا ْن خلْلف ه ْل  للْو  ىلءلكحوا  ال ح ينل  قىلْوال     ولْليلْخ ل 

ا  ياوى الص ذ . سب  نم [ ف نم 9]النف  ُّ )سلد يد 

 جع املوادر واملرا

ي ازعءو  اب ن  لط ة الع  ي اازاووُّ   وى(، 387اإلابنة ال  ى ال ن  طة، أ و عبد ) عبيد )  ن حممد  ن حممد  ن محدا  العحْ  ل
احملقحُّ  ض  اعطمي، وع م   األثيويب، ويوسف الوا ل، والوليد  ن سيف النصء، ومحد الاوجيءي، دا  الءاية للنشء والاوزي ، 

 الءايض. 
اازاووُّ   العفقالين  حجء  أمحد  ن  حممد  ن  علمي  ن  أمحد  ن  الفضل  أ و  العشءة،  أطءا   ان  ازبا ءة  ابلفوااد  ازهءة  إة   

زوري  ن اصء الن صء ا اكعم ووحد انهج الاعليح واإلخءا؛(،   . وى(، ةقيحُّ اءكز خداة الفنة والفرية، إب ءا  د852
 واءكز خداة الفنة والفرية النبوية اابزدينة(، الطبعةُّ األوى.  -الشءيف اابزدينة( جمم  ازلي فهد لطب عة ازص ف 

وى(، احملقحُّ حممد  685أنوا  الانزيل وأسءا  الاأويل، اصء الدين أ و سعيد عبد )  ن عمء  ن حممد الشريازي البيض وي اازاووُّ  
 . ، الطبعةُّ األوى ريوت –عبد الءمحن ازءعشلمي، دا  إحي   الرتاث العءيب 

وى(، احملقحُّ 745الب ء احمليه يف الاففري، أ و حي   حممد  ن يوسف  ن علمي  ن يوسف  ن حي   أثري الدين األندلفمي اازاووُّ  
 وى 1420 ريوت، الطبعةُّ  –صدقمي حممد مجيل،  دا  الف ء 

ال  اسديد ان  ففري  العقل  الفديد و نويء  ازعت  والانويء= ةءيء  الط وء  ن الا ءيء  الط وء  ن حممد  ن حممد  اجمليد، حممد  ا م 
 ه  1984 ونس، طبعةُّ  –وى(، الدا  الاونفية للنشء 1393ع  و  الاونفمي اازاووُّ 

ختءيج األح ديّ واآلاث  الواقعة يف  ففري ال ش   للزخمشءي، مج ل الدين أ و حممد عبد )  ن يوسف  ن حممد الزيلعمي اازاووُّ  
 . الءايض، الطبعةُّ األوى –قحُّ عبد )  ن عبد الءمحن الفعد، دا  ا ن خزمية وى(، احمل762

وى(، 656الرتغي  والرتوي  ان اذديّ الشءيف، عبد العظيل  ن عبد القوي  ن عبد )، أ و حممد، زكمي الدين ازنح ي اازاووُّ  
 . ألوى ريوت، الطبعةُّ ا –احملقحُّ إ ءاويل مشس الدين، دا  ال ا  العلمية 

اازاووُّ   ال عل   إ ءاويل  أمحد  ن  إس  ت  أ و  القءآ ،  عن  ففري  والبي    ال شف   = ال عل   ان    427 ففري  عدد  ةقيحُّ  وى(، 
 ازمل ة العء ية الفعودية، الطبعة األوى.  -الب ح   ، دا  الاففري، كدة 

 
ْنفل  ل ا نل ال ى ولام    82 مح ال  يىلْل لحح اإْل   ( 1631(، ا قل3/1255ُّ ىلْعدل ولفل   م ، ا  ص ي  افلل، كا م الوصية، ابل
  -وى(، احملقحُّ  عي  األ نؤوط  241افند اإلا م أمحد  ن حنبل، أ و عبد ) أمحد  ن حممد  ن حنبل  ن والل  ن أسد الشيب ين اازاووُّ    83

 ( 10610(، ا قل16/356ُّ، اع دل اء د، وآخءو ، إ ءا ُّ د عبد )  ن عبد احملفن الرتكمي، اؤسفة الءس لة، الطبعةُّ األوى
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حممود  الق سل  أ و  الانزيل،  غوااض  حق اح  عن  ال ش     = الزخمشءي  اازاووُّ    ففري   ( ك    الزخمشءي  أمحد،  عمءو  ن   ن 
 ه  1407 - ريوت، الطبعةُّ ال  ل ة  –وى(، دا  ال ا م العءيب 538

