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ALIN TERÝ

Güzel þehir Medine’nin kenar mahallele-
rinden birinde küçük bir ev vardý. Ev, olduk-
ça eski ve tek odadan ibaretti. Duvarlarý
kerpiçten, çatýsý ise hurma dallarýndan yapýl-
mýþtý. 

Bu evde, Ali adýnda küçük ve sevimli bir
çocuk yaþýyordu. Ali, çoðu zaman evlerinin
bahçesinde oynardý. Güvercinleri ve bir de
kedisi vardý. Her sabah, onlara yiyecek ve su
vermeyi çok seviyordu. 
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Ali’nin ailesi çok fakirdi. Annesi ev iþleri
ile uðraþýr, babasý ise bahçede az da olsa seb-
ze yetiþtirmeye çalýþýrdý. Evlerinde sadece ye-
re serdikleri bir kilim, su içtikleri bir testi ve
birkaç tabak bulunuyordu.

Ali’nin babasý, çok çalýþkan bir insandý.
Fakat, o günlerde ailesinin geçimini saðlaya-
bileceði bir iþi yoktu. Bu yüzden, çok sý-
kýntýlý günler geçiriyorlardý. Günde, ancak
bir öðün yemek bulabiliyorlardý. Birçok gece
açlýktan uyuyamýyorlardý. Komþularý da, on-
lara yardým edecek kadar varlýklý deðildi.
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Sýkýntýlý günler bir türlü geçmek bilmi-

yordu. Neredeyse günler ay, aylar yýl gibi ol-

muþtu. Ali’nin annesiyle babasý odaya çekilip

uzun uzun dertleþiyor, bu geçim sýkýntýsýna

çareler düþünüyorlardý. Çünkü, durumlarý iyi-

ce kötüleþmiþti. Kendilerinden çok, küçük

Ali için üzülüyorlardý. Gerçi Ali hiçbir zaman

sýkýntýlardan þikâyet etmemiþti.

Bir gün, Ali’nin babasý erkenden kalktý,

sabah namazýný kýldý. Sonra o gün ne yapa-

caðýný düþündü. Bir iþi yoktu. Nerede nasýl

bir iþ bulacaðýný da bilemiyordu. Bununla

beraber evine yiyecek bir þeyler getirmesini

saðlayacak bir iþ bulmalýydý. Sýkýntýyla evden

çýktý. Nereye gittiðini kendisi de bilmiyordu. 

Ne yapacaðýný bilememenin verdiði sýkýn-

týyla yürürken, bir anda aklýna Peygamberi-

miz geldi. Gidip O’ndan yardým isteyecekti.

Çünkü  O, yardým isteyen kimseyi boþ çevir-

mez, dertlerine mutlaka bir çözüm bulurdu.
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Ali’nin babasý, düþünceli fakat umutluydu.
Tozlu yollardan geçtikten sonra, Peygambe-
rimizin evine vardý.

Peygamberimiz, evinin önünde arkadaþ-
larý ile konuþuyor, her gelenle tek tek ilgile-
niyordu. Ali’nin babasý, Peygamberimize se-
lâm verdi. Peygamberimiz, güler yüzle onun
selâmýný aldý, hâlini hatýrýný sordu. Peygam-
berimizin yanýndaki insanlar azalýnca,
Ali’nin babasý sýkýntýsýný dile getirip Pey-
gamberimizden yardým istedi. Peygamberi-
miz, onu dikkatle dinledi ve sonra:

– Evinde bir þey yok mu, diye sordu.
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– Evimizde ne var ne yoksa sattýk. Sadece
yere serdiðimiz eski bir kilimimiz ve bir su
testimiz var, diye cevap verdi, Ali’nin babasý.

Peygamberimiz: 

– O kilimi bana getir, dedi.

Adam hýzlýca evine gitti. Evine vardýðýn-
da eþi kapýnýn eþiðinde oturuyor, Ali de bah-
çede oynuyordu. Onlara selâm verdikten son-
ra eþine durumu anlattý. Sonra da kilimi ala-
rak Peygamberimize geldi. Peygamberimiz
kilimi yanýna koydu ve etrafýndakilere sesle-
nerek:
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– Bunu satýn almak isteyen yok mu, diye
sordu. Oradan bir kiþi:

– Ben onu bir dirheme alýrým, diye cevap
verdi.

