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Yüce Allah insanlara doðrularý, güzellikleri
anlatmasý ve öðretmesi için Peygamber Efendi-
miz Hazreti Muhammed’i görevlendirmiþti.
Peygamber Efendimiz de Yüce Allah’ýn kendi-
sine yüklediði bu kutlu görevi yerine gitirebil-
mek için çok çaba harcýyordu. Bu konuda nasýl
bir yol izlemesi gerektiðini gece gündüz
düþünüyordu. 
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Allah'ý, insanlara tek tek ve gizlice anlat-
masý gerekiyordu. Çünkü Mekke'deki kötü ni-
yetli kimseler Peygamberimizin bu iþi açýktan
yapmasýna izin vermezlerdi. 

Peygamberimiz, Allah'ýn mesajlarýný önce
kendi ailesine ve akrabalarýna anlattý. Bunlar-
dan  bazýlarý Peygamber Efendimizin anlattýðý
yüce hakikatleri hemen kabul ederek Müs-
lüman oldular. Ama bu insanlarýn sayýsý çok
azdý. Peygamberimiz ise Ýslâmýn güzellikleriyle
herkesin tanýþmasýný istiyordu. 

Ýslâm dinini, ailesinden sonra yakýn dost-
larýna anlatmaya karar verdi. Bu dostlarýnýn
baþýnda Ebubekir gelmekteydi. Ebubekir, çev-
resindeki insanlarýn sevgi ve saygýsýný kazanmýþ
birisiydi. Kimseye kötülük yapmazdý. Herke-
sin yardýmýna koþar, herkese karþý yumuþak ve
hoþgörülü davranýrdý. 

Peygamberimizle Hazreti Ebubekir'in dost-
luðu çok önceleri baþlamýþtý. Çoðunlukla bir-
likte gezerler, birlikte iþ yaparlardý. Ýkisinden
birisinin sýkýntýsý olduðunda diðeri hemen
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yardýma koþardý.
Ebubekir þehirde Peygamberimiz hakkýnda

bazý sözler duymuþtu. Adamýn biri:
– Duyduðuma göre Muhammed bizim

inandýðýmýz putlara tapmanýn yanlýþ olduðunu
söylüyormuþ. Atalarýmýzýn putlara taptýðý gibi
biz de tapýyoruz. Muhammed, dürüst birisi
ama neden bizim putlarýmýzla uðraþýyor ki, di-
yordu.
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Bazýlarý ise daha sert konuþuyordu: 

– Bizim putlarýmýzla uðraþmaya devam

ederse O’na haddini bildiririz, diyorlardý.

Bunlarý duyan Ebubekir Peygamberimiz için

endiþelenmeye baþlamýþtý. Ayrýca duyduðu bu

sözlerin gerçek olup olmadýðýný da bilmek isti-

yordu. "Bu söylenenler hakkýnda arkadaþým ne

diyecek acaba?" diye merak ediyordu. 

Ebubekir, bu merakla Peygamber Efendi-

miz'in yanýna gitmeye karar verdi. Aslýnda o,

Peygamber Efendimiz'le görüþmeyeli epey ol-

muþtu. Birbirlerini çok özlemiþlerdi. Ayný gün

Peygamberimiz de hem arkadaþýný görmek

hem de ona Ýslâm'ý anlatmak için onun evine

doðru yürümeye baþladý. 

Birbirini çok özleyen iki dost yolda karþýla-

þýverdiler. Birbirleriyle böyle karþýlaþmayý bek-

lemiyorlardý. Selâmlaþýp birbirlerine sarýldýlar. 

Peygamberimiz söze baþladý:
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– Ey Ebubekir nereye gidiyordun?
– Seni çok özledim ya Muhammed. Seni

görmeye geliyordum. Ayrýca bazý insanlardan se-
nin hakkýnda bir þeyler duydum. Duyduklarýmý
sana sormak istemiþtim. Bu insanlar  yeni bir
dinden bahsettiðini söylüyorlar, doðru mu?



– Ey Ebubekir. Yüce Allah bana peygam-
berlik görevi verdi. Zâtýný ve emirlerini insan-
lara duyurmamý istedi. Bu yüzden uykularým
kaçtý. Günlerdir sabahlara kadar uyumadan
Allah'ýn dini olan Ýslâmiyeti insanlara nasýl an-
latacaðýmý düþünüyorum. Akrabalarýmý, arka-
daþlarýmý tek tek aklýmdan geçirdim. En yakýn
dostum bana inanýr, beni dinler diye sana gel-
meye karar verdim. 

Ebubekir:
– Bu dini bana da anlatýr mýsýn, dedi. 
Peygamber Efendimiz, ona Ýslamý anlatma-

ya baþladý. Ebubekir, Peygamberimizi dinle-
dikten sonra:

– Ey Muhammed. Seninle yýllardýr dostuz.
Senin yalan söylediðini ve kötülük yaptýðýný
hiç görmedim. Sen ne söylüyorsan doðrudur,
dedi. Ardýndan da:

– Ben senin anlattýðýn dine inanýyorum.
Ýslâm dinine nasýl girebilirim, diye sordu. Pey-
gamberimiz birden heyecanlandý. Hemen ona
kelime-i þehâdeti öðretti. O da: 
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– Eþhedü en lâ ilâhe illâllah ve eþhedü enne
Muhammeden abdühü ve resûlühü, diyerek
Müslüman oldu.

Peygamberimiz buna çok sevinmiþti. Dos-
tunun boynuna sarýldý. Ona:

– Þimdilik bundan kimseye bahsetme, dedi.
Çünkü Mekke'deki müþriklerin bundan hiç hoþ-
lanmayacaklarýný biliyordu.