 ففري الط ي = ك ا  البي   عن أتويل آي القءآ ، حممد  ن كءيء  ن يزيد  ن ك ري  ن غ ل  اآلالمي، أ و كعفء الط ي اازاووُّ  
 .  ن عبد احملفن الرتكمي، دا  وجء للطب عة والنشء والاوزي  واإلعال ، الطبعةُّ األوىوى(، ةقيحُّ الدكاو  عبد ) 310

اازاووُّ   الع يم   والبقءة، حممد  ن ص ي  ن حممد  الف ةة  الطبعة  1421 ففري  الفعودية،  العء ية  ازمل ة  اسوزي،  ا ن  دا   وى(، 
 .األوى

أ و حممد عبد العظيل ال ن أيب ح مت،  القءآ   ا ن أيب ح مت    ففري  الءازي  الاميممي، اذنظلمي،  ازنح   الءمحن  ن حممد  ن إد يس  ن 
 . ازمل ة العء ية الفعودية، الطبعةُّ ال  ل ة -وى(، احملقحُّ أسعد حممد الطي ، ا ابة نزا  اصطفا الب ز 327اازاووُّ 

وى(، احملقحُّ س امي  ن حممد  774الداشقمي اازاووُّ   ففري القءآ  العظيل، أ و الفدا  إمس عيل  ن عمء  ن ك ري القء مي البصءي مث  
 . سالاة، دا  طيبة للنشء والاوزي ، الطبعةُّ ال  نية 

اازاووُّ   از  ءيدي  انصو   أ و  حممود،  حممد  ن  حممد  ن  الفنة(،  أول  اأتويالت  از  ءيدي  جمدي 333 ففري  د.  احملقحُّ  وى(، 
 . عة األوى ريوت، لبن  ، الطب  -ابسلوم، دا  ال ا  العلمية 

اازاووُّ  ابز و دي  الشهري  البغدادي،  البصءي  علمي  ن حممد  ن حممد  ن حبي   اذفن  أ و  والعيو ،  الن ت  از و دي =   ففري 
 .  ريوت / لبن    -وى(، احملقحُّ الفيد ا ن عبد ازقصود  ن عبد الءحيل، دا  ال ا  العلمية 450

مد  ن فاوح  ن عبد )  ن فاوح  ن محيد األزدي ازيو قمي اذلم يدي أ و عبد )  ففري غءي  ا  يف الص ي   البخ  ي وافلل، حم
 اصء، الطبعة األوى.  –الق وءة  -وى(، احملقحُّ ز يدة حممد سعيد عبد العزيز، ا ابة الفنة 488 ن أيب نصء اازاووُّ 

وى(، احملقحُّ الدكاو  حممد عبد الفالم أ و  104زاووُّ   ففري جم ود، أ و اذج ؛ جم ود  ن ك  الا  عمي از مي القء مي ازخزوامي اا 
 م  1989 -وى  1410النيل، دا  الف ء اإلسالامي اذدي ة، اصء، الطبعةُّ األوى، 

وى(، احملقحُّ عبد ) حممود     م، 150 ففري اق  ل  ن سليم  ، أ و اذفن اق  ل  ن سليم    ن  شري األزدي البلخمي اازاووُّ  
 .  ريوت، الطبعةُّ األوى –لرتاث دا  إحي   ا

اازاووُّ   العفقالين  أمحد  ن علمي  ن حممد  ن أمحد  ن حجء  الفضل  أ و  الاهحي ،  احملقحُّ حممد عوااة، دا   852 قءي   وى(، 
 . سو اي، الطبعةُّ األوى –الء يد 

أمح الءمحن  ن  الدين عبد  ال لل، زين  العلوم واذ ل يف  ءح مخف  حدي   ان كواا   الفلالامي،  ك ا   اذفن،  د  ن  ك   ن 
 ريوت،   –إ ءاويل ابكس، اؤسفة الءس لة    -وى(، احملقحُّ  عي  األ اؤوط  795البغدادي، مث الداشقمي، اذنبلمي اازاووُّ  

 . الطبعةُّ الف  عة
ى(، ةقيحُّ حممد و  728  -  661اجملموعة اخل افة،  يخ اإلسالم أمحد  ن عبد اذليل  ن عبد الفالم ا ن  يمية ا  -ك ا  ازف ال  