Peygamberimiz birkaç defa: 

– Daha fazla veren yok mu, diye sordu. 

Bir baþka sahabi:

– Ben iki dirheme alýrým, deyince Peygam-
berimiz kilimi o adama sattý. 

Daha sonra Ali’nin babasýna iki dirhemi
teslim ederek ona þöyle dedi:

– Bu paranýn bir dirhemiyle ailen için  yi-
yecek al, bir dirhemle de bir balta ve ip al,
sonra onlarý bana getir.

Ali’nin babasý pazara gitti biraz dolaþtý.
Beðenerek bir balta ve ip alarak Peygambe-
rimize geldi. Peygamber Efendimiz kendi el-
leriyle baltaya bir sap taktý ve ona:

– Þu baltayý al, þehrin dýþýndaki kurumuþ
hurma aðaçlarýnýn dallarýný kes ve odun ya-
pýp pazarda sat. On beþ gün sonra tekrar
yanýma gel, dedi.
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Adam baltayý aldý ve doðruca Peygambe-

rimizin dediði yerdeki hurma aðaçlarýnýn

yanýna gitti. Aðaçlarýn kurumuþ dallarýný

baltayla keserek bir sürü odun topladý. Bun-

larý iple baðlayarak sýrtýna yüklendi ve paza-

ra getirip sattý. O gün bir dirhem kazanmýþtý.
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Ertesi gün eþi ve Ali de ona yardýmcý ol-
muþtu. Hep birlikte çalýþýyor ve daha fazla
odun topluyorlardý. Aradan on beþ gün geç-
miþti. Ali’nin ailesi bu çalýþmalardan on dir-
hem para kazanmýþtý. 

Babasý, Ali’yi de alarak tekrar Peygambe-
rimize geldi. Selâmlaþtýlar. Peygamberimize
baþýndan geçenleri anlattý. Çok mutlu oldu-
ðunu söyleyerek, teþekkür etti.

Peygamberimiz onu dinledikten sonra: 

– Alýn teri ve el emeði ile kazanmak, baþ-
kalarýna el açmaktan daha iyidir, dedi. 

*   *   *
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YAVRU DEVE

Abdullah, þehre uzak bir köyde yaþýyor-
du. Duvarlarý kerpiçten yapýlmýþ küçük bir
evi vardý. Eþi ve iki çocuðuyla birlikte mutlu
bir hayat sürüyorlardý. Evlerinin küçük bah-
çesinde birkaç koyun ve tavuk besliyorlardý.
Bahçede bir de hurma aðacý vardý. Mevsimi
gelince onun meyvelerinden doyasýya yer,
Allah’a þükrederlerdi. 
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Evin önündeki bahçelerinden baþka
köyün dýþýnda da küçük bir tarlalarý vardý.
Hurma dallarý ve çalýlardan oluþan bir çitle
tarlanýn etrafýný çevirmiþlerdi. Tarla, taþlýk ve
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çoraktý, ama orada birçok ürünü yetiþtirebili-
yorlardý.

Abdullah çok çalýþkan bir insandý. Her
sabah erkenden kalkar koyunlarýný otlatýrdý.
Koyunlarý için otu ve yapraðý bol yerler araþ-
týrýrdý. O gün de koyunlarýný alýp otlatmaya
götürmüþtü. Koyunlar bulduklarý otlarlarla
karýnlarýný iyice doyurmuþtu. Bu arada vakit
de öðleye yaklaþmýþtý. Hava iyice ýsýnýnca
Abdullah koyunlarýný alýp tarlaya döndü.
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Tarlanýn kenarýnda küçük bir pýnar vardý.
Bu pýnarda çok su olmazdý. Ancak yaðmur
yaðdýðý zamanlarda su bollaþýrdý. Abdullah,
bu pýnarda elini yüzünü yýkadý, sonra da
pýnardan aldýðý suyu koyunlarýna içirdi. Da-
ha sonra koyunlar çalýlarýn gölgesinde din-
lenmeye baþladý. Kendisi de çalýlardan yap-
týðý küçük bir gölgelikte sýrt üstü uzandý.
Tam uykuya dalmak üzereyken eþinin ve ço-
cuklarýnýn sesini duydu. 

