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BÝR YILDIZ DOÐDU

Tarihler 571 yýlýnýn nisan ayýný gösteriyordu.
Bir pazartesi sabahý doðu ve batýyý olaðan üstü bir
aydýnlýk kapladý. 

O gün yeryüzünde peþi peþine garip olaylar
oldu. Kâbe’de bulunan putlar yüzüstü devriliverdi.
Bu durum karþýsýnda halk þaþkýna döndü. Ayaklarý
sabitlenmiþ olan putlar nasýl olur da devrilebilirdi?
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Bir baþka olay kilometrelerce uzaktaki Ýran’da
yaþanýyordu. Kral Kisra, korkunç bir sarsýntýyla ya-
taðýndan fýrladý. Ne olup bittiðini anlamaya çalýþtý.
Muhafýzlar, korku dolu bir ifadeyle neler olduðunu
ancak sabah söyleyebildiler:

– Efendimiz! Sarayýn on dört burcu yerle bir
oldu!

Daha bu olayýn üzerinden dakika geçmemiþti ki
Ýran sokaklarýnda bir feryat koptu:

– Ateþ söndü! Ateþ söndü!

Halk duyduklarýna inanamadý. Bin yýldýr tap-
týklarý ve hiç sönmeyen bu ateþ birdenbire sönüver-
miþti.

Baþka bir topluluk da garip bir olayla karþý kar-
þýyaydý. Sava halký, kutsal saydýklarý denizlerinin
birdenbire çekiliverdiðini görmüþtü. Toprak tonlarca
suyu yutuvermiþti. Artýk Savalýlarýn kutsal sularý
yoktu. Kimse buna bir anlam veremedi.

O gece gökyüzünü seyredenler de  hayretler
içindeydi. 

– Bakýn, þuraya bakýn! Yýldýzlar birbiri ardýnca
kayýyor!
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– Tuhaf bir durum bu. Böyle giderse gökyüzünde
yýldýz kalmayacak!

Ertesi sabah güneþ tepelerin arkasýndan göründü.
Âmine’nin evinde de bir hareketlilik vardý. Bir ka-
dýn koþarak Kâbe yakýnlarýndaki Abdulmuttalib’in
yanýna geldi:

– Müjdeler olsun, dedi. Bir erkek torununuz
oldu!

Abdulmuttalib’in yüzünü sevinç kaplayýverdi.
Hemen ayaða kalktý. Doðruca eve vardý. Oðlu Ab-
dullah’ýn yetimini kucaðýna aldý. Ne kadar da se-
vimli bir bebekti bu! Sürekli gülümsüyordu. Ab-
dulmuttalib:

– Bu oðulcuðum mutlaka önemli biri olacak,
dedi. 

Âmine hamileyken gördüðü rüyayý anlattý. Kar-
þýsýna bir kiþi çýkmýþ ve ona, “Bil ki, sen âlemlerin
hayrýna hamilesin. Doðunca ismini Muhammed koy
ve hâlini hiç kimseye açma.” demiþti. Bunun üzerine
Âmine oðluna Muhammed ismini koydu. 

Torununu kucaðýna alan Abdulmuttalib doðruca
Kâbe’ye gitti. Orada uzun uzun dualar edip Yüce
Mevlâya þükretti. Sonra geri dönüp bebeði annesine
uzattý.
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Sevgili Peygamberimiz, annesini emmeye baþ-
ladý. Fakat Âmine’nin sütü yoktu. Bu durum kar-
þýsýnda hemen bir çare düþünüldü. Hazreti Ham-
za’nýn sütannesi Süveybe çaðýrýldý. Bebek, onun ku-
caðýna verildi. Sevgili Peygamberimiz ilk önce bu
kadýnýn sütünü emdi. Böylece Peygamberimiz, am-
casý olan Hazreti Hamza’yla ayný zamanda süt kar-
deþi oldu.  

*  *  *
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SÜTANNE

Gökyüzü masmaviydi. Küçük, þirin, beyaz

birkaç bulut ve sabah güneþinden baþka hiçbir þey

yoktu havada. Beni Sa’d beldesi yeni bir güne ha-

zýrlanýyordu. 
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Dakikalar ilerledikçe meydandaki hareketlilik de
artýyordu. Ýnsanlar develerini, eþeklerini, katýrlarýný
ahýrlarýndan çýkarýyordu.  

Kurumaya yüz tutmuþ hurmalýklarýn gölgesinde
yaþlý bir deve dinleniyordu. Hayvan dikkat çekecek
derecede zayýftý. Kaburga kemikleri uzaktan bile tek
tek sayýlabiliyordu. 

Hurmalýklarýn hemen ilerisindeki evden bir be-
bek aðlamasý sokaða taþýyordu. Yorgun bir kadýn,
ninnilerle onu avutmaya çabalýyordu. Fakat kadýn ne
kadar uðraþsa da bebek, sesini yükselterek aðlama-
sýný sürdürüyordu. 

Omuzlarý çökmüþ, yüzü solgun bir adam, üzün-
tülü bir þekilde evden çýktý. Hurmalýktaki deveye
doðru yürüdü. Elbisesini giyerken kendi kendine:

– Nereye kadar sürecek bu kýtlýk? Bebekler aç,
anneler aç… Anneler yiyecek bir þey bulamazlarsa
nasýl sütleri olur, diye mýrýldanýyordu. 

Adam devenin yanýna geldi. Eðilip hayvanýn
memelerini yokladý. Yüzü buruþuverdi. Gerisin ge-
riye döndü. Eve girdi. Bir köþede aðlayan bebeðini
avutmakta olan kadýna:

– Yok, dedi. Devede sana yetecek kadar bile süt
yok.

Kadýn, gözlerini adamýn çaresiz yüzünde gez-
dirdi ve:
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– Sen ne varsa sað getir, dedi. Yoksa Abdullah
yolculuk boyunca hiç susmaz.

Adam bir kap aldý. Tekrar devenin yanýna gitti.
Az sonra geri döndü. Dibinde azýcýk bir süt olan
kabý ateþe koydu. Sütün ýsýnmasýný beklerken:

– Hemen yola çýkmamýz gerekiyor Halime, dedi.
Komþular bineklerini hazýrlamaya baþlamýþlar bile.
Onlardan geri kalmamalýyýz. Yoksa emzirecek bir
çocuk bulamayýz. 

Kadýn, bebeðini dizinde sallamaya çabalarken
ümitsiz bir eda ile:

– Bulsak ne olacak ki Hâris, dedi. Neyle emzi-
receðim onu. Baksana kendi bebeðimize bile yet-
miyor sütüm. Yavrucak, gece boyunca açlýktan uyu-
yamadý. Yanýna alacaðýmýz bebek bundan farklý bir
durumda mý olacak?

Adam bir süre cevap vermedi. Süt ýsýnmýþtý. Onu
bir tasa koydu. Kadýna uzattý:

– Haydi iç þunu Halime, dedi. Ben bu arada
hayvanlarý hazýrlayacaðým. Sonra yola çýkarýz.

Hâris dýþarýya çýkarken Halime, tasý dudaklarýna
götürdü.

Çok geçmeden kafile yola çýktý. Ýnsanlar konuþa
konuþa Mekke’ye doðru ilerliyordu. Bir aralýk genç
bir kadýn, baþýný geriye çevirdi ve:

– Halime, çok gerilerde kaldýnýz, diye seslendi.
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Halime altýndaki yaþlý eþeðe kýzarcasýna baktý.
Hâris avucunu hayvanýn sýrtýna vurup:

– Yürü biraz, ne olur, dedi.

Eþek bir an irkilip atýldý. Sonra yine bildiði þe-
kilde yürümeye devam etti. 

Ýnsanlar Mekke’ye vardýlar. Fakat Hâris ve Halime
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çok gerilerde kalmýþlardý. Onlar þehre girinceye ka-
dar diðerleri evleri tek tek ziyaret etmiþlerdi. Var-
lýklý Mekkeliler gelenlere bebeklerini emanet edi-
yorlar:

– Aman yavrumuza iyi bakýn, diyorlardý. Mek-
ke’nin sýcaðýnda deðil, sizin yaylanýzýn serinliðinde
büyüsün çocuklarýmýz. Dilimizi iyice öðretin ona. Ba-
kým masraflarýnýzý hiç dert etmeyin. Ne istiyorsanýz
fazlasýyla veririz. Yeter ki evlâdýmýzý iyi yetiþtirin.

Gelenler onlara güven veren bir eda ile:

– Siz hiç merak etmeyin. Bebeðinizi kendi be-
beðimizden ayrý tutmayacaðýz. Ona gözümüz gibi
bakacaðýz, diyorlardý.

Hâris ve eþi Halime nihayet Mekke’ye ulaþtýlar.
Yolun yorgunluðuna, geç kalýþlarý da eklenince mo-
ralleri iyice bozulmuþtu. Bu saatten sonra zengin
aile bulabileceklerinden ümitsiz bir hâldeydiler. Rast-
ladýklarý ilk evin kapýsýný çaldýlar. Aldýklarý cevap
bekledikleri gibiydi:

– Sizden önce gelen bir aileye teslim ettik bebe-
ðimizi.

Bir kapý daha çaldýlar. Cevap yine aynýydý. Yýl-
madýlar. Bir baþka eve koþtular. Fakat karþýlaþtýklarý
manzara hiç de iç açýcý deðildi. Herkes sanki arala-
rýnda anlaþmýþlar gibi hep ayný cevabý veriyorlardý. 
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Halime bu durumu kabullenemiyordu. Ýyice yo-
rulmuþtu. Kucaðýnda gittikçe daha da aðýrlaþan be-
beðini kocasýna verdi. 

– Sen beni burada bekle, diyerek dolaþmaya de-
vam etti. Kâbe yakýnlarýndan geçerken temiz yüzlü
bir ihtiyara gözü takýldý. Sebebini bilmediði bir duy-
guyla olduðu yerde durdu. Dikkatle ihtiyara baktý.
Bu sevimli ihtiyar Abdulmuttalib’ten baþkasý deðildi.
Halime’nin kendisine baktýðýný görünce:

– Sen kimlerdensin kýzým, diye sordu.

Halime kendini tanýtýp buralara niçin geldiðini
anlattý. Abdulmuttalib gülümseyen bir çehre ile:

– Ey Halime, dedi. Benim evimde yetim bir bebek
var. O’nu senin arkadaþlarýna teklif ettim. Fakat
kimse O’na sütanne olmayý kabul etmedi. Gel, sen
ona sütanneliði yap. O’ndan hayýr göreceðini ümit
ederim.

Halime bir an düþündü. Buraya varlýklý ailelerin
çocuklarý için gelmiþti. Sözü edilen çocuk yetim  ise
bundan pek bir kazanç elde edemeyecekti. Bu du-
rumda geçimlerini nasýl saðlayacaklardý ki? Fakat
baþka çocuk kalmamýþtý Mekke’de. Eli boþ dönmek
istemiyordu. Çaresiz bir yüzle Abdulmuttalib’e
bakýp:

– Kocama bir danýþayým, dedi.
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Hemen Hâris’in yanýna geldi. Durumu ona an-
lattý:

– Çocuk bulamadým, dedi. Þimdi arkadaþlarýmýn
arasýnda elim boþ dönmek de istemiyorum. O be-
beði alacaðým!

Hâris boynunu büktü. Yapacak bir þey yoktu.
Durumlarýnýn bir gün düzeleceði ümidiyle: 

– Sen bilirsin Halime, deyiverdi. Belki Allah, O
yetimin sayesinde evimize bereket getirir. 

Halime aceleyle geri döndü. Abdulmuttalib’i
buldu. Ona, teklifi kabul ettiðini söyledi. Abdul-
muttalib buna çok sevindi. Beraberce eve doðru
yürümeye baþladýlar. 

Âmine, gelenleri gülümseyerek karþýladý. Hali-
me’nin sütanne olduðunu anlamýþtý. Onu içeriye
davet etti. Halime, içeriye ilk adýmýný atmýþtý ki
burnuna mis gibi bir koku geldi. Meraklý bakýþlarý-
ný evin içerisinde dolaþtýrýrken bir kenarda duran
beþiði fark etti. O an yüreðinde bir kýpýrdanma oldu.
Heyecanla oraya doðru yürüdü. Her adýmda oda-
daki kokuyu derin derin içine çekiyordu. 

Beþiðin yanýna gelince dizleri üzerine çöktü.
Elini beþiðe doðru uzatýrken garip duygular için-
deydi. Nihayet örtüyü kaldýrdý. O an gözleri açýlý-
verdi Gül Muhammed’in. 
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Küçücük bebeðin altýna yeþil bir örtü serilmiþti.
Üzerinede beyaz bir kumaþ örtülmüþtü. Yüzü o ka-
dar aydýnlýktý ki Halime hayran hayran seyretmeye
koyuldu O’nu. Bu sýrada yaný baþýnda duran Âmine
bebeðin ismini söyledi:

– Adý Muhammed!

Halime’nin içini bir huzur kaplamýþtý. Âdeta
soluk almadan, gözünü kýrpmadan bakýyordu bu nur
topu yavruya. Dayanamadý, bebeði kucaðýna aldý.
Bu sýrada mini mini gözler açýlývermiþti. Halime’nin
heyecaný bir kat daha arttý. Sevgiyle gülümsedi O’na.
Bebek de tatlý tatlý gülümsemeye baþladý. Halime
sevimli yavruyu hemen oracýkta emzirmeye karar
verdi. Sað göðsünü gül kokulu bebeðin dudakla-
rýna verirken içinde bir endiþe beliriverdi. Acaba süt
gelecek miydi?

Bebek daha ilk yudumu almýþtý ki Halime titre-
di. O an büyük bir þaþkýnlýk içindeydi. Fal taþý gibi
açýlan gözleriyle kucaðýndaki bebeðe baktý. Nur
yüzlü bebeðin aðzýna dolu dolu süt geliyordu. 

Halime, þaþkýn bakýþlarýný Âmine’nin yüzüne çe-
virdi. Âmine hiçbir þeyden habersiz öylece bebeðine
bakýyordu. Gözlerinde az sonra gerçekleþecek olan
ayrýlýðýn acýsý vardý.

13



Bu duruma nasýl dayanacaðýný düþünüyor ol-
malýydý.

Çok geçmeden Halime ayaða kalktý. Gözleri
dolu dolu olan Âmine’yle vedalaþýrken:

– Oðlunuza kendi yavrum gibi bakacaðýmdan
emin olun, dedi.

Âmine, yaþlý gözlerle uðurladý biricik evlâdýný. 

Halime gülümseyen bir yüzle dönmüþtü koca-
sýnýn yanýna. Hâris kucaðýnda sürekli aðlayan oðlu-
nu avutmaya çalýþmaktan yorulmuþtu. Karýsýnýn
mutluluðunu fark edince meraklandý. Onun kuca-
ðýndaki nur yüzlü yavruyu görünce sevincinin se-
bebini anladý. Kendisi de görür görmez çok sevmiþti
bu tatlý bebeði. O’na hemen kaný ýsýnývermiþti. 

Geceyi Mekke yakýnlarýnda geçirdiler. Halime,
oðlu Abdullah’ý ve Kâinatýn Efendisini ayný anda
emziriyordu. Her iki bebek de kana kana süt içtiler. 

Bir ara Halime iki yavrunun yerini deðiþtirmek
istedi. Sevgili Peygamberimizi sol göðsüne doðru
götürdü. Fakat o an þaþýlacak bir durumla karþýlaþtý.
Kâinatýn Efendisi o taraftan emmiyordu. Halime onu
tekrar sað yanýna aldý. Bu kez emmeye baþladý. 

Küçük Abdullah, süt kardeþiyle gelen bereket
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sayesinde ilk defa doyasýya süt emmiþti. O geceyi
karný tok bir þekilde deliksiz bir uykuyla geçirdi.

Sabahleyin Hâris kalktý. Doðruca devenin yaný-
na gitti. Az sonra karýsýnýn yanýna geldiðinde çok
þaþkýn bir durumdaydý. Aðzýna kadar süt dolu kabý
Halime’ye göstererek þöyle dedi:

– Halime, sen kutlu bir misafir getirdin yuva-
mýza!

O güne kadar süt vermeyen yaþlý deve âdeta bir
süt çeþmesi olmuþtu. 

Hazýrlýklar yapýldý. Evlerine dönmek üzere ye-
niden yola koyuldular. Halime kucaðýnda iki be-
bekle birlikte eþeðe binmiþti. Gelirken adým atmaya
zorlanan eþek þimdi yýldýrým gibi gidiyordu. Kýsa
zamanda kafilenin en önüne geçti. Arkada kalanlar
þaþkýnlýk içerisindeydiler. Hâris ve Halime bu iþin
sýrrýný anlamýþtý. Beraberlerinde taþýdýklarý bebek
sýradan biri deðildi.

Nihayet eve geldiler. O günden sonra Hâris ve
ailesi, çok huzurlu bir hayat sürmeye baþladý. Hay-
vanlar otlaklardan döndüðünde karýnlarý doymuþ
oluyordu. Koyunlar kýsa zamanda semirdiler. Hepsi
bol bol süt vermeye baþladý. 

Bu durumu gören komþular, çobanlarýna çýkýþ-
maya baþladý:
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– Ne bu bizim hayvanlarýn hâli? Neden zayýf ve
sütsüzler? 

– Vallahi elimizden geldiðince en iyi yerlerde ot-
latýyoruz hayvanlarý, diyorlardý.

– Halime’nin koyunlarý nasýl da semizler! Hem
memelerinden süt damlýyor. Siz nasýl çobansýnýz
böyle?

– ?

– Bundan sonra Halime’nin çobaný hayvanlarý
nerede otlatýyorsa siz de orada otlatacaksýnýz! Bizim
koyunlarýmýz da onunkiler gibi olmalý.

Çobanlar þaþkýndýlar. O andan sonra Halime’nin
çobaný sürüyü nereye götürdüyse onlar da onu ta-
kip ettiler. Fakat deðiþen bir þey olmamýþtý. Hâris
ve Halime’den baþka kimse buna bir anlam vere-
medi. 

Yüce Allah, Sevgili Peygamberimizin bulunduðu
eve saðanak saðanak bereket yaðdýrýyordu.

Aradan aylar geçti. Peygamberimiz hýzla büyü-
dü. Ýki yaþýna geldiðinde Halime onu kucaðýna aldý.
Doðruca Mekke’ye geldi. Âmine’yi buldu. Kâinatýn
Efendisini annesine teslim etmek için getirmiþti.

Âmine biricik evlâdýný görünce tarifsiz bir sevince
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büründü. Kucakladý, doyasýya kokladý O’nu. Sevgili
Peygamberimiz de çok neþeliydi. 