 . ا ة، الطبعةُّ األوى –عزيء مشس، إ ءا ُّ   ء  ن عبد ) أ و زيد، دا  ع مل الفوااد للنشء والاوزي  
اس ا  ازفند الص ي  ازخاصء ان أاو   سول ) صلا ) عليم وسلل وسننم وأايام = ص ي  البخ  ي، حممد  ن إمس عيل أ و 

 . قحُّ حممد زوري  ن اصء الن صء، دا  طوت النج ة، الطبعةُّ األوىعبد) البخ  ي اسعفمي، احمل
اس ا  ألح  م القءآ  =  ففري القءط ، أ و عبد ) حممد  ن أمحد  ن أيب   ء  ن فءح األنص  ي اخلز كمي مشس الدين القءط  

 . ق وءة، الطبعةُّ ال  نيةال –وى(، ةقيحُّ أمحد ال دوين وإ ءاويل أطفي ، دا  ال ا  ازصءية 671اازاووُّ 
اس ا  ألح  م القءآ  =  ففري القءط ، أ و عبد ) حممد  ن أمحد  ن أيب   ء  ن فءح األنص  ي اخلز كمي مشس الدين القءط  

 . الق وءة، الطبعةُّ ال  نية –وى(، ةقيحُّ أمحد ال دوين وإ ءاويل أطفي ، دا  ال ا  ازصءية 671اازاووُّ 
وى(،  430األولي   وطبق ت األصفي  ، أ و نعيل أمحد  ن عبد )  ن أمحد  ن إس  ت  ن اوسا  ن اهءا  األصبه ين اازاووُّ  حلية  

 م 1974 -وى 1394جبوا  حم فظة اصء، طبعة  -دا  الفع دة 
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 . وت، الطبعةُّ األوىه(ى، الن  ءُّ اؤسفة األعلممي،  ري  583  ي  األ ءا  ونصوإل األخي  ، ك   ) الزخمشءي اازاووُّ 
 واا  الاففري ااس ا  لاففري اإلا م ا ن  ك  اذنبلمي(، زين الدين عبد الءمحن  ن أمحد  ن  ك   ن اذفن، الفلالامي، البغدادي،  

ازمل ة   -وى(، مج  و ء ي ُّ أيب اع ذ ط  ت  ن عوض )  ن حممد، دا  الع صمة  795مث الداشقمي، اذنبلمي اازاووُّ  
 . العء ية الفعودية، الطبعةُّ األوى

اْلمحْفاىلْقن  ، انصو   ن يونس  ن صالح الدين ا ن حفن  ن إد يس البهو ا اذنبلا اازاووُّ   اْلمحْء     ءح زاد  وى(،  1051الءوض 
 . دا  ازؤيد، اؤسفة الءس لة

علمي  ن حممد   الءمحن  ن  عبد  الفء؛  أ و  الدين  مج ل  الاففري،  علل  يف  ازفري  اازاووُّ  زاد  الءزات 597اسوزي  عبد  احملقحُّ  وى(، 
  ريوت، الطبعة األوى.  –ازهدي، دا  ال ا م العءيب 

ءدي اخلءاس ين، أ و   ء البيهقمي اازاووُّ   وى(، احملقحُّ ع اء أمحد 458الزود ال بري، أمحد  ن اذف   ن علمي  ن اوسا اخلحْفءلْوك 
 . 1996بعة ال  ل ة،  ريوت، الط –حيد ، اؤسفة ال ا  ال ق فية 

ْفا ين اازاووُّ   ج  الزود أليب داود الفجفا ين، أ و داود سليم    ن األ عّ  ن إس  ت  ن  شري  ن  داد  ن عمءو األزدي الفّ 
الشيخ 275 لم و اكعمُّ فضيلة  أ و  الل غنيل  ن عب س  ن غنيل وقدم  ا ءاويل  ن حممد،  أ و ايل ايسء  ن  وى(، ةقيحُّ 

 . عبد اللطيف، دا  ازش  ة للنشء والاوزي ، حلوا ، الطبعةُّ األوىحممد عمءو  ن 
اازاووُّ   ازْءوزي  مث  الرتكمي  اذنظلمي،  واض   ازب  ك  ن  عبد )  ن  الءمحن  عبد  أ و  ازب  ك،  والءق اح ال ن  احملقحُّ 181الزود  وى(، 