Gözlerini açýp yola doðru bakýnca onlarýn
tarlaya doðru geldiðini gördü. Ayaða kalkýp
beklemeye baþladý. 

O sýrada çocuklar da babalarýný görmüþ
ve koþmaya baþlamýþlardý. Abdullah çok sev-
diði çocuklarýna sarýldý ve onlarý öptü. Eþi de
gelince hep birlikte gölgeliðin altýna oturdu-
lar. 

Eþi, yanýnda getirdiði yemekleri çýkardý.
Hep birlikte yemeye baþladýlar. Yemekten
sonra öðle namazýný kýldýlar. 
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Bir süre dinlenip hava serinleyince tarlada
çalýþmaya baþladýlar. Abdullah, çocuklarýnýn
yorulmasýný istemiyordu ama onlar anne ve
babalarýna yardým etmeyi çok seviyordu.
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Hep birlikte tarladaki taþlarý ve yabanî
otlarý temizlediler. Ardýndan küçük küçük
çukurlar kazýp bu çukurlara meyve fidanlarý
diktiler. Abdullah fidanlarý dikerken çocuk-
lar küçük kaplarla, onlarýn dibine su dökü-
yorlardý. 

Vakit iyice ilerlemiþ, güneþ kýzýl renge
bürünmeye baþlamýþtý. Akþam olmadan eve
dönebilmeleri için fazla gecikmeden yola çýk-
malarý gerekiyordu. Eþyalarýný toparlayýp yo-
la çýkmak üzere hazýrlandýlar.

14



Abdullah, o sýrada ilerideki yolda devesiy-
le giden bir adam gördü. Komþusu olan bu
adam da çok çalýþkan bir insandý. O da ken-
di tarlasýna her gün devesiyle gelirdi. Akþam
olunca malzemelerini ve ürünleri devesine
yükleyerek evine dönerdi. Ýþte yine devesine
binip evine gidiyordu.
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Komþusunu seyrederken Abdullah eþine: 

– Keþke bizim de bir devemiz olsaydý, de-
di. 

Ailece çok yorulmuþlardý. Bütün gün ça-
lýþtýktan sonra eve yük taþýmak çok zor olu-
yordu. Oysa bir develeri olsaydý, onunla hem
eþyalarýný hem de çocuklarýný taþýyabilirdi. O
sýrada eþi de ayný þeyleri düþünüyordu. Ab-
dullah’a:

– Bir deve almamýz mümkün deðil mi,
diye sordu. 

– Hayýr, dedi Abdullah ümitsizce. Ko-
yunlarýmýzýn hepsini satsak bile bir deve al-
maya yetmez. Baþka gelirimiz de yok. 

Eþi ona hak vermiþti. Ama yine de ümit-
siz deðildi:

– Neyse, belki þimdi bir deve almaya gü-
cümüz yetmiyor, ama dua edip çalýþmaya de-
vam edelim. Belki Allah bir gün bize de bir
deve nasip eder, dedi. 
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Abdullah da eþinin düþüncelerine katýldý-
ðýný gösterecek þekilde baþýný salladý. Sonra
evlerine doðru yola çýktýlar.

Ertesi gün Abdullah ve ailesi sabah eza-
nýyla uyanmýþtý. Sabah namazýný kýldýktan
sonra birlikte kahvaltý yaptýlar. Abdullah
kahvaltýdan sonra eþine ve çocuklarýna: 

– Ben bugün Medine’ye Peygamberimizi
görmeye gideceðim. Koyunlarla siz ilgilenin,
dedi. 
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Eþi:

– Ben de seninle gelip Peygamberimizi
görmek ve O’nun sohbetini dinlemek ister-
dim, ama þu anda gelemiyorum. Sen Pey-
gamberimize selâm ve hürmetlerimi iletir
misin? dedi.