Günler Ýslâmýn gizli gizli anlatýlmasýyla ge-
çiyordu. Yüce dinimizi kabul edenler otuz se-
kiz kiþi olmuþtu. Ýslâm'la ilgili her gün yeni
þeyler öðrenen Hazreti Ebubekir bundan çok
mutlu oluyordu. Etrafýndaki insanlarýn birbir-
lerine kötülük yaptýðýný, eziyet ettiðini gör-
dükçe de çok üzülüyordu. 

Kendi kendine:
“Ýslâm dini bütün kötülükleri ortadan

kaldýrýyor. Keþke bütün insanlar Ýslâmiyet'i ka-
bul etse de dünyadaki kötülükler sona erse.”
diye düþünüyordu. 

Müslüman olanlarýn sayýsýnýn çok yavaþ art-
týðýný görerek zaman zaman sabýrsýzlanýyor ve



Peygamber Efendimize:
– Ya Rasûlâllah! Ýnsanlarý gizlice deðil de

açýktan açýða Ýslâm'a çaðýralým, diyordu.
Efendimiz de onun bu sözlerine:
– Ama sayýmýz çok az, henüz bunu yapacak

gücümüz yok, diye karþýlýk veriyordu. 
Peygamberimizden böyle bir karþýlýk alan

Hazreti Ebubekir de bu düþüncesinden vazge-
çiyordu. 

Bir gün yine Hazreti Ebubekir, Peygambe-
rimizin yanýna gelerek Ýslâm dinini açýktan an-
latmak için izin istedi ve ýsrar etti. 

Onun bu ýsrarlarýna dayanamayan Allah
Resûlü:

– Tamam, haydi Ýslâm'a davetimizi açýkça
yapalým, dedi.

Peygamberimiz ve arkadaþlarý insanlarýn
kalabalýk olduðu bir yere gittiler. Hazreti Ebu-
bekir, herkesin görebileceði yüksek bir yere
çýkarak konuþmaya baþladý. Ýnsanlara putlarýn
faydasýz olduðunu anlattý. Allah'ýn bir ve tek
olduðunu söyledi. Onlarý Allah'a ve Peygam-
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berine inanmaya davet etti. Hazreti Ebube-
kir'in yeni bir dinden ve Peygamberimizden
bahsettiðini gören müþrikler Peygamberimize
ve arkadaþlarýna saldýrdýlar.

Hazreti Ebubekir bildiklerini anlatmaya
çalýþýrken birkaç kiþi onu aþaðý indirdi ve  döv-
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meye baþladý. Yere yatýrýp tekmelediler. Hazre-
ti Ebubekir'in her yerinden kanlar akmaya baþ-
lamýþtý. 

Bu arada olup bitenleri Hazreti Ebubekir'in
akrabalarý öðrenmiþlerdi. Hemen gelip onu
kurtardýlar. Çok bitkin durumdaydý. Aldýðý
darbelerle vücudunun her tarafý þiþmiþ ve mo-
rarmýþtý. Yüzünden, baþýndan kanlar akýyordu.

Onu bu hâlde görenler yaþamasýndan ümit-
lerini kesmiþlerdi. Onu annesinin evine götür-
düler. Kendine gelmesi için bir hayli uðraþtýlar.
Ama Hazreti Ebubekir, baygýn bir hâlde yatýy-
or, gözlerini bile  açamýyordu. 

Olayýn üzerinden saatler geçmiþ, ama o bir
kelime bile konuþamamýþtý. Nihayet akþama
doðru gözlerini hafifçe açar gibi oldu. Et-
rafýndakiler buna çok sevinmiþlerdi:

– Ne güzel! Kendine geliyor.
– Evet evet. Bakýn göz kapaklarý kýmýldýy-

or, diye mýrýldanýyorlardý.
Orada bulunanlar merakla ona bakýyor-

lardý. Dudaklarý kýmýldýyordu ama sesi tam
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çýkmýyordu. Belli ki bir þey söylemek istiyordu. 
Herkes susarak onun ne söyleyeceðini bek-

lemeye baþladý. Belki su, belki de yiyecek bir
þey isteyecekti. Ancak Hazreti Ebubekir'in ilk
sözleri herkesi þaþýrttý: 

– Resûlûllah nasýl? 
Bu, onun uzun süren baygýnlýktan sonraki

ilk sözleriydi. Orada bulunanlar duyduklarýna
inanamadýlar. 

Hazreti Ebubekir, kendi durumuna bakmýy-
or, arkadaþýný soruyordu. Orada bulunanlar:

– Sen çok kötü bir durumdasýn. Neredeyse
ölecektin. Her tarafýn yara bere içinde. Bu ka-
dar dayaðý da O’nunla birlikte olduðun için ye-
din.  Ama sen kendini düþüneceðin yerde Mu-
hammed'i soruyorsun, dediler.

Tabi ki etrafýnda bulunan insanlar bu sevgi-
yi anlayamazlardý. Hazreti Ebubekir ve Pey-
gamber Efendimiz çok iyi dosttular. Aralarýnda
büyük bir sevgi baðý vardý. Ayrýca birisi artýk
bir peygamberdi. Bunun için de Hazreti Ebu-
bekir, Peygamberimize sevginin yanýnda çok
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büyük bir saygý da duyuyordu.
Hazreti Ebubekir'in hayatî tehlikeyi atlat-

týðýný gören akrabalarý birer birer evden
ayrýldýlar. Artýk o, ihtiyar annesi ile baþ baþa
kalmýþtý. Ýyice kendine geldiðinde ayný þeyi an-
nesine tekrar sordu:
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– Anne Resulûllah’a bir þey oldu mu? Du-
rumu nasýlmýþ? 