 . ريوت –حبي  الءمحن األعظممي، دا  ال ا  العلمية 
والءق اح ال ن اازاووُّ    الزود  ازْءوزي  مث  الرتكمي  اذنظلمي،  واض   ازب  ك  ن  عبد )  ن  الءمحن  عبد  أ و  احملقحُّ 181ازب  ك،  وى(، 

 . ريوت –حبي  الءمحن األعظممي، دا  ال ا  العلمية 
قيح و عليحُّ وى(، ة279سنن الرتاحي، ازؤلفُّ حممد  ن عيفا  ن سلْو ة  ن اوسا  ن الض  ك، الرتاحي، أ و عيفا اازاووُّ  

، 4(، وإ ءاويل عطوة عوض ازد س يف األزوء الشءيف اكى  3(، وحممد فؤاد عبد الب قمي اكى  2،  1أمحد حممد   كء اكى  
     .اصء، الطبعةُّ ال  نية  –(،  ءكة ا ابة واطبعة اصطفا الب يب اذل  5

وى(، حققم وخء؛ أح دي مُّ حفن عبد 303زاووُّ  الفنن ال  ى، أ و عبد الءمحن أمحد  ن  عي   ن علمي اخلءاس ين، النف امي اا
 ريوت، الطبعةُّ   –ازنعل  ل ، أ ء  عليمُّ  عي  األ اؤوط، قدم لمُّ عبد )  ن عبد احملفن الرتكمي، اؤسفة الءس لة  

 .األوى
أ و ح الاميممي،  الْعبدل،  ا ن  لب  ، حممد  ن حب    ن أمحد  ن حب    ن اع ذ  ن  ا ن حب    رت ي   البحف   ص ي   الدا امي،   مت، 

 .  ريوت، الطبعةُّ ال  نية –وى(، احملقحُّ  عي  األ نؤوط، اؤسفة الءس لة 354اازاووُّ 
وى(، احملقحُّ أمحد  ن علمي، دا  اذديّ،  597صفة الصفوة، مج ل الدين أ و الفء؛ عبد الءمحن  ن علمي  ن حممد اسوزي اازاووُّ  

 م 2000وى/1421الق وءة، اصء، الطبعةُّ 
اازاووُّ   ّ الد ا لقحْطين  البغدادي  دين    النعم    ن  افعود  ن  اهدي  ن  أمحد  ن  عمء  ن  علمي  ن  اذفن  أ و  وازرتوكو ،  الضعف   

وى(، احملقحُّ د. عبد الءحيل حممد القشقءي، أسا ذ اف عد   لية اذديّ ابس اعة اإلسالاية، جملة اس اعة اإلسالاية 385
  59(ُّ العدد 1عةُّ كز  اابزدينة ازنو ة، الطب 

وى(، احملقحُّ عبد ) الق ضمي، دا  597الضعف   وازرتوكو ، مج ل الدين أ و الفء؛ عبد الءمحن  ن علمي  ن حممد اسوزي اازاووُّ  
 . ريوت، الطبعةُّ األوى  –ال ا  العلمية 

وى(، احملقحُّ عبد ال ءمي   388خلط يب اازاووُّ  غءي  اذديّ، أ و سليم   محد  ن حممد  ن إ ءاويل  ن اخلط م البف  ازعءو  اب
 . م 1982 -وى  1402داشح، طبعة  –إ ءاويل الغءابوي، خء؛ أح دي مُّ عبد القيوم عبد  م الن ، دا  الف ء 
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البي   يف اق صد القءآ ، أ و الطي  حممد صديح خ    ن حفن  ن علمي ا ن لطف ) اذفيين البخ  ي الق ن وكمي اازاو  وُّ  فا ح 
ا 1307  ابة العصءي ة للطبل عة والّنْشء، صليدل

ل
وى(، عين  طبعم  وقّدم لم و اكعمُّ خ دم العلل علبد )  ن إ ءاويل األنصل  ي، از

 . لريوت –
اازاووُّ   اهلمحاين  الديلممّي  أ و  ج    فن خفءو،  يم  ن  اخلط م،  ريويم  ن  هءدا   ن  ريو  نأثو   احملقحُّ 509الفءدوس  وى(، 

  ريوت، الطبعةُّ األوى.   –لفعيد  ن  فيوين زغلول، دا  ال ا  العلمية ا
الفءوت = أنوا  ال وت يف أنوا  الفءوت، أ و العب س  ه م الدين أمحد  ن إد يس  ن عبد الءمحن از ل مي الشهري ابلقءايف اازاووُّ 

