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Taif, baðlýk bahçelik bir yerdi. Her taraf cennet gibi yemye-
þildi. Kýrlarda çiçekler, baðlarda böcekler bayram ediyorlardý.
Etraflarýndaki güzellikler için Allah’a þükrediyorlardý. Peki ya
arýlar? Onlar da þükür içinde bal yapýyorlardý. Buradakiler ka-

dar güzel çiçekleri baþka bir yerde nasýl bulurlardý? Onlarýn öz sularýndan
bal toplarken hep dillerinde Yüce Yaratýcýya teþekkür vardý.
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Birkaç arý, kýrda bir çiçek fidanýna konmuþlardý. “Výz, výz!” diye çiçek-
lerin öz suyundan alýyorlar, sonra da onlarý bala dönüþtürüp, kovanlara
götürüyorlardý.

Uzaktan gelen yorgun bir arý, biraz ilerideki çiçeðe kondu. Arýlardan
ikisi heyecanla:
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– Teyze teyze, deyip onun yanýna uçtular. 
Bunlar Ponpon ve Tonton isimli arýlardý. Teyzelerinin yanýna

varýnca:
– Uzun zamandýr görüþemedik. Seni çok özledik biliyor musun

teyze, dediler.
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Teyzeleri:
– Caným yeðenlerim! Ben de sizi özledim. Ama Mekke’den her zaman

buralara gelmek kolay olmuyor, dedi. 
Tonton ve Ponpon sabýrsýzca:
– Haydi, bize gidelim, dediler. Arý Teyze:
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– Önemli bir iþim var. Onu halletmeden olmaz, deyince küçük arýlar atýldý:
– Neymiþ o iþin?
– Akrabalarýmýza gidip bir haber ulaþtýrmalýyým.
– Ne haberi o teyze? Ne olur bize de söyle? 
– Peki, söyleyeyim, dedi teyzeleri ve anlatmaya baþladý:
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– Mekke’de Muhammed (Aleyhisselâm) isimli bir zat peygamberliðini
ilân etti. Ýnsanlarý hak din olan Ýslâma davet ediyor. Bir olan Allah’a inan-
maya çaðýrýyor. Artýk Allah’ýn dini bütün dünyaya yayýlacak. Ve bizler de
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huzurlu olacaðýz. Ýnsanlarýn mutluluðu bize de yansýyacak. Bundan sonra
insanlar da bizim gibi Allah’a þükredecekler. Allah’a ibadet edecekler. Ne
güzel deðil mi, dedi. Her ikisi de:

– Evet, evet çok güzel, dediler. 
Sonra Ponpon merakla sordu:
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– O’na herkes inanýyor mu?  
Teyzeleri üzüntüyle:
– Hayýr, çocuklar hayýr. O’na inananlar az. Ýnanmayanlar þimdilik

çoðunlukta. Ama O, sabýrla insanlarý Allah’a inanmaya davet ediyor. Bu
gün de Taif’e gelecek haberiniz olsun, dedi. Ýki arý heyecanla:

– Ne! Taif’e mi, dediler. 
Bu habere çok sevinmiþlerdi. 
Teyzeleri:
– Þimdi bana müsaade edin. Haydi Allah’a ýsmarladýk, deyip oradan
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uzaklaþýnca Tonton ve Ponpon da Taif’e doðru kanat çýrptýlar. 
Bir yandan uçuyor bir yandan da:
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– O gül yüzlü Peygamberi görmemiz gerek, diyorlardý.
Taif’e vardýklarýnda meydanda toplanmýþ insanlar gördüler. Ýnsanlar

baðýrýp duruyorlardý. Ortalarýnda da iki adam vardý. Arýlar, topluluða bi-
raz daha yaklaþtýlar. Aman Allah’ým o da ne? Adamlardan birinin yüzü
týpký aya benziyordu. Tonton ve Ponpon, daha önce yüzü bu kadar aydýn-
lýk bir yüz görmemiþlerdi.  Nur yüzlü adamýn yanýnda bir de arkadaþý
vardý. Fakat çevresindekiler O’na hakaret ediyorlardý. Nur yüzlü adam: 



14



15

– Ben Allah’ýn Resûlüyüm. “Allah birdir.” deyin ve kurtulun, diyordu. 
Tonton ve Ponpon, bu sözleri duyunca çok heyecanlandýlar. Demek ki

Hazreti Muhammed Aleyhisselâm, bu nur yüzlü kiþiydi.
Taifliler, O’nun söyledikleriyle alay ediyor, kahkahalarla gülüyorlardý.

Bir ara ortalýk iyice karýþtý. Allah Resûlüne taþ atmaya, ellerindeki sopalar-
la saldýrmaya baþladýlar. Allah Resûlünün her tarafý yara bere içinde kal-
mýþtý. Yanýndan hiç ayrýlmayan Zeyd, O’nu ne kadar korumaya çalýþtýysa
da üzerine isabet eden taþlara engel olamamýþtý. 
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Allah Resûlü, büyük bir üzüntü içinde Taif’ten ayrýldý. Bir süre yürü-
dükten sonra bir ara bir bað kenarýnda oturdular. Hazreti Muhammed
Aleyhisselâmýn yaralarýndan kanlar akýyordu. O anda bir melek belirdi.
Hazreti Peygambere:

– Ya Resûlûllah, ben daðlar meleðiyim. Allah’ýn sana selâmý var. Eðer
sen istersen þu daðlarý Taif’lilerin baþýna yýkacaðým, dedi. 

Allah Resûlü çok üzgündü, ama yine de:
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– Hayýr, ya Rabbi hayýr, onlarýn soyundan bir tek Müslüman
gelecekse onun yüzü suyu hürmetine
hayýr, dedi.

Ýki arý dikkatle olanlarý izliyorlardý.
Onlar da bu olanlardan dolayý derin
üzüntü içindeydiler.
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Bir süre sonra bir adam, elinde bir tabak
üzümle onlara doðru yaklaþtý. Tabaktaki üzü-
mü onlara takdim etti. Peygamber Efendimiz
ve Zeyd de üzümü alýp teþekkür ettiler. Son-
ra da besmele çekip yemeye baþladýlar.
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Besmeleyi duyan adam þaþýrmýþtý. Onlarýn söy-
lediði sözü oralarda hiç duymamýþtý. Onlara bu

sözün manasýný sordu. Peygamberimiz ona:         
– Sen nerelisin, adýn ne dedi. O:
– Ninovalýyým ve adým Addas deyince, Allah Resûlünün

gözleri yaþardý ve:
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– Kardeþim Yunus’un memleketi, dedi. Sonra da aðlamaya baþladý.
Addas heyecanla sordu: 
– Sen Yunus’u nereden biliyorsun?
Peygamber Efendimiz:
– Ben de onun gibi bir peygamberim. Ama insanlar bana inanmý-

yorlar, deyince Addas heyecan içinde O’nun elini ayaðýný öpmeye
baþladý ve:
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– Bana da bu dine girmenin yolunu öðret, dedi.
Peygamberimiz ona kelime-i þehadeti öðretti. Addas da yeni öðrendiði

bu cümleyi birkaç kez tekrar etti. Çektiði onca sýkýntýya raðmen Allah Re-
sûlü, Taif’ten ayrýlýrken sevinçliydi. Bir

kiþi de olsa iman eden biri olmuþtu.
Tonton ile Ponpon da bu mutluluða

eþlik ediyorlardý.
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