– Oðlum, arkadaþýn hakkýnda bir þey bilmi-
yorum, dedi.

– Öyleyse git benim için O’nun durumunu
öðren, dedi.

– Ama oðlum senin durumun iyi deðil, da-
ha yeni ayýldýn. Belki yardýma ihtiyacýn olabi-
lir. Seni býrakýp nasýl giderim?

– Hayýr anne, beni düþünme. Hemen
O’nun nasýl olduðunu öðrenmeliyim. 

Annesi, Hazreti Ebubekir'i ikna edemeye-
ceðini anlayýnca:

– Tamam, gidip arkadaþýnýn bir yakýnýna
sorayým, diyerek onun yanýndan ayrýldý. 

Mekke'nin sokaklarýnda telâþla yürümeye
baþladý. Bir yandan yürüyor, bir yandan da ev-
de yaralý hâlde yatan oðlunu düþünüyordu.

Peygamberimizin yakýnlarýndan birinin evi-
ne geldi. Kapýyý çaldý. Ýçeriden bir ses: 

– Kim o, dedi.
– Benim. Ebubekir'in annesi.
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Ev sahibi kadýn, onu içeri aldý. Hazreti Ebu-

bekir'in annesi zaman kaybetmek istemiyordu:

– Oðlum çok yaralý. Ama arkadaþý Muham-

med'i çok merak ediyor. Gözlerini açar açmaz

Muhammed'in durumunu sordu. Eðer siz Mu-

hammed'in durumunu biliyorsanýz bana söyle-

yin, ben de bir an önce gidip haber vereyim,

dedi.

Kapýyý açan kadýn daha önceden Müslüman

olmuþtu. Hazreti Ebubekir'i tanýyor ve onun da

Müslüman olduðunu biliyordu. Ama Hazreti

Ebubekir'in annesine güvenemedi. Belki ben-

den duyduklarýný Peygamberimizin düþman-

larýna söyleyebilir, diye düþündü. Ona dönerek:

– Ben de sizinle birlikte geleyim. Haberi ona

ben söylemek istiyorum, dedi.

Hazreti Ebubekir'in annesi fazla düþünmedi.

Birlikte hemen yola çýktýlar. Hýzlý adýmlarla

yürüyerek Hazreti Ebubekir'in yanýna geldiler. 
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Kapýyý açtýklarýnda misafir kadýn, gözlerine
inanamadý. 

– Bunu sana kim yaptýysa Allah ona cezasýný
versin, dedi. 

Ona geçmiþ olsun dileklerinde bulundu.
Hazreti Ebubekir, ise kendisini çoktan unutmuþ-
tu. Merakla misafir kadýna sordu:
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– Peygamberimiz nasýl? O’na bir þey oldu
mu? 

– Çok þükür O’nun durumu iyi. Bir þeyi
yok.

– Peki þimdi nerede kalýyor?
Kadýn, Hazreti Ebubekir'in annesini göste-

rerek: 
– Ama annen var. Onun yanýnda söylemek

istemiyorum, deyince Hazreti Ebubekir:
– O benim annem. Ondan bir zarar gelmez.

Kimseye bir þey söylemez. Rahat olabilirsin,
dedi.  

Misafir kadýn:
– Ýyi öyleyse söyleyeyim. Bir arkadaþýnýn

evinde kalýyor, dedi. 
Hazreti Ebubekir kadýna dönerek:
– Beni O’na götürür müsünüz, diye sordu.
Bu arada Hazreti Ebubekir'in annesi çorba

piþirmekle meþguldü. Çorbayý yaralý oðluna
içirmek istiyordu. Bu sözleri duyunca:

– Ama oðlum çok yaralýsýn. Bu hâlinle nasýl
gideceksin? Önce bir çorba iç. Sonra kendini
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iyi hissedersen gidersin, dedi. 
Fakat Hazreti Ebubekir'in aklý sürekli Pey-

gamberimizdeydi. O'nun durumundan emin
olmak istiyordu. 

Annesine dönerek:
– Dostum Muhammed'i görmeden bir lok-

ma bile aðzýma koymayacaðým, dedi. Annesi
onun çok kararlý olduðunu görünce yapacaðý
bir þey olmadýðýný anladý:

– Madem öyle haydi kalk da seni bir an
önce O’na götürelim, dedi.

Sonra üçü birlikte yola çýktýlar. Hazreti
Ebubekir zorlukla yürüyordu. Onu Peygambe-
rimizin kaldýðý eve getirdiler. Kapýyý çaldýlar.
Sahabelerden biri kapýyý açtý. Orada bulunan-
lar Hazreti Ebubekir’i görünce çok þaþýr-
mýþlardý. 

Yüzünde þiþlikler ve morluklar vardý. Ayak-
ta zor duruyordu. Durumu çok kötü görünü-
yordu. Ama o hâlâ Peygamberimizi merak edi-
yordu. Ýçeri girilince Peygamberimiz de sadýk
dostunun bu durumunu gördü. Kalkýp boynu-
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na sarýldý. Onun hâline çok üzüldü. 
Peygamberimizin iyi olduðunu gören Haz-

reti Ebubekir çok mutlu oldu. Sanki yaralarý
artýk hiç acýmýyordu. Annesini iþaret ederek:

– Ey Allah'ýn Resûlü, anneme dua etsen de
o da Müslüman olsa. Bunu çok istiyorum, dedi.
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Hazreti Ebubekir'in annesi, Ýslâmiyetin
güzel bir din olduðunu çoktan anlamýþtý.
Çünkü oðlu Müslüman olduktan sonra daha
mükemmel  bir insan olmuþtu. Annesi onun
Peygamberimize olan sevgisinden de çok etki-
lenmiþti.
Peygamber Efendimiz ellerini açarak Allah'a

dua etti. Bunun üzerene Hazreti Ebubekir'in
annesi de orada kelime-i þehâdet getirerek
Müslüman oldu. 

