


a

KIR ÇÝÇEKLERÝ

Yazan 
Ahmet TÜRKMENOÐLU



b

Copyright © Muþtu Yayýnlarý

Bu kitaptaki metin ve resimlerin, tamamýnýn ya da

bir kýsmýnýn, kitabý yayýnlayan þirketin önceden yazýlý izni

olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi

bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý ve

depolanmasý yasaktýr.

Peygamberimizden Hatýralar -3-

KIR ÇÝCEKLERÝ

Proje Editörü: Osman KAPLAN

Akademik Ýnceleme: Muhittin KÜÇÜK, Dr. F.Muharrem YILDIZ

Çizimler: Logistic ART Sanat Destek Evi

Dizgi ve Grafik: MUÞTU Grafik, Hasan AYDIN

Film ve Kapak: SGSM

ISBN: 975-8968-38-6

Basým Yeri ve Yýlý:  Çaðlayan Matbaasý  Tel. 0232 252 20 96

Kasým 2004

Genel Daðýtým: Gökkuþaðý Pazarlama ve Daðýtým 

Alayköþkü Cad. Nu.:12 Caðaloðlu / ÝSTANBUL 

Tlf.: (0212) 519 39 33 (pbx)  Fax: (0212) 519 39 01

MUÞTU YAYINLARI

Bulgurlu Mah. Libadiye Cad. Haminne Çeþmesi Sok. Nu.:20 

34696 Üsküdar / ÝSTANBUL 

Tlf.: (0216) 522 11 30  Fax: (0216) 520 24 90

www.mustu.com



c

1

14

KIR
ÇÝÇEKLERÝ

EN GÜZEL
TÝCARET

30 ESÝR
MÝSAFÝR

ÝÇÝNDEKÝLER



d

KIR ÇÝÇEKLERÝ



Medine'ye uzakça bir yerde, çölün ortasýnda
küçük, þirin bir köy vardý. Her yeri kupkuru
olan sýcak çölün aksine, bu köyde bolca su
bulunurdu. Bu sebeple orada çok çeþitli aðaç-
lar yetiþtirilebiliyordu. Köy halký en çok da
hurma aðacý yetiþtiriyordu. Hemen her evin
bahçesinde hurma aðacý vardý. Köyün kerpiç-
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ten yapýlmýþ evleri hurma aðaçlarý arasýnda
âdeta kayboluyordu. Her aile mevsimi gelince
hurmalarýný toplar ve Medine'deki pazarda sa-
tardý. Kazandýklarý parayla da evlerinin ihti-
yaçlarýný karþýlarlardý. 

Köydeki insanlarýn çoðu bir yandan da hay-
vancýlýkla uðraþýyordu. Çobanlar her sabah ko-
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yun sürülerini köyün hemen yakýnýndaki kýrla-
ra götürür, akþama doðru tekrar köye getirir-
lerdi. Köy halký geçimlerini saðlamak için bu
koyunlarýn sütünü ve sütten yaptýklarý peynir-
leri de satarlardý. 

Köyün bütün insanlarý birbirini çok severdi.
Herkes Peygamber Efendimizden öðrendiði gi-
bi sýk sýk bir araya gelir, birbirinin iþlerine
yardým ederdi. Medine'ye yolu düþenler, Pey-
gamberimizden yeni öðrendikleri her þeyi bil-
meyenlere öðretirlerdi.

Köyün bu güzel insanlarýndan biri de
Zâhir'di. Kerpiçle ve taþlarla örerek yaptýðý kü-
çük bir evde yaþýyordu. O da bütün köylüler
gibi Medine'deki pazarda ürünlerini satarak
geçimini saðlýyordu. Köyde yaþayan diðer
Müslüman kardeþleri gibi o da Peygamber
Efendimiz Hazreti Muhammed'i çok seviyor,
O'na çok saygý duyuyordu. Her zaman "Bize
Ýslâm dinini O öðretti. Allah'ýn izniyle bizi bir-
birini seven, birbirini hiç kýrmayan insanlar
hâline getirdi." diyordu. 
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Zâhir, Medine'ye, pazara gideceði günleri
hep sabýrsýzlýkla beklerdi. Çünkü Medine'ye
her gidiþinde, önce Peygamber Efendimizin
yanýna gider, O'na topladýðý kýr çiçeklerinden
ve meyvelerden hediye ederdi. Peygamber
Efendimiz de ona çeþitli hediyeler verir, Zâhir
bundan dolayý çok mutlu olurdu. 

