




BIRINCI BÖLÜM

HAYATI

Cümle zerrât-ı cihân edip sadâ  
Çağrışuben dediler kim merhabâ 

Merhabâ ey âli sultân merhabâ  
Merhabâ ey kân-ı irfân merhabâ

Merhabâ ey sırr-ı sultân merhabâ  
Merhabâ ey derde dermân merhabâ

Merhabâ ey bülbül-i bağ-ı Cemâl  
Merhabâ ey aşina-yi Zü’l-celâl

Merhabâ ey mâh ü hurşîd-i Hüdâ 
Merhabâ ey Hakk’dan olmayan cüdâ

Merhabâ ey asi ümmet melce’i  
Merhabâ ey çaresizler mence’i

Merhabâ ey cân-ı bâkî merhabâ  
Merhabâ uşşâka sâkî merhabâ

Merhabâ ey rahmeten li’l-âlemîn 
Merhabâ sensin şefîü’l-müznibîn

Merhabâ ey padişah-ı dü cihân  
Senin için oldu kevn ile mekân* 1

Süleyman Çelebi

* zerrât-ı cihân: Cihanın zerreleri, en ufak parçaları, kân-ı irfan: İrfan ocağı, kaynağı, 
bülbül-i bağ-ı Cemâl: Güzellik bahçesinin bülbülü, aşina-yi Zü’l-celâl: Ululuk 
sahibi Allah’ı bilen, tanıyan, mâh ü hurşîd-i Hüdâ: Hüda’nın güneşi ve ayı, mence’: 
Kurtuluş yeri, padişah-ı dü cihân: İki cihanın sultanı.



MÜBÂREK “NÛR”UNUN YARATILMASI 

Hadîs âlimlerinden İmam-ı Ahmed ve diğerleri Peygamber 
Efendimiz’den şöyle naklederler: 

“Ben Allahü Teâlâ’nın indinde Hatemü’n-Nebiyyin iken Âdem’in 
balçığı duruyordu. Cismine ruh nefholunmamıştı.” 

Yine İmam-ı Ahmed, İmam-ı Buhârî ve Ebû Nuaym’ın 
rivâyetlerinde şöyle yazılıdır:

“Sahâbeden Hazreti Meysere dedi ki: “Yâ Resûlallah! Ne zaman 
Peygamber oldun?” diye sordum. Buyurdular ki: “Âdem cesetle ruh 
arasında iken.”

Cesetle ruh arasında iken demekten maksat, cismine can hulûl 
etmemiş idi, demektir. 

Allahü Teâlâ, hiçbir şeyi yaratmadan önce, Sevgili Peygamberi-
miz Muhammed Aleyhisselâm’ın mübârek nûrunu yarattı.2

Yine tefsir ve hadîs âlimlerimizden çoğu bildirdiler ki: “Cenâb-ı 
Hakk, kendi nûrundan latif ve büyük bir cevher yaratıp, ondan bütün 
kâinatı sırasıyla vücuda getirdi. Bu cevhere “Nûr-ı Muhammedî” 
denir. Bütün ruh ve cisimlerin başlangıcı ve menşei bu cevherdir.” 

Ashâb-ı Kirâm’dan Câbir bin Abdullah, bir gün; “Yâ Resûlallah! 
Allahü Teâlâ’nın her şeyden evvel yarattığı şey nedir?” diye sorun-
ca; “Her şeyden evvel senin peygamberinin yâni benim nûrumu 
kendi nûrundan yarattı. O zamân; levh, kalem, Cennet, Cehennem, 
melek, semâvât (gökler), arz (yeryüzü), güneş, ay, insan ve cinnîler 
yoktu.” buyurdular. 

Nûr-ı Muhammedî, Âdem Aleyhisselâm’ın kalbi ve cesed-i şerîfi 
yaratılınca, onun iki kaşı arasına kondu. Âdem Aleyhisselâm ken-
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disine rûh verilince, alnında, zühre yıldızı gibi parlayan bir nûrun 
olduğunu fark etti. 