Sonra Peygamber Efendimizden izin isteye-
rek yanýndan ayrýldýlar. Hazreti Ebubekir ken-
dini çok daha iyi hissediyordu. Hem dostu ga-
yet iyiydi hem de biricik annesi de Müslüman
olmuþtu. Allah'a þükrederek eve döndüler. 
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Peygamber Efendimiz, yakýn dostu Hazreti
Ebubekir'le birlikteydi. Hazreti Ebubekir çe-
kingen bir tavýrla: 

– Ey Allah'ýn Resûlü! Müþrikler her geçen
gün iþkenceleri arttýrýyorlar. Mekkede çok faz-
la Müslüman kalmadý. Eðer izin verirsen ben
de Medine'ye hicret etmek istiyorum, dedi. 
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Peygamber Efendimiz: 
– Ey Ebubekir, þimdi gitme, bekle. Allah

benim gitmeme izin verdikten sonra birlikte
gidelim, buyurdu.

Bunu duyan Hazreti Ebubekir, Peygambe-
rimizin kendisini yol arkadaþý seçmesinden do-
layý çok mutlu oldu. O gün hemen iki tane de-
ve alarak, yolculuk için beslemeye baþladý. 
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Mekkeli müþrikler Müslümanlara iþkence-
lere devam ediyorlardý. Dayanacak güçleri kal-
mayan Müslümanlar küçük gruplar hâlinde
Medine'nin yolunu tutuyorlardý. Hem Medine-
li Müslümanlar hem de oraya hicret edenler
Peygamberimizi Medine'ye davet ediyorlardý. 

Peygamberimiz, Mekkeli müþriklerin ken-
disine suikast plânladýklarýný öðrenmiþti. He-
men yolculuk için hazýrlýklara baþladý. Hazý-
rlýklarýný tamamladýktan sonra, evinden ayrýla-
rak doðruca arkadaþý Hazreti Ebubekir'in evine
gitti. 

– Ey Ebubekir, Allah hicret etmem için ba-
na izin verdi. Hazýrlan gidelim, dedi.

– Ya Resûlâllah, ben yolculuk için uzun za-
mandýr iki tane deve beslemekteyim. Hemen
onlarý getireyim, dedi. 

Bunu duyan Peygamberimiz çok þaþýrdý.
Hazreti Ebubekir, Peygamberimize sürpriz
yapmýþtý. Kendisinin bundan haberi olma-
mýþtý.

– Eðer ücretlerini ben ödersem olur, dedi.
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Bunu kabul etmek istemeyen Hazreti Ebu-
bekir, Peygamberimizi ýsrarlý görünce O’nu
kýrmak istemedi.  

Hazreti Ebubekir'in ailesi de Peygamberi-
mizi çok seviyordu. Hazreti Ebubekir'in kýzý
Esma yolculukta yemeleri için onlara yiyecek-
ler hazýrlamaya baþladý. 

Oðlu Abdullah'a ise daha önemli bir görev
verilmiþti: 

Abdullah, müþriklerin yanlarýna yaklaþa-
cak, onlarýn ne yapmak istediklerini öðrene-
cekti. Sonra da bu bilgileri babasý Hazreti Ebu-
bekir'e ve Peygamberimize ulaþtýracaktý.

Hazýrlýklarýný tamamlayan Âlemlerin Efen-
disi ve Hazreti Ebubekir, dýþarýda kimsenin
olup olmadýðýna baktýlar. Sokakta kimseyi
görmeyince evden sessizce ayrýldýlar.

Onlar hicret için yola çýkarken Mekkeli
müþrikler. Peygamberimizi öldürmek amacýyla
O’nun evine gittiler. O’nu evinde bulamayýnca
Peygamber Efendimizin yakýn dostu Hazreti
Ebubekir'in evine gitmiþ olabileceðini düþün-
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düler. Hemen oraya gidip kapýyý hýzla vurma-
ya baþladýlar.

Kapýyý açan Hazreti Ebubekir'in kýzý Esma
çok korkmuþtu. Müþrikler ellerinde kýlýçlarýyla
kapýda bekliyorlardý. 

– Muhammed burada mý, diye sordular.
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– Hayýr, diye cevap verdi Esma.
– Ebubekir burada mý, diye sordular. Esma

yine:
– Hayýr, diye cevap verdi. 
Kapýdakiler çok kýzmýþlardý. Esma'yý tokat-

lamaya baþladýlar. Onu kapýnýn önünden iterek
içeri girdiler. Her yeri didik didik aradýlar.
Ama ne Peygamberimizi ne de sadýk dostu
Ebubekir'i bulabildiler. Sinirle baðýrýp çaðý-
rarak evden ayrýldýlar. Her tarafta onlarý ara-
maya baþladýlar. 

Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir ise ev-
den ayrýldýktan sonra plânladýklarý gibi hareket
ettiler. Herkesçe bilinen ve çokça kullanýlan
Medine yolunu seçmemiþlerdi. O yoldan git-
miyorlardý. Medine'ye Sevr daðýndan gidecek-
lerdi. 