Abdullah evinden ayrýlýp birkaç saat son-
ra Medine’ye geldi. Peygamber Efendimizin,
Mescid-i Nebevi’de arkadaþlarýyla sohbet et-
tiðini öðrendi. Peygamber Efendimizin ya-
nýnda Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve
diðer arkadaþlarý vardý. Allah Resûlü, yanýna
gelenlerin dertlerini dinliyor, elinden geldi-
ðince onlara yardýmcý olmaya çalýþýyordu. 

Abdullah mescidin avlusuna girdi. Pey-
gamberimize ve arkadaþlarýna selâm verdi.
Onlar da selâma güler yüzle karþýlýk verdiler.
Abdullah, Peygamberimize eþinin selâm ve
hürmetlerini  de iletti.

Peygamber Efendimiz de Abdullah’a eþi-
nin ve çocuklarýnýn nasýl olduðunu, sonra da
bir ihtiyacý olup olmadýðýný sordu. Ýhtiyacý
sorulunca Abdullah’ýn aklýna bir gün önce
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eþiyle arasýnda geçen konuþmalar geldi. Bir
deveye çok ihtiyacý vardý ama bu ihtiyacýný
Peygamber Efendimize söyleyip söyleme-
mekte kararsýzdý. Peygamberimizin merakla
gözlerine baktýðýný görünce söylemeye karar
verdi:

19



– Ey Allah’ýn Resûlü, bir deveye çok ihti-
yacým var. Ama param yetmediði için bir
türlü alamýyorum, dedi. Sonra da bir devesi
olursa onunla neler yapacaðýný anlattý.

Peygamberimiz, Abdullah’ý dikkatle din-
ledi. Abdullah heyecanla Peygamber Efendi-
mizin cevabýný bekliyordu. Resûlûllah, kýsa
bir sessizlikten sonra: 
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– Sana bir deve yavrusu verelim, dedi.

Abdullah þaþýrmýþtý. Deve yavrusunu ne
yapacaktý? Ona ne binebilir ne de onunla
yük taþýyabilirdi. Þaþkýnlýðý gidince:

– Teþekkür ederim ama bir deve yavru-
suyla ne yapabilirim ki? Çünkü o ne bizi ta-
þýyabilir ne de yüklerimizi.

Abdullah, Peygamberimizin sözündeki
inceliði tam kavrayamamýþtý. Bunun üzerine
Peygamberimiz Abdullah’a sordu:

– Her deve baþka bir devenin yavrusu de-
ðil midir?

Bu sorunun ardýndan Peygamberimiz ve
arkadaþlarý gülümsediler. Peygamberimiz þa-
ka yapmýþtý. Abdullah’a aslýnda büyük bir
deve verecekti. Fakat o deve de bir baþka de-
venin yavrusu olduðu için “Sana bir deve
yavrusu verelim.” demiþti. 

Peygamber Efendimiz, þaka yaparken bi-
le doðruluktan ayrýlmamýþtý. Peygamberimi-
zin cevabýna daha sonra Abdullah da

21



gülümsedi. Peygamberimiz ona güzel bir de-
ve verdi. 

*   *   *
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BEREKET

Mekke, Müslümanlar tarafýndan fethedil-

miþ, insanlar huzur içinde yaþamaya baþlamýþ-

lardý. Bir gün Peygamber Efendimiz çarþýya

çýkmýþtý. Çarþýda alýþ veriþ yapan insanlarý zi-

yaret ediyordu. Satýcýlarla konuþuyor, herkesin

hâlini hatýrýný soruyordu.
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Çarþýdaki esnafýn mutluluðuna diyecek
yoktu. Herkes Peygamberimizle göz göze
gelebilmek, O’nunla konuþmak, O’nun sesi-
ni duymak için yarýþýyordu.

