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Fatih zil sesini duyar duymaz kapýya koþtu.
Kapýyý açýnca birde ne görsün. Arkadaþý Sel-
çuk onu beklemiyor mu? 

– Haydi, Fatih aþaðý gel de oynayalým, de-
di Selçuk heyecanla.  

Fatih:
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– Tamam geliyorum. Diðer arkadaþlar da
gelmiþlerdir. Geç kalmayalým, diyerek koþtu
annesinin yanýna. 

Annesi mutfakta öðle yemeði hazýrlýyordu.
– Anneciðim dýþarý çýkýp oynayabilir mi-

yim?
– Nerede oynayacaksýn?
– Caminin yanýndaki sahada.
– Tek baþýna mý?
– Hayýr anne arkadaþým Selçuk’la birlikte.

Hem pencereden baksana Hakan abi ile diðer
arkadaþlar da gelmiþler. Maç yapacaðýz.

– Ýyi o zaman gidebilirsin. Geç kalma.
– Çok teþekkür ederim anne. 
Fatih sevinçle evinden ayrýldý. Koþarak ar-

kadaþlarýnýn yanýna vardý. Babasýnýn yeni
aldýðý spor ayakkabýlarýný giymiþti. Üstelik
eþofmaný ve futbol topu da yepyeniydi. Arka-
daþlarýnýn yanýna varýnca onlarla selâmlaþtý ve
yeni gelen arkadaþlarý ile de tanýþtý. Hakan
abisi de ona “Hoþ geldin.” dedi.
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Oyun sahasý, cami avlusuna bitiþikti. Ba-
harda çimlenen otlarla saha yemyeþil olmuþtu.
Sahanýn kenarýnda büyük çýnar aðaçlarý vardý.
Çýnar aðaçlarý oldukça iriydi.

Çocuklar eþyalarýný çýnar aðaçlarýnýn
gölgesine koymuþlardý. Bazý çocuklar çimen-
ler üzerinde yatýp yuvarlanýyordu. Bazýlarý da
top sektiriyordu.
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Fatih’le Selçuk, sahanýn kenarýndaki taþlar-
la kale yapýyorlardý. Bu sýrada çocuklarýn çoðu
Hakan abilerinin etrafýna toplanmýþlardý. Ha-
kan, ilköðretim son sýnýfa geçmiþti. Diðer ço-
cuklardan ise henüz beþinci sýnýfý bitiren yoktu.
Fatih’le Selçuk ise üçüncü sýnýfa geçmiþlerdi.
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Çocuklar çok sabýrsýzlanýyor, bir an önce
maça baþlamak istiyorlardý. O sýrada Fatih’le
Selçuk:

– Hakan abi haydi maça baþlayalým, diye
seslendiler.

– Bence de. Haydi o zaman takýmlarý ku-
ralým, dedi Hakan. 

Ardýndan çocuklar eþleþerek takýmlarý kur-
dular. Fatih’le Selçuk ayrý takýmlara düþmüþler-
di. Hakan ise hakemlik yapacaktý.

Nihayet Hakan’ýn baþlama düdüðü ile maç
baþladý. Herkes çok sevinçli ve heyecanlýydý.
Oyun çok hýzlý baþlamýþtý. Ýlk dakikalarda Sel-
çuk bir gol attý. Dakikalar ilerledikçe oyun iyi-
ce kýzýþýyordu. Diðer takýmýn ilk golünü de
Fatih attý. Nihayet birinci devre peþ peþe
atýlan gollerle 4-3 Selçuk’un takýmýnýn galibi-
yeti ile kapandý. 

Ancak ikinci yarýda Fatih’in takýmý 5-4 öne
geçti. Maçýn son dakikalarýnda Selçuk’un
takýmý atýlan bir golle durumu eþitledi. Hake-
min çaldýðý bitiþ düdüðü ile maç 5-5 berabere
bitti.
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Herkes çok yorulmuþtu. Maç biter bitmez
çýnar aðaçlarýnýn gölgesine koþtular. Bazýlarý
da ellerini yüzlerini yýkamak için caminin þadýr-
vanýna gitti.