Abdulmuttalib de geldi. Daha iki aylýkken giden
torununun iki yaþýndaki hâlini görünce o da çok
sevindi. O’nu kucakladý, sevdi. 

Halime süt evlâdýndan ayrýlmak istemiyordu.
Bu sevimli çocuk evlerine mutluluk ve bereket ge-
tirmiþti. Âmine’ye bakarak:

– Ne olur O’nu bir süre daha bana verin, dedi.

Âmine bir an ne diyeceðini þaþýrdý. O sýra Halime
konuþmasýný sürdürdü:

– Ben O’nun Mekke’de salgýn olan veba hastalý-
ðýna yakalanmasýndan endiþe ediyorum, dedi.

Âmine, bir Halime’ye bir de evlâdýna baktý.
Aklýnda Mekke’de yayýlmakta olan o korkunç has-
talýk vardý. Yüreðinde bir acý belirdi. Halime ümit
içinde bir cevap bekliyordu. Âmine gözyaþlarýný sa-
lýverirken baþýný salladý. Bu, “Tamam, sizinle gele-
bilir.” demekti.

O gün yavrusunu tekrar tekrar öptü, kokladý.
Sonunda sütannesinin ellerine teslim etti. Ýki yýl
önce yaptýðý gibi yine gözyaþlarýyla uðurladý ciðer-
paresini. Sevgili Peygamberimiz, yeniden Beni Sa’d
beldesine gidiyordu.
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KARLA YIKANAN KALP

Gül kokulu Peygamberimiz beþ yaþýndaydý.
Her zamanki gibi süt kardeþi Abdullah’la koyun-
larý otlatýyorlardý. Bir ara oyuna dalmýþlardý. Yoru-
lunca hurma aðacýnýn gölgesine oturdular. Abdullah
dayanamayýp uyuyakaldý. Bir süre sonra uyanýnca
çevresine bakýnýp sütkardeþini aradý. O’nu biraz ile-
rideki çayýrlýkta iki adamýn yere yatýrdýðýný görünce
korkuya kapýldý. Baðýrarak eve doðru koþtu. Hem
koþuyor hem de feryat ediyordu. 

Halime telâþla evinden çýktý. Oðlu bir þeyler an-
latmaya çalýþýyor, ama dili dönmüyordu. Bir eliyle de
koyunlarýn olduðu yeri iþaret ediyordu. 

– Muhammed’in karnýný yardýlar, diyebildi. 
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Halime, Gül Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve-
sellem) baþýna bir þeylerin geldiðini duyunca bayýla-
cak gibi oldu. Beklemeden o tarafa doðru seðirtti.
Sevgili Peygamberimizi ayakta bekler bulunca biraz
rahatladý. Hemen baðrýna basýp kucakladý. Bir yan-
dan seviyor, bir yandan da vücudunu yokluyordu.
Hiçbir þeyi yoktu. Ama yüzü sapsarýydý. Sonra Ha-
lime’nin eþi Hâris de yanlarýna geldi. Peygamberi-
mizi kucakladý. O’na:

– Ne oldu, diye sordu.

Peygamberimiz oldukça soluk gözüküyordu:

– Ak elbiseli iki adam gelip beni yatýrdýlar. Göð-
sümü yarýp kalbimi çýkardýlar. Sonra kalbimi karla
yýkadýlar, dedi. 

Hâris, Peygamberimizin elinden tutup O’nu eve
getirdi. Çocuklar kendi aralarýnda tekrar oyuna
baþladýlar. Hâris eþini bir köþeye çekti. Fýsýltýlý bir
sesle:

– Bu çocuðun baþýna bir felâket gelmesinden kor-
kuyorum. En iyisi O’nu ailesine teslim edelim, dedi.

Halime, Gül Muhammed’i henüz annesine ver-
mek istemiyordu, ama yaþadýðý son olayla iyice te-
dirgin olmuþtu. Ýstemeyerek de olsa Peygamberimizi
öz annesi Âmine’ye getirip teslim ettiler. 

19



ANNENÝN HÜZNÜ

Yavrusunu sütannesinden teslim alan Hazreti
Âmine çok mutlu olmuþtu. Günler böyle devam
ederken Âmine, Medine’deki akrabalarýný ziyaret
etmek istedi. Ümmü Eymen’le birlikte kýsa sürede
hazýrlandýlar. Bir sabah iki deveyle kýzgýn çölde yola
koyuldular. Peygamberimiz o sýrada altý yaþýna gir-
miþti. Bu yolculuktan oldukça memnundu. Sessizce
annesinin kucaðýnda ilerliyordu. 

Âmine her yýl bu yolculuða çýkardý. Medine’ye
gelir, kocasýnýn kabrini ziyaret ederdi. Önceki yol-
culuklarýnda çok neþeliydi. Fakat bu yýl içinde bir
hüzün vardý. Kalbindeki acý dinmiyordu.

20



Misafirler, Peygamberimizin dayý oðullarýndan

Nâbiga’nýn evine geldiler. Evin avlusunda develeri-

ni çöktürdüler. Avluda onlarý bekleyen kalabalýk bir

topluluk vardý. Peygamberimizin dayýlarý onlarý is-

tirahat etmeleri için içeriye buyur etti. Fakat Âmine

önce eþi Abdullah’ýn kabrinin baþýna yöneldi. 

Hüzünlü anne Allah’a yalvarýyor, nur çocuðuna

bakarak teselli oluyordu. Nur Muhammed, minik

ellerini açmýþ, babasýna dua ediyordu. Bakýþlarýyla

“Anne aðlama!” der gibiydi. 

Bir ay kadar Medine’de kaldýktan sonra geri dö-

nüþ hazýrlýðý baþladý. Dönüþ yolunda Âmine hasta-

landý ve Evba köyünde yolculuða ara verdiler. Âmi-

ne, yola devam edemeyecek kadar aðýrlaþmýþtý. Ol-

dukça sýkýntý çekiyordu. Belki de oðlunu yalnýz bý-

rakacaðýna üzülüyordu. Oðlunu karþýsýna alýp son

bir kez O’nunla konuþtu. 

– Allah, seni aziz ve devamlý kýlsýn. Eðer rüyada

gördüklerim doðru ise, sen celâl ve bol ikram sahibi

olan Allah tarafýndan Âdemoðullarýna helâl ve ha-

ramý bildirmek üzere peygamber gönderileceksin.

Allah seni putlardan, putperestlikten koruyacak ve

alýkoyacaktýr. Ben öleceðim, fakat ismim ebedî yâd
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edilecek, dedi ve bu sözlerden sonra ruhunu Allah’a
teslim etti. 

Annesinin vefatýndan sonra Yüce Allah, Gül
Kokulu Peygamberimizi sahipsiz býrakmadý. Önce
dedesi Abdülmuttalip sonra da amcasý Ebu Talib
O’nu himayesine aldý. 

*  *  *
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AYRILIKLAR

Dedesi Abdulmuttalip, babasýz ve anasýz ka-
lan torununu yanýna aldý. Hiçbir oðluna gösterme-
diði sevgi ve þefkati, O’na gösterdi. Gül Muham-
med, dedesinin yanýndan hiç ayrýlmazdý. Hatta de-
desi uyurken bile onun yanýna serbestçe girer çýkardý.
Kâbe’nin gölgesine serili mindere, oðullarýnýn hiç-
biri oturamazken O istediði zaman gelip otururdu. 

Bir gün tanýmadýðý bir adam O’nu minderden
kaldýrýnca aðlamaya baþladý. Dedesi, oturduðu yer-
den kalkýp sesin geldiði yöne baktý:
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– Oðlum niçin aðlýyor, diye sordu yanýndakilere.

– Minderden kaldýrmýþlar, diye cevap verdiler.

Abdulmuttalip:

– Býrakýnýz oðlumu, otursun. O kimsenin ulaþa-

mayacaðý bir þerefe ulaþacak, diye cevap verdi. 

Geçen günlerde dedesi O’na anne ve babasýnýn

yokluðunu hissettirmedi.  

Abdulmuttalip, seksen iki yaþýna geldiðinde

hastalanýp yataða düþtü. Vefat edeceðini anlayýnca

oðullarýný baþýna topladý. Geride kalacak olan Gül

Muhammed’e çok iyi bakmalarýný tavsiye etti. Zü-

beyir ile Ebu Talib, Peygamberimizi yanlarýna almak

için kura çektiler. Kura Ebu Talib’e çýktý. Böylece

dedesini kaybeden Gül Muhammed, amcasý Ebu

Talib’in himayesi altýna girdi. 

Ebu Talib’in, sütü saðýlan birkaç deveden baþka

malý yoktu. Üstelik ailesi kalabalýktý. Onlarý geçin-

dirmekte sýkýntý çekiyordu. Bu sýkýntýlardan kur-

tulmak için Ebu Talib, Þam’a gidecek kervana ka-

týlmaya karar verdi. Gül Muhammed bu yolculukla

ilgili bir bekleyiþ içindeydi. Acaba amcasý O’nu da

götürecek miydi? 

24



Develer hazýrlanmýþ, yolculuk baþlayacaktý.
Ebu Talib’in bütün çocuklarý babalarýný uðurlamak
için bekliyorlardý. Ebu Talib, aðlamaklý bir þekilde
bekleyen yeðenine yaklaþtý:

– Gelmek ister misin, diye sordu.

Gül Muhammed çok istiyordu. Fakat diðer am-
calarý uzun yolculukta hastalanýr diye O’nu gönder-
mek istemediler. Bunun üzerine Sevgili Peygambe-
rimiz aðlamaya baþladý.

Ebu Talib, O’nun aðlamasýna dayanamadý:

– Seni geride býraktýðým için mi aðlýyorsun, diye
sordu.

Peygamberimiz gözyaþlarý içinde:

– Evet, dedikten sonra amcasýnýn bindiði devenin
yularýndan tuttu. Ey amca! Sen beni kime býraký-
yorsun? Benim ne babam var ne de annem, dedi.

Bu içten sözlere amcasý dayanamadý:

– Vallahi seni yanýmda götüreceðim, hiçbir za-
man da seni yanýmdan ayýrmayacaðým, dedi ve Gül
Muhammed’i de yanýna alýp kervana katýldý. 

On iki yaþýnda olan Peygamberimiz böylece
amcasýyla Þam’a doðru yolculuða çýktý.

*  *  *
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ÞAM YOLUNDA

Manastýrýn açýk penceresinden içeri sýcak bir
rüzgâr esti. Ýçeride küçük bir masada  oturan Rahip
Bahira’ydý. Okuduðu kitabý kapattý. Sonra birkaç
yudum su içmek için ayaða kalktý. Pencereye yak-
laþýp çölü seyretti. Hurma aðaçlarýndan baþka bir
þey yoktu. Her taraf çöldü. 

Bir çoban, koyunlarýna kuyudan su çekiyordu.
Rahip, gözlerini kýsýp ufuktaki çizgiye baktý. Kum
yýðýnlarýnýn arasýndan bir kervan gözüktü. Rahip
bir süre kervanýn geliþini takip ettikten sonra dýþarý
çýktý. Su kuyusunun baþýna vardý. Bu ara diðer ra-
hipler koþarak onun yanýna geldiler. Kuyudan su
çekip Rahip Bahira’ya ikram ettiler. 
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Bahira taþ merdivenlere bir ayaðýný atmýþtý ki
birden dikkat kesildi. Uzaktaki kervan oldukça be-
lirginleþmiþ, gelen insanlar belli oluyordu. Ama bir
gariplik vardý. Odasýna dönmeyi býrakýp duvara da-
yandý. Uzun müddet kervaný seyretti. Kafile yak-
laþtýkça Rahip Bahira’nýn heyecaný arttý. Sanki çev-
redeki aðaçlar kervana doðru selâm verir gibi eðilip
kalkýyorlardý. 

Kervan hurma aðaçlarýnýn altýnda mola verdi. 

Bahira iyice meraklanmýþtý. Hemen yardýmcýsý
Ahbar’ý yanýna çaðýrdý. Eliyle su kuyusunun bulun-
duðu yeri iþaret etti:

– Bu kervan nereden geliyor acaba?

Ahbar, bir rahibe bir de kervana baktý.

– Bilmem, dedi. Belki Mekke’den geliyordur.

Bahira derin düþüncelere dalmýþtý:

– Garip, bir bulut o kervaný takip ediyor, dedi
ve birden irkildi. Yoksa… deyip koþar adýmlarla
odasýna çýktý. 

Yardýmcýsý bir þey anlamamýþtý. Giden rahibin
ardýndan merakla baktýktan sonra kervana döndü.
Uzakta bir serap gibi dalgalanýp duran buharlar
arasýnda kervan kendi hâlinde dinleniyordu. Biraz
dikkatlice bakýnca hiç görülmemiþ bir þey fark etti: 
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– Gerçekten de bir bulut var, deyip iþine döne-
cekken Rahip Bahira pencereden baþýný uzattý:

– Ahbar nerdesin?

Ahbar koþarak pencerenin yanýna yaklaþtý. Ra-
hip Bahira:

– Þu kervaný görüyor musun? Oraya git, hepsini
yemeðe davet et, dedi.

Ahbar merdivenlerden aþaðý inip yola çýktý. Ra-
hip de aþçýyý bulup yemek hazýrlamasýný söyledi. 

Hazýrlýklarý tamamladýktan sonra Ahbar’ýn gel-
mesini bekledi. Ahbar, daveti iletmiþ ve kervanda-
kileri ziyafete gelmeye ikna etmiþti. 

Bütün hazýrlýklar biterken konuklar tozlu yol-
dan birer ikiþer gelmeye baþladýlar.  

Kervandaki bütün yolcular geldi ve yemeðe otur-
dular. Rahip Bahira, yemeði býrakmýþ misafirlerin
arasýnda dolaþýyordu. Birini arýyordu, ama bunlarýn
içinde aradýðý kiþi yoktu.

Bunun üzerine Ebu Talib’e:

– Kervandaki herkes yemeðe katýldý mý, diye
sordu. 

Ebu Talib:

– Bir çocuk haricinde herkes katýldý, diye cevap
verdi. 
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Bahira sordu: 

– O çocuk niçin gelmedi? 

Ebu Talib: 

– Eþyalarý beklesin diye kervanda býraktýk, dedi.

Bahira: 

– O’nu da çaðýrýn, gelsin ve yemeðini yesin, dedi. 

Bahira, misafirlere hizmet ederken bir taraftan
da gelecek çocuðu merak ediyordu. Ara sýra duvara
yanaþýp yola bakýyor, sonra misafirlerin yanýna dö-
nüyordu. Birazdan Gül Yüzlü  Muhammed’i gö-
rünce þaþýrdý. Iþýl ýþýl bir çehresi vardý çocuðun. Ba-
hira’nýn birkaç araþtýrma yapmasý gerekiyordu. Ye-
mekten sonra Ebu Talib’i bir kenara çekip:

– Bu çocuk kim, diye sordu.

Ebu Talib: 

– Benim oðlumdur, dedi. 

Bahira cevabý pek inandýrýcý bulmamýþtý:

– Bu çocuk senin oðlun olamaz.

Ebu Talib: 

– Kardeþimin oðlu, ama benim himayemdedir,
diye yanlýþlýðý düzeltti.

– Babasý kim? 
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– Abdullah.

– Peki yaþýyor mu?

– Hayýr, çocuk dünyaya gelmeden önce babasý
vefat etti.

Bahira onu doðruladý. Bu çocukta aradýðý bütün
özellikler vardý. Ama O’nu daha yakýndan incelemesi
gerekiyordu. Çocuðu bir kenara çekerek O’nunla
sohbet etmeye baþladý. Sorulara Lat ve Uzza adýna
doðru cevap vermesini istedi. Peygamberimiz Lat ve
Uzza’nýn ismini 0duyanca yüzünü buruþturdu:

– Bana putlar adýna bir þey sorma. Onlardan
nefret ettiðim kadar hiçbir þeyden nefret etmiyorum,
dedi. 

– Peki, dedi Bahira. O zaman Allah adýna doðru
cevaplar ver, deyince.

– Sor, sorduklarýný doðru olarak cevaplayayým,
dedi. 

Bahira, biraz konuþunca çocuðun beklenen son
peygamber olduðunu anladý. Fakat son bir iþarete
daha bakmasý gerekiyordu. Sonunda O’nun sýrtýn-
daki mührü gördü. Bu kitaplarda tarif edilen son
peygamber niþaný güvercin yumurtasý büyüklüðün-
de bir bendi. Rahip Bahira’nýn artýk hiçbir þüphesi
kalmamýþtý. Ebu Talib’i bir kenara çekti ve:
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– Yeðenini memleketine geri götür. O, beklenen
son peygamberdir. Hasetçi Yahudiler O’nu görü-
lerse bir kötülük ederler, diyerek uyardý. Bunun
üzerine Ebu Talib endiþelendi ve yeðenine bir zarar
gelmesin diye mallarýný orada satýp Mekke’ye geri
döndü.

*  *  *
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EVLÝLÝK

– Geliyor, kervan geliyor, diye baðýran genç,
haberi bütün Mekke’ye duyurdu. 

Bir anda sokaklar þenlik havasýna büründü. Gün-
ler öncesinden Þam’a giden ticaret kervaný nihayet
geri dönmüþtü. 

Hazreti Hatice, komþularýyla birlikte evinde
sohbet ediyordu. Kadýnlardan biri kervaný takip eden
bulutu gösterdi. Gerçekten de bir bulut kervana
gölgelik ediyordu. Bu kervanda bir baþkalýk vardý. 

Daha sonra Hazreti Hatice, amcasýnýn oðlu Va-
raka’ya gitti. Varaka bilgili bir insandý. Hazreti Ha-
tice ona Muhammedü’l-Emin hakkýnda gördüklerini
ve duyduklarýný anlattý. Varaka hayretini gizleme-
yerek þöyle dedi:
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– Bu söylediklerin doðruysa þüphesiz Muhammed
peygamberdir. Ben, bu ümmetten bir peygamber
çýkacaðýný biliyordum. O zaman tam bu zamandýr,
dedi. 

Hazreti Hatice, Peygamberimizi çocukluðundan
beri tanýyordu. Ticaret kervanýnýn baþýna O’nu ge-
tirmiþti. Böylece Hazreti Muhammed’i daha yakýn-
dan tanýmýþ oldu. Dul olan Hazreti Hatice, Peygam-
berimizle evlenmeye karar verdi. Arkadaþý Nefise’yi
haberci olarak gönderdi. 

Nefise teklifi Peygamberimize iletti.

– Ey Muhammed, Seni evlenmekten alýkoyan
nedir, diye sordu.