Bu arada Peygamberimiz gömlek almak
için bir dükkâna yöneldi. Dükkân sahibi O’nu
kapýda karþýladý. Peygamberimiz adama
selâm verdi. Dükkân sahibi de saygýyla O’nun
selâmýna karþýlýk verdi. Peygamberimiz, bir
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gömlek beðendi ve fiyatýný sordu. Dükkân
sahibi:

– Dört dirhem, dedi. 

Peygamber Efendimiz gömleðin parasýný
ödedi. Tam dükkândan dýþarý çýkmýþtý ki bir
sahabiyle karþýlaþtý. Sahabi Medineliydi. Fa-
kir olduðu her hâlinden belliydi. Üzerinde
eski bir gömlek vardý.
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– Ya Resûlüllah! Üzerimdeki gömleðim
çok eski. Yenisini alacak param da yok. Eliniz-
deki gömleði bana verir misin? Ona çok ihti-
yacým var, dedi. 
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Peygamber Efendimiz kendisinden yardým
isteyen hiçbir insaný eli boþ çevirmemiþti. Az
evvel kendisi için aldýðý gömleði sahabiye ver-
di. Sahabi, teþekkür ederek sevinç içinde ora-
dan ayrýldý. 

Peygamber Efendimiz de onun arkasýn-
dan gülümseyerek baktý. Sonra tekrar dük-
kâna girdi. Ayný gömlekten bir tane daha
alarak dýþarý çýktý. Yanýnda iki dirhemi kal-
mýþtý. Yürümeye baþladý. Biraz ilerlemiþti ki
bir aðlama sesi duydu. 

Sesin geldiði tarafa bakýnca bir duvarýn
dibinde küçük bir kýz çocuðu gördü. Kýz-
caðýz hýçkýrýklarla sarsýlýyordu. Aðlamaktan
gözleri kýzarmýþtý. Hiçbir çocuðun üzülmesi-
ne dayanamayan Peygamber Efendimiz he-
men onun yanýna gitti. Baþýný okþadý, göz-
yaþlarýný sildi. Ona niçin aðladýðýný sordu.

Çocuk aðlamaktan konuþamýyordu. Bir
süre sonra sakinleþince Peygamber Efendimize:

– Ben bir evde hizmetçiyim. Ev sahibim
bana un almam için iki dirhem vermiþti. Ama
ben onu kaybettim. Bunun için aðlýyorum,
diye cevap verdi. 
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Peygamber Efendimiz:

– Senin annen, baban yok mu, diye sordu.

– Var efendim. Ama çok fakir olduklarý
için beni baþka bir ailenin yanýna verdiler.
Þimdi ben onlarýn evinde mutfak iþlerini
yapýyorum. Evi temizliyorum. Koyunlara su
ve yem veriyorum.
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Peygamberimiz bu duruma çok üzüldü.

Cebinde kalan son iki dirhemi de çocuða ve-

rerek:

– Bununla istediðin unu al, dedi. 
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Fakat çocukcaðýz aðlamaya devam edi-
yordu. Peygamberimiz:

– Kaybettiðin iki dirheme yeniden ka-
vuþtun. Hâlâ niçin aðlýyorsun yavrum, diye
sordu.

– Elimdeki parayý düþürünce çok aradým.
Parayý ararken de eve geç kaldým. Evdekile-
rin bana kýzmalarýndan korkuyorum, diye
cevap verdi. 

Bunun üzerine Peygamberimiz:

– Korkma yavrum, gel benimle, dedi.

Sonra birlikte un aldýlar ve çocuðun evi-
nin yolunu tuttular. Çocuk, baþýna neler ge-
leceðini merak ediyordu. Bir yandan da Pey-
gamberimize evin  yolunu tarif ediyordu. Bir
süre sonra eve vardýlar.

Çocuk yavaþça kapýyý çalarken Peygam-
berimiz de selâm verdi. Fakat kapý açýlmadý.
Kýz ikinci kez kapýyý çaldý. Yine kimse gel-
meyince üçüncü defa kapýyý çaldý. Bu kez ev
sahipleri koþarak kapýya geldiler ve:
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– Ya Resûlûllah hoþ geldiniz. Siz buraya
kadar niçin zahmet ettiniz, dediler.