Hakan saatine baktý ve: 
– Vakit iyice ilerlemiþ, ezan okunmak üze-

re, dedi.
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Fatih:
– Haydi öyleyse camiye gidip abdest

alalým, diye bir teklifte bulundu. Selçuk da:
– Haydi arkadaþlar camiye gidiyoruz, diye

seslendi. 
Bu arada ezan okunmaya baþlamýþtý. Ço-

cuklar abdest alýp camiye girdiler.
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Namazdan sonra gidip tekrar çýnar aðaç-
larýnýn altýna oturdular. Biraz daha dinlendik-
ten sonra çantalarýný açarak getirdikleri yiye-
cekleri çýkarýp yemeye baþladýlar. Yiyecekler-
den birbirlerine de ikram ediyorlardý. 

Hakan: 
– Hey arkadaþlar! Buraya gelin size bir

sürprizim var, diye seslendi. 
Herkes onun etrafýna toplandý. Merakla

Hakan’ýn önündeki büyük torbaya bakýyor-
lardý. Hakan torbayý açtý. Torbanýn içine
bakýnca bir de ne görsünler? Kýpkýrmýzý ki-
razlar durmuyor mu önlerinde. Birlikte iþtah-
la kirazlardan yemeye baþladýlar. Kirazlarý
yerken Fatih:

– Hakan abi, ben ezaný çok seviyorum.
Müezzinin sesi de çok güzel. Ezan okunurken
evde olduðum zaman odamýn penceresini iyi-
ce açýyorum. Odam ezan sesi ile doluyor, dedi.

Selçuk merakla:
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– Sahi Hakan abi ezan nasýl ortaya çýkmýþ?
Ýlk ezaný Peygamberimiz mi okumuþ? Bizlere
anlatýr mýsýn? Diðer çocuklar da:

– Evet biz de merak ediyoruz, diye söze
karýþtýlar. Ezanla ilgili sorular gittikçe ço-
ðalýyordu. Hakan sorularý dinledikten sonra:

– Tamam arkadaþlar. Sormakta haklýsýnýz.
Ama bu konuda benim yeterli bilgim yok.
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Ýsterseniz gidip caminin müezzinini çaðýrayým.
O çok kitap okuyan, fakülte mezunu, bilgili
bir kiþi. Onun ezan hakkýnda çok bilgisi
vardýr. O bize anlatsýn, dedi.

Çocuklar çok sevindiler. Hakan kalkýp ca-
miye gitti. Biraz sonra müezzinle birlikte ar-
kadaþlarýnýn yanýna döndü. Çocuklar onlara
yer açtýlar. Müezzin, sýrtýný çýnar aðacýna
yaslayarak oturdu.

Hakan:
– Hocam arkadaþlar ezanýn nasýl ortaya

çýktýðýný merak ediyorlar. Bizlere anlatýrsanýz
çok mutlu oluruz, dedi.

Fatih:
– Hocam, ezaný çok güzel okuyorsunuz.

Ben ezan dinlemeyi çok seviyorum, diye ekle-
di.

– Çok teþekkür ederim. Ezaný sevmeniz ne
güzel. Öyleyse sizleri daha fazla merakta
býrakmadan ezanla ilgili bildiklerimi anla-
tayým.
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Hicretten önce Mekke’de iken Peygambe-
rimiz ve arkadaþlarý ibadetlerini gizli yapýyor-
lardý. Namazlarýný da cemaatle deðil de tek
baþlarýna kýlabiliyorlardý. Çünkü Mekkeli
müþrikler, Müslümanlarý takip ediyorlar ve
onlara her türlü kötülüðü yapýyorlardý.
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Ancak Medine’ye hicret edince durum de-
ðiþti. Müslümanlar Medine’de özgürlüklerine
kavuþtular. Mekke’deki baskýlardan kurtuldu-
lar. Kýsa sürede orada bir mescit inþa ettiler.
Artýk namaz vakti olunca Müslümanlar mes-
cide gelip namaz kýlabiliyorlardý. 

Bu durum bir süre böyle devam etti. An-
cak bir problem vardý. Namaz vakitlerinin du-
yurulmasý gerekiyordu. 

Bir gün Peygamber Efendimiz namaza
çaðrý konusunu arkadaþlarý ile görüþtü. Top-
lantýda sahabeler tek tek görüþlerini dile
getirdiler. Bazýlarý “Namaz vakti gelince çan
çalalým.” dedi. Bir kýsým sahabe de boru
öttürme teklifinde bulundu. Diðer bir grup da
ateþ yakma fikrini ortaya attý.