Peygamberimiz amcasýnýn yanýnda kalýyordu.
Evlenecek kadar zengin deðildi.

– Elimde param yok. Ben nasýl evlenebilirim,
diye cevap verdi.

– Eðer evlenme masrafý saðlansa ve sana denk
biri olsa kabul eder misin?

Bunun üzerine Peygamberimiz:

– Kimden bahsediyorsun, diye sordu.

– Hatice’den, dedi Nefise. 
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Bu teklife þaþýran Peygamberimiz:

– Böyle bir þey nasýl olabilir?

– Orasý, bana düþen bir vazifedir, deyip gülüm-
sedi Nefise. 

– O hâlde, ben de senin dediðini yaparým, dedi
Peygamberimiz. 

Nefise bu sevinçli haberi vakit kaybetmeden
Hazreti Hatice’ye bildirdi. Evde büyük bir sevinç
yaþanýyordu. Hazýrlýklar kýsa sürede tamamlandý.
Misafirler birer birer Hazreti Hatice’nin evine gel-
meye baþladý. Gelenlere sofralar serilip yemekler
verildi. Düðünün sonuna doðru büyükler birer ko-
nuþma yaptý. En son Varaka ayaða kalktý:

– Ey Kureyþ topluluðu! Þahit olunuz ki ben
Huveylid’in kýzý Hatice’yi Muhammed bin Abdullah
ile evlendirdim, diyerek bu evliliði herkese duyurdu. 

Böylece o akþam Peygamberimizle Hazreti Ha-
tice’nin nikâhlarý kýyýldý. O günden sonra Peygam-
berimiz amcasý Ebu Talib’in evinden ayrýlýp Hazreti
Hatice’nin evine taþýndý.

*  *  *
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HACERÜ’L-ESVED

Yýkýlmak üzere olan Kâbe’yi tamir edenler
yorulmuþlardý. Ýçlerinden biri gölgeden çýkýp yük-
selen duvara baktý. Tamir iþi oldukça hýzlanmýþ,
bina saðlamlaþmýþtý. Etraf sessiz ve sakinken arka
taraftan bir gürültü geldi. Birileri öfkeyle baðýrý-
yordu. 

Diðer çalýþanlar da ayaklanmýþ kavganýn olduðu
tarafa gelmiþlerdi. Farklý kabileden iki kiþi kavga
ediyordu. Ýçlerinde en yaþlý olan Huzeyfe, kalabalýðý
yarýp geldi.
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– Ne oluyor size? Bu kavga nedir, diye sordu? 

Amir, yerden zorla doðrulmaya çalýþtý. Üstü baþý
yýrtýlmýþ, toza bulanmýþtý. Kalkar kalkmaz arkada-
þýna saldýrmak istedi. Ama oradakiler hemen onu
yakaladýlar. Amir:

– Hacerü’l-Esved’i yerine koymak istedi, diye
baðýrdý.

Bunun üzerine her kafadan deðiþik sesler çýk-
maya baþladý. 

– Olmaz, onu yerine biz koyacaðýz!

– Hayýr, biz koyacaðýz, diye kendi aralarýnda
tartýþma baþladý. 

Tartýþma o kadar büyüdü ki neredeyse birbir-
lerini öldüreceklerdi. Bir kargaþa baþlamýþtý. Tam
birbirlerine gireceklerken Huzeyfe yüksek sesle ba-
ðýrdý: 

– Durun, durun diyorum size.

Bu yaþlý adamýn ikazý yerini bulmuþtu. Þimdi
her kabile bir tarafa çekilmiþ onun söyleyeceði so-
nucu bekliyordu. Ama hepsi de öfkeden küplere
binmiþti. En ufak bir harekette kavgaya tutuþacak-
lardý. 
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Cennetten gönderilmiþ olan bu taþý her kabile
kendi yerleþtirmek istiyordu. Çünkü bunu yapmakla
kabilenin saygýnlýðý artacaktý.

Ebu Ümeyye ortaya çýkýp taþkýnlýðý yatýþtýrdý: 

– Biliyorum. Her kabile, bu taþý yerine kendi
koymak istiyor. Bunu biz aramýzda çözemeyeceðiz,
dedi ve eliyle bir tarafý iþaret etti:

– Þeybe Kapýsý’ndan ilk girecek kiþiyi hakem
yapalým. O ne derse onu yaparýz, diye teklif etti.

Hiç kimse bu teklife itiraz etmedi. Herkesin
gözü kapýdan gelecek kiþideydi. Sýcak artmýþ, bek-
leyiþ uzamaya baþlamýþtý. Acaba kim gelecekti?
Merak dolu bakýþlar sokaða kilitlenip kalmýþtý.
Kapýdan biri çýktý. Yürüyüþünden gelenin kim ol-
duðunu hemen tanýdýlar ve sevinçle haykýrdýlar:

– O, Muhammed!

– El Emin geliyor! 

Amir, oturduðu yerden ayaða fýrlamýþtý:

– Vallahi onun vereceði karara razýyýz, dedi.

Sevgili Peygamberimiz (sallalhu aleyhi vesellem)
herkesin güvenini kazanmýþ, dürüst bir insandý.
Kabilelerin arasýndaki bu anlaþmazlýðý hâlledebilirdi.
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Peygamberimize durumu anlattýlar. Sonra bu iþi na-
sýl çözeceðini beklediler. 

Peygamber Efendimiz:

– Bana bir örtü getiriniz, dedi ve getirilen örtüyü
yere serdi. 

Büyük küçük herkes bu örtünün ne iþe yaraya-
caðýný merak ediyordu. Peygamberimiz, Hacerü’l-
Esved’i örtünün ortasýna koyup:

– Her kabileden bir kiþi örtünün köþesinden
tutsun, dedi. 

Örtüyle taþý konulacaðý yere çýkardýlar. Peygam-
berimiz taþý alarak yerine koydu ve duvar inþaatýna
devam edildi. Böylelikle Peygamber Efendimiz hem
inþaatýn devam etmesini saðladý hem de kabileler
arasýnda çýkacak kavgayý kolaylýkla önlenmiþ oldu. 

*  *  *
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YALNIZLIK

Hazreti Hatice ile olan evliliðin üzerinden
uzun yýllar geçti. Peygamberimiz otuz sekiz yaþýna
gelmiþti. Bu yýllarda daha çok insanlardan uzak-
laþýp vadilerde tek baþýna geziyordu. Yine bir gün
gezerken bir ses iþitti:

– Selâm olsun sana, ey Allah’ýn Resûlü! 

Peygamberimiz hemen arkasýna dönüp baktý.
Hiç kimseyi göremedi. Kurumaya yüz tutmuþ bir
aðaçtan baþka bir þey yoktu. Biraz daha ilerledi.
Yaný baþýndaki kaya O’na selâm verdi. 
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Bu ve benzeri olaylarla çok karþýlaþýr olmuþtu.
Duyduðu sesler ve parlayýp geçen ýþýklarýn ne anla-
ma geldiðini bilmiyordu. Peygamber Efendimizin
bu hâli bir yýl devam etti. Otuz dokuz yaþýna girdi-
ðinde sadýk rüyalar görmeye baþladý. Gündüz mey-
dana gelecek olaylar uykuyla uyanýklýk arasýnda ken-
disine gösteriliyordu. Gece gördüðü rüyalar gündüz
bir bir gerçekleþiyordu. Bu durum O’nu endiþelendi-
riyor, kendi kendine düþüncülere dalýyordu.

Yüce Allah O’nu yakýnda gerçekleþecek olan
peygamberliðe hazýrlýyordu. Bu gerçekleþen olaylar
neticesinde Peygamberimiz yalnýzlýðý seçiyor ve in-
sanlardan uzaklaþýyordu. Sessiz ve sakin yerlere gi-
diyor ve saatlerce düþünüp tefekkür ediyordu. 

*  *  *
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HÝRA DAÐI

Sabah yýldýzlarýnýn ýþýldayýp durduðu çölde
iki kiþi aðýr adýmlarla yürüyordu. Hava serindi.
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Güneþ doðmamýþtý ama etrafta farklý bir aydýnlýk
vardý. Uzayýp giden çölde iki ayak izi kalýyor, sonra
rüzgâr ayak izini yok ediyordu. Elinde yemek boh-
çasýný tutan Hasan arkadaþýna yaklaþtý:

– Daha gidecek miyiz, diye sordu.

Uzun boylu olan Sabit baþýný arkaya çevirdi.
Sessizce etrafý kontrol etti. Sonra gözünü Hira Da-
ðý’na dikti. 

– Bulmadan dönemeyiz.

Hasan, arkadaþýnýn yanýna kadar sokulup eliyle
bir yeri iþaret etti:

– Maðarada olabilir mi?

Sabit baþýyla onu tasdikledi:

– Büyük ihtimalle, dedi.

Sert bir rüzgâr yerden bir kum bulutu kaldýrdý.
Bir an neye uðradýklarýný þaþýrýp tozun içinde kal-
dýlar. Hasan biraz korkmuþtu. 

– Dönsek olmaz mý? Hem çok yorulduk. Daha
sonra yemeði götürürüz?

Toz bulutu yere doðru düþerken hýzlý adýmlarla
yürüdüler. Sabit arkadaþýnýn elinden tutup çekti. 

– Hatice’ye söz verdik. Ýþimiz yemeði teslim et-
mek, dedi ve otsuz, kuru bir aðacýn bile olmadýðý
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daðýn eteðine doðru týrmanmaya baþladý. Çöl rüz-
gârý durmuþ, etraf sakinleþmiþti. Daðýn eteðine
doðru týrmanýrlarken dolunay çölün üzerinde yük-
selmiþti. Þimdi etraf daha seçilir hâle gelmiþti. Ýki
genç konuþmalarýna devam ettiler. 

– Bir haftadýr Mekke’de O’nu göremedim, dedi
Sabit.

– Çok doðru. Ýnsanlardan uzaklaþýyor.

– Neden acaba?

– Neden olacak, adalet kalmadý, kuvvetli olan
zayýf olaný eziyor. Ticarette herkes birbirini aldatý-
yor. Bu kadar kötü giden duruma üzülmemek elde
mi?

Hasan birden durdu. Arkadaþýnýn yüzüne baktý:

– Ama herkesin güvenebileceði biri var!

Sabit, kim o der gibilerden baktý. Hasan tatlý bir
sesle:

– Muhammedül Emin, deyip maðarayý iþaret
etti. 

– Haklýsýn, neyse maðaraya az kaldý. Emaneti
teslim edip dönelim, dedi ve týrmanmaya devam
ettiler.
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Ýki delikanlý Peygamberimize su ve yiyecekleri
verdikten sonra ayrýldýlar. 

Peygamberimiz azýðý bitinceye kadar orada kaldý
ve Allah’a dua etti. Azýðý bitince maðaradan çýktý.
Sýcak alabildiðine artmýþ, uzayan çöl kaynamaya
baþlamýþtý. 

Peygamberimiz ancak Mekke sokaklarýna gi-
rince insanlarla karþýlaþtý. Doðruca Kâbe’ye vardý.
Kimileri putlara tapýyor, kimileri kendi aralarýnda
sohbet ediyor, kimileri de sýrtlarýný duvara dayamýþ
uyuyordu. Peygamberimiz aralarýndan geçip Kâbe’yi
tavaf etti. Sonra da evine döndü.

Hazreti Hatice, O’nu kapýda karþýlayýp içeri bu-
yur etti. Eve dönüþüne oldukça sevinmiþti. Uzun
zamandýr Peygamberimiz kendi hâlinde düþüncelere
dalýyordu. Hazreti Hatice de elinden geldiði kadar
eþine yardýmcý oluyor, O’na su ve yiyecek yolluyordu.
Uzun geceler gelemediðinde de merak ediyor ve
O’nun durumunu öðrenmek için çöle adam çýkarý-
yordu. 

Peygamber Efendimiz, Hazreti Hatice’ye gör-
düðü, duyduðu olaðanüstü þeylerden bahsetti. Yalnýz
baþýna kaldýðýnda ýþýklar görüyor, sesler iþitiyordu.
Bunlarýn, cin ve kehanetle ilgili þeyler olmasýndan
korkuyordu. Hazreti Hatice’ye:
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– Ben, bir kâhin olacaðým diye korkuyorum!
Vallahi þu putlardan ve kâhinlerden nefret ettiðim
kadar, hiçbir þeyden nefret etmem, dedi.

Hazreti Hatice:

– Allah senin gibi birini zayi etmez. Çünkü sen
emaneti korursun, akrabana iyilik yaparsýn, sözü
doðru söylersin, dedi. 

Peygamberimiz, maðaraya sonraki günlerde de
gitti. Yine bulutsuz bir gece baþlamýþtý. Ortalýk ýp-
ýssýzdý. Gökte yýldýzlar her zamankinden daha par-
lak ve sanki yere dökülüverecek kadar yakýndýlar.
Gecenin ilerleyen bir vaktinde Peygamberimiz
uyumaya baþladý. 

Seher vakti yaklaþýrken, hafiften bir yel üfül üfül
esti. Esmesiyle birlikte maðaranýn içi buram buram
güzel kokularla doldu. Tan yeri hafiften kýzýla dönüp
güneþ belirmeye baþlamýþtý. Karanlýk olan maðara-
nýn içi birden nurla doldu. Cebrail Aleyhisselâm
güzel bir insan suretine bürünmüþ, maðaraya gel-
miþti. Gözleri kamaþtýran bir aydýnlýkla Peygamber
Efendimize göründü. 

O tatlý hoþ kokularýn arasýnda Cebrail Aleyhis-
selâm gür bir sesle:

– Oku, dedi. 
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Peygamberimiz:

– Ben okuma bilmem, dedi.

Cebrail Aleyhisselâm, Peygamberimizi kucak-
layýp sýktý. Neredeyse O’nu soluksuz býrakacaktý.
Cebrail Aleyhisselâm tekrar:

– Oku, dedi. 

– Ben okuma bilmem, söyle neyi okuyayým, diye
cevap verdi Peygamberimiz. 

Cebrail Aleyhisselâm, Peygamberimizi üçüncü
defa tutup sýktý ve: 

– Oku! Her þeyi yaratan Rabbinin adýyla oku!
Ki O, insaný anne rahmine tutunmuþ hücreden ya-
rattý. Oku ki Rabbin, kalemle yazý yazmayý öðreten,
insana bilmediðini talim eden, bol kerem ve ihsan
sahibidir.  

Peygamber Efendimiz âyetleri kelimesi kelime-
sine tekrar etti. Ýnen âyetler Allah Resûlünün hem
diline hem de kalbine yazýlmýþ oldu. Görevini biti-
ren Cebrail Aleyhisselâm birden ortadan kaybolu-
verdi. 

Korku ve heyecan içinde Peygamberimiz ma-
ðaradan çýktý. Hiç vakit geçirmeden Mekke’ye yö-
neldi. Allah, O’na peygamberlik görevini vermiþti.
Yüreði, titreyerek eve geldi:
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– Ya Hatice beni ört, dedi ve yataða girdi. Haz-
reti Hatice büyük bir merakla O’nun gelmesini bek-
lemiþti. Peygamberimizin yüzündeki baþkalýðý sez-
mesine raðmen hiçbir þey sormadý. Korkusu, titre-
mesi geçinceye kadar O’nu bekledi. 

Bir süre sonra Peygamber Efendimiz uyandý.
Sevgili eþine olanlarý bir bir anlattý ve:

– Korkuyorum ey Hatice! Bana bir zararýn gel-
mesinden korkuyorum, dedi.

Hazreti Hatice anlatýlanlarý sükût içinde dinledi.
O’na destek verdi ve sözünün sonunda:

– Sebat et! Vallahi, senin, bu ümmetin peygam-
beri olacaðýný ümit ederim, dedi. 

*  *  *
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HAZRETÝ ALÝ

Cebrail Aleyhisselâm, Peygamberimize abdest
almayý ve namaz kýlmayý öðretmiþti. Peygamberi-
miz de bunlarý ilk Müslüman olan sevgili eþine
öðretti. Ýkisi birlikte evde namaz kýlýyorlardý. He-
nüz çocuk yaþta olan Hazreti Ali odaya girince on-
larý gördü. Ne yaptýklarýný merakla izledi. Namaz
biter bitmez: 

– Bu yaptýðýnýz nedir, diye sordu:

Peygamber Efendimiz, Ali’yi baþýndan tutarak
baðrýna yasladý. Tebessüm ederek:
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– Namaz kýldýk, dedi.

Hazreti Ali, bu kelimeyi ilk defa duyuyordu.

– Peki, nedir bu, diye sordu. 

– Allah’a ibadettir.

– Ýbadet nedir?

– Âlemleri yaratan Allah’a kulluk etmektir. Az
önce biz O’na rüku yaptýk, secdeye gittik. Kulluðu-
muzu yerine getirdik ey Ali. Sen de bizimle beraber
ol, diye teklifte bulundu Sevgili Peygamberimiz. 

Ama Ali’nin sorularý bitmemiþti.

– O ne demek?

– Müslüman ol. Seni bir olan, eþi ve benzeri bu-
lunmayan Allah’ýn dinine davet ediyorum. Kabul
eder misin ey Ali?

Hazreti Ali’nin iri, siyah gözleri parladý:

– Bu benim daha önceden hiç duymadýðým bir
þey. Babama danýþmadan karar veremem, dedi. 

Peygamber Efendimiz o günlerde Ýslâm dinini
açýktan anlatmadýðý için bunun duyulmasýný iste-
miyordu.

– Ey Ali! Söylediklerimi yaparsan yap! Yok, eðer
yapmayacaksan bunu gizli tut. Kimseye bahsetme,
diye tembihledi.
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Hazreti Ali bu sýrrý kimseye anlatmayacaðýna
söz verdi. Sonra Peygamber Efendimizin yanýndan
ayrýldý. 

Hazreti Ali, o geceyi düþünerek geçirdi. Güneþ
doðarken içindeki sýkýntýlar gitmiþ, kararýný ver-
miþti. Peygamber Efendimizin huzuruna gelerek: 

– Dün bana ne teklif etmiþtiniz, dedi.

– Bir olan Allah’tan baþka ilâh olmadýðýna, O’nun
eþi bulunmadýðýna þehadet edeceksin. Lât ve Uzza
putlarýný reddet. Allah’a her hangi birini ortak koþ-
maktan sakýn, diye buyurdu. 

Sonra Hazreti Ali’ye:

– Babanýn fikrini aldýn mý, diye sordu. 

Hazreti Ali:

– Allah beni yaratýrken babama sormadý ki ben
de O’na ibadet etmek için kendisine danýþayým, diye
cevap verdi. 