 . وى(، ع مل ال ا 684
أيب  يبة، عبد )  ن حممد  ن إ ءاويل  ن ع م    ن خواس  العبفمي اازاووُّ ال ا م ازصنف يف األح ديّ واآلاث ، أ و   ء  ن  

 . الءايض، الطبعةُّ األوى –وى(، احملقحُّ كم ل يوسف اذوت، ا ابة الء د 235
ازاووُّ ال ا م ازصنف يف األح ديّ واآلاث ، أ و   ء  ن أيب  يبة، عبد )  ن حممد  ن إ ءاويل  ن ع م    ن خواس  العبفمي ا

 . الءايض، الطبعةُّ األوى –وى(، احملقحُّ كم ل يوسف اذوت، ا ابة الء د 235
اازاووُّ   الزخمشءي ك   )  أمحد،  الق سل حممود  ن عمءو  ن  أ و  الانزيل،  ال ا م 538ال ش   عن حق اح غوااض  وى(، دا  

 .  ريوت، الطبعةُّ ال  ل ة –العءيب 
اازاووُّ  ال ش   عن حق اح غوااض   الزخمشءي ك   )  أمحد،  الق سل حممود  ن عمءو  ن  أ و  ال ا م 538الانزيل،  وى(، دا  

   . ريوت، الطبعةُّ ال  ل ة –العءيب 
وى(،  1094ال لي ت اعجل يف ازصطل  ت والفءوت اللغوية، أيوم  ن اوسا اذفيين القءميمي ال فوي، أ و البق   اذنفمي اازاووُّ  

 . ريوت –حممد ازصءي، اؤسفة الءس لة  -د وي  احملقحُّ عدا  
اازاووُّ   اإلفءيقا  الءويفعا  األنص  ي  انظو   ا ن  الدين  الفضل، مج ل  أ و  العءم، حممد  ن ا ءم  ن علا،  وى(، دا  711لف   

 .وى 1414 - ريوت، الطبعةُّ ال  ل ة  –ص د  
وى(، 581د  ن عمء  ن حممد األصبه ين ازديين، أ و اوسا اازاووُّ اجملمو  ازغيّ يف غءي  القءآ  واذديّ، حممد  ن عمء  ن أمح

والد اس ت   الشءيعة  اإلسالامي، كلية  الرتاث  وإحي    العلممي  الب ّ  اءكز  القءى،  أم  العزابوي، ك اعة  ال ءمي  عبد  احملقحُّ 
 . الفعودية، الطبعة األوى ازمل ة العء ية -ا ة از ءاة، دا  ازدين للطب عة والنشء والاوزي ، كدة  -اإلسالاية 

 .وى(، أ ء  علا مجعم وطبعمُّ حممد  ن سعد الشويعء1420جممو  فا وى  ن ابز، عبد العزيز  ن عبد )  ن ابز اازاووُّ 
الءمحن  ن ا م  ن عطية األندلفمي احمل  يب اازاوو أ و حممد عبد اذح  ن غ ل   ن عبد  العزيز،  ال ا م  الوكيز يف  ففري  ُّ احملء  

 .  ريوت، الطبعةُّ األوى –وى(، احملقحُّ عبد الفالم عبد الش يف حممد، دا  ال ا  العلمية 542
ازفاد ك علا الص ي  ، أ و عبد ) اذ كل حممد  ن عبد )  ن حممد  ن محدويم  ن نحعيل  ن اذ ل الض  الطهم ين النيف  و ي 

  ريوت، الطبعة األوى     –وى(، ةقيحُّ اصطفا عبد الق د  عط ، دا  ال ا  العلمية 405ازعءو  اب ن البي  اازاووُّ 
وى(، احملقحُّ الدكاو  حممد  ن عبد 204أ و داود سليم    ن داود  ن اس  ود الطي لفمي البصءى اازاووُّ  افند أيب داود الطي لفمي،  

 اصء، الطبعةُّ األوى –احملفن الرتكمي، دا  وجء 
حف  وى(، احملقحُّ  307افند أيب يعلا، أ و يعلا أمحد  ن علمي  ن از حت  ن ُيىي  ن عيفا  ن والل الاميممي، ازوصلمي اازاووُّ  

 . داشح، الطبعةُّ األوى –سليل أسد، دا  ازأاو  للرتاث 
وى(، احملقحُّ  عي  241افند اإلا م أمحد  ن حنبل، أ و عبد ) أمحد  ن حممد  ن حنبل  ن والل  ن أسد الشيب ين اازاووُّ  