Âdem Aleyhisselâm yaratıldığında, Cenâb-ı Hakk’ın kendisine; 
Ebû Muhammed yâni Muhammed’in babası diyerek hitâb ettiğini 
anlayınca: 

“Ey Rabbim! Bana niçin Ebû Muhammed künyesini verdin?” 
diye suâl etti. Allahü Teâlâ; “Ey Âdem! Başını kaldır!” dedi. Âdem 
Aleyhisselâm, başını kaldırıp baktığında, Arş-ı a’lâda Sevgili 
Peygamberimiz’in nûrdan yazılmış Ahmed ismini gördü. O zamân: 

“Ey Rabbim! Bu kimdir?” diye suâl etti. Allahü Teâlâ da: 
“Bu, senin zürriyetinden bir peygamberdir. O’nun ismi göklerde 

Ahmed, yerde ise Muhammed’dir. Eğer O olmasaydı, seni yaratmaz-
dım. Yerleri ve gökleri de halk etmezdim.” buyurdu.

Nitekim hadîs âlimi Deylemi’nin İbni Abbas’tan bildirdiği hadîs-i 
kudsîde  Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimiz’e gelerek Al-
lahü Teâlâ’nın “levlâke levlâke lema halaktül eflâke” (Ey Resûlüm. 
Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.) buyurduğunu bildirmiştir.3

Peygamber Efendimiz’i öven na’tların çoğunda “Levlâke” hadîs-i 
kudsîsine ve bütün âlemlerin O’nun hürmetine yaratıldığına işaret 
olunmuştur. Şöyle ki:

Dedi şanında Hakk levlâk levlâk 
Muhammed olmasa olmazdı eflâk (Senayi Efendi)

***

Ey Resûlü’s-sakaleyn ey şeh-i taht-ı kevneyn 
Sensin ol bais-i Levlâk-ı semâvât ü zemîn (Yarî)

***

Levlâk ile zât-ı pâki mevsuf 
Kur’ân’da  sıfatı zarf u mazruf

***
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Sana mahsus lütfudur Hakk’ın 
Tâc-ı levlâk u taht-ı ev ednâ

***

Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif’inde:

Pes Muhammed’dir bu varlığa sebep 
Cehd edip O’nun rızasın kıl talep 
O’nun için oldu bu varlık kamu 
Ay ve yıldız yer ve gök uçmak tamu

***

Yunus Emre ise bir şiirinde bu hususu en güzel bir şekilde ifade 
etmiştir:

Hakk yarattı âlemi, aşkına Muhammed’in 
Ay ü günü yarattı, şevkine Muhammed’in

Ol! Dedi oldu âlem, yazıldı levh ü kalem 
Okundu hatm-i kelam, şanına Muhammed’in

Yunus kim ede methi, över Kur’ân âyeti 
An! vergil salavatı, aşkına Muhammed’in

O, HEP MÜJDELENDİ!

Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâm’ın geleceği, 
Âdem Aleyhisselâm’dan itibaren her peygambere ve ümmetine 
bildirilmiştir. Onun geleceğini duymayan ümmet kalmamıştı.

Musa Aleyhisselâm’a gelen, sonradan tahrif edilen Tevrat’ta, 
şöyle yazılıdır: 