4



Yine bir bahar mevsimiydi. Köylülerin
ürünlerini satma zamaný gelmiþti. Medine'ye
gidilecekti. Zâhir her zamanki gibi çok heye-
canlýydý. Peygamber Efendimizi uzun zaman-
dýr görmemiþ ve çok özlemiþti. Yola çýkacaðý
günden önceki akþam, sepetini hazýrlayýp er-
kenden yattý. Sabah da erkenden kalkýp ailesiy-
le vedalaþarak yola koyuldu. 

Peygamber Efendimizi göreceði için çok se-
vinçliydi. Hem ürünlerini satýp evinin ihtiyaç-
larýný karþýlayacak hem de çocuklarýna ve eþine
hediyeler alacaktý. Böyle hayallere dalmýþ bir
þekilde epeyce yürüdü. Vakit oldukça ilerlemiþ
ve Zâhir iyice yorulmuþtu. Konaklayýp dinle-
necek bir yer aramaya baþladý. Az ileride küçük
bir aðaç gördü. Aðacýn altýna varýnca sepetini
omzundan indirip yere koydu. Azýk torbasýný
açtý. Sabah yola çýkarken eþinin torbaya koydu-
ðu peynir ve ekmekle karnýný doyurdu. Sonra
biraz dinlenmeye karar verdi. Bu sýrada Pey-
gamber Efendimize götüreceði çiçekleri düþü-
nüyordu. Kendi kendine "O'na yine en güzel
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çiçeklerden götürmeliyim." dedi.  
Ayaða kalkýp, etrafýna bakýndý. Biraz ileride

bir kayalýk vardý. Çoðu zaman o kayalarýn göl-
gesinde büyüyen çiçekler olurdu. Sepetini
omuzlayýp, oraya kadar yürüdü. Gerçekten de
orada yeni yaðan bahar yaðmurlarýyla renk
renk çiçekler yetiþmiþti. 

Aradýðýný bulduðu için çok sevinçliydi. He-
men oracýkta topladýðý çiçeklerle rengârenk bir
demet yaptý. Sonra da onu dikkatlice sepete
koydu. Demetindeki tek bir çiçeðin bile yolda
giderken zarar görmesini istemiyordu. Çünkü
onlarý Peygamber Efendimize götürecekti. O
güzel insan her þeyin en güzeline lâyýktý. Tek-
rar yola koyuldu. 

Medine'ye varýr varmaz önce Peygamberi-
mizin evine doðru yöneldi. Hem çok sevinçli
hem de çok heyecanlýydý. Evin önüne gelince
hemen kapýyý çaldý ve içeri girmek için izin is-
tedi. Peygamberimizin yanýnda arkadaþlarý da
vardý. Zâhir'i içeri davet etti. Zâhir de selâm
vererek eve girdi ve sepetini yere koydu. Sonra
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da sepetten çýkardýðý çiçekleri ve meyveleri
Peygamberimize hürmetle sundu. 
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Peygamber Efendimiz çok memnun olmuþ-

tu. Çiçekleri kokladý. Sonra Zâhir'e teþekkür

edip, onun için dua etti. Ardýndan da ona çeþit-

li hediyeler verdi. Peygamberimizin yanýnda ol-

mak öyle güzeldi ki Zâhir oradan ayrýlmayý hiç

istemiyordu. Ama hep orada kalamazdý. Bir

süre sonra izin isteyerek Peygamberimizin

evinden ayrýldý. Pazarýn yolunu tuttu.

Pazara varýnca doðruca her geldiðinde dur-

duðu yere gitti. Sepetinden temiz ve geniþ bir

örtü çýkarýp güzelce yere serdi. Yanýnda getir-

diði meyveleri ve peynirleri onun üzerine düz-

günce sýraladý. Müþterilerini beklemeye baþ-

ladý. 

Pazara Zâhir'den daha erken gelen satýcýlar

da vardý. Bazý müþteriler ihtiyaçlarýný onlardan

almaya baþlamýþlardý. Bu arada vakit ilerlemiþ,

pazar yeri yavaþ yavaþ kalabalýklaþmýþtý. 
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Zâhir'in ürünlerine bakan müþteriler de
oluyor, o da onlarla ilgileniyordu. Tam bu sýra-
da arkasýndan uzanan bir çift el gözlerini ka-
pattý. Zâhir birden öyle þaþýrmýþtý ki hiçbir þey
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göremiyordu. Heyecanla:
– Kim o, dedi. 
Çok meraklanmýþtý. Tam o sýrada Zâhir'in

gözlerini kapatan kiþi arkasýndan seslendi:
– Bu köleyi kim satýn almak ister?
Zâhir sesi hemen tanýmýþtý. Bu, Peygamber

Efendimizin sesiydi. Kendisine þaka yapýyordu.
Efendimizin bu þakasýna karþýlýk Zâhir de bir
þaka yapmak istedi ve:

– Boþuna yorulmayýn Efendim! Benim gibi
çirkin birini kimse almaz, dedi.