Peygamberimiz:

– Þu kýzcaðýz parasýný kaybetmiþti. Bir de
geç kaldým diye korkuyordu. Ben de onun
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üzülmesini istemedim. Onu size kadar getir-
dim, dedi.

Ev sahibi:

– Ya Resûlûllah, sizin buraya kadar gelip
evimizi þereflendirmenize bu kýzcaðýz sebep
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oldu demek ki, diyerek sözlerine devam etti:
– Siz çarþýda onu gördüðünüz için evimi-

ze kadar geldiniz. Bizi çok mutlu ettiniz.
Madem bu çocuðun durumu sizi çok üzmüþ.
Ben artýk bu kýzcaðýza hizmetçilik yaptýrma-
yacaðým. O artýk istediði zaman istediði yere
gidebilir, dedi.
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Çocuk bu duruma çok sevinmiþti. Mutlu-
luktan adeta uçuyordu. Hem Peygamberi-
mizi tanýmýþtý, hem de artýk hizmetcilik yap-
mayacaktý. Peygamber Efendimiz oradan ay-
rýlmadan önce þunlarý söyledi:

– Allah’ýn bana nasip ettiði on dirhem ne
kadar bereketliymiþ. Allah, onunla Peygam-
berine ve Medineli bir fakire birer gömlek
giydirdi. Bir kýz çocuðunu sevindirdi. Þüphe-
siz sonsuz gücü ile ihtiyaçlarýmýzý karþýlayan,
bize çeþit çeþit nimetler veren Allah’týr. 

*   *   *
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TALÝHLÝ ÇOCUK

Þeyma, dar sokaklardan dalgýn dalgýn yü-
rüyerek geçti. Caminin yanýna vardýðýnda
henüz sabahýn çok erken saatleriydi. 

Az önce doðan güneþ ortalýðý aydýnlatma-
ya baþlamýþtý. Buna raðmen caminin çevresi
ve avlusu çok kalabalýktý. Çünkü o gün Müs-
lümanlar için çok önemli bir gündü. O gün,
bir bayram günüydü.
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Bütün çocuklar, haftalardýr bu güzel
günün gelmesini heyecanla bekliyorlardý.
Hepsi erkenden kalkmýþ, en güzel elbiseleri-
ni giymiþti. 

Erkek çocuklar babalarýyla birlikte cami-
ye gidiyorlardý. Az sonra kýlýnacak bayram
namazýndan sonra bayram þenliði baþlaya-
caktý.  
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Herkes ne yapacaðýný biliyor, nereye git-
mesi gerekiyorsa oraya gidiyordu. O kala-
balýk içinde bir tek Þeyma ne yapacaðýný bil-
miyordu sanki. 

Þeyma, sessizce çevresine bakarken az
ötede duran bir babayla oðlunu gördü. Ba-
basý oðluna birazdan kýlýnacak bayram na-
mazýný anlatýyordu. 
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Þeyma, kendi yaþlarýndaki o çocuða ve ba-

basýna uzun uzun baktý. “Ah ne olurdu þimdi

benim de babam yanýmda olsaydý.” diye ge-

çirdi içinden.

Babasý yanýnda olsaydý, kendisi de diðer

çocuklar gibi babasýnýn elinden tutarak ge-

zerdi. Onlar gibi bayramýn tadýný çýkarýrdý. 

Þeyma, henüz dokuz yaþýndaydý. Babasý

önceki sene yapýlan savaþta þehit olmuþtu. O

günden beri hep üzüntü içinde yaþamýþtý.

Annesi baþka bir adamla evlenmiþti. Bekle-

diði sevgiyi üvey babasýndan bir türlü bula-

mamýþtý. 

Bu yüzden her gün ilk fýrsatta evden dý-

þarý çýkardý. Gündüzleri vaktini evin dýþýnda

geçirirdi. Ýþte bu bayram sabahýnda da er-

kenden evden çýkmýþtý. 

Þeyma, bunlarý düþünürken kalabalýk

içinde bir hareketlenme olduðunu fark etti.