 . ، الطبعةُّ األوىع دل اء د، وآخءو ، إ ءا ُّ د عبد )  ن عبد احملفن الرتكمي، اؤسفة الءس لة  -األ نؤوط 
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ءام  ن عبد الصمد الدا امي،  افند الدا امي ازعءو   ى اسنن الدا امي(، ازؤلفُّ أ و حممد عبد )  ن عبد الءمحن  ن الفضل  ن هبل
اازاووُّ   الفمءقندي  العء ية 255الاميممي  ازمل ة  والاوزي ،  للنشء  ازغين  دا   الدا اين،  أسد  سليل  حف   ةقيحُّ  وى(، 

 ، الطبعةُّ األوى. الفعودية

اازاووُّ  ا النيف  و ي  القشريي  اذفن  أ و  اذج ؛  افلل  ن   ،( إى  سول  العدل  عن  العدل  ازخاصء  نقل  الص ي   زفند 
 .  ريوت –وى(، احملقحُّ حممد فؤاد عبد الب قمي، دا  إحي   الرتاث العءيب 261

وى(، از ابة  544مءو  الي ص  الفب ، أ و الفضل اازاووُّ  اش  ت األنوا  علا ص  ح اآلاث ، عي ض  ن اوسا  ن عي ض  ن ع
 العايقة ودا  الرتاث.

وى(، 510اع مل الانزيل يف  ففري القءآ  =  ففري البغوي، أ و حممد اذف   ن افعود  ن حممد  ن الفءا  البغوي الش فعمي اازاووُّ  
 . ت، الطبعةُّ األوى ريو –احملقحُّ عبد الءزات ازهدي، دا  إحي   الرتاث العءيب 

اازاووُّ   الزك ؛  إس  ت  أ و  الفءي  ن سهل،  إ ءاويل  ن  وإعءا م،  القءآ   ع مل 311اع ين  عبد   ل ،  اسليل  عبد  احملقحُّ  وى(، 
 .  ريوت، الطبعة األوى –ال ا  

زلق   فخء الدين الءازي خطي   اف  ي  الغي  = الاففري ال بري، أ و عبد ) حممد  ن عمء  ن اذفن  ن اذف  الايممي الءازي ا
 .  ريوت، الطبعة ال  ل ة –وى(، دا  إحي   الرتاث العءيب 606الءي اازاووُّ 

األصفه ين ابلءاغ   ازعءو   اذف   ن حممد  الق سل  أ و  القءآ ،  غءي   يف  عدا   502اازاووُّ    ازفءدات  احملقحُّ صفوا   وى(، 
 .وى  1412 - ريوت، الطبعةُّ األوى. داشح -الداودي، دا  القلل، الدا  الش اية 

وى(، احملقحُّ 597نزوة األع  النواظء يف علل الوكو  والنظ اء، مج ل الدين أ و الفء؛ عبد الءمحن  ن علمي  ن حممد اسوزي اازاووُّ  
 . لبن  /  ريوت، الطبعةُّ األوى -حممد عبد ال ءمي ك ظل الءاضمي، اؤسفة الءس لة 

وى(، دا  ال ا م 885اآلايت والفو ، إ ءاويل  ن عمء  ن حفن الءابط  ن علمي  ن أيب   ء البق عمي اازاووُّ نظل الد   يف  ن س  
 . اإلسالامي، الق وءة

النفقة علا العي ل، أ و   ء عبد )  ن حممد  ن عبيد  ن سفي    ن قيس البغدادي األاوي القء مي ازعءو  اب ن أيب الدني  اازاووُّ  
 . الدا م، الطبعةُّ األوى –الفعودية  -حُّ د  ل عبد الءمحن خلف، دا  ا ن القيل وى(، احملق281

اازاووُّ   الش فعمي  النيف  و ي،  الواحدي،  اذفن علمي  ن أمحد  ن حممد  ن علمي  أ و  اجمليد،  القءآ   وى(، 468الوسيه يف  ففري 
الشيخ علمي حممد اعوض، ا ازوكود،  الشيخ ع دل أمحد عبد  الدكاو  أمحد عبد ةقيح و عليحُّ  لدكاو  أمحد حممد صرية، 

  –الغين اسمل، الدكاو  عبد الءمحن عويس، قدام وقءظمُّ األسا ذ الدكاو  عبد اذمي الفءا وي، دا  ال ا  العلمية،  ريوت  
 . لبن  ، الطبعةُّ األوى

 

 