Zâhir'in yüzü birçok kiþiye göre çirkindi.
Ama o, bu çirkinliði dert etmiyordu. Zâhir'in
bu sözü üzerine Peygamberimiz ellerini yüzün-
den çekti ve þöyle dedi: 

– Ey Zâhir! Dýþtan bakanlara göre çirkin
görünsen de Allah katýnda senin deðerin çok
büyüktür.

Peygamberimizin bu sözünü duyunca
dünyalar Zâhir'in olmuþtu. Çok ama çok sevin-
miþti. Çünkü bu sözü söyleyen Allah'ýn pey-
gamberiydi. 
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Bu, Zâhir için paha biçilemez bir hediyeydi. 
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O sýrada sadece Zâhir deðil, pazardaki her-
kes çok sevinçliydi. Çünkü Peygamber Efendi-
miz pazarý ziyarete gelmiþti. Bir süre sonra da
Zâhir'in yanýndan ayrýlýp, pazarý dolaþmaya de-
vam etti. Zâhir, Peygamber Efendimiz gözden
kayboluncaya kadar O'nun arkasýndan baktý. 
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Ýyice dalmýþtý. Bir müþterinin sesiyle kendi-
ne geldi. Adamcaðýz ona sattýðý peynirin fi-
yatýný soruyordu. Fakat onun aklý sattýðý þey-
lerde deðil, hâlâ Peygamber Efendimizdeydi. 

Zâhir öðleye doðru pazara getirdiði ürünle-
rin satýþýný bitirmiþti. Evinin ihtiyaçlarýný ve ai-
lesine götüreceði hediyeleri alýp sepetine koy-
du. Öðleden sonra sevinçli bir þekilde köyünün
yolunu tuttu. Eve elleri dolu gidiyor olmaktan
dolayý mutluydu. Ama bir yandan da Peygam-
ber Efendimizden ayrýldýðý için üzülüyordu. 

Sonra kendi kendini teselli etti. Peygambe-
rimiz, Zâhir'e "Allah katýnda senin deðerin çok
büyük." demiþti. Zaten bir insan için en önem-
li olan þey de bu deðilmiydi.
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EN GÜZEL TÝCARET
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Medine þehrinde insanlar ticaret yaparak ya
da tarýmla uðraþarak geçimlerini saðlýyordu.
Zeyd bin San'a da ticaret yaparak geçinen bir
Yahudi idi. O, daha çok altýn, gümüþ gibi de-
ðerli þeyler alýp satýyordu. 

Zeyd, ticaretin yaný sýra kitap okumayý da
çok severdi. Özellikle de kendi dinlerinin ki-
tabý olan Tevrat'ý çok okurdu. Onun diðer Ya-
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hudiler arasýnda saygýn bir yeri vardý. Zeyd, ta-
rihî konularda birçok kitap okumuþtu. Özellik-
le peygamberler hakkýnda geniþ araþtýrmalar
yapmýþtý. 

Bu araþtýrmalar sonucunda peygamberlerin
doðruluk, güvenilir olmak, yumuþak huyluluk
gibi bir çok özelliðini öðrenmiþti. Ayrýca oku-
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duðu kitaplarda son peygamber olan Hazreti
Muhammed'den ve O’nun özelliklerinden bah-
sedildiðini de görmüþtü.

O zamanlar Peygamberimiz, Mekke’ de idi.
Henüz Medine'ye hicret etmemiþti. Bununla
beraber Peygamber Efendimizin insanlara an-
lattýðý yeni din her yerde duyulmuþtu. 

Zeyd, bu konuyu merakla araþtýranlarýn
baþýnda geliyordu. Peygamber Efendimizin
Mekke'deki akrabalarýna ve arkadaþlarýna
O'nun hakkýnda pek çok þey sormuþtu. 

Zeyd'in konuþtuðu herkes Peygamberimi-
zin güvenilir, dürüst biri olduðunu söylemiþti.
Bunlarý duydukça meraký Zeyd’in daha da
artýyordu. Peygamberimizi bir an önce görmek
istiyordu. Herkesten duyduðu, kitaplardan
okuduðu peygamberlerin özelliklerini kendi
gözleri ile görmeliydi. 