Bir hayli gittikten sonra Sevr maðarasýnýn
önüne gelmiþlerdi. Maðara çok sessizdi. Ýnsana
ürperti veriyordu. 

“Maðarada Peygamberimize zarar verecek
haþarat olabilir.” diye düþünen Hazreti Ebube-
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kir, içeriye önce girdi. Her tarafa göz gezdirdi. 
Maðaranýn bir bölümünü temizledi. Bazý

yerlerde akrep ve yýlan delikleri vardý. Üzerin-
deki gömleði çýkartarak yýrttý ve bu delikleri
kapattý. Ancak gömleði tüm delikleri kapatma-
ya yetmedi. Biri  açýk kaldý. 

Ýkisi de çok yorgundu. Buraya kadar hiç
durmadan dinlenmeden gelmiþlerdi. Hazreti
Ebubekir yere oturdu. Peygamber Efendimiz,
istirahat için baþýný onun dizine koyup uzan-
mýþtý. 

Hazreti Ebubekir ise gömleðiyle kapata-
madýðý tek deliðe ayaðýný koydu. Bu delikten
yýlan, akrep gibi zararlý bir hayvan çýkýp Pey-
gamber Efendimize zarar verebilir diye düþü-
nüyordu. Buradan çýkmak isteyen hayvanlarý
ayaðýyla engelleyecekti. 

Bu arada çok yorgun olmasýna raðmen Haz-
reti Ebubekir’in gözüne uyku girmiyordu.
Çünkü Peygamberimiz ona güvendiði için uyu-
muþtu. Tam bu esnada Hazreti Ebubekir
ayaðýnda çok fena bir acý hissetti. 
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Ayaðýný çektiðinde bir de ne görsün! Delik-
ten kafasýný çýkartan yýlan, tekrar kafasýný geri
sokuyordu. Diðer bütün delikler kapalý olduðu
için Hazreti Ebubekir'in ayaðýnýn olduðu de-
likten çýkmak istemiþti. 
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Çünkü bu yýlan maðaraya Peygamberimi-
zin geldiðini hissetmiþti. O’nu görmek için her
deliði zorlamýþtý. Sonuçta Peygamberimizi
görebilmek için Hazreti Ebubekirin ayaðýný
sokmak zorunda kalmýþtý.

Hazreti Ebubekir'in caný çok yanmýþtý. Ýçin-
den baðýrmak geliyordu. Ama o, Peygamberi-
mizi rahatsýz ederim, düþüncesiyle baðýrmýyor-
du. Caný o kadar çok acýyordu ki gözlerinden
yaþlar akmaya baþladý. Bir damla yaþ da uyu-
yan Allah Resûlünün yüzüne damladý. 

Bu damlalarýn etkisiyle uyanan Peygambe-
rimiz, Hazreti Ebubekir'e: 

– Ne oldu? Neden aðlýyorsun, diye sordu.
– Ayaðýmý yýlan soktu, ya Resûlâllah.
Sadýk dostunun acý çekmesine çok üzülen

Peygamberimiz acýsýnýn geçmesi için Allah'a
dua etti. Elini yýlanýn soktuðu yere sürerek onu
tedavi etti. 

Onlar maðaraya girdikten sonra bir güver-
cin gelerek maðaranýn kapýsýna yuva yapmaya
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baþlamýþtý. Gidiyor, dolaþýyor, getirdiði çöpler-
le yuvasýný yapýyordu. 

Bu arada bir örümcek de maðaranýn giriþi-
ne að örmeye baþlamýþtý. Hiç durmadan
çalýþýyordu. Sanki bu örümceðin bir acelesi
vardý. Kýsa zamanda koskoca maðaranýn giriþi-
ni aðýyla kapatmýþtý. 

Peygamberimizi bir türlü bulamayan Mek-
keli müþrikler, gruplar oluþturarak O’nu ara-
maya baþlamýþlardý. 

Ýçlerinden bir grup Hazreti Ebubekir'in
evinden çöle doðru inceleme yaparak çöldeki
izleri gördü. Hemen bu izleri takip etmeye
baþladýlar. Ýzleri takip ettikçe ümitleri bir kat
daha artmýþtý. Çünkü izler maðarayý gösteri-
yordu. Ýçlerinden biri:

– Ýþte bulduk, bu maðarada olmalýlar.
Bakýn, izler maðarayý gösteriyor, deyince her-
kes gözlerini izlere dikti. Gerçekten de izler
maðaraya doðru gidiyordu. 

Heyecanla maðaranýn aðzýna kadar geldiler. 
– Ýzler burada bitiyor, maðaradan sonra iz
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yok, diye biri baðýrmaya baþladý.
– O zaman hâlâ buradalar. Çýkmamýþlar.

Artýk elimizden kurtulamayacaklar, dedi bir
diðeri.

Allah Resûlü ve Hazreti Ebubekir, maða-
ranýn içinden dýþarýdakilerin seslerini  duyuyor-
lardý. Peygamberimiz ona:

– Korkuyor musun, diye sorduðunda:
– Ey Allah'ýn Resûlü, anam babam sana

feda olsun. Kendim için deðil, senin için
üzülüyorum. Ben sadece bir kulum. Sen ise
hem bir kul hem de bir Peygambersin, diye ce-
vap verdi. 

– Üzülme ey Ebubekir, Allah bizimle bera-
berdir.

Bu arada gruptakilerden biri:
– Ben içeri girip bakacaðým, dedi.
Arkadaþlarý:
– Tamam biz burada bekliyoruz, dediler.