“O, öyle mübârek bir zattır ki, himmeti yüksek, yardımı ziyade-
dir. Fakirlerin sevgilisi, zenginlerin tabibidir. O, güzellerin güzeli, 
temizlerin temizidir. Sohbet ederken yumuşak, taksim ederken 
âdil, her muamelede doğrudur. Kâfirlere karşı sert ve şiddetlidir. 
Yaşlılara hürmet, küçüklere şefkat ve rahmet eder. Az şeye şükreder. 
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Esirlere acır. Hep güler yüzlüdür. Gülüşü tebessüm şeklindedir, 
kahkaha atmaz. Ümmidir; hiçbir şey okumadan ve yazmadan her 
şey O’na bildirilmiştir. O, Allahü Teâlâ’nın resûlüdür. Kötü huylu, 
katı kalpli değildir. Çarşı ve pazarlarda yüksek sesle bağırmaz. O’nun 
ümmeti iyi ahlâk sahibidir. Yüksek yerlerde Allahü Teâlâ’nın ismini 
anarlar. Müezzinleri minarelerde halkı davet ederler. Abdest alarak 
namaz kılarlar. Namazda safları düzeltir, bir hizada dururlar. Ge-
celeri onların tesbih sesleri bal arısının sesi gibi duyulur. Mekke’de 
doğar. Medine’den Şam’a kadar her yer O’nun idaresinde olur. İsmi 
Muhammed’dir ki, O’na mütevekkil diye isim verdim. Bozuk dinleri 
kaldırıp doğru olan hak dini yayıp yerleştirmedikçe, O’nu dünyadan 
çıkarmam. O, halkı Hakk’a çağırır, O’nun bereketiyle görmeyen 
gözler açılır, görür, işitmeyen kulaklar işitir. Kalplerden gaflet gider...” 

Davud Aleyhisselâm’a gelen, sonradan tahrif edilen Zebur’da: 
“O, öyle bir kimsedir ki, eli açıktır; yani cömerttir. Asla kızmaz. Çok 
yumuşaktır. Güzel yüzlü, tatlı sözlü, nûranî yüzlüdür. İnsanların 
tabibidir. Çok ağlar, az güler. Az uyur, çok düşünür. Yaratılışı hoş 
ve güzeldir. Sözleri gönülleri alır, ruhları cezbeder... Ey Habibim! 
Himmet kılıcını sıyırıp, bütün kuvvetinle kahramanlık meydanında 
kâfirlerden intikam alasın. Güzel bir lisan ile benim hamd ve senamı 
her yere yayasın. Bütün kâfirlerin başları, senin kerametli ellerin 
önünde eğilecektir...” diye yazılıdır. 

İsa Aleyhisselâm’a gelen ve sonradan tahrif edilen İncilde de: 
“O, çok yemez; cimri değildir. Hile yapmaz, kimseyi kötülemez, hiç 
acele etmez. Kendi için intikam almaz. Tembel değildir. Kimseyi 
gıybet etmez...” şeklinde bildiriliyordu. 

Bazı âlimlerden şöyle rivâyet olunmuştur: Allahü Teâlâ, 
Resûlullah’ın  (sallallahü aleyhi ve sellem) nûr-ı şerifini halk ettiği 
zaman, sair peygamberlerin nûrlarına nazar etmesini emretti. Onlar: 

“Ey bizim Rabbimiz! Bu kimdir. Nûru hepimizi kapladı.” dediler. 
Allahü Teâlâ hazretleri şöyle cevap verdiler: 

“Bu nûr Habibimin nûrudur. Eğer siz ona iman ederseniz sizi 
resûl yaparım.” Onlar da: “Biz onun nübüvvetine inandık.” deyip 
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iman ettiler. Bunun üzerine Allahü Teâlâ: “Ben şahid olayım mı?” 
diye buyurdu. Onlar: “Evet!” dediler.

Bu kıssa, Allahü Teâlâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’in Ali İmran sûresi 
81. âyetinde şöyle geçmektedir:

“Hem Allah vaktiyle Peygamberlerin misakını (bağlılık sözünü) 
şöyle almıştı: ‘Celâlim hakkı için, size kitap ve hikmetler verdim. 
Sonra size, beraberinizdekini tasdik eden bir Peygamber geldi-
ğinde mutlaka ona iman edeceksiniz ve her halde ona yardımda 
bulunacaksınız; bunu ikrar ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize 
alıp kabullendiniz mi?’ buyurdu. Onlar: ‘İkrar ettik’, dediler. Allah 
şöyle buyurdu: ‘Öyle ise birbirinize karşı şahid olun, ben de sizinle 
beraber şahitlerdenim.”

