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KÜÇÜK ÇOBAN

Mekke’nin büyük bir cahillik içerisinde
olduðu bir dönemdi. Ýnsanlar her þeyin ya-
ratýcýsý olan Yüce Allah’ý unutmuþlardý.
Kendi elleriyle yaptýklarý putlara tapýyor,
acýkýnca da bu putlarý yiyorlardý. 

Allah’ý unutunca insanlarýn davranýþlarý
da çok bozulmuþtu. Sürekli haksýzlýk ve
ahlâksýzlýk yapýlýyordu. Zenginler fakirleri
eziyor, horluyor, küçük görüyordu. 
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Zorluk ve sýkýntý içinde, fakir bir hayat

yaþayan ailelerden biri de, Abdullah’ýn aile-

siydi. Abdullah, bu yüzden koyun çobanlýðý

yaparak evin geçimine katkýda bulunuyordu. 

Abdullah, Mekke’nin ileri gelenlerinden

biri olan Utbe bin Ebu Muayt’ýn koyunlarýný

otlatýyordu. Her sabah, erkenden Utbe’nin

koyunlarýný alýp kýrlara çýkarýyor, akþam da

geç vakit geri getiriyordu. Vaktinin çoðunu,

kýrlarda koyunlarla baþ baþa geçiriyordu. Bu

sayede Mekke’den ve Mekke’nin kötülükler-

le dolu ortamýndan uzak kalmýþtý.

Günler böyle geçip giderken, Mekke’de

çok büyük deðiþiklikler oluyordu. Yeni bir

din gelmiþti. Ýslâm adýndaki bu din, insanlarý

tek olan Allah’a inanmaya çaðýrýyordu. Put-

lara tapmanýn yanlýþlýðýný anlatýyordu.

Haksýzlýk ve ahlâksýzlýðý ortadan kaldýrýyor,

Allah’ýn bütün kullarýnýn eþit olduðunu

söylüyordu. 
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Ýnsanlara bütün bunlarý anlatmakla
görevlendirilen de, Son Peygamber Hazreti
Muhammed idi. Fakat bu yeni din ve onunla
gelen deðiþiklikler, Mekke’deki bazý kimsele-
rin hiç hoþuna gitmemiþti. 

Mekke’nin ileri gelenlerinden bazýlarý, fa-
kir ve aciz insanlara eziyet etmelerini engelle-
yen bu dini kabul etmek istemediler. Sahip
olduklarý üstünlüðü kaybetmek istemiyor,
kurduklarý düzenin deðiþmesine izin vermeyi
düþünmüyorlardý. Kendi aralarýnda:

– Hizmetimde çalýþanlarla ben, Allah ka-
týnda aynýymýþým. Ýkimiz de Allah’ýn kuluy-
muþuz. Heh! Benim onlara hiçbir üstünlü-
ðüm yokmuþ, öyle mi, diyor ve kahkahalarla
gülüyorlardý. 

Bu adamlar, putlardan vazgeçmeyip Allah’a
ortak koþtuklarý için müþrik olmuþlardý. Hazre-
ti Muhammed Aleyhisselâma ve O’na inanan-
lara, sürekli zorluk çýkarýyorlardý. Hak din Ýslâ-
ma giren kiþilere eziyetler ediyor, onlarý inan-
dýklarý dinden geri çevirmeye çalýþýyorlardý.
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Yeni gelen dini ve Son Peygamberle ilgili
haberleri, Abdullah da duymuþtu. Ancak ço-
ðu zaman kýrlarda, koyunlarýn baþýnda oldu-
ðundan, olan biteni tam öðrenememiþti. 

Bazen kendi kendine, “Keþke ben de yeni
gelen dini öðrensem, Allah’ýn Peygamberini
görsem.” diyordu. Ancak, Utbe’nin sürüsüyle
uðraþmaktan bu düþündüðünü yapmaya bir
türlü fýrsat bulamýyordu. 