Diðeleri maðaranýn giriþinde bekliyorlardý. 
Bu adam tam içeri girecekti ki içlerinden

biri: 
– Hiç boþ yere girme. Gereksiz yere zaman
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kaybetmeyelim. Görmüyor musun? Güvercin
buraya yuva yapmýþ. Maðarada biri olsa güver-
cin burada durur muydu, dedi. 

Bir diðeri:
– Ben de burada olmadýklarýndan eminim.

Baksanýza örümcek aðýna. Maðaranýn aðzý
örümcek aðýyla kaplý. Bir örümceðin bu kadar
að yapmasý haftalar sürer. Maðaraya girerek
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boþuna vakit kaybetmeyelim. Aramaya devam
edelim, dedi.

Diðerleri de güvercin yuvasýna ve örümcek
aðýna bakýp onlara hak verdi. Hâlbuki örüm-
cek iþe daha bu sabah baþlamýþ ve kocaman bir
að yapmýþtý. Ama onlar bunu anlamamýþlardý.
Hep birlikte maðaranýn giriþinden geri dön-
düler. 

Müþriklerce oluþturulan gruplardan hiçbiri
o gün Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir'i
bulamamýþlardý. Bu duruma daha da sinirlen-
miþlerdi. Hemen yeni bir toplantý yaptýlar. Biri:

– Arkadaþlar henüz çok fazla ilerlemiþ ola-
mazlar. Onlarý elimizden kaçýrmayalým, dedi.

Bir baþkasý:
– En iyisi onlarýn baþýna büyük bir ödül ko-

yalým.
– Onlarý bulan kiþiye yüz deve verelim, de-

di bir baþkasý.
Yüz deve çok büyük bir servetti. Sonra:
– Bütün Mekkelilere haber ulaþtýralým. 
Muhammed'i ölü veya sað getirene yüz de-



ve verileceðini söyleyelim, diye kararlaþtýrdýlar.
Sonra tellâllar Mekke sokaklarýnda dolaþarak
bu duyuruyu yaptýlar.

Yüz deve sözünü duyan müþriklerin bazýsý
hemen harekete geçmiþti. 

Bunlardan biri de Süreka idi. Süreka güçlü,
kuvvetli, iyi at süren ve kýlýç kullanan biriydi.
Yüz deve onun da hayallerini süslemiþti.

“Onlarý herkesten önce ben bulup getirece-
ðim ve yüz deveyi alarak zengin olacaðým.” di-
ye düþünüyordu. 

Hemen hazýrlýk yaparak yola çýktý. Atýný
hýzla koþturuyordu. Çölün sýcaklýðýna hiç al-
dýrmadan ayný hýzla yoluna devam ediyordu.
Yüz deve bir an bile aklýndan çýkmýyordu.
Çölde hýzla giderken uzaktan iki kiþinin gitti-
ðini gördü. "Evet bunlar onalar olmalý." diye
düþündü. 

Atýný öyle bir hýzlandýrdý ki, rüzgâr gibi gi-
diyordu. Artýk onlara iyice yaklaþmýþtý. Yanýl-
madýðýný anladý. Çölde gidenler, Peygamberi-
mizle sadýk dostu Hazreti Ebubekir'di.
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Süreka'nýn geldiðini gören Hazreti Ebube-
kir çok telâþlanmýþtý. Peygamber Efendimizde
ise hiç korku yoktu. Hazreti Ebubekir'in telâþ-
landýðýný görünce ona maðarada dediðini tek-
rarladý:

– Üzülme ey Ebubekir, Allah bizimle bera-
berdir. 

Sonra Peygamberimiz gözlerini Süreka'ya
çevirdi ve ona baktý. Rüzgâr gibi hýzla gelen
Süreka'nýn atýnýn ayaklarý bir anda kumlara
saplandý. At, adým atamaz oldu. Süreka atýnýn
ayaklarýný kumdan çýkartmaya çalýþtý. Bir hay-
li uðraþtýktan sonra bunu baþardý. 

Atýný tekrar koþturmaya baþladý. Ama çok
geçmeden at tekrar kuma saplandý. Süreka ne
kadar uðraþtýysa da atýný kumdan çýkaramadý. 

Sonunda ne kadar uðraþýrsa uðraþsýn Pey-
gamberimizi yakalayamayacaðýný anladý. Ne ka-
dar güçlü kuvvetli olsa, ne kadar iyi kýlýç kullan-
sa da her þeye gücünün yetmediðini fark etti. 

Attan inerek Peygamberimizle Hazreti
Ebubekir'in yanýna geldi. Peygamberimize dö-
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nerek O’ndan özür diledi:

– Ey Muhammed, baþýma gelen bu olayýn
senden kaynaklandýðýný anladým. Yanlýþ yap-
týðýmýn farkýna vardým. Allah'ýna dua et atýmý
kurtarayým. Sana hiç dokunmayacaðým. Ar-
kamdan gelenleri de geri çevireceðim. Onlarýn
seni takip etmelerine engel olacaðým, dedi. 

Peygamberimiz, Süreka'nýn gözlerinden
piþmanlýðýný anlamýþtý. Dua etti ve atý kurtul-
du. Süreka atýna binerek geldiði gibi hýzla geri
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döndü. 
Sureka geri dönerken yolda Peygamberimiz

ve Hazreti Ebubekir'i öldürmek için giden
müþriklerle karþýlaþtý. Onlara:

– Ben bu taraftan geliyorum. Buralarda
kimse yok, diyerek onlarý geri çevirdi. 

Mekkeli müþrikler yine emellerine ulaþa-
mamýþlardý. 