Peygamber Efendimiz bütün teklifleri din-
ledi. Ancak çan çalmak, boru öttürmek ve
ateþ yakmak baþka dinlerin âdeti olduðu için
bu tekliflere sýcak bakmadý.
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Bu sýrada Hazreti Ömer’den farklý bir tek-
lif geldi. Hazreti Ömer söz alarak:

– Ya Resûlâllah, halký namaza çaðýrmak için
neden bir kiþi görevlendirmiyorsunuz, dedi.

Peygamber Efendimiz bu teklifi kabul etti.
Orada bulunan Hazreti Bilâl’e dönerek:
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– Haydi kalk ey Bilâl! Namaz için seslen,
diye emretti.

Bunun üzerine Hazreti Bilâl kalktý ve Me-
dine’nin sokaklarýnda dolaþarak:

– Haydin namaza! Buyurun namaza, diye
seslenerek Müslümanlarý namaza davet etme-
ye baþladý. 

Birkaç gün namaza çaðrý bu þekilde yapýldý.
Sonra bir gece sahabeden Abdullah bin Zeyd
bir rüya gördü. Rüyasýnda günümüzde cami-
lerimizde okunan ezan ona öðretilmiþti. 

O gün sabah olunca sevinçle Peygamberi-
mize gelip rüyasýný anlattý. Peygamberimiz
rüyayý dinledikten sonra:

– Ýnþallah bu gerçek bir rüyadýr, diyerek
namaza bu sözlerle çaðrý yapýlmasýný uygun
buldu. Ardýndan da:

– Ey Abdullah, bu cümleleri Bilâl’e öðret.
Artýk Müslümanlarý onunla namaza çaðýrsýn,
dedi.

Abdullah da emri yerine getirerek ezanýn
cümlelerini Hazreti Bilâl’e öðretti.

14



Hazreti Bilâl, namaz vakti gelince mesci-
din en yüksek yerine çýkarak ezan okumaya
baþladý. Ezaný duyan Müslümanlar sevinçle
mescidi doldurdular. Hepsi de ilk defa duy-
duklarý bu yeni çaðrýdan çok etkilenmiþlerdi.
Çok sevinçli ve heyecanlý idiler.
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Ancak Hazreti Ömer’de ayrý bir heyecan
vardý. Ezaný duyunca adeta evinden fýrlayarak
çabucak mescide geldi. Duyduðunun yeni
çaðrý olduðunu öðrenince Peygamber Efendi-
mize:
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– Ey Allah’ýn resulü. Allah’a yemin olsun
ki bu sözlerin aynýsýný ben rüyamda gördüm,
dedi. 

Peygamberimiz Hazreti Ömer’in rüyasýný
dikkatle dinledi. Ardýndan da iki kiþinin de
ayný rüyayý görmesinden dolayý Allah’a
þükretti.

Ýþte sevgili çocuklar o günden beri Ýslâm
dininin sembolü olan ezan, dünyanýn dört bir
yanýnda her an okunmaktadýr.

Hakan ve arkadaþlarý ezanýn ortaya çýkýþýný
dikkatle dinlemiþlerdi. Bu arada müezzin: 

– Arkadaþlar ezan okumayý biliyor musu-
nuz, diye sordu. Çocuklar hep bir aðýzdan
“Eveet!” diye baðýrdýlar. 

Fatih: 
– Hocam, Selçuk’un sesi çok güzeldir, diye

söze karýþtý. Herkes Selçuk’a: 
“Haydi Selçuk, Haydi Selçuk!” diye tempo

tuttu. Selçuk da daha fazla dayanamadý ve
kalkarak güzel sesiyle ezan okumaya baþladý.
Arkadaþlarý ezaný sonuna kadar dinlediler.
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Ezan bitince herkes Selçuk’u alkýþladý. Çocuk-

lar müezzine teþekkür etti. Müezzin de onlara

teþekkür etti. Sonra da Selçuk’un baþýný ok-

þayýp yanaklarýndan öptü ve onu tebrik etti.
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19

Daha sonra da çantasýndan çýkardýðý çiko-
latalardan çocuklara ikram etti. 