Zaten Utbe, Abdullah’ýn bu düþündükle-
rini bilse, Mekke’ye inmesine asla izin ver-
mezdi. Çünkü o da, Allah’ýn Peygamberine
karþý çýkan müþriklerdendi.

Abdullah, yine bir gün, her sabah olduðu
gibi erkenden kalkmýþ ve sürüyü alýp kýrlara
çýkarmýþtý. Koyunlar, yaylanýn taze otlarýyla
karýnlarýný doyururken o da yakýndaki bir
aðacýn altýnda oturmuþ, uzaklara bakýyordu.
Yine aklýna putlarý tapmayý yasaklayan o ye-
ni din gelmiþti. “Acaba þu an Mekke’de neler
oluyordur?” diye geçirdi içinden. Sonra da
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“Ýlk fýrsatta Mekke’ye gitmeliyim.” dedi ken-

di kendine.

Tam o sýrada, uzaktan, daha önce hiç

görmediði iki kiþinin kendisine doðru geldi-

ðini gördü. Adamlar iyice yaklaþtýklarýnda,

Abdullah ikisi de orta yaþlý olan bu adamlarýn

çok yorgun ve bitkin olduklarýný fark etti. Çok

susamýþa benziyorlardý. Adamlarýn yüzlerinin

çok parlak ve aydýnlýk olmasý, Abdullah’ýn dik-

katini çekmiþti. 

Ýki arkadaþ, Abdullah’ýn yanýna geldi ve

ona güler yüzle selâm verdi. Bu güzel insan-

lardan daha kýsa boylu olaný sordu:

– Yavrum, adýn nedir? 

– Abdullah, dedi küçük çoban.

– Bize þu koyunlardan, susuzluðumuzu

giderecek kadar süt saðýversen! 

– Yapamam, koyunlar benim deðil. Onlar

bana emanettir, dedi Abdullah.
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Abdullah’ýn cevabý, her iki güzel adamýn
da çok hoþuna gitmiþti. Bu güzel ahlâklý,
dürüst çocuða memnuniyetle gülümsediler.
Daha sonra yüzü daha güzel olan zat, Abdul-
lah’a yaklaþtý ve insanýn içine huzur veren
sesiyle:

– Sen bana kýsýr bir koyun göster, dedi. 

Abdullah da yakýnýndaki küçük bir koyu-
nu iþaret etti. Nur yüzlü zat, ilerleyip o ko-
yunu yakaladý. Sonra da Allah’ýn adýný söyle-
yerek eliyle koyunun memesini sývazlamaya
baþladý. 

Küçük çoban, bu olanlarý hayretle seyre-
diyordu. Bir yandan da kendi kendine þöyle
düþünüyordu: “Acaba kýsýr koyunlar ne za-
man süt vermiþ ki?”

Fakat az sonra olanlar oldukça þaþýrtýcýydý.
Kýsýr koyunun memesi dolmuþ ve memeden
süt akmaya baþlamýþtý. Bu güzel adamlar, ký-
sýr koyundan bir miktar süt saðýp içtiler.
Sütten, durumu hayretle seyreden Abdullah’a
da ikram ettiler. 
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Hepsi süte doyduðunda, nur yüzlü zat, ko-

yunun memesine “Dürül!” dedi. Bu söz üzeri-

ne koyunun memesi hemen eski hâlini aldý. 
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Abdullah çok heyecanlanmýþtý. Olanlar

karþýsýnda þaþkýndý. Bu mucizeyi gerçekleþti-

ren nur yüzlü zata dönerek heyecanla:

13



– Söylediðin bu sözü bana da öðretir misin,

dedi. 

O güzel yüzlü, sesi insanýn içini ferahla-

tan þahýs da þöyle cevap verdi: 

– Sen, öðrenecek ve bilge olacaksýn.

Genç çobanýn sürpriz misafirleri, onu çok

sevmiþlerdi. Onun emanete sahip çýkýþýný,

güvenilir ve ciddi oluþunu takdirle karþýladý-

lar. Misafirperverliði için ona teþekkür edip

onun baþýný okþayarak yanýndan ayrýldýlar. 