Sonra þehadet getirerek ilk Müslümanlarýn ara-
sýna karýþtý ve ilk namaz kýlanlardan oldu. 

*  *  *
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HAZRETÝ EBUBEKÝR

Ýhtiyar bilgin evinin içinde bir o yana bir bu
yana gidip geliyordu. Heyecandan kalp atýþlarý artmýþ,
yüzü kýzarmýþtý. Elini çenesine dayýyor, düþünüyor
sonra misafirine sorular soruyordu. Aldýðý cevaplar
onu daha da heyecanlandýrýyordu. 

Böyle kutlu bir misafir evine gelmiþ ve yýllardýr
beklediði kiþi hakkýnda bilgi almýþtý. 

Hazreti Ebubekir yemeðini bitirmiþ, soðuk þer-
bet içiyordu. Doðrusu, bilginin etrafýnda dönüp dur-
masýna, kendini el üstünde tutmasýna bir anlam ve-
remiyordu. 
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Ýhtiyar bilgin Hazreti Ebubekir’in karþýsýna ge-
çip:

– Öðrenmek istediðim tek bir þey kaldý, dedi.

– Nedir o?

Ýhtiyar aniden çömeliverdi:

– Karnýný aç, dedi.

Þaþýrýp kalan Hazreti Ebubekir nasýl cevap ve-
receðini bilemedi. Biraz düþündükten sonra:

– Bunu niçin istediðini söylemezsen, açmam.

Ýhtiyar, Hazreti Ebubekir’in gözlerinin içine
baktý. Yýllardýr beklediði anýn geldiðini düþünerek:

– Kutsal kitaplar bir peygamberin geleceðini
haber veriyor. Bu peygamber Mekke’de ortaya çý-
kacak. O’na bir genç ile olgun yaþtaki birinin yar-
dýmcý olacaðýný öðrendim. Bu olgun kiþi sen olabi-
lirsin. Beyaz tenli ve zayýf birisin. Karnýnda bir ben
olacak. Ýþte öðrendin. Haydi karnýný aç.

Bunun üzerine Hazreti Ebubekir dizlerinin üze-
rine kalkýp karnýný açtý. Yaþlý bilgin karnýndaki beni
görünce sevinçten baðýrmaya baþladý:

– Sen, dediðim kiþisin. O’nun yardýmcýsý ola-
caksýn.
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Cahiliye döneminin kötülüklerinden uzak duran
Hazreti Ebubekir, bu müjdeli habere çok sevindi.
Yaþlý bilginle uzun uzun konuþtular. Gelecek olan
peygamber hakkýnda ondan bilgi aldý. Aldýðý bilgi-
ler ona kimin peygamber olabileceðini açýkça gös-
teriyordu. 

Birkaç gün sonra Hazreti Ebubekir’in de içinde
bulunduðu kervan Yemen’den  Mekke’ye doðru yola
çýktý. 

Günlerdir yol aldýklarý için yorulmuþlardý. Çö-
lün kuru havasýndan, yakýcý güneþinden yanýp kav-
rulmuþlardý. Uzaktan Mekke görününce çektikleri
zahmetin biteceðini, serin sulardan içip dinlenecek-
lerini düþündüler. Bir taraftan da iyi bir ticaret yap-
manýn keyfini sürüyorlardý. 

Hazreti Ebubekir farklý düþüncelerdeydi. O,
misafiri olduðu bilge kiþinin söylediklerinin etkisin-
deydi. Bir peygamberin geleceði ve kendisinin de o
peygamberin en yakýn yardýmcýsý olacaðý müjdesini
almýþtý. 

Acaba o peygamber kimdi?

Hazreti Ebubekir evine dönünce Þeybe, Ebu
Cehil ve diðer arkadaþlarý onu ziyarete gelmiþti.
Onlara: 
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– Ben burada yokken önemli bir þey oldu mu,

diye sordu.

– Neler olmadý ki. Ebu Talib’in yetimi peygam-

ber olduðunu söylüyor. Biz de senin dönmeni bek-

ledik. Git O’na ne söyleyeceksen söyle. Sen O’nun

en yakýn arkadaþýsýn. Eðer arada sen olmasaydýn

çoktan O’nun hakkýndan gelirdik, deyip Efendimizi

þikâyet ettiler. 

Hazreti Ebubekir, misafirleri uygun bir þekilde

savdýktan sonra beklemeden Peygamberimizin evine

giderek kapýsýný çaldý. O’nu görünce:

– Ey Muhammed! Senin hakkýnda bana ulaþan

haber doðru mu?

Peygamberimiz gülümseyerek:

– Ey Ebubekir? Benim hakkýmda sana ulaþan

haber nedir, diye sordu.

– Sen, Allah’ýn birliðine inanmaya davet ediyor

ve Allah’ýn resûlüyüm diyormuþsun.

– Evet, ey Ebubekir. Ben sana ve bütün insanlara

gönderilmiþ peygamberim. Ýnsanlarý bir tek olan

Allah’a davet ediyorum. Sen de iman et, dedi.
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Hazreti Ebubekir, O’nun doðruluðunu, emin
kiþi oluþunu, güzel ve üstün ahlâklý olduðunu çok
iyi biliyordu. Fakat bir endiþesi vardý:

– Peki, bu konuda delilin ne, diye sordu. 

Peygamber Efendimiz onun hâlini anlamýþtý.
Gülümseyerek cevap verdi:

– Yemen’de karþýlaþtýðýn ihtiyar bilgin, dedi ve
bilginin söylediklerini anlatýnca Hazreti Ebubekir
kalpten O’na inandý. 

– Vallahi ben, sende hiç yalana rastlamadým.
Peygamber olarak göderilmeye lâyýksýn, dedi ve
Müslüman oldu. 

Onun Müslüman oluþuna Peygamberimiz çok
sevindi. Akýllý ve dürüst biri olan Hazreti Ebubekir,
birçok yakýn arkadaþýnýn da Müslüman olmasýna
vesile oldu. 

*  *  *
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KÖLE

Öðle vakti gelmiþti. Pazar alabildiðine kala-
balýktý. Bir yandan satýcýlar baðýrýyor bir yandan
müþteriler en iyi malý almaya çalýþýyordu. 

Kumaþ tüccarlarýndan biri yüksekçe bir yere
çýktý. Tam seslenecekken kalabalýk bir çocuk toplu-
luðu pazaryerine girdi. Önde giden çocuðun elinde
bir ip vardý. Ýp hemen arkasýnda gelen, kendisiyle
eðlenilen, tartaklanan kölenin boynuna baðlýydý. 

Çocuklar gürültülü bir þekilde kalabalýðýn ara-
sýna dalmýþtý. Bir yandan eðleniyorlar, bir yandan da
siyah köleye eziyet ediyorlardý. Bu Habeþli Bilâl’di. 
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Yapýlanlara aldýrýþ etmeden pazarý bir baþtan bir
baþa geçti. Birçok alaylý sözler duydu insanlar:

– Þunun hâline bak. Muhammed’in dinine gir-
miþ.

– Yapýlanlar az bile.

– Hak ediyor, deyip bazen de üzerine toprak, taþ
atýyorlardý. 

Hazreti Bilâl, “Allah birdir.” dediði için sahibi
tarafýndan birçok eziyetlere maruz býrakýlýyordu.
Bazen saatlerce aç ve susuz kalýyor bazen de böyle
boynuna bir ip geçirilip çarþý pazar dolaþtýrýlýyordu. 

Bilâl’in sahibi Ümeyye bin Halef ne yaptýysa
onu dininden döndüremedi. En sonunda kýzgýn
kumlarýn üzerine yatýrýp ona eziyet etti. Elindeki
putu Bilâl’in yüzüne dayadý:

– Lat ve Uzza’yý kabul et, diye baðýrdý. 

Gözlerini açmakta zorlanan Hazreti Bilâl zorla
konuþtu:

– Allah birdir! Allah birdir!

Bunlarý duyan Ümeyye öfkeyle ayaða kalktý. 

– Getirin þu taþý, dedi.

Yardýmcýlarý aðýr bir taþý sürüklemeye baþladý.
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Ümeyye son bir daha sordu. Aldýðý cevapta bir de-
ðiþiklik yoktu. 

– Yýkýn taþý, dedi. 

Adamlarý, Ümeyye’nin dediðini yaptý. Bilâl ta-

þýn aðýrlýðýndan ezilmiþti âdeta. Nefes almakta zor-

lanýyordu. Bu ara oradan Hazreti Ebubekir geçi-

yordu. Yapýlanlarý görünce dayanamadý ve Hazreti

Bilâl’i kurtarmak istedi. Ümeyye kendine doðru

gelen Hazreti Ebubekir’e:

– Onu siz bozdunuz, diye çýkýþtý. Eðer onu kur-

tarmak istiyorsan satýn al da kurtar, dedi. 

Hazreti Ebubekir:

– Benim, senin dininden bir kölem var. Bilâl’den

daha kuvvetli ve güçlüdür. Onu Bilâl’e karþý sana

vereyim. Kabul eder misin?

Ümeyye bu pazarlýða çoktan razýydý. Ama:

– Kabul ettim. Ama bana kölenin yanýnda karý-

sýyla kýzýný vermedikçe olmaz, dedi sýrýtarak. 

Hazreti Ebubekir: 

– Olur, deyince Ümeyye bir þeyler daha kopar-

mak için iþi yokuþa sürdü:
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– Ýki yüz dinar da üste vermedikçe olmaz, dedi. 

Hazreti Ebubekir, Ümeyye’nin bu isteklerinin
artmasýndan hoþlanmamýþtý. Ümeyye:

– Artýk baþka bir þey istemeyeceðim, dedi.

Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, iki yüz dinar
vermeyi de kabul etti ve Hazreti Bilâl’i satýn aldý. 

Hazreti Bilâl’i Ümeyye’nin elinden kurtardýktan
sonra Peygamberimizin yanýna vardý. Allah Resûlü
bu iþe çok sevinmiþti. Hazreti Ebubekir’e:

– Ya Ebubekir! Onun üzerinde bir hakkýn ola-
cak mý?

Hazreti Ebubekir:

– Hayýr, ya Resûlûllah. Onu azat ettim, dedi. 

Hazreti Bilâl hürriyetine kavuþtuktan sonra
Peygamberimizin yanýndan ayrýlmadý. 

Yýllarca müezzinlik yaptý, Müslümanlarý namaza
davet etti. 

*  *  *
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DAVET

Mekke’de yeni bir gün daha baþlýyordu. Pey-
gamberimizin halasý Safiye oldukça endiþeliydi.
Giyinip sokaða çýktý. Sokakta þairler dolaþýyor, þiir-
ler okuyorlardý. Kimi insanlarda yaptýklarý putlarý
Kâbe’ye getiriyor, kimileri de putlarýn temizliðini
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yapýyordu. Pazar açýlmýþ, kalabalýk artmýþtý. Safiye
hýzlý adýmlarla yürürken Hazreti Muhammed’in (sal-
lallahu aleyhi vesellem) uzun zamandýr evden çýk-
mayýþýnýn sebebini düþünüyordu. Acaba baþýna bir
þey mi geldi, yoksa hasta mý oldu diye meraklaný-
yordu. 

Diðer halalarýný da yanýna alarak Peygamberi-
mizin evine vardýlar. Peygamberimiz onlara: 

– Bir þeyden þikâyetim yok. Fakat Allah, bana
yakýn akrabamý, azapla korkutmamý emretti. Ab-
dulmuttaliboðullarýný toplayýp onlarý Allah’a imana
davet etmek istiyorum, dedi.   

Halalarý, Efendimize bütün akrabalarýný davet
etmesini, yalnýz Ebu Leheb’i çaðýrmamasýný tavsiye
ettiler. Sonra da Peygamberimizin yanýndan ayrýl-
dýlar. 

Yüce Allah, Peygamberimize Ýslâma açýktan da-
vete nereden baþlayacaðýný bildirmiþti. Bunun üze-
rine Peygamberimiz, Hazreti Ali’yi yanýna çaðýrdý:

– Bize sadece bir kiþilik et yemeði yap. Bir kap
da süt doldur. Sonra da Abdulmuttalib Oðullarýný
topla. Onlarla konuþacaðým, emrolunduðum þeyi
bildireceðim, buyurdu. 
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Misafirler, Peygamberimizin evine gelmeye
baþladý. Hepsi merak içinde ne olacaðýný bekliyor-
du. Ýçeride bir kiþilik et yemeði ile bir kap sütü
görünce þaþýrdýlar. Kendi aralarýnda, küçümseyen
tavýrlarla konuþtular. 

Ebu Leheb dayanamayýp mýrýldandý:

– Þuna bak! Bir tabak yemekle mi doyacaðýz.

Otursam beni bile doyurmaz bu, dedi. 

Bunun üzerine bir baþkasý:

– Bir de peygamber olduðunu söylüyor, dedi ve

gülmeye baþladý. Bu alaycý sözlere Peygamberimiz

çok üzüldü. Ama hiçbir þey söylemeden, “Bismillah.”

deyip eti parçaladý. 

Gelenler yemeðe baþladýlar. Yedikçe de þaþkýna

döndüler. Yeyip içtikleri hâlde ne yemek eksildi ne

de süt. Bu mucize karþýsýnda hayrete düþtüler. Ki-

milerinin kalpleri yumuþarken Ebu Leheb:

– Þimdiye kadar böyle sihir görmedim, diyerek

Peygamberimize hakarette bulundu. 

Peygamber Efendimiz bir ve tek olan Allah’ýn

ve O’nun yüce dinini anlattý onlara. Sonra da orada

bulunanlara:
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– Hanginiz bana yardýmcý olur, diye sordu.

Karýnlarý doymuþ, içeceklerini içmiþ olan akra-
balar sükût kesildi. Baþlarý öne eðildi. 

Kimseden bir kelime çýkmazken Hazreti Ali
ayaða kalktý. Peygamberimiz ona:

– Sen otur, dedi ve ayný soruyu üç defa tekrar-
ladý. Hepsinde de Ali: 

– Ya Resûlûllah, ben sana yardýmcý olurum, diye
karþýlýk verdi. 

Diðerleri on iki yaþlarýndaki bu çocuðun söyle-
diklerine dudak büküp, “Ne olacak küçük bir ço-
cuk. Onun yardýmýndan ne olur?” diye küçümsediler.
Peygamberimizin davetine önem vermeyip daveti
terk ettiler. 

Akrabalarý, Peygamberimizi býrakýp gitmiþti,
ama O, sonraki günlerde insanlara Ýslâmiyet’i an-
latmaya devam etti.  

*  *  *
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DAVAMDAN DÖNMEM

Medine sokaklarýnda kalabalýk artmýþ, alýþ
veriþ yapanlar çoðalmýþtý. Son günlerde dýþarýdan
gelen kervan sayýsýnda artýþ vardý. Sokak arasýndan
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Mekke’nin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan çýktý. He-
men arkasýnda kölesi, yelpaze ile onu takip ediyordu. 

Satýcýlarýn arasýndan geçip sokaða saptý. Büyük,
beyaz renkli evin önünde durdu. Giriþte bekleyen
hizmetçi saygýyla onu içeri aldý. 

Büyük salona girdiðinde Ebu Cehil’in oldukça
öfkeli olduðunu gördü. Ebu Cehil, tabaktaki üzüm-
den bir tane aldý. Bir salkým da koparýp Ebu Süf-
yan’a uzattý:

– Hoþ geldin, Ebu Süfyan. Biz de senin gelmeni
bekliyorduk, dedi. 

Ebu Süfyan durumu anlamamýþtý. Bir açýklama
bekliyordu. 

Ev sahibi Velid, oturduðu yerden kalktý. Herkes
susmuþ onu izliyordu. 

– Hac mevsimine az kaldý. Þimdiden kervanlar
gelmeye baþladý. Gelenlerin Muhammed hakkýnda
sorularý olacaktýr, deyip yüzünü ekþiterek içerideki-
lere göz gezdirdi ve sert bir sesle: 

– Onlara ne diyeceksiniz?

Soru, herkesin yüzünde bir öfke oluþturmuþtu.
Ebu Cehil sýrýtarak:

– Sihirbaz, kâhin diyeceðiz. Böylece O’na inan-
mayacaklar. 

Ev sahibi mindere oturup dalgýn bakýþlarla güldü:
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– Böylece her kafadan ayrý bir fikir çýkacak. Bir-
birinizi yalanlayýp anlaþmazlýða düþeceksiniz. 

– Doðru, dedi Ebu Leheb. Söz birliði edip ayný
þeyi söylemeliyiz. 

Velid, konuþulanlarýn bir sonuca varmayacaðýný
anlamýþtý:

– Söylediklerinizin yersiz olduðu anlaþýlýr, dedi
ve sustu. Sonra baþýný yerden kaldýrdý. 

– Ama yine de O’na sihirbaz deyiniz, diye tavsi-
yede bulundu. 

Hizmetçiler soðuk içecekler getirdiler. Ebu Ce-
hil’in aklýna parlak bir fikir geldi:

– Amcasýyla görüþelim, dedi. 
Ebu Leheb:
– Yine putlara laf atýp kötülüyorlar. Kendi din-

lerini açýktan açýða anlatýyorlar. Bunlara bir son
vermeli.

Diðerleri de ayný fikirdeydi. Yemeklerini bitir-
dikten sonra kalabalýk bir grup hâlinde sokaða çýk-
týlar. Birazdan Ebu Talib’in kapýsýný çaldýlar. 

– Ya Ebu Talib, yeðenin iyice iþi azýttý. Bizim
putlarýmýza dil uzatýyor. Atalarýmýzýn dinini hor gö-
rüyor. Yeðenin yaptýklarýndan vazgeçsin. Babalarý-
mýzý, dedelerimizi kötülemesin. Ýlâhlarýmýza hakaret
etmesin. O’na söyle bu davasýndan vazgeçsin. Eðer
önder olmak istiyorsa O’nu baþýmýza lider yapalým.
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Zengin olmak istiyorsa zengin yapalým. O’na mal-
larýmýzdan verelim. Mekke’nin en güzel kýzlarýyla
evlendirelim. Yeter ki davasýndan vazgeçsin.

Susup kýsa bir süre bakýþtýlar ve:

– Ya O, bunlarý yapmaktan vazgeçer ya da iki
taraftan biri yok oluncaya kadar çarpýþýrýz, dediler. 