Medine þehri artýk bir Peygamber aðýrlaya-
caktý.
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KÜPTE BÝRÝKEN PARALAR
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Peygamberimizin vefatýnýn ardýndan Müs-
lümanlar Hazreti Ebubekir'i devlet baþkaný
seçtiler. Arkadaþlarý yeni görevinden dolayý
onu tebrik ettiler. Ona yardýmcý olmasý için Al-
lah'a dua ettiler. 

Ertesi gün insanlar erkenden kalkmýþ iþleri-
ne gitmeye hazýrlanýyorlardý. Güneþ sýcak
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yüzüyle görünmeye baþlamýþtý. Satýcýlar eþya-
larý pazara ulaþtýrmaya çalýþýyorlardý. Her yer-
de bir pazar telâþý vardý.

Halife Hazreti Ebubekir de her zamanki gi-
bi erkenden kalkmýþtý. Ahýra inip sütleri saðdý.
Bu sütleri kovalara doldurdu. Ardýndan pazara
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gitmek üzere evden ayrýldý. Yolda  giderken ar-
kadan bir ses duydu:

– Nereye gidiyorsun ya Ebubekir?
Bu gür sesi hemen tanýdý. Çünkü bu ses en

yakýn arkadaþý Hazreti Ömer'in sesiydi. Ar-
kasýna döndü. Bu sýrada Hazreti Ömer biraz
daha yaklaþmýþtý. Þaþýrmýþ bir þekilde ayný soru-
yu tekrar sordu:

– Nereye gidiyorsun?
Aslýnda Hazreti Ömer, onun nereye gittiði-

ni tahmin ediyordu. Çünkü Hazreti Ebube-
kir'in gittiði yol pazara çýkýyordu. 

Hazreti Ebubekir gayet sakin bir þekilde:
– Pazara gidiyorum, diye cevap verdi. 
Hazreti Ömer, halifenin pazarda iþlerin yo-

lunda gidip gitmediðini yoklamaya gittiðini
düþündü. Ama yine de emin olmak için sordu:

– Ne yapacaksýn pazarda?
– Önceden ne yapýyorsam onu yapacaðým.
– Nasýl yani, pazarda yine satýcýlýk mý yapa-

caksýn?
– Evet.
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– Ama sen Müslümanlarýn halifesisin, devlet
baþkanýsýn. Sen devletin iþleriyle uðraþmalýsýn. 

– Fakat benim ailem var, çocuklarým var.
Onlarýn geçimini saðlamam gerekir. Bu mal-
larý orada satmalýyým. Halifelikten önce yap-
týðým iþlere de devam etmeliyim.

– Tabi ki ailenin ihtiyaçlarýný karþýlaya-
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caksýn.
– Peki o zaman bunu nasýl yapacaðým?
Halife Ebubekir'in bu sözü karþýsýnda Haz-

reti Ömer biraz düþündükten sonra: 
– Sen þimdi git. Ben arkadaþlarla görüþece-

ðim. Sana devlet hazinesinden maaþ verilmesi-
ni teklif edeceðim, dedi.

Maaþ almayý kabul etmek istemeyen Haz-
reti Ebubekir:

– Hayýr ben maaþ kabul edemem. Kendi
kazandýðýmý çocuklarýma yedirmenin daha
doðru olduðunu düþünüyorum.

– Ben arkadaþlarýmla görüþeyim. Sonra sa-
na durumu bildiririz, dedi.

Hazreti Ebubekir’in bu durumunu uzun
uzun düþünen Hazreti Ömer, konuyu yakýn ar-
kadaþlarýyla görüþmeye karar verdi. 

Sonra da hiç vakit kaybetmeden arkadaþ-
larýný toplantý yapmak üzere kendi evine davet
etti. Bir süre sonra Hazreti Ömer'in evinde
toplanmaya baþladýlar. Çok meraklanmýþlardý.

43



Sabahýn erken bir vaktinde toplandýklarý
için birbirlerine:

– Neden toplandýk? 
– Acaba önemli bir þey mi var, diye soruyor-

lardý.
Toplantý baþlamak üzereydi. Herkesin gözü

Halife Ebubekir'i arýyordu. Ama orada o yoktu.
Hazreti Ömer arkadaþlarýnýn yanýna gelerek:
– Arkadaþlar sizi halifeyle ilgili bir konuyu

görüþmek üzere çaðýrdým, dedi.
Arkadaþlarýndan biri:
– Biz onu dün halife seçtik. O iþi tamam-

ladýk. Daha ne konuþacaðýz, deyince:
Hazreti Ömer sözlerine þöyle devam etti:
– Bu sabah onu gördüm. Önceleri olduðu

gibi yine pazara gidiyordu. Ben onun halkýn iþ-
leriyle ilgilenmesini istiyorum. Ticaretle geçire-
ceði vakti devletin iþleriyle geçirmeli. Çünkü
artýk o devlet baþkaný. Ýnsanlarý o idare ediyor.

Toplantýya katýlan arkadaþlarýndan biri: 

44



– Peki ya evinin ihtiyaçlarýný giderecek pa-
rayý nereden bulacak? Çalýþmazsa nasýl para
kazanacak, diye sorunca:

– Ona devlet hazinesinden maaþ verilmesi-
ni teklif idiyorum. Bu sebeble sizi buraya çaðýr-
dým, dedi. 

Arkadaþlarýndan bazýsý:
– Çok iyi düþünmüþsün. Doðrusu bu bizim

aklýmýza hiç gelmemiþti. Tabi o insanlarýn iþle-
riyle ilgilenmeli, devlet de ona hazineden maaþ
vermeli, dediler. 