Ancak Medine'den Mekke'ye develerle gi-
dip gelmek çok uzun zaman alýyordu. Zeyd de
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kendi iþlerini býrakamadýðý için bir türlü Mek-
ke'ye gidememiþti. Böylece iki yýl geçmiþti.

Zeyd bir gün Müslümanlarýn Medine'ye
hicret ettiklerini duydu. Peygamber Efendimiz
ve arkadaþlarý Mekke'deki baskýlar yüzünden
orayý terk ediyorlar ve Medine'ye geliyorlardý. 

Zeyd bunu duyunca çok sevindi. Müslü-
manlarýn peygamberi Hazreti Muhammed'i
daha yakýndan tanýyabilecekti. Nihayet Pey-
gamberimiz de Medine'ye geldi. 

Zeyd b. San'a o günden sonra fýrsat bulduk-
ça Peygamberimizi takip etmeye baþladý. Çarþý-
da, pazarda, yolda her yerde onu dikkatli bir þe-
kilde izliyordu. O'nun insanlara nasýl davrandý-
ðýný, onlarla nasýl konuþtuðunu seyrediyordu.
Alýþveriþ yaptýðý insanlarla konuþuyordu.

Zeyd, Peygamberimizin birçok özelliðini kendi
gözleriyle görmüþtü. O'nda gördüðü bütün dav-
ranýþlar týpký kitaplarda okuduðu gibiydi. Peygam-
berimizin üstün ahlâkýna þahit olmuþtu.
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O’nun doðruluðuna, dürüstlüðüne, güvenilirli-
ðine ve adaletine hayran kalmýþtý. Ancak kendi di-
ninin kutsal kitabý olan Tevrat'ta okuduðu özellik-
lerden birini Peygamber Efendimizde henüz göre-
memiþti. 
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Bu özellik yumuþak huyluluk, yani çabuk kýz-
mamak, insanlara yumuþak davranmak, sabýrlý ol-
maktý. Zeyd bu özelliðe de þahit olabilmek için fýr-
sat kolluyordu. Kendi kendine:

“Eðer o peygamberse mutlaka bu özellik de
O'nda vardýr.” diyordu. Bu niyetle Peygamberimizi
izlemeye devam etti. 

Günlerden bir gün birkaç fakir insan, Peygam-
ber Efendimizin yanýna gelerek ondan yardým iste-
di. Ancak Peygamberimizin parasý yoktu. Zaten o
her zaman bütün malýný ve parasýný ihtiyacý olanla-
ra daðýtýrdý. O gün de kendi parasý olmadýðý için
borç para aramaya baþladý. 

Bu durumu gören Zeyd, “Ýþte aradýðým fýrsat
geldi.” diyerek Peygamberimizin yanýna gitti. Kýsa
bir görüþmeden sonra O'na borç verebileceðini
söyledi. 

Peygamberimiz ondan otuz dirhem borç
aldý. Ancak borcunu hurma olarak ödeyebile-
ceðini söyledi. Zeyd de bu teklifi kabul etti.
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Ardýndan da borcun ödeneceði tarih belirlendi.
Birbirleriyle anlaþarak ayrýldýlar.

Peygamberimiz, aldýðý parayý geciktirme-
den muhtaç insanlara daðýttý. Zeyd ise borcu-
nu isteyeceði günü beklemeye baþladý. Çok
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sabýrsýzlanýyordu. Günler birbirini kovaladý.
Zeyd'in alacaðýný isteyeceði tarihe bir gün
kalmýþtý. 

Zeyd, Peygamberimizi kýzdýrmak için süre
dolmadan alacaðýný istemeye karar verdi.
Böylece O'nun ne kadar sabýrlý olduðunu ölçe-
bilecekti. 
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Bu düþüncelerle evinden ayrýldý. Bir süre
yürüdükten sonra Peygamberimizin evine
vardý. Ýzin isteyip içeri girdi. Peygamberimizin
yanýnda en yakýn arkadaþlarýndan Hazreti
Ömer vardý. Zeyd kýzgýn bir sesle:

– Ey Muhammed bana olan borcunu öde,
hakkýmý ver. Zaten borcunu ödememek  sizin
soyunuzun âdetidir, diye baðýrarak alacaðýný is-
tedi. Sonra da Peygamber Efendimizin nasýl ce-
vap vereceðini merakla beklemeye baþladý.

Peygamberimiz Efendimiz ise onu dikkatle
ve sabýrla dinledi. Ona hiç kýzmadý. Ancak
Hazreti Ömer, Zeyd'in bu kabalýðýna daha faz-
la dayanamadý:

– Ey Yahudi, vallahi Peygamber Efendimizin
evinde olmasaydýk dayaðý hak etmiþtin, dedi. 

