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Peygamber Efendimizin çocukları ne kadar çok sevdiğini biliyor musun?  

Peygamber efendimiz ile aynı dönemde yaşayan herkes O’nun çocukları ne kadar çok 

sevdiğini bilirlermiş. Sevgili peygamberimizin çocuklara olan sevgisine hayran kalırlarmış. 

Bazen ise şaşırırlarmış. Bildiğiniz gibi o deneme cahiliye dönemi deniliyordu ve insanların 

büyük bir çoğunluğu çocuklara karşı bugün bizim kabul etmemizin mümkün olmadığı kaba 

davranışlar sergiliyorlardı. Sonra sevgili peygamberimizin çocuklara olan davranış, ilgi ve 

şefkatinin farkına varmışlar. Bu güzel anları yazmışlar. Şimdi biz de onların yazdığı bu güzel 

hatırlara bakalım mı? 

O dönemde yaşayan çocuklar, sevgili peygamberimizi çok severlermiş. Oyun oynarlarken 

sevgili peygamberimizin geldiğini görünce oyunlarını bırakıp hemen yanına koşarlarmış. 

Etrafında daire oluştururlarmış. Peygamberimiz onlara selam verir ve hal ve hatırlarını 

sorarmış. Başlarını veya yanaklarını okşar ve onları severmiş. 

Canımız peygamberimiz, içinde yaşça büyük kimselerin de olduğu bir toplulukta eğer bir şey 

ikram edecekse ilk olarak en küçüğe ikram edermiş. İkram ettiği şey bazen hurma, bazen bir 

içecek olurmuş. Sonra diğerlerine ikram edermiş.  Ben çocuk olsaydım ve annemler, dedemler 

ve diğer büyüklerim oradayken ilk önce bana ikram edilse çok mutlu olurdum. Sence de çok 

sevindirici değil mi?  

Peygamberimiz bir yere misafirliğe gittiğinde oradaki çocuklarla sohbet edermiş. Evde 

bulunan çocuk odadan ayrıldığında nereye gittiğini merak edermiş. Sonrasında babasına veya 

oradaki ev sahibine sorarmış ve ne sebepten ötürü oradan ayrıldığını iyi olup olmadığını 

bilmek istermiş. Çünkü peygamberimiz, evin en küçük ev sahibini de tıpkı yaşça büyükler 

gibi önemli ve değerli bulurmuş. Ben hatırlıyorum, küçükken bizim eve misafirler geldiği 

zaman sadece ilk beş dakika konuşmaya katılırdım. Sonrasında evden çıkacak olsam bile 

kimse nereye gittiğimi sormazdı. Sorsalar aslında güzel olurmuş. Sen de benim gibi 
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düşünüyor olabilirsin. Küçük olsak da biz de gelen misafir için ev sahibi oluyoruz. Hem biraz 

da bizimle, bizim sevdiğimiz konulardan konuşsalar hiç de fena olmaz!.. Belki de 

Peygamberimizin bu güzel anılarından onlara da anlatmalıyızdır.  

Acaba sevgili peygamberimiz çocuklarla birlikte oyunlar oynar mıymış? Oyun oynamayı 

sevmeyen çocuk yoktur değil mi? Ne dersin? Sanırım bana kızıyor olabilirsin. Çünkü bunu 

sormama bile gerek yoktu. Tüm çocuklar oyun oynamaya bayılır. Hatta bazı yetişkinler de 

oyun oynamayı çok sever. Sana bir sır verebilirim. Ben de hala oyuncaklarla oynamayı çok 

seviyorum. Özellikle lego vb. oyuncaklara olan hayranlığım galiba hiç bitmeyecek. Anlaşılan 

Sevgili peygamberimiz de çocukların oyun oynamayı ne kadar çok sevdiğini biliyormuş, O da 

etrafındaki çocuklar ile birlikte oyunlar oynuyormuş. Hatta bir defasında Sevgili 

Peygamberimiz yolda oyun oynayan çocukları görmüş. Sonra onların yan yana getirip sıra 

halinde durmalarını sağlamış. Ardından onlardan biraz uzaklaşmış ve yanındaki hediyeleri 

göstererek şöyle demiş: 

“Kim benim yanıma gelecek, ona şunlardan var...”  