Karþýlýklý görüþler alýndýktan sonra orta hâlli
birinin evini geçindirebileceði kadar maaþ veril-
mesi kararlaþtýrýldý. Toplantýya katýlanlar
arasýnda hazineden sorumlu olan sahabe Ebu
Ubeyde de vardý. Hazreti Ömer, Ebu Ubey-
de’ye:

– Ebubekir'e ilk maaþýný birlikte verelim.
Gelecek aylarda sen verirsin, dedi. O da: 

– Tamam, dedi. 
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Bütün bunlar olurken Hazreti Ebubekir
çoktan pazara varmýþtý. Bir süre sonra da getir-
diði mallarýn hepsini satmýþtý.

Pazardan ailesinin ihtiyaçlarýný karþýladý.
Sonra evine dönmek üzere pazardan ayrýldý. 

Evinin önüne geldiðinde Hazreti Ömer ve
Ebu Ubeyde onu bekliyorlar. Onlara selâm
verdi. 

Hazreti Ömer selâmý aldýktan sonra
– Hadi gidiyoruz, dedi.
– Nereye, diye sordu Hazreti Ebubekir.
– Hazineden sana maaþ vereceðiz.
– Ama ben maaþ istemiyorum. Gece daha

az uyurum. Gündüz daha çok çalýþýrým. Bura-
dan kazandýðýmla da ailemin geçimini sað-
larým. Ben devletten maaþ almak istemiyorum. 

Fakat Hazreti Ömer çok ýsrar ediyordu:
– Ey Ebubekir, bu sadece benim düþüncem

deðil, tüm arkadaþlarýmýzýn ortak kararý. Sen
Müslümanlarýn iþleriyle ilgilenmelisin. Bunun
karþýlýðýnda devlet de sana maaþ vermeli. 
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Hazreti Ebubekir bunu kabul etmedi. Haz-

reti Ömer daha çok ýsrar etti. Sonunda arka-

daþýnýn ýsrarlarýna daha fazla dayanamayan

Hazreti Ebubekir bu durumu kabul etti. 

Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde kararlaþtýr-

dýklarý gibi Hazreti Ebubekir'e aylýk üç yüz elli

dirhem maaþ verdiler. 

Bu para o dönemde zenginlerin deðil, ancak

orta hâlli insanlarýn geçinebileceði bir miktardý.

Ýlerleyen günlerde Hazreti Ebubekir artýk ge-

ce yarýlarýna kadar devlet iþleriyle uðraþýyordu. 

Halkýn þikâyetlerini dinliyor, onlara yar-

dýmcý oluyordu. Geceleri çok çalýþtýðý için daha

geç yatmaya baþlamýþtý. Sabah da erkenden

kalkýyordu. Doðruca gidip devlet iþleriyle uð-

raþýyordu. 

Diðer boþ vakitlerde halife olmadan önce

yaptýðý gibi deve gütmeye gidiyordu. Halifenin

bu hâli çocuklarý bile þaþkýna çeviriyordu.
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Hazreti Ebubekir halife olalý iki yýldan faz-
la olmuþtu. 

Ýki yýl boyunca bu hayattan taviz vermeden
yaþadý. Yine çok çalýþtýðý bir gün, geç saatlerde
evine dönüyordu. Kendini biraz rahatsýz hisse-
diyordu. "Herhâlde yorgunluktandýr, yatýp din-
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lenirsem iyileþirim." diye düþündü. Evine

geldikten sonra hemen yatmaya gitti. 

Sabah kalktýðýnda kendini daha kötü hisse-

diyordu. Aile fertleri onun baþýndan ayrýlmýyor-

lardý. Halife ise bir an önce iyileþip iþlerine

kaldýðý yerden devam etmek istiyordu

Hazreti Ebubekir yatakta güçlükle oturu-

yordu. Vefatýnýn yaklaþtýðýný hissetmiþti. Ya-

taðýnýn baþýnda bekleyen oðlunu çaðýrdý.

Ona, yerini kendinden baþkasýnýn bilmediði

bir küpten bahsetti. O küpün kendisine getiril-

mesini istedi. Sonra da daha evvel yazdýðý bir

mektubu küpün içine koyup küpün aðzýný

kapattý. 

Hazreti Ebubekir küpü oðluna vererek: 

– Al oðlum, bu küpü hazineye teslim et.

Küpün içinde benden sonra halife olacak kiþiye

bir mektup var. Küpü de mektubu da benden

sonraki halifeye ver. dedi. 
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Oðlu, gözü yaþlý bir þekilde küpü aldý:
– Tamam babacýðým, dedi.
Hastalýðý iyice artan Hazreti Ebubekir kýsa bir

süre sonra vefat etti. Yerine Hazreti Ömer halife
seçildi. Hazreti Ebubekir'in oðlu, babasýnýn ken-
disine verdiði küpü Hazreti Ömer'e götürdü ve:
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– Bu emaneti babam size ulaþtýrmamý iste-
di. Ýçinde size ait bir de mektup var, dedi. Bu-
nun üzerine Hazreti Ömer küpün aðzýný açma-
ya çalýþtý. Açamayýnca da küpü kýrdý. Ýçinden
paralarla birlikte çýkan mektubu okudu. Mek-
tup ta: 
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“Bunlar benim devletten aldýðým maaþ-
lardýr. Bir kýsmýný harcadým. Kalanýný bu küpte
biriktirdim. Bu paralar hazinenindir”yazýyor-
du.

Mektubu gözyaþlarý içerisinde okuyan Haz-
reti Ömer:

– Ebubekir kendisinden sonra yaþanmasý
çok zor bir hayat býraktý, dedi. Sonra da sessiz-
ce aðlamaya devam etti.
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