Vakit hayli ilerlemiþ olduðu için müezzin
izin isteyerek oradan ayrýldý. Çocuklar da bir
baþka oyunda buluþmak üzere evlerinin yolu-
nu tuttular.



KÜÇÜK SERÇE
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Enes ve kardeþi Umeyr, birlikte Medine’de-
ki pazara gitmiþlerdi. Beraberce pazarý gezme-
ye baþladýlar. Pazar oldukça kalabalýktý.
Umeyr pazarda dolaþmayý çok seviyordu.
Çünkü orada birçok þeyi bir arada görme
imkâný buluyordu.
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Pazarda, Medine’de yetiþen ürünler, ilginç
oyuncaklar, rengârenk çiçekler ve köylerden
getirilmiþ meyveler satýlýyordu. Ayrýca kafes-
lerde kuþlar, tavuklar, horozlar vardý. Satýlýk at
ve develer de bulunuyordu.
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Ümeyr’le aðabeyi Enes bir süre daha pa-
zarda dolaþtýlar. Ýyice yorulmuþlardý. Bunun
üzerine pazarýn kenarýndaki küçük bir hurma
aðacýnýn dibine oturmaya karar verdiler. Çan-
talarýndan birer parça ekmek ve biraz da hur-
ma çýkarýp oturduklarý yerde onlarý yemeye
baþladýlar. 

Karýnlarýný doyurunca yanlarýnda getirdik-
leri testiden sýrayla su içtiler. Sonra da ellerini
yüzlerini yýkadýlar. Hem dinlenmiþler hem de
karýnlarý doymuþtu.

Bu arada Enes:
– Haydi Umeyr artýk eve gidelim, dedi.
Ancak Umeyr gitmek istemiyordu. Aklý

pazardaki kuþlarda kalmýþtý. Özellikle dikka-
tini çeken küçük serçe kuþunu hiç unu-
tamýyordu.

– Hayýr pazarda biraz daha dolaþalým.
Kuþlarý bir daha görmek istiyorum, diye cevap
verdi.

Enes:
– Haydi öyleyse gidip bakalým kuþlara.

Ama eve geç kalmayalým tamam mý, dedi.
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Umeyr’le Enes tekrar pazarý dolaþmaya
baþladýlar. Geze geze sonunda kuþlarýn bulun-
duðu yere geldiler. Umeyr çeþit çeþit ve
rengârenk kuþlarý hayran hayran seyretmeye
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baþladý. Kuþlardan bazýlarýný eline alýp sevdik-

ten sonra onlarý tekrar yerlerine koyuyordu.

Ama onun gözü kafesteki küçük serçedeydi.

Kafesin yanýndan bir türlü ayrýlamýyordu.

Satýcýdan serçenin fiyatýný sordu. Parasý ku-

þu almak için yetmiyordu. Umeyr’in serçe ku-

þuna ilgi ve sevgisi, satýcýnýn dikkatini çekmiþ-

ti. Satýcý bu tavýrlarýndan  dolayý Umeyr’i çok

sevmiþti.

Enes, Umeyr’in kolundan tutup, “Haydi

eve gidelim.” diye çekiþtirmeye baþladý. Ancak

Umeyr bir türlü kafesin yanýndan ayrýlamýyor-

du. Satýcý sonunda Umeyr’e:

– Haydi sevdiðin kuþu al. Sana hediyem

olsun, dedi. 

Umeyr kulaklarýna inanamýyordu. 

– Gerçekten mi, diye tekrar tekrar sordu.

Satýcý:
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– Tabi ki, dedi. Ama ona çok iyi bakmalý-
sýn, diye de tembihledi. 

Umeyr: 
– Saðol amca, çok teþekkür ederim, diye-

rek kuþu aldý.
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Sevinerek oradan uzaklaþtýlar. Artýk akþam
oluyordu. Pazardan ihtiyaçlarý olan bazý þeyleri
de aldýktan sonra evlerinin yolunu tuttular. Bu
sýrada aileleri de onlarý merakla bekliyordu.
Neyse ki evleri pazara yakýn olduðu için hava
kararmadan evlerine varmýþlardý. Evin kapýsýn-
da bekleyen anneleri çocuklarýnýn geldiðini
görünce çok sevindi. 