O günden sonra Abdullah, hep kýsýr ko-

yundan süt saðan o nur yüzlü kiþiyi düþün-

dü. 

Aradan çok fazla zaman geçmemiþti ki,

Abdullah uzun zamandýr düþündüðü þeyi

yaptý ve Mekke’ye gitti. 

Son zamanlarda olanlarý, tanýdýklarýndan

sorup, Ýslâm dini ve peygamberi hakkýnda

bilgi toplamaya baþladý.
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Bu sýrada gördüðü birkaç olayla, yeni

Müslüman olanlarýn nasýl dýþlandýðýna da þa-

hit olmuþtu. 

Demek ki, duyduklarý doðruydu. Müþrik-

ler, gerçekten iman edenlere ölümüne eziyet

ediyorlardý. Onlarý dövüyor, çöllerde kýzgýn

kumlara yatýrýyorlardý. Bununla da onlarý din-

lerinden döndüremeyince, kýrbaçla öldüresiye

dövüyorlardý.

Abdullah, Mekke sokaklarýnda þaþkýn

þaþkýn dolaþýrken uzaktan gelen bir inilti

duydu. Sesin geldiði tarafa doðru yöneldi.

Müþriklerden biri Müslüman olan kölesine

acýmasýzca iþkence yaptýrmýþ ve sonra da onu

öylece býrakmýþtý. 

Yerde acýlar içinde kývranan kiþi, Bilâl-i

Habeþî idi. Abdullah, onun çektiði sýkýntýyý

izlemeye daha fazla dayanamadý. Bilâl’i sýrtý-

na aldý ve onu tarif ettiði yere kadar taþýdý.
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Bilâl’in dediði yere gelip de içeri girdikle-

rinde, Abdullah çok þaþýrmýþtý. Odada bulu-

nanlardan ikisini tanýyordu. 

Onlar, koyun otlatýrken yanýna gelen nur

yüzlü adamlardý. Dondu, kaldý âdeta. Meðer

kýsýr koyundan süt saðan o nur yüzlü zat,

Ýslâm Peygamberi Hazreti Muhammed

Aleyhisselâmmýþ. Diðer adam da O’nun en

yakýn arkadaþý Hazreti Ebubekir’miþ. 

Abdullah çok duygulanmýþtý. Hemen

orada Allah’a ve Resûlüne iman etti. Sonra

da Peygamber Efendimizden, yanýnda kalýp

O’na hizmet etmek için izin istedi. 

Peygamberimiz, hem Abdullah'ýn Müslü-

man oluþuna hem de yanýnda kalmak iste-

mesine çok sevindi. Ona güzel gözleriyle ba-

karak, bu hareketinden duyduðu mem-

nuniyeti belli etti.

Abdullah, o günden sonra adeta bir gölge

gibi Peygamberimizin yanýndan hiç ayrýlmadý.
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Mekke’de ya da Mekke dýþýnda, gittiði her
yerde hep O’nun yanýnda oldu. 

Peygamber Efendimiz, bu çok sevdiði
gencin, istediði zaman yanýna girmesine ve
sýrlarýný öðrenmesine izin verdi. Bundan do-
layý Abdullah, “Resûlûllahýn sýrdaþý” diye
isimlendirildi. 

Peygamberimizin özel eðitiminden geçti-
ðinden O’nun huylarýný kendine huy edin-
mesi çok kolay olmuþtu. 

Müslümanlar içerisinde Kur’ân’ý en iyi
okuyan ve içindeki manalarý en iyi anlayan-
lardan biri o idi. 

Peygamber Efendimizden sonra Kur’ân’ý
yüksek sesle okuyan ilk Müslüman da o ol-
du.
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KERVAN VE HIRSIZLAR

Bir gün, sahabiler Peygamber Efendimi-
zin çevresinde toplanmýþ, O’nun yaptýðý bir
sohbeti dinliyorlardý. Allah Resûlü, zekâtýn
öneminden bahsediyordu. Efendimiz:

– Zekât, mal ve servetin koruyucusudur,

bekçisidir, derken yanlarýna bir Hýristiyan

tüccar geldi.