Bu âyet-i kerime, Resûlullah’ın şan ve şerefini gösterdiği gibi 
nübüvvet ve risâletinin Hazreti Âdem’den kıyamet gününe varıncaya 
kadar ne kadar mahlûkat varsa hepsine şâmil olmuş olduğunu da 
bildirmektedir. “Ben Peygamber iken Âdem ceset ile ruh arasın-
da idi.” hadîs-i şerîfinden murad da budur. Onun için Resûlullah 
Efendimiz Miraç gecesi Beyt-i Mukaddes’de imâm olup bütün pey-
gamberler kendisine uydular.4 

EN BÜYÜK HABER VERİCİ İŞARET: NÛR

Âdem Aleyhisselâm yaratılınca alnına, Sevgili Peygamberi-
miz Muhammed Aleyhisselâm’ın nûr-ı şerifi kondu. O nûr alnın-
da parlamaya başladı. Kur’ân-ı Kerîm’de bildirildiği gibi; Âdem 
Aleyhisselâm’dan itibaren temiz babalardan ve temiz analardan 
geçerek, Peygamber Efendimiz’e kadar geldi. Bunu Allahü Teâlâ, 
âyet-i kerimede meâlen şöyle bildirmiştir: 

“Sen, yani senin nûrun, hep secde edenlerden dolaştırılıp, sana 
inkılâb etmiş, ulaşmıştır.” 

Hadîs-i şerîfte; “Allahü Teâlâ insanları yarattı. Beni insanların 
en iyi kısmından vücuda getirdi. Sonra, bu kısımlarından en iyisini 
(Arabistan’da) seçti. Beni bunlardan vücuda getirdi. Sonra evlerden, 
ailelerden en iyisini seçip, beni bunlardan meydana getirdi. O halde, 
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benim ruhum ve cesedim mahlûkların en iyisidir. Benim silsilem, 
ecdadım en iyi insanlardır” buyurulmuştur. 

Diğer bir hadîs-i şerîfte ise: “Allahü Teâlâ, her şeyi yoktan var etti. 
Her şeyin içinden insanları sevdi, kıymetlendirdi. İnsanlar içinden 
de seçtiklerini Arabistan’da yerleştirdi. Arabistan’daki seçilmişler ara-
sından da, beni seçti. Beni, her zamanki insanların seçilmişlerinde, 
en iyilerinde bulundurdu. O hâlde, Arabistan’da bana bağlı olanları 
sevenler, benim için severler. Onlara düşmanlık edenler, bana düş-
manlık etmiş olurlar.” buyurulmuştur. 

Yaratılan ilk insan olan Âdem Aleyhisselâm, Muhammed 
Aleyhisselâm’ın zerresini taşıdığı için, alnında O’nun nûru parlıyor-
du. Bu zerre Hazreti Havva’ya, ondan da Şit Aleyhisselâm’a ve böyle-
ce temiz erkeklerden temiz kadınlara ve temiz kadınlardan temiz er-
keklere geçti. Muhammed Aleyhisselâm’ın nûru da zerre ile birlikte, 
alınlardan alınlara geçti. Melekler ne zaman Âdem Aleyhisselâm’ın 
yüzüne baksalar, alnında Muhammed Aleyhisselâm’ın nûrunu gö-
rürler ve O’na istiğfarda bulunurlardı. 

Âdem Aleyhisselâm vefat edeceği zaman, oğlu Şit Aleyhisselâm’a 
dedi ki: 

“Yavrum! Bu alnında parlayan nûr, son Peygamber Muhammed 
Aleyhisselâm’ın nûrudur. Bunu, mümin ve afif, temiz hanımlara 
teslim et ve oğluna da böyle vasiyette bulun!” 