Ýki kardeþ önce çarþýdan aldýklarý þeyleri
mutfaða býraktýlar. Sonra Umeyr, elindeki ka-
fesi odanýn bir köþesinde duran tahta sandýðýn
üzerine yerleþtirdi. 

Sonra da ellerini yüzlerini yýkayýp anne-
lerinin hazýrladýðý sofraya oturdular. Sofrada
hem yemek yiyor hem de pazarda olup biten-
leri konuþuyorlardý.

Yemekten sonra Umeyr kafesin yanýna git-
ti. Kafesin kapýsýný açýp küçük serçeyi eline alýp
biraz sevdi. O sýrada evde bulunan herkes ka-
fesin etrafýna toplanmýþtý. Bir süre serçeyle oy-
nadýktan sonra onu tekrar kafesine koydular.
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Babalarý, duvara kafesi asmak için  yetiþe-

bileceði yükseklikte bir çivi çaktý. Umeyr de

kafesi sandýðýn üzerinden alarak o çiviye astý.
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Vakit iyice ilerlemiþti. Abdest alýp yatsý na-

mazýný kýldýktan sonra yattýlar. Zaten Enes de

Umeyr de iyice yorulmuþtu. Yataklarýna

uzanýr uzanmaz hemen uyumuþlardý. 

Sabah olunca Umeyr erkenden uyanýp eli-

ni yüzünü yýkadýktan sonra ilk olarak kafese

baktý. Kuþuna yem ve su verdi.

Zamanla minik serçe de Umeyr’e iyice

alýþmýþtý. Umeyr, onu bazen kucaðýna alýyor

bazen de bahçeye çýkarýyordu. Satýcýya söz

verdiði gibi ona çok iyi bakýyordu.

Bir gün Peygamberimiz Enes ve Umeyr’in

ailesini ziyarete gelmiþti. 

Peygamberimiz, bütün Müslümanlarý ziya-

ret ederdi. Onlara hediyeler götürür, hâl ve

hatýrlarýný sorardý. Müslümanlar da Peygam-

berimizi evlerinde görmekten büyük þeref du-

yarlardý.
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Peygamberimiz, Umeyrlerin evine gelince

hemen ev halkýnýn hatýrlarýný sordu. O sýrada

Umeyr de Peygamberimizin yanýna gelmiþti. 
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Çok sevinçliydi. Küçük serçe kuþu avucun-
daydý. Peygamberimiz, Umeyr’in baþýný ok-
þayýp:

– Ey Umeyr nasýlsýn? Küçük serçenle ne
yapýyorsun? O iyi mi? Onunla aran nasýl, di-
yerek Umeyr ve serçe kuþuyla ilgilendi.

O gün küçük Umeyr’in en güzel günlerin-
den biriydi. Peygamberimiz hem kendisiyle
hem de kuþuyla ilgilenmiþ, onlarý sevmiþti.
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ÖZLEM
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– Haydi, çocuklar çiçekçiye gidiyoruz.
– Niçin baba?
– Çiçek fideleri alacaðýz.
Orhan’la Elif, babasýyla birlikte çiçekçinin

yolunu tuttular. Çiçekçi dükkâný evlerine çok
yakýndý. Orhan’ýn elinde küçük bir sepet
vardý. Dükkâna varýnca önce selâm verdiler.
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Çiçekçi Ýsmail amca çok iyi bir insandý.
Selâmlarýný aldý ve onlarý güler yüzle karþýladý.

Bir süre ayaküstü konuþtular. Daha sonra
çiçek serasýný gezdiler. Ýsmail amca býkýp usan-
madan çiçeklerin özelliklerini anlatýyordu. Or-
han bir karanfil fidesi beðendi. Elif de menek-
þe fidesi seçti. Babalarý ise bir çam fidaný aldý.
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Fideleri dikkatlice sepete yerleþtirdiler.
Sonra da fidelerin ve çam fidanýnýn ücretini
ödeyerek eve yöneldiler. Yolda giderken Elif
merakla sordu:

– Bu çiçekleri nereye dikeceðiz baba?
– Eve bir varalým hele konuþuruz kýzým.
Eve vardýklarýnda öðle vakti olmuþtu. Aile-

cek öðle yemeðini yemek üzere sofraya otur-
dular. Bu kez Orhan:

– Çiçekleri nereye dikeceðiz baba, diye
sordu.