Sessizce Peygamberimizin etrafýný sarmýþ
olan sahabilerin arkasýna oturuverdi. Peygam-
berimizin zekât hakkýnda bütün söyledikleri-
ni dikkatle dinledi. Sohbet bitince de, sahabi-
lerden önce oradan kalkýp gitti. 
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Hýristiyan, Peygamberimizin anlattýkla-
rýndan çok etkilenmiþti. Hemen malýnýn ze-
kâtýný hesapladý ve onlarý ihtiyaç sahiplerine
verdi. Sonra evine geri döndü. 

Zekâtýný vermiþti vermesine, ama kafasý
hâlâ karýþýktý. Zaman zaman kendi kendine
“Muhammed’in dediðine uyup malýmýn zekâ-
týný verdim. Acaba verdiklerim, malýmý ger-
çekten koruyacak mý?” diye düþünüyordu. 

Bu adamýn, bir de ortaðý vardý. Beraber
ticaret yapýyorlardý. Ortaðý, bir süre önce ti-
caret için Mýsýr’a gitmiþti. O günlerde, tica-
ret kervanlarýnýn önünü kesen soyguncularýn
sayýsý da bir hayli artmýþtý. 

Peygamberimizin zekâtla ilgili söyledik-
lerini tekrar tekrar düþünen Hýristiyan tüc-
car, içinden söyle geçirdi: “Eðer Muham-
med’in söyledikleri doðru ise malýmýza hiçbir
zarar gelmez. Ýþ ortaðým, mallar ile birlikte
sað salim döner. O zaman, ben de iman edip
Müslüman olurum. Fakat Muhammed, ya-
lan söyleyip de milleti kandýrýyorsa ve hýr-
sýzlar ortaðýmý yolda soyarlarsa, ben de o za-
man Muhammed’i öldürürüm.”
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Adam, böyle düþünüp dururken evin ka-

pýsý çalýnmaya baþladý. Bu sesle, düþüncelerin-

den sýyrýldý. Gidip kapýyý açtý. Ýþ ortaðýndan
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bir mektup gelmiþti. Heyecanlandý. “Acaba
yolunda gitmeyen bir þeyler mi var?” diye
mýrýldandý. Hemen mektubu açtý ve okuma-
ya baþladý: Mektupta þunlar yazýlýydý: 

“Hýrsýzlar, kervanýn yolunu kestiler. Soy-
gun yapýp kaçtýlar. Ne mal ne elbise býrak-
týlar...” 

Mektubun ilk satýrlarýný okur okumaz
derin bir üzüntüye kapýlmýþtý. Elinde mek-
tup evin içinde saða sola dönüp duruyordu.
Bir yandan mektubu okumaya devam edi-
yor, bir yandan da kýlýcýný kuþanýyordu. Pey-
gambere savaþ açmak üzere yola çýkacaktý. 

Tam evden çýkmak üzereydi ki mektu-
bun, “Arkadaþým, sakýn üzülme...” yazan kýs-
mýna geldi ve durdu. Kýlýcýný yere býraktý.
Heyecanla mektubun kalan kýsmýný okuma-
ya baþladý:...”Hýrsýzlar, kervanýn önünü kes-
tikleri sýrada ben kervanýn çok arkasýndan ge-
liyordum. Çünkü, develerimin yükü epey
aðýrdý. Bizim mallarýmýza hiçbir þey olmadý,
kurtulduk. Yakýnda geleceðim, selâmlar.” 
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Hýristiyan, mektubun son satýrlarýný oku-
yunca sevinçten ne yapacaðýný þaþýrmýþtý.
Hazreti Peygambere karþý yapmak istediði
hareketten dolayý utanç duydu. Evinden çý-
kýp doðruca Allah Resûlünün yanýna gitti:
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– Ey Allah’ýn Resûlü! Bana Ýslâmý anlatýn,
dedi.

Peygamber Efendimizin açýklamalarý üze-
rine Hýristiyan tüccar hemen orada iman etti.
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