Bu son sözler Ebu Talib’i derinden yaraladý. Þim-
diye kadar yeðenini korumuþtu, ama müþrikler çar-
pýþmaktan bahsediyordu. Ebu Talib, kavmi ile ara-
sýnýn açýlýp, onlar tarafýndan terk edilmek istemiyor-
du. Fakat Peygamberimizi de onlara teslim etmeye
gönlü razý deðildi:

– Ben yeðenim Muhammed’le konuþayým, dedi
ve adam gönderip Efendimizi çaðýrttý. Peygamberi-
miz gelince Ebu Talib, O’nu karþýsýna aldý:

– Ey kardeþimin oðlu! Kavmimin ileri gelenleri,
bana geldiler, diye baþlayýp bunca zorluklarla baþa
çýkamayacaðýný anlattý. 

Putlara söz söylemeyi býrakmasýný, onlarýn dinine
iliþmemesini tembihledi. Ardýndan müþriklerin tek-
lifini iletti. Ebu Talib üzgündü, kýsýk bir sesle:

– Ne olursun, bana ve kendine acý. Ýkimizin de
altýndan kalkamayacaðýmýz iþleri üzerimize yükleme,
dedi. 
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Peygamberimiz bu sözlere çok üzüldü. Artýk
amcasýnýn kendisine yardýmcý olamayacaðýný, des-
teklemeyeceðini sandý. Bir süre mahzun mahzun
düþündü:

– Ey amca, vallahi sað elime güneþi, sol elime de
ayý verseler ben yine de davamdan dönmem, dedi.
Bunlarý söylerken Peygamberimizin gözleri yaþar-
mýþtý. 

Sonra ayaða kalkýp kapýya doðru gitti. Ebu Talib
yeðenin hâline üzüldü:

– Gel ey kardeþimin oðlu, diye O’nu yanýna ça-
ðýrdý. Peygamberimiz dönüp gelince:

– Ey yeðenim ne istersen onu yap, ne istersen
anlat. Bu amcan daima seni koruyacak. Asla yalnýz
býrakmayacak, dedi ve O’na sarýldý.  

Sonra odadan dýþarý çýktý. Müþrikler büyük bir
heyecanla sonucu bekliyordu. Ebu Talib, Peygam-
berimizin cevabýný söyleyince hepsinin yüzleri asýldý.
Bunun üzerine Ebu Talib’e gözdaðý verdiler:  

– Yeðeninin baþýna gelecek olaylardan biz so-
rumlu deðiliz, dediler ve hýþýmla evi terk ettiler. 

Sokaða çýktýklarýnda Ebu Cehil, önüne çýkan
kölesini öfkeyle yere yýktý. Müþrikler istediklerini
alamamanýn tesiriyle ne yapacaklarýný düþünmeye
devam ettiler.
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AY PARÇALANIYOR

Peygamber Efendimiz birkaç sahabiyle otur-

muþ sohbet ediyordu. O nur dudaklarýndan cennet

çaðlayanlarý gibi dökülen cümleler, sahabilerin
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gönüllerini coþturuyordu. O an dakikalarýn geçme-
sini istemiyorlardý. Hiçbir þeyin bu konuþmalarý
bölmesine tahammülleri yoktu.

O sýrada bir grup Kureyþli çýkageldi. Aralarýnda
Ebu Cehil de vardý. Hâllerinden hâl hatýr sormaya
gelmedikleri belli oluyordu. Ýçlerinden biri öne çýktý
ve Peygamberimize:

– Madem peygamber olduðunu söylüyorsun, o
hâlde bize bir mucize göster de inanalým, dedi. Ör-
neðin þu ayý tam ortadan ikiye ayýr. Bunu yapabilir
misin?

Peygamber Efendimiz bu teklif karþýsýnda hiç
istifini bozmadý. Sakin bir þekilde onlarý tek tek süz-
dü. Sonra gözlerini Ay’a çevirdi. Havada bir tek bu-
lut bile yoktu. Yýldýzlar yavaþ yavaþ ortaya çýkmaya
baþlamýþtý. Ay, en güzel hâlindeydi. Yusyuvarlak bir
tepsi gibi yýldýzlarýn arasýnda öylece duruyordu.

Peygamberimiz oradakilere:

– Bunu yaparsam iman edecek misiniz, diye
sordu.

Kureyþliler hiç tereddüt etmeden hemen cevap
verdiler:

– Tabi ki inanacaðýz!  Sen yeter ki þu mucizeyi
göster. 
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Peygamber Efendimiz önce Allah’a dua etti.
Sonra ayaða kalktý. Ýþaret parmaðýný kaldýrýp Ay’a
doðru yöneltti. Sanki bir þey kesiyormuþçasýna par-
maðýný yukardan aþaðýya elif þeklinde indiriverdi.

O an, orada bulunanlar hayretler içinde kala-
kaldýlar. Yalnýz müþrikler deðil Peygamberimizin
yanýndaki sahabiler de þaþkýnlýk içindeydi. Gözleri-
nin önünde meydana gelen  bu olaya bakýyorlardý.

Ay, tam ortadan ikiye ayrýlývermiþti. Bir yarýsý
Ebu Kubeys Daðý üzerine diðer yarýsý da Kuaykýan
Daðý üzerine kaymýþ, aralarýnda epeyce bir mesafe
belirmiþti. 

Peygamber Efendimiz, yanýndaki sahabilerine
döndü ve þöyle dedi:

– Þahit olun! Þahit olun!

Ebu Cehil, gözlerini ovuþturarak tekrar tekrar
baktý. Bir an ne diyeceðini, ne yapacaðýný bilemedi.
Kendini biraz toparlayýnca az önce verdiði sözü
unutuverdi.

– Ebu Talib’in yetiminin sihri semayý da etkiledi,
dedi.

Peygamber Efendimiz, bu söz karþýsýnda çok üzül-
dü. Bu sýrada gökyüzündeki ay parçalarý birbirlerine
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doðru yaklaþmaya baþladý. Nihayet aralarý tama-
men kapandý, eski hâline geldi. 

Müþriklerden biri:

– Bizi büyüledi, diye haykýrdý. Bakalým bu olayý,
þu an Mekke’ye gelenler de görmüþler mi? Eðer on-
lar bunu görmedilerse Muhammed gerçekten bize
büyü yapmýþtýr. Muhammed, bütün insanlara büyü
yapacak deðil ya!

Meraklý bir bekleyiþ baþladý. Epeyce bir zaman
sonra þehre bir kafile geldi. Müþrikler büyük bir he-
yecanla onlara doðru koþtular. Ama kafileye yak-
laþtýkça adamlarýn yüzlerindeki ifadeden onlarýn da
þaþkýnlýk içinde olduklarýný anladýlar. Nihayet bu
mucizenin baþkalarý tarafýndan da görüldüðü orta-
ya çýktý. Müþrikler diyecek hiçbir þey bulamadýlar.
Israrla ayný cümleyi tekrar edip durdular:

– Bu apaçýk bir sihirdir!

Çok geçmeden Yüce Mevlâ bu mucizeyi vahiy-
le herkese ilân etti:

“Kýyamet yaklaþtý ve Ay yarýldý. Bir mu’cize gör-
dükleri zaman yüz çevirirler ve bu devam eden bir
sihirdir, derler.” (Kamer sûresi, 54:1-2)

*  *  *
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KURTÇUK

Akþamýn karanlýðý sokaklara çökmüþ, pazar-
yerindeki insanlar daðýlmaya baþlamýþtý. Sokaðýn
köþesine gizlenen zayýf bir kadýn etrafý gözetledi.
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Kimsenin olmadýðýna kanaat getirince, örtüsünü
yüzüne çekti. Son bir kez daha sokaða bakýp hýzlý
adýmlarla penceresi kapalý dükkâna kendini attý.
Ýçeri girdikten sonra dönüp tekrar geri baktý. Nefes
nefese kalmýþtý.

Ýhtiyar satýcý yavaþça konuþtu:
– Kimse görmedi deðil mi?
– Yok, dedi baþýný sallayýp. Açlýk ve susuzluktan

dili damaðý kurumuþ kadýnýn sesi zorla çýkýyordu.
– Biliyorum, dedi satýcý. Ýyice azýttýlar. Sizleri

yok etmek için her þeyi yapýyorlar. 
Kadýn korku dolu gözlerle bohçayý omzuna astý.

Örtüsüyle aldýklarýný gizledi.
– Boykot devam ediyor. Çocuklarýmýz açlýða da-

yanamayýp ölmeye baþladý. 
– Ýnþallah yakýnda biter, dedi satýcý. 
Kadýn acele ediyordu:
– Hemen çýkmalýyým. Müslümanlar beni bekli-

yor.
– Aman dikkat et. Senin buradan çýktýðýný gör-

mesinler. Yoksa dükkânýmý baþýma yýkarlar, dedi
ihtiyar. 

Dükkân sahibi Allah’a inanýyor, ama bunu giz-
liyordu. Zor durumda kalan Müslümanlara da giz-
lice yardýmda bulunuyordu. 
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– Biliyorum. Allah senden razý olsun, dedi kadýn
içten bir sesle. 

Yaþlý adamýn gözleri nemlendi:

– Yarýn sabah erken gel. Sizin için yiyecek hazýr-
layacaðým, dedi. 

Kadýn, çýkmadan önce etrafý tekrar gözetledi ve
gizlice dükkândan çýktý. Mekke’nin sokaklarýnda
ilerlemeye baþladý. Titrek adýmlarla giderken her an
karþýsýna birinin çýkmasýndan korkuyordu. Kâbe’nin
yanýndan geçerken baþýný çevirdi. Kapýda bir kâðýt
vardý.  Bu kâðýt haftalar öncesinden buraya konul-
muþtu. 

Müþrikler, Ýslâmiyetin yayýlýþýný engelleyemeye-
ceklerini anlayýnca birleþmiþlerdi. Kendi aralarýnda
aldýklarý boykot kararýyla Müslümanlarla alýþveriþ
yapmayacaklar, onlara bir þey satmayacaklardý.
Hatta kýz bile alýp vermeyeceklerdi. Onlara yardým
edenler de cezalandýrýlacaktý. Müslümanlarý, Mek-
ke’nin dýþýnda ayrý bir mahalleye toplamýþlar ve bu-
raya yiyecek içecek sokmuyorlardý. 

Ertesi gün oldukça yaþlanmýþ olan Ebu Talib,
Mekke sokaklarýna gelmiþti. Bunu gören müþrikler
hemen Ebu Cehil’e haber verdiler. Ebu Cehil ve ar-
kadaþlarý buna sevinmiþlerdi. Müslümanlarýn, bu
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kadar baský ve zulümden sonra geri adým atacak-
larýný düþünüyorlardý.

Etraf oldukça serindi. Ýnsanlarýn önünde türlü
türlü meyveler vardý. Kimisi ayakta, kimisi oturduðu
yerden Ebu Talib’i dinliyordu:

– Kardeþimin oðlu size haber gönderdi. Allah,
sizin Kâbe’ye astýðýnýz boykot kararlarýnýn olduðu
kâðýda bir kurt musallat etmiþ. Bu kurt sizin yaz-
dýðýnýz þartlarýn hepsini yiyip bitirmiþ. Kâðýtta sa-
dece Allah’ýn ismi kalmýþ. 

Yerinde oturanlarýn gözü dört açýlmýþ, içlerini
saran korkunun etkisiyle ayaða fýrlamýþlardý. 

Ebu Talib:

– Eðer yeðenim doðru söylemiþse yaptýðýnýz bu
kötü davranýþa bir son verin. Yok kâðýda bir þey ol-
mamýþsa ben O’nu size teslim edeceðim. O’nu öldür-
mek veya diri býrakmak hususunda serbestsiniz, dedi.

Mekke sokaklarýnda bir koþturmaca baþladý.
Kalabalýk bir müþrik topluluðu Kâbe’ye doðru gi-
diyordu. Önlerine çýkan kiþileri de bir tarafa itiyor-
lar kendilerine yol açýyorlardý. Kafalarýnda tek bir
soru vardý. Acaba Ebu Talib’in dediði doðrumuydu?
Kâbe’nin kapýsýna yanaþan Ebu Cehil, hayretler
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içinde kaldý. Diðerleri de kâðýdýn bir kurt tarafýn-
dan yendiðini gördü. Ýçlerinden biri kâðýdý eline
aldý. Kâðýtta yazýlan maddelerin hepsi yenmiþ, ge-
riye sadece Allah’ýn ismi kalmýþtý. Bunu görünce de
içlerinde iman eden olmasýn diye, “Bu da bir sihir-
dir.” dediler.

Bu olayla birlikte Müslümanlara yapýlan boykot
kýrýlmýþ oldu. Kimileri devam edelim dedilerse de
aralarýnda anlaþmazlýk çýktý. Böylece Müslümanlar
çektikleri eziyetten kurtuldular. 

Hazreti Hatice’nin mallarý bu boykot yýllarýnda
tükendi. Týpký mallarý gibi saðlýðý da tükenen Ha-
tice validemiz hayata veda etti. Ondan üç gün önce
de Sevgili Peygamberimizin vefalý amcasý Ebu Talib
vefat etmiþti. Kendisini üst üste bu kadar çok üzen
olaylar yaþayan Efendiler Efendisi bu yýlý “Hüzün
Senesi” olarak adlandýrdý.

*  *  *

79



MÝRAÇ

Peygamber Efendimiz, Kâbe’nin yanýnda
Hatim denilen yerde dinlenirken Cebrail geliverdi.
Yanýnda “Burak” adlý bir binek de vardý. Peygamber
Efendimizi Burak’a bindirdi. Sonra birlikte yola ko-
yuldular.

Burak, çok ilginç bir binekti. Adýmlarý öyle bü-
yüktü ki ufku bir hamlede geçiyordu. Nihayet
Kudüs’e vardýlar. Peygamber Efendimiz, orada Bu-
rak’tan indi. Mescid-i Aksa’da bütün peygamberler
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kendisini bekliyordu. Peygamber Efendimiz hemen
öne geçti. Onlara imam oldu. Hep birlikte namaz
kýldýlar.

Namazdan sonra Peygamber Efendimiz ve Ceb-
rail gökyüzüne yükseldi. Sidre-i Münteha denilen
yere geldiklerinde Cebrail durdu. Peygamber Efen-
dimiz merakla ona baktý. Cebrail:

– Ben buradan bir adým daha ileri atarsam ya-
nar kül olurum, dedi. 

Peygamber Efendimiz buradan sonra yola yalnýz
devam etti. Çok geçmeden Peygamber Efendimiz,
Yüce Rabbimizin huzuruna çýktý. O’nunla sohbet
etti. 

Meleklerle birlikte cenneti gezdi. Cennetin akla
hayale sýðmayan güzelliklerini gördü. Huriler ve me-
lekler cennette kalmasý için yalvardýlar O’na. Fakat
Peygamberimiz ümmetini düþünüyordu. Beþ vakit
namaz bu gecede farz kýlýndý. Ayný güzergâh takip
edilerek Peygamberimiz Mekke’ye geri döndü. 

Sabahleyin Kureyþ kabilesinin yanýna vardý. Ge-
ce yaþadýklarýný bir bir anlattý. Oradakiler duyduk-
larýna çok þaþýrdýlar. Ýçlerinden biri:

– Bu görülmemiþ bir olaydýr, dedi. Bütün bun-
larý yaþadýðýna bize delil gösterebilir misin?

– Yolda buraya gelmekte olan bir kafileye rastla-
dým. Kafilenin önünde rengi siyaha çalan bir devesi
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vardý. Onun üzerinde biri siyah biri beyaz iki çuval
vardý, dedi Peygamberimiz.

Müþrikler ne diyeceklerini bilemediler. Peygam-
ber Efendimiz sözlerini sürdürdü:

– Bir kafile daha gördüm. Uyuyorlardý. Yanla-
rýnda üzeri örtülü bir testi vardý. O testideki suyu
içtim. Sonra üzerini tekrar örttüm. 

Peygamber Efendimizin söylediklerini Kureyþ-
liler âdeta soluk almadan dinliyorlardý. Hepsi de
heyecan içindeydi. Peygamber Efendimiz, onlara
bir delil daha söyledi:

– Yolda birkaç adama rastladým. Kaybolan de-
velerini arýyorlardý. Onlara develerinin bulunduðu
yeri söyledim. Ondan sonra Þam’a doðru gittim.

Müþrikler bir süre düþündüler. Bu harika olaya
inanýp inanmamakta tereddüt ediyorlardý. Þakayla
da olsa hayatý boyunca yalan söylemeyen birinin
böylesine önemli bir konuda asla yalan söylemeye-
ceðini hepsi çok iyi biliyordu.

Biri ayaða kalktý. Diðerlerinin gözüne bakarak:

– Muhammed bu güne dek yalan söylemedi,
dedi. Ama bu sözlerin doðruluðunu kontrol edelim.
Hemen yola çýkalým. Sözü edilen insanlarý karþýla-
yalým. Anlatýlanlarý bir de onlara soralým.

Oradakiler bu teklif üzerine kalktýlar. Þehrin
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çýkýþýnda beklemeye baþladýlar. Epeyce bir zaman
sonra Peygamberimizin sözünü ettiði kafileden biri
geldi. Müþrikler heyecanla onlara doðru koþtular.
Kafileye yaklaþtýklarýnda gördükleri manzara kar-
þýsýnda âdeta donup kaldýlar. Aralarýnda fýsýldaþarak
þaþkýnlýklarýný paylaþtýlar:

– Ama bu nasýl olur? En öndeki deve týpký O’nun
söylediði gibi siyahýmtýrak!

– Üstelik üzerindeki çuvallardan biri beyaz di-
ðeri siyah…

– Muhammed bize doðruyu söylemiþ!

Müþrikler baþlarý önde öylece kalakaldýlar. Tek
kelime edecek hâlleri kalmamýþtý. Sessizliði içlerin-
den biri bozdu:

– Diðer kafileyi de bekleyelim. 

Bir süre daha beklediler. Nihayet ufukta bir ka-
raltý belirdi. Bu, bekledikleri kafileydi. Heyecan ve
merak içinde oraya doðru koþtular. Kafiledeki adam-
lar, onlarýn hâllerindeki garipliði sezmiþlerdi. Hemen
sordular:

– Ne oldu? Niçin böyle heyecan içindesiniz?

Adamlar soluk soluða cevap verdiler:

– Su kabýnýz nerede?

Kafiledekiler bu soruya bir anlam veremedi. 
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– Ýþte burada, dedi içlerinden biri.

– Peki yolda bu kapla ilgili tuhaf bir olay oldu
mu?

– Evet, oldu.

– Nedir o?

– Kap suyla doluydu. Üzeri de örtülüydü. Biz
uyuyorduk. Uyandýðýmýzda kapta bir damla su kal-
mamýþtý. Üstelik üzerindeki örtü, biz nasýl örttüysek
ayný þekilde duruyordu, dedi.