– Çocuklar bugün babaannenizi ziyarete
gidiyoruz.

– Yani babaannemin kabrine mi gideceðiz? 
– Evet onun mezarýna gidip dua edeceðiz.

Haydi þimdi namaz kýlýp çýkalým.
Öðle namazýný kýldýktan sonra arabaya bi-

nip yola koyuldular. Kasabanýn mezarlýðý bi-
raz uzaktaydý. 

Mezarlýk; çam aðaçlarý, serviler ve çiçekler-
le donanmýþ çok güzel bir yerdi. Aileler,
yakýnlarýnýn mezarlarýný ziyaret edip onlara
dua ediyorlardý.
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Murat bey ve ailesi de arabalarýndan indi-
ler. Bagajdan eþyalarýný aldýlar. Çiçek fideleri-
ni Elif taþýyordu. Orhan’ýn elinde ise bir þiþe su
vardý. Çam fidanýný da Murat bey taþýyordu.
Ýki yaný çiçeklerle kaplý yoldan geçtiler. Murat
bey ve eþi önden gidiyordu. Ýlk önce Murat bey
annesinin mezarýnýn yanýna vardý. Ardýndan da
eþi ve çocuklarý onun yanýna geldiler. Mezarýn
baþýnda hep birlikte ellerini açýp dua ettiler. 

Duadan sonra Murat bey mezarý düzenle-
meye baþladý. Üzerindeki topraða çiçekler için
küçük çukurlar açtý. Bir büyük çukur da
mezarýn yanýbaþýna çam fidaný için açýlmýþtý.

Elif’le Orhan sepetten fideleri çýkarttýlar.
Sonra da onlarý açtýklarý çukurlara diktiler. Fi-
deleri diktikten sonra Orhan, elindeki þiþeden
çiçeklerin dibine su döktü. O sýrada Murat
bey sessizce aðlýyordu.

– Baba niye aðlýyorsun, bir þey mi oldu, di-
ye merakla sordu Elif.

Murat beyin gözyaþlarý yanaðýna dökülü-
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yordu. Orhan da çok þaþýrmýþtý. O da:
– Babacýðým niçin aðlýyorsun, diye sordu.

Murat bey cebinden mendilini çýkarýp gözyaþ-
larýný sildi. Sonra da:

– Çocuklar annemi özlediðimi hissettim ve
duygulandým. Bir de Peygamberimizin anne-
sinin mezarý baþýnda nasýl aðladýðýný hatýr-
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layýnca kendimi tutamadým. Peygamberimi-
zin annesine olan sevgisini hatýrladým da onun
için aðlýyorum, dedi. 

Elif:
– Babaannemi ben de çok özledim baba,

dedi. Ardýndan Orhan:
– Babacýðým, Peygamberimiz annesini çok

mu severdi?
– Evet oðlum, hem de çok. 
– O’nun annesine olan sevgisini bize de an-

latýr mýsýn?
– Tabi ki. Haydi, öyleyse þu çamýn gölgesi-

ne gidelim de orada anlatayým.
Murat bey mendiliyle yaþlý gözlerini bir

kez daha silerken çamlarýn yanýna gelmiþlerdi.
Ailecek gölgeye oturdular ve Murat bey anlat-
maya baþladý: 

– Peygamber Efendimiz daha doðmadan
önce babasý vefat etmiþti. Doðumundan altý
yaþýna kadar ona annesi baktý. 

Peygamberimizin annesi Hazreti Âmine,
Medine’de bulunan akrabalarýný ziyaret etmek

38



istiyordu. Bu amaçla hazýrlýklar yapýldý. 
Yolculuk vakti gelince yanýnda hizmetçisi

Ümmü Eymen’le birlikte Medine’ye doðru
yola çýktýlar. Mevsimin en sýcak günleriydi.
Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Medi-
ne’ye vardýlar.
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Orada Peygamberimizin dayýsýnýn oðul-
larýndan Nabiga’nýn evine misafir oldular.
Hazreti Âmine evin avlusunda bulunan kocasý
Abdullah’ýn kabrini ziyaret etti. Çok
üzgündü. Bir süre aðladý. Peygamberimiz de
annesinin yanýndaydý. Hiç görmediði ve ken-
disi doðmadan önce vefat eden babasýnýn kab-
ri baþýnda O da gözyaþlarýný tutamadý. 