Zeyd, Hazreti Ömer'e hiçbir þey demedi.
Çünkü o asýl Peygamberimizin nasýl karþýlýk
vereceðini görmek istiyordu. Hazreti Ömer'in
tepkisi üzerine Peygamberimiz:
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– Ey Ömer sakin ol! Allah seni affetsin.
Senden baþka türlü davranmaný beklerdim.
Sen bana borcumu güzellikle ödememi söyle-
meliydin. Ona da alacaðýný nazikçe istemesini
tavsiye etmeliydin, dedi.

Bu sözler karþýsýnda Zeyd'in, Peygamberi-
mize olan hayranlýðý bir kat daha arttý. Çünkü
kendisinin yaptýðý kabalýk Peygamberimizin
nezaketini bozmamýþtý. Böylece Zeyd, Tev-
rat'ta okuduðu bir özelliðe daha þahit olmuþtu. 

Kýsa süren bir sessizlikten sonra Peygambe-
rimiz, Zeyd'e: 

– Ey Zeyd, senin alacaðýnýn ödeme günü
yarýndý, dedi. Zeyd bu doðru söze hiç itiraz et-
medi. Çünkü amacýna ulaþmýþtý.

– Tamam ya Muhammed! Yarýný bekleyece-
ðim, dedi.

Peygamberimiz, Hazreti Ömer'e döndü ve
Zeyd'e olan borcunu nasýl ödeyeceðini söyledi:
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– Ey Ömer bu adamý yarýn sabahleyin iste-
diði hurma bahçesine götür. Eðer hurmalarý
beðenirse ona hakkýný ver ve alacaðýndan biraz
daha fazla ver. Verirken de “Sana þu kadar faz-
la veriyorum.” de. Eðer o bahçedekini beðen-
mezse beðeneceði bir baþka bahçeden fazlasýy-
la ver. 

Zeyd, karýþýk duygular içinde Peygamberi-
mizin yanýndan ayrýldý. Yaþadýklarýný düþüne-
rek evinin yolunu tuttu. Dalgýn dalgýn yürür-
ken evine varmýþtý. 

Ertesi gün erkenden kalktý.  Daha sonra
Hazreti Ömer'le buluþacaðý yere gitmek üzere
evinden ayrýldý. Hurma bahçelerinin arasýndan
geçti. Bir süre daha yürüdükten sonra karar-
laþtýrdýklarý yerde Hazreti Ömer'le buluþtular.
Hazreti Ömer, Zeyd'i beðendiði bir hurma
bahçesine götürdü. 

Bahçeye girdiler. Peygamberimizin söyledi-
ði kadar hurmayý Zeyd'in çuvalýna koydular.
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Hazreti Ömer, Zeyd'in çuvalýna biraz da fazla-
dan hurma koydu. Zeyd olanlarý gördükçe iyi-
ce þaþýrýyordu. 

Peygamber kendi borcunu tam zamanýnda
hem de fazlasýyla ödüyordu. Bir gün önce ken-
disine çok öfkelenen Hazreti Ömer de Peygam-
berimizin sözünden hiç çýkmýyordu. Bahçede
hurma aðaçlarýnýn gölgesine oturdu. Hazreti
Ömer de dinlenmek için onun yanýna oturdu. 

Hazreti Ömer'le bir süre sohbet ettiler.
Hazreti Ömer ona Ýslâm dinini anlattý. Zeyd
de Ýslâm dini ve Peygamberimiz hakkýnda aklý-
na takýlan birçok soruyu Hazreti Ömer'e sor-
du. 

Hazreti Ömer, Zeyd'in sorduðu bütün so-
rularý bir bir cevapladý. Zeyd,  sorularýnýn ce-
vabýný aldýktan sonra Müslümanlýðý kabul etti-
ðini Hazreti Ömer'e söyledi.