Kureyþliler olduklarý yere çöktüler. Kafiledeki-
ler tuhaf tuhaf onlara bakýyordu. Ne olup bittiðini
anlamaya çalýþýyorlardý. Ama Kureyþliler konuþa-
cak hâlde deðillerdi. Nihayet biri isteksiz isteksiz
konuþtu:

– Arkadaþlar, þu kaybolan deve olayýný da araþtý-
ralým. Birimiz gitsin o adamlarý bulsun. Akþamki
yaþadýklarýný sorsun, dedi.

Hemen biri atýna atlayýp yola koyuldu. Geri
döndüðünde omuzlarý çökmüþ bir hâldeydi. Yü-
zündeki ifadeden Kureyþliler bu olayýn da diðerleri
gibi doðru olduðunu anlamýþlardý. Adam boynunu
bükerek:

– Deve sahiplerini buldum, dedi. Muhammed
bize doðruyu söylemiþ.
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Kureyþliler kara kara düþünmeye baþladýlar.
Ýnatlarý inanmalarýna engel oluyordu. Biri, Peygam-
berimize dönerek:

– Söyle bakalým, dedi. Mescid-i Aksa’yý bize ta-
rif edebilir misin?

Peygamberimiz hiç tereddüt etmedi. Akþam
gördüklerini anlatmaya baþladý. O anlattýkça soruyu
soran adam renkten renge giriyordu. Diðerleri onun
bu durumundan Peygamberimizin sözlerinin doðru
olduðunu anlýyordu. Adam birden araya girip:

– Peki Mescid-i  Aksa’nýn kaç kapýsý vardý, diye
soruverdi. 

Peygamberimizin caný çok sýkýlmýþtý. Bunca de-
lile raðmen bu adamlar inanmaya pek niyetli gö-
rünmüyorlardý. Bu soru karþýsýnda bir süre bekledi.
Çünkü Mescid-i Aksa’nýn kapýlarýný saymamýþtý.
Ama o an sadece Peygamberimizin gördüðü bir mu-
cize oldu. Yüce Allah, Mescid-i Aksa’yý bütün gü-
zelliðiyle Peygamberimizin gözleri önüne getiriverdi.
Kâinatýn Efendisi hemen kapýlarý saydý ve adamlara
söyledi. Bununla yetinmedi. Mescid-i Aksa’nýn on-
larýn bile bilmedikleri özelliklerini de bir bir anlattý.
Müþrikler pes etmiþti:

– Tamam, söylediðin her þey kelimesi kelimesine
doðrudur.
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Fakat yine de Müslüman olmadýlar. Üstelik bu
olayý Müslümanlarýn aleyhine nasýl kullanabilecekle-
rini düþündüler. Birkaç kiþi hemen Peygamberimizin
en yakýn arkadaþý Hazreti Ebubekir’i buldu. Ona:

– Duydun mu, dediler. Arkadaþýn bu gece Mes-
cid-î  Aksa’ya gittiðini söylüyor. Güya orada namaz
kýlmýþ ve hemen geri dönmüþ. 

Hazreti Ebubekir hiç de þaþýrmýþ gibi görün-
müyordu. Sakin bir eda ile onlara:

– Bunlarý size O mu söyledi, diye sordu.

Müþrikler gülümseyerek baþlarýný salladýlar:

– Evet, O söylüyor. Þaþýlacak bir durum, öyle
deðil mi?

– Hayýr, bunu O söylüyorsa vallahi doðru söylü-
yordur. Niye þaþýyorsunuz ki? Ben Peygamberimize
göklerden vahiy geldiðine de inanýyorum. Buna mý
inanmayacaðým?

Müþrikler aðýzlarý açýk kalakaldýlar. Hazreti
Ebubekir’in sözleri karþýsýnda ne diyeceklerini bile-
mediler. Sonra gerisin geriye dönüp gittiler. 

Miraç mucizesiyle Yüce Allah, en sevdiði iki
yakýnýný kaybeden Peygamberimizi teselli etmiþti
sanki. Bu olayla âdeta O’na, “Ya Muhammed, üzül-
me! Ben senin yanýndayým.” diyordu.

87



HÝCRET

Vakit öðleydi. Mekke her zamanki günlerden
birini yaþýyordu. Fakat birçok Müslüman birer
ikiþer Medine’ye hicret etmiþti. Bu göçü haber alan

88



müþrikler, zulüm ve iþkencelerini arttýrmýþlardý. Fa-
kat her þeye raðmen Peygamber Efendimiz, Hazreti
Ebubekir, Hazreti Ali ve birkaç Müslümandan baþka
Medine’ye gitmeyen kalmamýþtý.  

Sokaða giren iki kiþi doðruca fýrýna gitti. Taze
bir ekmek kokusu yayýldý çarþýya. Cýlýz bir yel bu
ekmek kokusunu sokak aralarýna taþýdý. Kimileri
vaktin öðle olduðunu ve karýnlarýnýn acýktýðýný his-
setti. 

Pazarýn arkasýnda kalan sokak boþtu. Birazdan
Peygamber Efendimiz oradan yürüyerek geçti. Hiç
âdeti olmadýðý bir iþi yapýyordu. Bu sýcaðýn altýnda
Hazreti Ebubekir’in ziyaretine gidiyordu. Aslýnda
bu ziyaretlerini Efendimiz ya sabah ya da akþam-
üzeri yapardý. Ama bugün O’nu öðle sýcaðýnda ev-
den çýkaran çok önemli bir konu vardý. 

Hazreti Ebubekir’in kapýsýný çalýnca:

– Resûlûllah geldi, dediler. 

Hazreti Ebubekir bir anda yerinden kalktý. Hiç
beklemediði bir vakitte Peygamberimizi karþýsýnda
görünce þaþkýna dönmüþtü:

– Vallahi, Resûlûllah bu vakitte hiç gelmezdi.
Muhakkak önemli bir iþ var, dedi ve Peygamberimizi
karþýladý. 
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– Ya Resûlûllah hoþ geldin. Ne haber var, diye
sordu. 

Peygamberimiz, Yüce Allah’ýn hicret için ken-
disine izin verdiðini anlattý. Bunun üzerine Hazreti
Ebubekir’i yine bir telâþ aldý. Aklýnda bir soru vardý
ve onun cevabýný çok merak ediyordu.

– Ben de seninle gelecek miyim, diye sordu. 

Peygamberimiz, “Evet.” deyince Hazreti Ebubekir
görülmemiþ bir sevinçle aðlamaya baþladý.  

Oturup birlikte yolculuðun plânýný yaptýlar.
Kendilerine kýlavuzluk yapmak için Uraykýt ile an-
laþtýlar. Kýlavuz üç gece sonra iki deveyle buluþma
yerine gelecekti. Hicret için gerekli ihtiyaçlarý kar-
þýlayýp iþleri bitirdikten sonra Peygamberimiz evine
döndü. 

Yola çýkacaklarý akþam Peygamberimiz, Hazreti
Ali’yi yanýna çaðýrdý:

– Bu gece yataðýmda sen yat, uyu. Þu abayý da
iyice bürün. Sana, onlardan hoþuna gitmeyecek bir
þey eriþmeyecektir, buyurdu. 

O akþam Peygamberimizin yataðýna Hazreti Ali
yattý. Sabaha karþý Peygamberimiz Yasin sûresini
okuyarak kendisini öldürmeye gelen müþriklerin
arasýndan geçip gitti. 
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Sabah serindi, sokaklarda kimsecikler gözükmü-
yordu.  Gökte yýldýzlar ýþýl ýþýldý. Sabah yakýndý. Yola
çýkan iki kiþi sokak aralarýndan kimseye görünme-
den çöle çýktý. Hazreti Ebubekir çok tedirgindi.
Saðýný solunu gözetliyor, kendilerini biri izliyor mu
diye endiþe duyuyordu. Ýzleyen birinin olmadýðýna
kanaat getirince Peygamberimizin önüne geçiyor,
gelebilecek tehlikeleri karþýlamak istiyordu. 

Hazreti Ebubekir’in bu hareketlerini gören Pey-
gamberimiz:

– Ey Ebubekir! Niçin kâh önümde kâh arkamda
yürüyorsun, diye sordu. 

– Senin arandýðýný hatýrladýkça arkanda, gözet-
lendiðini de hatýrladýkça önünde yürüyorum, dedi.

Peygamberimiz:

– Ey Ebubekir! Baþýma gelecek bir musibetin,
benim yerime, senin baþýna gelmesini ister misin,
diye sordu.

– Evet! Seni, hak dinle peygamber gönderen
Allah’a yemin ederim ki gelecek musibetin benim
baþýma gelmesini isterim, diyerek Peygamberimizi
ne kadar çok sevdiðini dile getirdi. 
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Bir saat kadar süren yolculuktan sonra Sevr
Daðý’nýn eteklerine ulaþtýlar. Maðaranýn aðzýna gel-
diklerinde Hazreti Ebubekir içeri girip önce maða-
rayý bir güzel temizledi. Sonra oradaki delikleri el-
bisesinden yýrttýðý parçalarla týkadý. Ama küçük bir
delik açýk kalmýþtý. Ýþini bitirince Peygamberimizi
içeri davet etti. 

Peygamberimiz baþýný Hazreti Ebubekir’in dizi-
ne koyup uyumaya baþladý. Bu ara da Hazreti Ebu-
bekir bir ayaðýnýn topuðu ile açýk kalan deliði týka-
mýþtý. Bir süre sonra topuðunda büyük bir acý duy-
du. Ayaðýný yýlan sokmuþtu. Peygamberimiz uyan-
masýn diye acýya katlandý. Fakat o kadar caný yan-
mýþtý ki gözlerinden damlayan yaþa engel olamadý.
Bu damlalar Allah Resûlünün yanaðýna damladý.
Bunun üzerine Peygamberimiz gözlerini açýp:

– Ne oldu ey Ebubekir, diye sordu. 

– Ya Resûlûllah ayaðýmý yýlan soktu. Ama önemli
deðil, dedi. 

Peygamberimiz yýlanýn soktuðu yere mübarek
tükürüðünü sürdü ve o acý birden kayboldu. Ýki
dost, daracýk maðarada böylece beklemeye baþla-
dýlar.

*  *  *
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GÜVERCÝN ve ÖRÜMCEK

Çölde bir grup müþrik hýnçla Peygamberimizle
Hazreti Ebubekir’i arýyordu. Önde giden izci yere
bakýyor, iz arýyor sonrada yolu gösteriyordu. Ýz süre
süre Sevr Daðý’nýn eteklerine gelmiþlerdi. Ebu Cehil
atýndan inip izcinin yanýna sokuldu:

– Burada olduklarýndan emin misin, diye sordu.

Ýzci yaþlý ve tecrübeliydi:

– Eminim. Ýzler buraya kadar geliyor ve  burada
kesiliyor. 

Arka tarafta bulunan Süraka atýnýn üzerinde
gözünü kýsýp daðýn yamacýna ve oradan da uçsuz
bucaksýz çöle baktý. Sonra:

– O zaman arayalým, dedi. 
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Gerçekten de izler daðýn eteðine kadar geliyor ve
ondan sonra kesiliyordu. Aðýr aðýr müþrikler maða-
raya doðru yaklaþýyordu. Hazreti Ebubekir oldukça
tedirgin ve telâþlýydý. Peygamberimiz: 

– Üzülme, Allah bizimle beraberdir, diyerek onu
teselli etti.

Ýzci eliyle maðarýyý iþaret etti:
– Ýþte, þu taþta bir iz var. Vallahi þu maðaradan

öteye geçmemiþlerdir, dedi. 
Müþrikler atlarýndan inip kýlýçlarýný kýnlarýndan

çýkardýlar. 
– Bugüne kadar hiç yanýlmadýn, deðil mi, diye

izciye sordu. Yaþlý izci kendinden gayet emindi:
– Kesinlikle, hiç yanýlmadým, dedi. 
Ýçlerinden biri maðaraya yaklaþtý. Etrafý araþtý-

rýp diðerlerinin yanýna döndü. Ebu Cehil:
– Ne oldu, maðaraya niçin bakmadýn?
– Bakamaya gerek yok, deyip izciye þüpheli göz-

lerle baktý. Oraya girmiþ olamazlar, dedi. 
Ebu Cehil biraz öfkelenmiþti:
– Neden, diye sordu.
– Çünkü maðaranýn giriþinde örümcek aðý var,

dedi.
Ebu Cehil ve yanýndakiler bir anda maðaranýn

önüne çýkýverdiler. 
Ýzcilerden genç olaný:
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– Güvercin de yuva yapmýþ. Ýçeride biri olsa

güvercin burada olmazdý, dedi.

Ebu Cehil bu iþe sinirlenmiþti. Yaþlý izciye kýzgýn

kýzgýn baktý. Onu suçluyordu. Bu ara içlerinden biri

elini maðaranýn taþýna dayayýp: 
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– Maðaranýn içine girip bakalým, dedi. 

Ümeyye hýrsla onun kolundan tutup çekti:

– Sen de hiç akýl yok mu? Baksana þu örümcek
aðýna. Bu að Muhammed doðmadan önce örül-
müþtür, dedi ve yamaçtan aþaðýya inmeye baþladý.
Bir taraftan da: 

– Acele edersek belki kuyularýn baþýnda onlarý
yakalarýz, diyerek baþka bir yerde aramalarý gerek-
tiði belirtti. 

Ebu Cehil þaþkýn vaziyette olanlarý izliyordu.
Aradýklarýný bulamadan atlarýna bindiler. 

Bu arada Hazreti Ebubekir içeride oldukça te-
lâþlanmýþ ve endiþelenmiþti. Baþýný hafifçe kaldýrýp
bakýnca müþriklerin ayaklarýný görmüþtü: 

– Ey Allah’ýn Peygamberi. Biri baþýný eðip baksa
bizi görecek, demiþti.

Peygamberimiz:

– Sus ey Ebubekir! Ýki kiþi ki üçüncüsü Allah’týr,
diyerek Hazreti Ebubekir’i yatýþtýrmýþtý.

Müþrikler atlarýna binip uzaklaþýrken örümcek,
aðýný örmeye devam etti. Güvercin de yumurtala-
rýnýn üzerinde yavrularýný çýkarmak için bekledi.
Yüce Allah, Peygamberimizi ve Hazreti Ebubekir’i
bir güvercin ve örümceði perde yaparak müþrikler-
den korumuþtu. 

96



MEDÝNE’DE

Sabahtan beri çölden gelecek olan misafiri

bekleyenler yorulmuþtu. Sýcak da bir hayli artmýþtý.

Hurma aðaçlarýnýn altý boþalmýþ herkes evine çekil-

miþti. 

Beklemeye devam edenler de gözetlemekten

vazgeçmiþlerdi ki biri:
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– Ýþte orada! Geliyorlar, diye baðýrmaya baþladý. 

Uzakta, çölün serabý ve sisi arasýnda beyaza bü-
rünmüþ birkaç kiþinin geldiði görüldü. 

Bu sesleniþ üzerine etraf bir bayram havasýna
büründü. Medine halký yakýcý güneþe aldýrýþ etmeden
Peygamberimizi karþýlamaya çýktý. 

Karþýlamaya gidenler, Peygamberimizi bir hurma
aðacýnýn altýnda dinlenirken buldular. Medine’de
günlerdir yolunu gözledikleri bu kutlu misafirlere
kavuþmanýn sevinci yaþanýyordu.

Peygamber Efendimiz daha sonra Medine ya-
kýnlarýndaki Kuba köyünde konakladý. Orada bir
mescit yapýldý. Allah’ýn Elçisi on gün kadar burada
kaldýktan sonra Medine’ye hareket etti. 

Kutlu Misafir, þehre girdiðinde Medine sevinç-
ten çalkalanýyordu. Erkekler, kadýnlar, çocuklar ev-
lerinin üzerine çýkmýþlar: “Ya Muhammed, ya Re-
sûlûllah!” diye sesleniyorlardý. 

Kimileri ellerine def almýþ Peygamberimizin ge-
liþini kutluyordu:

– Veda tepesinden dolunay doðdu bize. Allah’a
þükretmek vacip oldu bize, diye ilahiler söylüyor-
lardý. 
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Bu hoþ geliþlerin arasýnda Peygamberimiz deve-
sinin üzerinde yoluna devam etti. Halkýn içinden
biri deveye yaklaþýp büyük bir istekle:

– Ya Resûlûllah bize buyur, diye evine davet etti.

O’nu evinde misafir etmek isteyen çok kiþi
vardý. Allah Resûlü kimseyi kýrmak istemiyordu.
Kasva adlý devesinin yularýný serbest býraktý: 

– Devenin yolunu açýnýz. Nereye çökeceði ona
buyrulmuþtur, dedi.

Etraftaki kalabalýk açýldý. Deve aðýr adýmlarla
ilerlemeye baþladý. Herkes merakla devenin peþine
takýlmýþtý. Kasva bir yere gelip çöktü ve böðürmeye
baþladý. Peygamberimiz devesinden indikten sonra:

– Ýnþallah menzilimiz burasýdýr, dedi.  

Vakit geçmiþ, hava kararmaya baþlamýþtý. Me-
dineliler ise Peygamberimizin yanýndan ayrýlmýyor-
lar, O’nu evlerine götürüp aðýrlamak istiyorlardý.
Peygamberimiz:

– Ben, bu gece, Abdulmuttalibin dayýlarý olan
Neccaroðullarýnda kalacaðým, diye çevresindekileri
teskin etti. Sonra da:

– Akrabalarýmýzýn evlerinden en yakýný hangisidir,
deyince Ebu Eyyûbe’l Ensârî:
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– Benimkidir ya Nebiyyallah. Müsade ederseniz
devenin üzerindekileri taþýyayým, dedi. Fakat orada-
kiler buna razý olmak istemediler. Peygamberimiz:

– Kiþi, binitinin ve eþyalarýnýn yanýnda bulunur,
deyince akþam nerede kalacaðý da belli olmuþ oldu.

Peygamberimiz sevgi gösterileri arasýnda Ebu
Eyyûbe’l Ensârî Hazretlerinin evine gitti.

*  *  *

101



TÝCARET KERVANI

Hicretin ikinci senesiydi. Mekkeli müþrikler
bin deveyi aþan bir ticaret kervaný hazýrlamýþlardý.
Kervanla Þam’a götürdükleri mallalarý satacaklardý.
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Kazandýklarý parayla da Müslümanlarý yok etmek
için büyük bir ordu kuracaklardý. Kervanýn yola
çýkmasýnýn asýl maksadý buydu. Hatta kýrk kadar
asker de kervaný korumak için yanlarýna verildi.
Üstelik bu kervanýn taþýðý mallarýn çoðu hicret eden
Müslümanlara aitti. 