Peygamberimiz, Medine’de kaldýðý sürede
akrabalarýnýn çocuklarý ile tanýþtý ve onlarla
çeþitli oyunlar oynadý. Hatta akrabalarýna ait
bir havuzda arkadaþlarý ile birlikte yüzmeyi
öðrendi. 

Hazreti Âmine, Peygamberimiz ve dadýsý
Ümmü Eymen, Medine’de yaklaþýk bir ay
kaldýlar. Bir süre sonra da Mekke’ye dönmeye
karar verdiler. Akrabalarý ile vedalaþarak ora-
dan ayrýldýlar. 

Mekkeye geri dönüyorlardý. Yol yarýlan-
mýþtý ki Hazreti Âmine hastalandý. Hastalýk
iyice aðýrlaþýnca Ebva köyü civarýnda bulunan
bir aðacýn gölgesinde konaklamak zorunda
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kaldýlar. Hazreti Âmine yere uzandý ve üzeri-
ne bir örtü örttüler.

Bir aralýk Peygamberimiz:
– Nasýlsýn anneciðim, diye sordu.
Hazreti Âmine yavrusunun üzülmesini is-

temiyordu.
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– Ýyiyim caným oðlum, bir þeyim yok, diye
cevap verebildi. Ama artýk konuþacak hâli kal-
mamýþtý. Bir aralýk su istedi. Peygamberimiz
hemen annesine su yetiþtirdi. Ancak annesi
kýsa bir süre sonra orada vefat etti.

Hizmetçisi ve çevreden gelenler oraya bir
mezar kazýp Peygamberimizin annesini topra-
ða verdiler.

Peygamberimiz, annesinin vefatýndan sonra
hem yetim hem de öksüz kalmýþtý. Hazreti
Âmine’nin hizmetçisi Ümmü Eymen, Peygam-
berimizi yanýna alarak tekrar yola koyuldu. 

Dadýsý yol boyunca Peygamberimize anne-
lik yaptý. Onun üzülmemesi için çok gayret
etti. Onu öz evlâdýymýþ gibi baðrýna bastý ve
teselli etti.

Bu yolculuðun üzerinden yýllar geçmiþti.
Bir gün Peygamberimiz arkadaþlarý ile birlik-
te Mekke’ye gidiyordu. Yolculuklarý sýrasýnda
Ebva’ya uðradýlar. Peygamberimiz orada bu-
lunan annesinin kabrini ziyaret etti. Kabri, el-
leri ile düzeltti ve üzerine çiçek dikti.
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Annesine dua etti. O sýrada annesine olan
sevgisinden ve özleminden dolayý aðlamaya
baþladý. Gözyaþlarý annesinin kabri üzerine
damlýyordu. 

Bu durumu gören arkadaþlarý da çok hü-
zünlendiler. Peygamberimize: 
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– Niçin aðlýyorsunuz ya Resûlâllah, diye
sordular. 

Peygamberimiz baþýný kaldýrdý ve arkadaþ-
larýna þöyle cevap verdi:

– Annemin vefat ettiði günü ve onun bana
olan þefkat ve merhametini hatýrladým da
onun için aðlýyorum.

Murat bey son söylediði cümleden sonra
tekrar gözlerinin yaþýný sildi ve:

– Ýþte böyle çocuklar. Peygamberimizin
annesine olan sevgisi ve özlemi böyleydi. Ben
de kendi annemin kabrini düzeltip, sizinle bir-
likte kabre çiçek dikerken bunlarý hatýrladým.
Ýþte gözyaþlarýmýn sebebi bu, dedi.

Bu cümlelerden sonra bütün aile sessizce
oturduklarý yerden kalktýlar. Orhan ve Elif;
Peygamberimizin, annesi Hazreti Âmine’yi ne
kadar çok sevdiðini düþünüyorlardý. 

O gün babaannelerini ziyaret ederek onun
kabrini güzelleþtirmiþlerdi. Hem ona dualar
okuyup hediye etmiþler hem de Peygamberi-
mizin, annesine olan sevgisini öðrenmiþlerdi.
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