Hazreti Ömer biraz þaþýrmýþtý. Bir gün önce
Peygamberin yanýna gelip baðýra çaðýra borcu-
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nu isteyen bir Yahudi ertesi gün Müslüman
oluyordu. Zeyd'e bunun sebebini sordu:

– Zeyd! Sen bir gün önce Hazreti Peygam-
berden borcunu istedin. Hem de bir sürü ba-
ðýrdýn çaðýrdýn. Bir gün sonra ise Müslüman
oluyorsun. Neden böyle oldu?
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– Ey Ömer! Sana anlatayým. Medine'ye geldi-
ðinden beri Peygamberimizi takip ettim. Çünkü
O’nun özelliklerini Tevrat’ta okumuþtum. Kitap-
ta yazan bütün özellikleri O'nda gördüm. Ancak
yumuþak huyluluk özelliðini henüz görememiþ-
tim. Dün de ona þahit oldum. Benim baðýrýp
çaðýrmama raðmen O bana hiç kýzmadý. Beni
sabýrla dinledi. Ben de O'nun bir peygamber ol-
duðundan emin oldum. Bunun için Müslüman
oluyorum. Artýk sen de þahit ol. Müslüman olma
þerefine erdiðim için þu hurmalarý ve servetimin
yarýsýný ihtiyacý olanlara baðýþlýyorum.

Hazreti Ömer buna çok sevinmiþti. Heyecan-
la Zeyd'i kucakladý. Onu tebrik etti. Hazreti
Ömer bu haberi vermek için Peygamber Efendi-
mizin yanýna gitti.

Zeyd de ailesi ve yakýnlarýyla bu mutluluðu-
nu paylaþmak istiyordu. Evine varýr varmaz ba-
þýndan geçenleri ailesine anlattý. Ardýndan akra-
balarýna da olanlarý bir bir anlattýktan sonra
onlarý Müslüman olmaya çaðýrdý.

28



Zeyd'in akrabalarý ve dostlarý onun bilgisine
çok güvenirlerdi. O, Müslüman olduysa çok iyi
düþünmüþ demekti. Ýslâm dinini öðrenmek
için ona sorular sordular. Sorulara tek tek ce-
vap vererek onlarý bilgilendirdi. Bu konuþma-
lardan sonra yaþlý bir adam hariç, Zeyd'in
bütün ailesi ve akrabalarý Müslüman oldu. 
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ESÝR MÝSAFÝR
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Peygamberimiz Medine'ye hicret edeli yedi
yýl olmuþtu. Ýslâm dini Medine ve çevresinde
iyice yayýlmýþtý. Peygamberimiz daha fazla in-
sanýn Müslüman olmasýný istiyordu. Bunun
için sekiz devletin baþkanlarýna mektuplar
gönderecekti. Bu mektuplarla onlarý ve ülkele-
rinin insanlarýný güzel dinimiz Ýslâma davet
edecekti.
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Bu düþünceyle mektup gönderilecek hü-
kümdarlar tespit edildi. Elçilere vazifeleri an-
latýldý ve yol hazýrlýklarýný tamamlamalarý is-
tendi. Hazýrlýklar bitince elçiler farklý ülkelere,
farklý hükümdarlara mektup götürmek üzere
yola çýktýlar.
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Mektup gönderilen hükümdarlardan biri de
Sümame  idi. Sümame, Yemame  hükümdar-
larýndandý. Çok genç bir insandý. Soyu sopu
geniþti. Zengin bir ailesi vardý. Çok rahat bir
hayat yaþýyordu. Kýlýk kýyafeti oldukça düz-
gündü. Fakat o kötülüðü ile meþhurdu. Ýçki
içer,  putlara tapar ve insanlarý rahatsýz ederdi.
Medine'nin etrafýnda yaþayan insanlara  çok
kötülük yapmýþtý. 

Günlerce süren yolculuktan sonra  Peygam-
berimizin elçisi Yemame' ye ulaþtý. Hemen Pey-
gamberimizin mektubunu Sümame'ye verdi.
Sümame, böyle bir mektup almaktan çok ra-
hatsýz oldu. Peygamberimizi ve getirdiði dini
küçümsedi.

Mektubu okuduktan sonra iyice kýzýp deli-
ye döndü. Elçiye hakaretler savurdu. Kendi di-
ninin yüceliklerini sayýp durdu. Putlardan
övgü dolu sözlerle bahsetti. Hatta Peygambe-
rimizin kendi ülkesini ele geçirmek istediðini
zannetti. 

Bu mektuptan sonra Sümame, Peygambe-
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rimize ve Ýslâm dinine kin ve nefret duymaya
baþladý. Günden güne Peygamberimize düþ-
manlýðý arttý.

Sonunda süikast yaparak Peygamberimizi
öldürmeye karar verdi. Bu kötü düþüncesini
gerçekleþtirmek için günlerce plânlar yaptý. Ta-
nýnmýþ kâtillerle görüþtü. Artýk gece gündüz
aklý fikri bu iþi nasýl gerçekleþtireceðini düþün-
mekte meþguldü. Yemiyor, içmiyor mektup
gönderen, yeni bir dinden bahseden O kiþiyi
öldürmeyi düþünüyordu. 