Çocuklar sevinçle koşuşturmuşlar. Peygamberimizin yanına ulaşınca kimi kucağına, kimi 

boynuna atlamış, bir tanesi sırtına çıkmış. Sonra peygamberimiz de onları sevmiş ve her birini 

öpüp sarılmış.  

Çocuklar da çok mutlu olmuşlar.  

Şaka yapmayı sever misin? Ben şaka yapmayı, fıkra anlatmayı çok severim. Gülmeyi de çok 

severim. Özellikle küçükken gülümsemem için bana söylenen espiri, bilmece ve şakalardan 

bazılarını hala hatırlıyorum. Eminim sen de şu an bazı gülücük dolu hatıralarını 

düşünüyorsun. Şakalaşmak gerçekten çok güzel. Sevdiklerimizin bizi neşelendirmek için 

söylediği espirili sözler, bizi hem sevindiriyor hem de sevildiğimizi hissettiriyor.  

Peygamberimizin de çocukları güldürmeyi sevdiğini ve onlara bazen şakalar yaptığını hiç 

duymuş muydun?  

Mesela bir keresinde Sevgili Peygamberimiz bir çocuğa sesleneceği sırada ismini söylememiş 

ve ne demiş biliyor musun?  

Onu güldürmek istemiş ve ona bakarak demiş ki “ey iki kulaklı…” 

Bunun üzerine kendisine bu şekilde seslenildiğini duyan çocuk da neşeyle gülümsemeye 

başlamış. 

Peygamberimiz şaka yaparken de doğru ve güzel kelimeleri kullanarak şakalar yaparmış.  



Bizim şakalarımızın da hem eğlenceli hem de gerçek bilgilerden oluşması gerekir. Aklına yeni 

şakalar geliyor olabilir, ben peygamberimizin bu şakasını çok sevdim. 

Senin yeni favori şaka cümlen hangisi acaba, benim iki kulaklı arkadaşım? 

Sevgili peygamberimizin çocukları çok sevdiğini bilenler arasına artık bizler de katılabiliriz. 

Güler yüzlü peygamberimizin çocuklarla birlikteyken yaşadığı birçok hatırası daha var. Bizler 

o tatlı hatırlardan bir buket aldık. Güzel güzel okuduk, tatlı tatlı duygular hissettik, 

yüzlerimizde şirin gülücükler oluştu. 

Bizler de bugün canımız peygamberimizi çok çok seviyoruz. Onun ismini duydukça bol bol 

dua ediyoruz. 

 Nasıl dua ediyorduk hatırladın mı? Hani anneannemiz bazen elinde tesbihiyle söylüyor ya 

“ALLAHÜMME SALLİ ALA MUHAMMED” diyor. Bazen biz de öyle diyoruz. Acaba ne 

anlama geliyor. Merak etmekte haklısın benim güzel dostum, öyleyse hemen açıklayayım: 

Biz bu şekilde diyoruz ki “Allah’ım, Peygamberimize iyilikler ve güzellikler ver.” Nasıl 

iyilikler ve güzellikler diye düşünüyorsun sanırım. Bu kadar kolay ve kısa bir dua ile aklımıza 

gelen, gelmeyen bir sürü iyi ve değerli şeyleri sevgili peygamberimiz için Rabbimizden 

istiyoruz. Bizleri çok çok seven, hiç görmese bile bizim iyiliğimiz için Allah’a çokça dua eden, 

canımız peygamberimize bizler de böylece dua etmiş oluyoruz. Dua etmek ne kadar güzel bir 

iyilik değil mi? 

Güzeller güzeli peygamberimize çok çok çokça güzellikler istiyoruz Rabbimizden… 

Haydi birlikte söyleyelim mi 

“ALLAHÜMME SALLİ ALA MUHAMMED” 

 