Ebu Süfyan’ýn baþkanlýðýnda ticaretini yaptýk-
tan sonra Þam’dan dönen kervaný ve müþriklerin ni-
yetini Peygamberimiz haber aldý. 

Bu haber üzerine Müslümanlar da bir ordu ha-
zýrladý. Kervan, Bedir’de karþýlanacaktý. Zaten ken-
dilerine ait olan mallarýn paralarý müþriklerden geri
alýnacaktý. Yazýn en sýcak günlerinden birinde Me-
dine’den yola çýkýldý. Üstelik Ramazan ayý olduðu
için sahabiler oruçtu. Savaþ yapýlacaðý için Peygam-
berimiz orucunu açtý ve herkesin orucunu açmasýný
buyurdu. 

Müslümanlar, Bedir’e doðru giderlerken deve-
lere nöbetleþe biniyorlardý. Yürüme sýrasý Peygam-
berimize geldiðinde deveden indi. O’nun yürüme-
sine gönlü razý olmayan sahabi:

– Ya Resûlûllah! Sen bin. Biz senin yerine yürü-
rüz, dedi. 

Peygamber Efendimiz bunu kabul etmedi: 
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– Siz yürümekte benden daha kuvvetli deðilsiniz.
Ecir ve sevap hususunda da ben sizden daha ihti-
yaçsýz deðilim, dedi ve diðer Müslümanlar gibi O
da yürüdü.

Ýslâm ordusu Bedir Kuyularý’na varmadan Ebu
Süfyan bu durumdan haberdar oldu. Hemen ker-
vanýn yönünü Kýzýldeniz tarafýna çevirip, Bedir’e
uðramadan Mekke’ye doðru yol aldý. Ebu Süfyan’ýn
Mekke’ye gönderdiði haberci:

– Ey Kureþ topluluðu. Ticaret kervanýna saldýr-
dýlar! Hemen yardým edin, diye baðýra baðýra haber
verdi. 

Bunun üzerine müþrikler de bin kiþiye yakýn bir
askerle yola çýktýlar. Müþrikler daha sonra kervanýn
kurtulduðunu gördüler. Fakat Ebu Cehil kimsenin
geri dönmesine izin vermedi. 

Peygamber Efendimiz kervanýn önünü kesmek
niyetiyle ordu hazýrlamýþtý. Savaþ yapmak istemi-
yordu. Fakat þimdi müþrikler büyük bir ordu hazýr-
lamýþlar ve üzerlerine geliyorlardý. Peygamber Efen-
dimiz ashabýyla bir toplantý yaptý. Onlara kervaný
mý takip edelim yoksa savaþalým mý diye teklifte
bulundu. Ama yapýlan toplantý sonunda savaþmaya
karar verildi. 

*  *  *
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KAÇ KÝÞÝ

Müþriklerle savaþ yapýlmasýna karar veril-

miþti. Ýslâm ordusu cuma gecesi Bedir yakýnlarýna

geldi. Mekke’den yola çýkan müþrik ordusu da Bedir

yakýnlarýnda konaklamýþtý. Peygamberimiz müþrik

ordusunun sayýsýný öðrenmek istiyordu. Bunun için

Hazreti Ali’yi su kuyusunun yanýna yolladý.

O sýrada kuyu baþýnda bulunan suculardan biri-

ni yakalayýp getirdiler. Peygamberimiz yakalanan

sucuya:

– Bana Kureyþ hakkýnda bilgi ver, dedi.

Sucu:

– Vallahi, þu gördüðün kum tepesinin en yüksek,

en uzak tarafýndadýrlar, dedi.
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Allah Resûlü:

– Toplulukta kaç kiþi var?

– Pek çok, diye cevapladý sucu.

– Onlarýn sayýlarý ne olabilir, diye sordu pey-
gamberimiz.

Sucu:

– Bilmiyorum!

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz:

– Her gün kaç deve kesiyorlar, diye sordu.

Sucu biraz düþündükten sonra:

– Bir gün dokuz, bir gün on, dedi.

Bu bilgi üzerine Peygamberimiz:

– Onlar 950 ile 1000 kiþi arasýndadýr, buyurdu.

Allah Resûlü böylece müþriklerin sayýsýný öðren-
miþ oldu. Bu sayýyý öðrenmek o gün için çok önem-
liydi. Bu bilgi üzerine hazýrlýklar tekrar gözden ge-
çirildi. 

Sevgili Peygamberimiz ashabýyla Bedir Kuyu-
larý’nýn yanýna ordusuyla geldi.  

Kendi içecekleri suyu ayrý bir yere havuz yapýp
depoladýlar. Diðer kuyularý da kapattýlar. Peygam-
berimiz orduyu savaþ durumuna getirdi. Tek tek
mevzideki askerleri kontrol etti. Sonra ordusuna þu
talimatý verdi:
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– Hatlarýnýzý býrakýp ayrýlmayýnýz! Bir yere ký-
mýldamadan yerlerinizde sebat ediniz. Ben emir
vermedikçe savaþa baþlamayýnýz. Oklarýnýzý, düþ-
man yaklaþmadan israf etmeyiniz. Kýlýç en sonun-
da, düþmanla göðüs göðse gelindiði vakit kullanýla-
caktýr. 

Son hazýrlýklarýn tamamlandýðý sýrada müþrik
ordusu da çýkýp geldi. Önce teke tek çarpýþmalar ol-
du. Bu çarpýþmalarda Hazreti Hamza ve Hazreti
Ali kýsa sürede hasýmlarýný yere serdiler. Daha sonra
Hazreti Ubeyde’ye yardým ettiler. Fakat Ubeyde
yaralanýp þehit oldu. 

Askerlerinin yere serildiðini gören müþrikler
arasýnda büyük bir uðultu oldu. Ardýndan saldýrýya
geçtiler. Savaþ bütün þiddetiyle baþladý. Kýyasýya
süren savaþýn sonunda Müslümanlar büyük bir za-
fer kazandýlar. Birçok ganimet ve esir elde ettiler. 

Esirler arasýnda Peygamberimizin amcasýnýn
oðullarý da vardý. Esirler kaçmasýn diye elleri sýkýca
baðlanmýþtý. Akþam bir iniltiyle uyanan Peygambe-
rimizin gözüne bir türlü uyku girmemiþti. O’nun
uyumadýðýný gören sahabi:

– Ya Resûlûllah! Ne diye uyumuyorsunuz, diye
sordu.
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Peygamberimiz:

– Abbas’ýn iniltisi yüzünden, diye cevap verdi.

Allah Resûlünün bu hususta üzüldüðünü gören
sahabiler Abbas’ýn elini çözdüler. 

Ýniltinin kesildiðini gören Peygamberimiz:

– Abbas’ýn iniltisini ne diye iþitmiyorum, diye
sordu. 

Bunun üzerine:

– Ýpini çözdük, diye cevap verdiler.

Allah Resûlü:

– Bütün esirlerin baðýný çözünüz, buyurdu. 

Elleri çözülen esirler de o gece rahatça uyudular. 

Esirlere ne yapýlacaðý konusunda vahiy gelme-
diði için Peygamberimiz ashabýyla bir toplantý yap-
tý. Toplantýnýn sonunda zengin olan esirlerin fidye
karþýlýðý serbest býrakýlmasýna karar verildi. Fidye
vermeye gücü yetmeyip de okuryazar olanlar ise on
Müslümana okuma yazma öðretmesi karþýlýðýnda
serbest býrakýldý. Okuryazar olmayan fakir esirleri
de Peygamberimiz hürriyetine kavuþturdu.

*  *  *
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OKÇULAR TEPESÝ

Mekkeli müþrikler, Bedir Savaþý’nda uðradýk-
larý maðlûbiyetin intikamýný almak ve Ýslâmiyetin
yayýlmasýný önlemek istiyorlardý. Bunun için üç bin
kiþilik bir ordu topladýlar. Vakit kaybetmeden yola
çýktýlar.

Bu sýrada Peygamber Efendimiz de onlara karþý
bin kiþilik bir ordu hazýrlamýþtý. Fakat savaþýn nerede
olacaðý konusu kesinleþmemiþti. 
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Gençler, düþmaný þehir dýþýnda karþýlamaktan
yanaydý. Oysa güngörmüþ ve tecrübeli sahabiler þe-
hirde kalmalarý gerektiðini söylüyorlardý. Onlara
göre savunma savaþý daha iyi bir netice verirdi.

Düþmaný þehir dýþýnda karþýlayalým, diyenler
çoðunluktaydý. Peygamber Efendimiz çoðunluða
uydu. Hep birlikte harekete geçtiler. Uhud Daðý
yakýnlarýna kadar geldiler. Burada iki ordu karþý
karþýya geldi.

Müþrikler kendilerine çok güveniyorlardý. Çün-
kü sayýlarý oldukça fazlaydý. Hatta zafer sonrasý ya-
pacaklarý eðlence malzemelerini bile yanlarýnda ge-
tirmiþlerdi.

Peygamber Efendimiz, ordusunu en güzel þe-
kilde düzenledi. En iyi elli askerini ayýrdý. Bunlar
okçu birliðiydi. Baþlarýna da Abdullah bin Cübeyr’i
getirdi. Onlarý Ayneyn Tepesi’ne yollamayý düþü-
nüyordu. Bu þekilde ordunun arkasýný ve sol tara-
fýný güvene alacaktý. Sað tarafta zaten tepeler vardý.

Peygamber Efendimiz, Hazreti Abdullah’ý ya-
nýna çaðýrdý ve:

– Oklarýnýzla bizi koruyun, dedi. Süvarileri bize
yaklaþtýrmayýn. Bizi arkadan vurmasýnlar. Biz savaþý
kazansak da kaybetsek de yerinizden ayrýlmayýn.
Düþman sizin tarafýnýzdan bizi vurmasýn.
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Abdullah bin Cübeyr tecrübeli bir askerdi. Bedir
Savaþý’nda da bulunmuþtu. 

Efendimiz, daha sonra okçu biriliðinin karþýsýna
çýktý. Onlarý bakýþlarýyla tek tek süzdü. Sonra hep-
sinin duyacaðý bir sesle þöyle dedi:

– Arkamýzý iyi koruyun. Bizim öldürüldüðümüzü
görseniz bile yerinizi býrakýp bize yardýma gelme-
yin. Bizi ganimet toplarken görseniz bile gelip bize
katýlmayýn. Düþmaný yendiðimiz ve ezip geçtiðimi-
zi görseniz bile size haber göndermedikçe buradan
ayrýlmayýn. 

Emir anlaþýlmýþtý. Okçu birliði büyük bir heye-
canla yola çýktý. Kýsa zamanda Ayneyn Tepesi tu-
tulmuþtu. 

Savaþ baþladý. Peygamber Efendimizin ne kadar
isabetli bir karar verdiði daha ilk anlarda belli ol-
muþtu. Ünlü komutan Halit bin Velit, beraberinde-
ki süvarilerle Ýslâm ordusunun sol kanadýna hücum
etti. Fakat oraya ulaþamadý. Çünkü Ayneyn Tepe-
si’ndeki askerler çok usta ok kullanýyorlardý. Bu-
lunduklarý yerden aþaðýdaki düþmanlarý kuþ gibi
avlýyorlardý. 

Halit, geri çekilmek zorunda kaldý. Bu sýrada
Ýslâm ordularý müþrikleri darmadaðýn etmiþti. Halit
bu manzara karþýsýnda yerinde duramýyordu. Ýçi içini
yiyordu âdeta.
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Süvarileri yeniden toparladý. Bir kere daha saldýrdý.
Fakat sonuç yine aynýydý. Abdullah ve yanýndakiler
duvar gibiydi. Onlarý aþmak mümkün deðildi.

Müþrikler kaçmaya baþlamýþlardý. Herkes canýný
kurtarma derdindeydi. Yukarýdan bu durumu gören
Halit, þansýný bir daha denemek istedi. Hep birlik-
te yeniden hücuma geçtiler. Fakat Ýslâm ordularýna
yine ulaþamadan geri dönmek zorunda kaldýlar.
Okçular tepesi ok deðil ölüm yaðdýrýyordu üzerle-
rine. Halit pes etmedi. Askerlerini bekletti. 

Bu sýrada savaþ meydanýnda düþman kalma-
mýþtý. Hepsi Mekke’ye ulaþmak için kaçýyorlardý.
Yere düþen sancaklarýný bile almayý düþünemeyecek
kadar korkmuþlardý. Müslümanlar, müþrikleri boz-
guna uðratmýþtý. Bazý askerler müþriklerden kalan
mallarý toplamaya baþlamýþtý bile. Bu durumu gö-
ren okçulardan biri sevinçle:

– Biz kazandýk, diye haykýrdý. Savaþ bitti. Bi-
zimkiler ganimet topluyor. Haydi biz de gidelim.  

Abdullah irkildi. Endiþeyle Halit’in bulunduðu
tarafa baktý. O ve süvarileri hâlâ oradaydýlar. Ab-
dullah hemen askerlerine seslendi:

– Sakýn yerlerinizden ayrýlmayýn! Peygamberi-
mizin emrini duymadýnýz mý?
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Fakat okçular zafer kazanmanýn verdiði sevinçle
kendilerinden geçmiþlerdi âdeta. Koþarak yamaçtan
aþaðýya inmeye baþladýlar. 

Abdullah þaþkýnlýkla arkalarýndan baðýrdý:

– Durun! Yerlerinizi terk etmeyin! Savaþ henüz
bitmedi!

Aþaðýya inenler bu sözleri duymadýlar bile. Üç-
beþ okçu dýþýnda tepede kimse kalmamýþtý.

Halit bu durumu fark etmekte gecikmedi. Ne
zamandýr bu aný bekliyordu. Þimdi tam aradýðý fýr-
satý yakalamýþtý. Süvarilerine döndü ve:

– Hücuuuum, diye baðýrdý.

Ayný anda hep birlikte ok gibi fýrladýlar. Kýsa
zamanda okçular tepesine geldiler. Orada bulunan-
larý þehit ettiler. Ardýndan Ýslâm ordusuna saldýrdý-
lar. Düþmaný önüne katýp kovalamakta olan Ýslâm
askerleri arkalarýndan gelen çýðlýklarý duyunca ol-
duklarý yerde kalakaldý. 

Halit, beraberindeki müþriklerle yalýn kýlýç Ýslâm
ordusunun içine daldý. Ganimet toplamakla meþgul
olan okçular neye uðradýklarýný þaþýrdýlar. O an ne
büyük bir hata yaptýklarýný anlamýþlardý. Ama iþ iþ-
ten geçmiþti. 
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Kaçmakta olan müþrikler, arkadan Halit’in sal-
dýrdýðýný fark edince geri döndü. Ýçlerinden biri yer-
deki sancaðý kaldýrdý. Yeniden savaþmaya baþladý-
lar. Müslümanlar iki ateþ arasýnda kalmýþtý. Hemen
Peygamberimizin etrafýnda toplandýlar. O’nu can-
larý pahasýna korudular. Atýlan bir taþla Peygamber
Efendimizin diþi kýrýldý. Bu durumu gören sahabiler
O’nun etrafýnda etten bir duvar ördüler. Tam yet-
miþ sahabi bu savaþta þehit oldu. Bunlarýn içinde
Peygamber Efendimizin biricik amcasý Hazreti
Hamza da vardý.

Müslümanlar bir tepeye sýðýndýlar. Müþrikler
onlara daha fazla yaklaþamadýlar. Kazandýklarý za-
feri maðlûbiyete çevirmekten korkuyorlardý. 

Müþrikler sevinç içinde Mekke’ye dönüyorlardý.
Tam savaþý kaybedecekken Halit sayesinde kazanmýþ
olmanýn tadýný çýkarmaya çalýþýyorlardý. Hep birlikte
içiyor, doyasýya eðleniyorlardý.

Ebu Süfyan ve diðer reislere doðru bir haberci
geldi. Adam soluk soluða kalmýþtý:

– Efendim, dedi. Müslümanlar toparlanmýþlar.
Sað kalan askerlerle þu an üzerimize geliyorlar. Hâl-
lerine bakýlýrsa bizi Mekke’ye varmadan yakalamak
ve yenmek istiyorlar.
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Ebu Süfyan þaþkýn þaþkýn baktý haberciye. Doð-
rusu inanýlacak gibi deðildi adamýn söyledikleri.
Nasýl olmuþ da Müslümanlar hemen toparlanýp
peþlerine düþmüþlerdi ki?

Haberin doðru olduðu anlaþýlýnca müþrikler
korkuya kapýldýlar. Ebu Süfyan endiþeli bir sesle:

– Müslümanlarý bir kez alt ettik, dedi. Fakat
bunu bir daha yapabilir miyiz, bilmiyorum. En iyisi
biz, bir an evvel Mekke’ye kaçalým. Yoksa kazan-
dýðýmýz zaferi onlara geri vermek zorunda kalaca-
ðýz!

Öyle yaptýlar. Aceleyle harekete geçip en kýsa
sürede Mekke’ye ulaþtýlar. Böylece Müslümanlar
tekrar üstün duruma geçti.

*  *  *
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KAYA

A laca karanlýkta bir süvari atýný dörtnala sü-
rüyordu. Durup dinlenmeden Medine’ye ulaþtý. Me-
dine sokaklarýna girdiðinde her þey normal gözükü-
yordu. Tüccar olanlar pazarda, çiftçilik yapanlar da
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tarlalarýnda çalýþýyordu. Huzaâ kabilesinden gelen
bu haberci hiç beklemeden Peygamberimizin huzu-
runa çýktý. 

– Mekkeliler, Yahudilerle birleþip Medine’ye
saldýracaklar, dedi. 

Haber anlaþýlmýþtý. Büyük bir ordu hazýrlayan
müþrikler çevre kabileleri de yanlarýna alarak üzer-
lerine geliyordu. Haberciye dinlenmesi için yer gös-
terildi. Bu ara da Peygamberimiz ashabýný yanýna
topladý:

– Medine dýþýnda düþmanla savaþalým mý yoksa
Medine’de kalarak müdafaa mý yapalým, diye sordu.

Herkes görüþünü söyledikten sonra Selman-ý
Farîsî:

– Ya Resûlûllah! Biz, Fars ülkesindeyken düþ-
man süvarilerinin baskýnlarýndan korktuðumuz za-
man etrafýmýzý hendeklerle çevirirdik, dedi. 

Bu teklif hem Peygamberimiz tarafýndan hem
de ashap tarafýndan kabul gördü. Ve hemen Medi-
ne’nin çevresine hendek kazýlmaya baþlandý. 

Kazý iþi durmaksýzýn devam ediyordu. Bir ara
sahabeler sert bir kayayla karþýlaþtýlar. Ne yaptýlarsa
o kayayý kýramadýlar. Bunun üzerine Allah Resûlüne
haber verdiler. 