Amcalarýndan birisi onu bu  düþüncesinden
vazgeçirdi. Çünkü Peygamberimizin etrafýnda
O’nu çok seven ve O’nun için canýný vermeye
hazýr bir sahabe topluluðu vardý. Hem O ger-
çekten peygamberse Allah O’na zarar verilme-
sine izin vermezdi. Ne kadar plân yapýlýrsa
yapýlsýn kimse O’nun kýlýna bile dokunamazdý.

Ancak Sümame'nin içindeki kin ve düþ-
manlýk bir türlü kaybolmuyordu. Ýçindeki
kötülük duygusu o kadar fazlaydý ki bir gün
Peygamberimizin arkadaþlarýndan birkaç kiþiyi
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yakalayýp þehit etti. Güya böylelikle Peygam-
berimize kötülük etmiþ olacaktý.

Peygamberimiz arkadaþlarýnýn haksýz yere
öldürülmesine çok üzüldü. Onlar için aðladý.
Sümame gerçekten çok kötü bir insandý. Hiç-
bir suçu olmayan insanlarý yakalamýþ ve sadece
Peygamberimizin arkadaþý olduklarý için onlarý
öldürmüþtü. 
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Bunun üzerine Peygamberimiz askerlerine
Sümame'yi mutlaka yakalamalarýný ve ceza-
landýrmalarýný emretti.

Bir gün Sümame Mekke'ye gitmek üzere
yola çýkmýþtý. Yolu Medine yakýnlarýndan geçi-
yordu.

Ayný günlerde Peygamberimiz süvarilerini
birkaç birliðe ayýrarak þehrin çevresinde görev-
lendirmiþti. Çünkü Peygamberimiz bu þekilde
tedbir alarak Medine'yi çevreden gelebilecek
tehlikelerden koruyordu. Birlikler, görevli ol-
duklarý bölgelere daðýldýlar. Her birliðin baþýn-
da bir de komutan vardý.

Askerler görev yerlerinde gezmeye baþ-
ladýlar. Vadileri dolaþtýlar, köylere uðradýlar.
Akþama kadar her tarafý kontrol ettiler. Hiçbir
kötü olayla karþýlaþmadýlar.

Sadece bir süvari birliði görevini tamam-
layýp Medine'ye dönerken birkaç yolcuyla kar-
þýlaþtý. Birliðin komutaný onlara kim olduk-
larýný ve nereden nereye gittiklerini sordu. Fa-
kat bu yolcular kendilerine çok saygýsýz dav-
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ranýp, hakaretler savurdu. Askerler de onlarý
küçük bir kavgadan sonra yakaladýlar. Yakala-
nanlarýn içinde Sümame'nin de olduðunu kim-
se bilmiyordu. Çünkü onu þimdiye kadar hiç
görmemiþlerdi.

Askerler onun ellerini arkasýna baðladýlar.
Ardýndan bir atýn üzerine bindirerek Medine'ye
getirdiler. Ardýndan esiri Peygamberimize gö-
türdüler.

Peygamberimiz onlarý tebessümle karþýladý.
Ardýndan askerlerine:

– Kimi yakaladýðýnýzý biliyor musunuz? O
Sümame’dir, dedi.

Sonra da bu esirin mescitte tutulmasýný  ve
ona misafir gibi davranýlmasýný istedi. Ona
mescidin bir köþesinde yer gösterdiler. 

Sümame  gece gündüz orada kalýyordu. Ca-
mide olup bitenleri dikkatle izliyordu. Sahabe-
ler ona ikram ve iltifatta bulundular. Hâlini
hatýrýný sordular. Peygamberimiz de namazlar-
dan sonra yanýna gelip onunla ilgileniyordu.
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Böylece aradan üç gün geçti. Üçüncü günün
sonunda ikindi namazýndan sonra  Peygamberi-
miz, Sümame'nin yanýna geldi. Onunla bir süre
sohbet etti. Ardýndan da:

– Ey  Sümame! Ne düþünüyorsun, diye sordu.
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Sümame: 
– Gönlümden iyi þeyler geçiyor. Eðer sen

beni öldürürsen bir caniyi öldürmüþ olursun.
Eðer kurtuluþum için para istersen, istediðin
kadar para vereyim.

Bu konuþmadan sonra Peygamberimiz ona
Ýslâm dinini anlattý ve Müslüman olmayý düþü-
nüp düþünmediðini sordu. Sümame:  

– Müslüman olmayý düþünmüyorum, diye
cevap verdi.