Ýnsanlar bir kiþiye doðru yönelmiþlerdi. 
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Ýnsanlarýn saygýyla yol verdikleri ve arka-
sýndan yürüdükleri bu kiþi kimdi acaba? 

Þeyma, gelen kiþiyi görebilmek için kala-
balýðýn içine baktý. Yüzünü görünce O’nun
Peygamber Efendimiz olduðunu anladý. 
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Daha önce, Peygamberimizi daha önce
birkaç kez uzaktan görmüþtü sadece. O’nu,
ilk defa bu kadar yakýndan görüyordu.
Peygamberimizin kalabalýk içinde hemen
fark edilen tertemiz bir yüzü vardý. 

Bütün Müslümanlar gibi babasý da Pey-
gamber Efendimizi çok severdi. O’nu onlara
sýk sýk anlatýrdý ve anlatýrken de çok duygu-
lanýrdý. 

Bayram namazý kýlýndýktan sonra camide-
ki insanlar dýþarýya çýkmaya baþladýlar. Her-
kes güler yüzle birbirinin bayramýný kutlu-
yordu. Çocuklar babalarýnýn yanýndan ayrýl-
mýyor, bu mutlu aný babalarý ile paylaþýyor-
lardý. 

Þeyma, bir kez daha babasýný hatýrlamýþtý.
Þimdi babasý yanýnda olsaydý hiç býrakma-
mak üzere doyasýya sarýlýrdý ona. 

Babasý ona yeni elbiseler, türlü þekerler,
yiyecekler almasa da olurdu. Yanýnda olmasý
yeterdi onun için. 
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Bunlarý düþünürken Þeyma göz yaþlarýna

hakim olamamýþ, aðlamaya baþlamýþtý. Yaný

baþýndaki duvarýn dibine çökmüþ, aðlýyordu. 

Böyle kalabalýk bir ortamda kimsenin

kendisini fark edeceðini düþünmüyordu. Fa-

kat kendisine doðru yaklaþan birinin olduðu-

nu fark etti. 

Baþýný kaldýrýnca Sevgili Peygamberimizin

kendisine doðru geldiðini gördü. 
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Birden heyecanlandý. Kendisine bir þey mi
söyleyecekti acaba? Þeyma gözyaþlarýný sil-
meye çalýþýrken Peygamber Efendimiz, ona
doðru eðildi ve yumuþak bir sesle:

– Yavrum sen niçin aðlýyorsun böyle, diye
sordu. 

Þeyma heyecanlý bir ses tonuyla kesik ke-
sik konuþarak cevap vermeye çalýþtý:

– Efendim, babam... Babamý özledim de
onun için, diyebildi.

– Babaný mý özledin? Peki baban nerede
yavrum, diye sordu Peygamber Efendimiz.

– Babam geçen seneki savaþta þehit oldu.
– Peki annen nerede, dedi Allah Resûlü.
– Þey... Annem baþka biriyle evlendi.

Üvey babam beni pek sevmiyor. Keþke þimdi
babam yaþýyor olsaydý...

Þeyma, bunlarý söyledikten sonra daha
fazla dayanamamýþ, yine aðlamaya baþlamýþtý.

Peygamber Efendimiz onun baþýný þefkat-
le okþadýktan sonra:
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– Yavrum, benim baban, Aiþe’nin de an-
nen olmasýný ister misin, diye sordu. 

Þeyma, duyduklarý karþýsýnda çok þaþýr-
mýþtý. Bir an ne diyeceðini bilemedi. Sonra: 

– Ýsterim, isterim tabi ki, dedi heyecanla.

Peygamberimiz, onu evine götürdü. Haz-
reti Aiþe, Þeyma’ya yeni elbiseler giydirdi,
saçlarýný taradý, ona güzel kokular sürdü. 

Þeyma, o bayram günü dünyanýn en mut-
lu çocuklarýndan biri olmuþtu. 

Mahallede oynayan arkadaþlarýnýn yanýna
giderken âdeta sevinçten uçuyordu.

*   *   *
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