Çadýrýnda dinlenen Peygamberimiz kayanýn ba-
þýna geldi. Manivelayý eline aldý ve besmele çekti.
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Sonra kayaya ilk darbeyi indirdi. Kayadan bir parça
yarýldý. Peygamberimiz:

– Allahu Ekber! Bana Þam’ýn anahtarlarý verildi.
Vallahi, ben þu an Þam’ýn kýrmýzý köþklerini görüyo-
rum, dedi.

Ardýndan tekrar besmele çekip balyozla kayaya
vurdu. Kayanýn bir kýsmý daha parçalandý.

– Allahu Ekber! Bana Ýran’ýn anahtarlarý verildi.
Vallahi, þu anda ben, Kisra’nýn þehrini ve onun beyaz
köþklerini görüyorum, dedi. 

Üçüncü defa “Bismillah” deyip balyoz ile vurdu.
Kayanýn geri kalan kýsmý da böylece parçalanmýþ
oldu. Peygamberimiz yine:

– Allahu Ekber! Bana, Yemen’in anahtarlarý ve-
rildi. Vallahi, þu an ben, San’a’nýn kapýlarýný görü-
yorum, müjdesini verdi. 

Kaya parçalandý ve kazý iþi bütün hýzýyla devam
etti. Sonunda hendek kazýlmýþtý. Müslümanlar, ha-
zýr bir þekilde düþmaný beklemeye baþladýlar. 

Müþrik ordusu Medine’ye gelip hendekle karþý-
laþýnca ne yapacaðýný þaþýrdý. Çünkü en güçlü atla-
rýyla bile hendeðin karþýsýna geçmek mümkün de-
ðildi. Bu þekilde savaþ günlerce devam etti. Allah’ýn
izniyle bir sabah çölden kuvvetli bir kum fýrtýnasý
geldi ve müþrik ordusunu darmadaðýnýk etti. Daðý-
lan ordu savaþý býrakýp kaçmak zorunda kaldý.
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MEKKENÝN FETHÝ

Müþrikler, Hudeybiye’de verdikleri sözde
durmamýþlar ve aradan iki yýl bile geçmeden Müs-
lümanlara saldýrmýþlardý. Bu olay bardaðý taþýran
son damla olmuþtu. Artýk güzel þehir Mekke asýl
sahipleri tarafýndan geri alýnmalýydý. Bu barýþ yýlla-
rýnda Ýslâmýn nuru birçok yere gitmiþ ve Müslü-
manlarýn sayýsý hayli artmýþtý.

Ýslâm ordusunun sayýsý on bini buluyordu. Te-
peden týrnaða cesaret kesilmiþ Müslüman askerler,
Mekke yakýnlarýna gelmiþlerdi. Geceyi burada ge-
çireceklerdi.

Ordu içinde en heyecanlý olanlar muhacirlerdi.
Yýllar önce zorla çýkarýldýklarý memleketlerine dö-
nüyorlardý. Hem de baþlarý dik ve güçlü bir þekilde.

120



Ebu Süfyan, ordunun geliþini duymuþtu. Yanýna
aldýðý bir iki kiþiyle hemen yola çýktý. Peygamberi-
mizi buldu. Ondan kendisini affetmesini istedi. 

Kalabalýk Ýslâm ordusunu gören Ebu Süfyan ne
yapacaðýný þaþýrdý. Artýk Ýslâmýn nuru apaçýk orta-
daydý. Sonra þehadet getirip Müslüman oldu.

Peygamber Efendimiz bunun üzerine yanýnda
bulunan amcasý Hazreti Abbas’a þöyle dedi:

– Bir olan, eþi bulunmayan Allah’tan baþka ilâh
yoktur. Muhammed O’nun kulu ve Resûlüdür, diye
þehadet getirenlere dokunulmayacak. Evine girip
kapýsýný kapayanlara da dokunulmayacak. Silâhýný
býrakýp Kâbe’ye sýðýnanlara da dokunulmayacak.

Hazreti Abbas, bu sözleri Mekkelilere bildirmek
için gitmeye hazýrlanýyordu. Son olarak Peygambe-
rimize:

– Ya Resûlûllah, dedi. Ebu Süfyan da benimle
dönmek istiyor. Kendisine de bir iltifatta bulunsa-
nýz…

Ebu Süfyan, gözlerini yerden kaldýramýyordu.
Canýnýn baðýþlanmýþ olmasý bile onun için büyük
bir iltifattý. Fakat Peygamberimiz sevgi dolu sesiyle
onun gönlünü fethediverdi:
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– Ebu Süfyan’ýn evine sýðýnanlara da dokunul-

mayacak!

Ertesi gün Ýslâm ordusu dört bir yandan Mek-

ke’ye girdi.

Peygamberimizin çok mütevazi bir hâli vardý.
Doðruca Kâbe’ye vardý. Burada ne çok iþkencelere,
hakaretlere uðramýþtý seneler önce. 
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Halk, Kâbe avlusunda toplanmýþtý. Gözlerinde
korkuyla karýþýk bir ümit vardý. Çünkü karþýlarýn-
daki her ne kadar vatanýndan çýkarýlmýþ biri de olsa
Rahmet Peygamberiydi. Allah, O’nu “Âlemlere rah-
met olsun.” diye göndermiþti. Peygamberimiz kendi
elleriyle putlarý tek tek devirdi. Sonra halkýn kar-
þýsýna geçti ve:

– Size ne yapacaðýmý sanýyorsunuz, diye sordu.

Oradakiler hep bir aðýzdan cevap verdi:

– Hayýr söylüyor, hayýr umuyoruz. Sen, pek
merhametli bir amca oðlusun! Sen güçlüsün!

Peygamber Efendimiz onlarý bir uçtan diðer uca
süzdü ve:

– Ben de Yusuf Peygamberin kardeþlerine dediði
gibi derim: Size bugün kýnama yok, baþa kakma
yok! Haydi gidin, özgürsünüz!

Halk, bu sözler karþýsýnda sevinç gözyaþlarýna
büründü. Evlerin kapýlarý bir bir açýldý. Ýnsanlar
güven içinde dýþarýya çýktýlar. Peygamberimiz, Mek-
ke ile birlikte onlarýn gönüllerini de fethetmiþti.
Tek tek þehadet getirip, Müslüman oldular. Tarihler
630 yýlýný gösterirken artýk Mekke’de mutluluk
rüzgârlarý esiyordu.

*   *   *
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VEDA HACCI

Sevgili Peygamberimiz hac vazifesini yapýyor-
du. Kâbe’yi tavaf etti. Sonra Safa Tepesi’nde duaya
baþladý. 

Bu sýrada Müslümanlar akýn akýn Mekke’ye gel-
diler. Sayýlarý kýsa sürede yüz bini geçti. 

Peygamber Efendimiz devesine bindi. Arafat
denilen yere geldi. Müslümanlar oraya toplandýlar.
Herkes gözlerini O’nun mübarek dudaklarýna dik-
miþ, söyleyeceði sözleri bekliyorlardý. Nihayet Allah
Resûlü tane tane konuþmaya baþladý:
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– Ey Ýnsanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyo-
rum, belki bu seneden sonra sizinle bir daha gö-
rüþemeyeceðim…

Sevgili Peygamberimiz onlara uzun uzun ko-
nuþtu. Birçok güzelliklerden söz etti. Nihayet her-
kese þöyle bir baktý ve:

– Ey Ýnsanlar, dedi. Yarýn beni sizden soracaklar.
Ne diyeceksiniz?

Binlerce insan hep bir aðýzdan haykýrdý:

– Vazifesini hakkýyla yaptý, diyeceðiz!

Sevgili Peygamberimiz gökyüzüne doðru baktý.
Sað elinin iþaret parmaðýný kaldýrdý ve þöyle dedi:

– Þahit ol ya Rab! Þahit ol ya Rab! Þahit ol ya
Rab! 

Sonra Peygamber Efendimiz, o an Yüce Mevlâ-
dan gelen âyeti okuyuverdi: “Bugün dininizi tamam-
ladým. Verdiðim nimeti tamamladým. Sizin için din
olarak Ýslâmdan razý oldum!”

O an kalabalýðýn arasýndan biri gözyaþlarýný sa-
lýverdi. Bu, Peygamberimizin en yakýn arkadaþý
Hazreti Ebubekir’den baþkasý deðildi. 

Hazreti Ebubekir, Allah Resûlünün artýk ara-
larýndan ayrýlacaðýný anlamýþtý. Bu hac, O’nun veda
haccýydý.
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SON NAMAZ

Sevgili Peygamberimiz atmýþ üç yaþýndayken
bir gün hastalandý. Baþý çok þiddetli bir þekilde
aðrýyordu. 

Hazreti Aiþe, Peygamber Efendimizin baþucun-
dan hiç ayrýlmýyordu. O’nun çektiði acýlarý kendi
yüreðinde hissediyordu. Sürekli olarak Efendimiz
için Yüce Mevlâya dua ediyordu.

Hastalýk iki hafta kadar sürdü. Bu süre içinde
Peygamber Efendimizin ýstýrabý hiç eksilmedi. 

Bir gün yatsý vakti yaklaþýrken bayýldý. Hazreti
Aiþe çok üzgündü. Gözyaþlarý içinde yine duaya
sarýldý. 
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Sevgili Peygamberimiz ayýlýnca Hazreti Aiþe’ye:

– Cemaat namaza durdu mu, diye sordu. 

Hazreti Aiþe gözlerindeki yaþlarý belli etmemeye
çalýþarak cevap verdi:

– Hayýr, seni bekliyorlar!

Sahabi efendilerimiz yatsýnýn farzýný kýldýrmasý
için üzgün bir þekilde Peygamber Efendimizi bek-
liyorlardý. 

Hepsinin gözü kapýdaydý. Ýçlerinde bir ümit
vardý; az sonra kapýdan O gülümseyerek girecek,
yine önlerine geçip imam olacaktý. Çünkü hep öyle
yapardý. Fakat bu kez öyle olmadý. O kapý açýlmadý. 

Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Aiþe’ye seslendi:

– Ebubekir’e haber verin. Namazý o kýldýrsýn!

Hazreti Aiþe kendini daha fazla tutamadý. Að-
lamaya baþladý. Titreyen bir sesle:

– Ey Allah’ýn Resûlü, dedi. Babam çok duygulu
biridir. Kur’ân okurken hep aðlar. Bir de senin yerine
geçip namaz kýldýrmaya yüreði hiç dayanmaz!

Peygamberimiz ýsrar etti:

– Ebubekir’e haber verin. Namazý o kýldýrsýn!
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Hazreti Aiþe, bir kere daha ayný cevabý vermeyi
denedi. Fakat Efendimiz kararýný deðiþtirmedi:

– Ebubekir’e haber verin. Namazý o kýldýrsýn!

Hazreti Aiþe denileni yapmak zorunda kaldý.
Peygamberimizin emrini babasýna iletti. 

Hazreti Ebubekir bir an ne diyeceðini bilemedi.
Kendini toparlar toparlamaz yanýndaki Hazreti
Ömer’e döndü ve:

– Ey Ömer, dedi. Cemaate namazý sen kýldýr-
san…

Hazreti Ömer baþýný salladý ve þöyle cevap
verdi:

– Hayýr, hayýr! Ey Ebubekir, sen bu iþe benden
daha layýksýn!

Az sonra mescitte Hazreti Ebubekir, yanýk
sesiyle Allah’ýn âyetlerini okuyordu. Efendimiz içe-
riden onu dinliyordu. Bu sýrada Hazreti Ebubekir
aðlýyor, arkasýndaki sahabiler aðlýyor, Hazreti Aiþe
aðlýyordu…

*  *  *
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KAVUÞMA

Bir pazartesi günüydü. Sevgili Peygamberi-
mizin hastalýðý dayanýlmaz bir hâl almýþtý. Fakat hiç
þikâyet etmiyordu hâlinden. Acýlarýna tahammül
etmeye çalýþýyor ve Allah’a dua ediyordu:

– Ey insanlarýn Rabbi! Zorluðu gider. Þifa ver.
Gerçek þifa verici sensin. Ancak sen kurtarýrsýn
dertten!

Bir aralýk kendini iyi hissetmeye baþladý. Hemen
ayaða kalktý. Yüzü hastalýðýn etkisinden dolayý
bembeyaz olmuþtu. 

Güçlükle yürüyüp kapýdan mescide baktý. Sa-
habilerle göz göze geldiler. O an herkesin yüreðini
sevinç sarývermiþti. Sevgili Peygamberimizi ayakta
görmekten dolayý çok mutlu olmuþlardý.
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Hazreti Ebubekir, imamlýk makamýný hemen
boþalttý. Yana çekilerek Efendimizi davet etti. Herkes
namazý Efendimizin kýldýracaðýný ümit ediyordu.

Efendimiz hafifçe gülümsedi. Sahabilerinin
gözlerinin içine bakarak:

– Haydi, namazýnýzý tamamlayýn, dedi.

Sonra usulca geri çekildi, odasýna geçti. Az önce
kalktýðý yataða uzandý. Mescitte gönüller yeniden
hüzne bürünmüþtü. 

Sevgili Peygamberimiz ayný duayý dilinden dü-
þürmeden tekrar ediyordu:

– Ey insanlarýn Rabbi! Zorluðu gider. Þifa ver.
Gerçek þifa verici sensin. Ancak sen kurtarýrsýn
dertten!

Hazreti Aiþe, Sevgili Peygamberimizin baþucun-
daydý. Gözlerini O’ndan bir an bile ayýrmýyordu.
Efendimizin elini tuttu. Hastalýðý iyice aðýrlaþmýþtý.
Bir süre öylece kaldýlar. Neden sonra Hazreti Aiþe
ellerini kaldýrýp Sevgili Peygamberimizin þifa bul-
masý için dua etmeye davrandý. Fakat Sevgili Pey-
gamberimiz kendi elini hafifçe çekti ve son sözünü
söyleyiverdi:

– Allah’ým, beni baðýþla! Artýk Yüce Dosta ka-
vuþmak istiyorum!

Âlemlere rahmet olan Sevgili Peygamberimiz
artýk Allah’ýn rahmetine kavuþmuþtu. 
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HÜZÜN

Allah Resûlünün vefat haberi bir ateþ gibi
düþtü yüreklere. Sahabiler ne yapacaklarýný bilemez
hâldeydiler. Kimsenin aðzýný býçak açmýyordu. Her-
kes âdeta donup kalmýþtý. Hazreti Ömer gözlerini
boþluða dikmiþ öylece duruyordu. Hazreti Osman
olduðu yere yýðýlmýþ kalmýþtý. Hazreti Ali çarpýlmýþ
gibi baygýn bir durumdaydý.

Bir aralýk Hazreti Ömer ayaða fýrladý. Kýlýcýný
kýnýndan çekmiþti. Þimþekler çakan gözlerini orada-
kilerin üzerinde gezdirdi ve var gücüyle haykýrdý:

– Kim “Allah’ýn Resûlü öldü!” derse onun boy-
nunu vururum!
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Kimse onu duyacak durumda deðildi. Herkes
donuk bakýþlarýný bir noktaya dikmiþ, kaskatý bir
þekilde duruyordu.

Hazreti Ebubekir içeriye girdi. Sevgili Peygam-
berimiz bir Yemen kumaþýna sarýlmýþ hâldeydi. 

Hazreti Ebubekir, Efendimizin yüzündeki ör-
tüyü hafifçe çekti. Bir süre öylece durdu. Sevgili
Peygamberimizin nurlu yüzünü seyrederken titrek
bir sesle mýrýldandý:

– Yaþarken güzeldin, vefat edince de güzelsin!

Sonra atýlýp Sevgili Peygamberimizin mübarek
yüzünü öpmeye baþladý. Bu sýrada hüngür hüngür
aðlýyordu. Hýçkýrýklar arasýnda dudaklarýndan þu
cümleler döküldü:

– Anam babam sana feda olsun! Vallahi Allah
seni ikinci defa öldürmeyecektir. Sen sana yazýlan
ölümü tattýn artýk!

Bu sýrada Hazreti Ömer’in sesi yankýlanýyordu
dýþarýda:

– Vallahi Peygamber ölmedi! Allah’ýn Resûlü
ölmedi!

Hazreti Ebubekir yavaþça kalktý. Sakin adým-
larla dýþarýya çýktý. Müslümanlara þöyle bir baktý.
Hazreti Ömer’e dönerek:
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– Otur ey Ömer, dedi.

Fakat Hazreti Ömer o an kendinde deðildi.
Hazreti Ebubekir’i duymadý bile. Bunun üzerine
Hazreti Ebubekir orada bulunanlara seslendi:

– Ey insanlar! Kim Muhammed’e inanýyorsa
bilsin ki O ölmüþtür! Allah’a tapanlar da bilsin ki
Allah dipdiridir! O asla ölmez! 

Hazreti Ömer kendine gelir gibi oldu. Elleri iki
yana düþtü. Hazreti Ebubekir, sözlerini Kur’ân’dan
bir âyetle bitirdi:

“Muhammed ancak bir peygamberdir! O’ndan
önce de peygamberler gelip geçmiþtir. Þimdi O ölür
ya da öldürülürse siz gerisin geriye mi döneceksi-
niz?”

Hazreti Ömer bu âyeti iþitince birdenbire yere
yýðýlýverdi. Bayýlmýþtý. Kendine geldiðinde artýk sa-
kinleþmiþti.

Müslümanlar durumu kabullenmek zorunda kal-
dýlar. Sonuçta Sevgili Peygamberimiz de bir insandý.
Bu durumda her canlý gibi O da ölümü tadacaktý.
Ölümsüz olan yalnýzca Allah’tý.

Sevgili Peygamberimizi kabre koymak için hare-
kete geçtiler. Hazreti Ali baþta olmak üzere birkaç
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kiþi Efendimizin mübarek vücudunu yýkadýlar. Üç
kat örtüye sardýlar. Yemen beziyle kefenlediler. 

Bu sýrada bir tartýþma baþladý. Sevgili Peygam-
berimizin naþýný nereye defnedeceklerine karar ve-
remiyorlardý. Herkes farklý fikirdeydi. Hazreti Ebu-
bekir öne çýktý ve þöyle dedi:

– Ben Sevgili Peygamberimizin þöyle dediðini
duymuþtum: “Bütün Peygamberler öldükleri yere
gömülürler!”

Tartýþma bitmiþti. Sevgili Peygamberimizin me-
zarý hemen oracýða kazýlýverdi. Çok geçmeden de
mübarek vücudu topraðýn baðrýna emanet edildi.

*  *  *
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