Bunun üzerine Peygamberimiz onu  serbest
býraktý ve:

– Korkmadan rahatça memleketine gidebi-
lirsin, dedi.

Sümame buna çok sevindi. Peygamberimi-
ze teþekkür etti.

– Bana çok iyi davrandýn. Sen ve arkadaþ-
larýndan hep saygý ve iyilik gördüm, dedi. Ar-
dýndan da camiden  ayrýldý.

Sümame yolda yürürken  birkaç günde ya-
þadýðý olaylarý düþündü. Cezalandýrýlmayý veya
pazarlarda köle olarak satýlmayý beklerken mi-
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safir edilmiþti. Üstüne üstlük þimdi de serbest
býrakýlmýþtý.

Bu arada epey yol aldýðýnýn farkýna vardý.
Medine'nin dýþýna çýkmýþtý. Bir süre daha yü-
rüdü. Karný açýkmýþ, iyice de susamýþtý. Olduk-
ça  yorulmuþtu. Dinlenecek uygun bir yer ara-
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maya baþladý. Bir tepeyi aþtýktan sonra az ileri-
de çalýlýk  ve hurma aðaçlarý gördü. Kuþlar ora-
ya gelip gidiyordu. Kuþlar oralarda dolaþtýðýna
göre orada su olmalýydý.

Sümame nihayet oraya ulaþtý. Orada küçük
bir pýnar ve önünde de küçük bir havuz vardý.
Sümame elini yüzünü yýkadý. Kana kana su iç-
ti. Daha sonra aðaçlarýn altýnda uykuya daldý.

Aradan epey zaman geçtikten sonra uyandý.
Ýyice dinlenmiþti, karný þimdi daha çok acýk-
mýþtý.

Peygamberimizin verdiði azýðý açtý ve ye-
meye baþladý. Karnýný doyurduktan sonra pý-
narýn baþýna gitti. Ellerini yýkadý ve orada bir
süre daha oturdu. Derin düþüncelere daldý. 

Medine’de gördüklerini ve yaþadýklarýný hiç
unutamýyordu. Çok etkilenmiþti. Müslüman-
larýn ahlâký, doðruluk ve dürüstlükleri. Ona
yaptýklarý iyilikler. Hep birlikte camide namaz
kýlýþlarý. Aralarýndaki dostluk, yardýmlaþma ve
beraberlik hiç gözünün önünden gitmiyordu.

Hele de Peygamberimizin davranýþlarý, iyi-
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likleri, güler yüzü, içtenliði ve misafirperverliði
âdeta onu büyülemiþti.

Kalbinde Peygamberimize, Müslümanlara
ve Medine þehrine karþý engel olamadýðý bir
sevgi belirdi. Bütün bu düþüncelerden sonra
Müslüman olmaya karar verdi. Pýnarda güzel-
ce abdest aldý.
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Ardýndan Medine'nin yolunu tuttu. Koþar
adýmlarla þehre ulaþtý. Doðruca mescide gitti.
Çok heyecanlýydý. Kalbi küt küt atýyordu.
Mescide iyice yaklaþýnca avluda bulunan saha-
beler onu gördüler. “Sümame geliyor, Sümame
geliyor!” diye mescidin içindekilere haber ver-
diler. Onu kapýda karþýladýlar. Sümame  onlara
Peygamberimizi görmek istediðini söyledi. Sa-
habeler durumu Peygamberimize ilettiler.
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Peygamberimiz o sýrada diðer ziyaretçileriy-
le ilgileniyordu. Sümame'yi görünce ona te-
bessüm etti. “Hoþ geldin.” deyip onu yanýna
oturttu. Hâlini hatýrýný sordu.

Kýsa bir sessizlikten sonra Sümame söze
baþladý :

– Ey Muhammed! Þu ana kadar bana sen-
den daha büyük düþman, senin dinin kadar
kötü din ve senin memleketin kadar nefret et-
tiðim bir yer dünyada yoktu. Ancak þimdi bü-
tün bunlar benim için en deðerli ve en sevimli
þeylerdir.

Sümame, bunlarý söyledikten sonra þehâdet
getirerek Müslüman olduðunu ilân etti. Baþta
Peygamberimiz olmak üzere orada bulunan
herkes bu duruma çok sevindi. Hep birlikte
onu kutladýlar.

Sümame, birkaç gün daha Medine'de  kaldý.
Ýslâm dinini iyice öðrendi. Daha sonra akraba-
larýna da Ýslâm  dinini anlatmak üzere Peygam-
berimizden izin alarak memleketine döndü.
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