Muhammed Aleyhisselâm’a gelinceye kadar, bütün babalar, oğul-
larına böyle vasiyet ettiler. Hepsi bu vasiyeti yerine getirip, en asîl 
ve en kibâr kızlar ile evlendiler. Nûr, kadın-erkek, temiz alınlardan 
geçerek asıl sahibine ulaştı. Resûlullah Efendimiz’in dedelerinden 
birinin iki oğlu olsa yahut bir kabile iki kola ayrılsa, Peygamberimiz 
Muhammed Aleyhisselâm’ın nûru, en şerefli ve hayırlı olan tarafta 
bulunurdu. Her asırda O’nun dedesi olan zat, yüzündeki nûrdan 
belli olurdu, O’nun nûrunu taşıyan seçilmiş bir soy vardı ki, her 
asırda bu soydan olan zatın yüzü pek güzel ve çok nûrlu olurdu. Bu 
nûr ile kardeşleri arasında seçilir, içinde bulunduğu kabile başka 
kabilelerden daha üstün, daha şerefli olurdu. 
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Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdular 
ki: 

“Benim dedelerimin hiçbiri zinâ yapmadı. Allahü Teâlâ, beni, 
tayyib, iyi babalardan, temiz analardan getirdi. Dedelerimden bi-
rinin iki oğlu olsaydı, ben bunların en hayırlısında, en iyisinde 
bulunurdum.” 

Âdem Aleyhisselâm’dan beri, evlâddan evlâda geçerek gelen bu 
nûr, Taruh’a, ondan oğlu İbrâhim Aleyhisselâm’a5, sonra oğlu İsmâil 
Aleyhisselâm’a geçmiştir. Onun da alnında güneş gibi parlayan nûr, 
evlâdından Adnan’a ondan Me’âd’a, ondan da Nizar’a intikal etmiştir. 

Nizar, Arapça az bir şey mânâsına olan nezirden gelir. Bu adın 
konmasına sebeb şudur: Nizar, dünyaya gelince babası Me’âd, onun 
alnındaki parıltıyı görür görmez pek çok sevinmiş, kavmine büyük 
bir ziyafet verip “Böyle oğul için, bu kadar ziyafet azdır.” demekle 
oğlunun adı Nizar kalmıştır. 

Bundan dolayı Nizar’ın evlâdı ve torunları içinde Mudaroğulları 
öbürlerinden daha çok şan ve şöhret buldu. Mudaroğulları çoğaldı, 
çevreye yayıldı. Birçok kabilelere ayrıldı. İçlerinden Kureyş kabilesi 
seçkinleşti. 

Kureyş kabilesi Mâlik oğlu Fihr’in evlâd ve torunları demek 
olup, onun oğulları içinde Lüvey ve onun oğulları içinde Kâ’b 
diğerlerinden seçkin ve muhterem oldu. 

Kâ’b, Cuma günleri kavmini toplayarak hutbe okurdu. Kendi 
soyundan son Peygamberin geleceğini söyler; onun zamanına kim 
yetişirse ona îman etsin diye öğüt verirdi. 

Kâ’b’ın torunlarından Kusay da Kureyş kabilesi içinde pek büyük 
bir kişidir ki: Şurada burada dağınık Kureyşlileri toplayıp kuvvet 
buldu. Mekke’de başa geçti. 

Kâbe hizmeti, aslında Hazreti İsmâil’in evlâd ve torunlarında 
iken sonra bu şerefli hizmet Cürhüm kabilesine geçmiş; sonra göç 
ederek Mekke yakınında yaşayan Huzâa kabilesi, bir aralık Kâbe 
hizmetini ve Mekke başkanlığını ele geçirmişti. Kusay, bir fırsatla 
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Kâbe’nin anahtarlarını Huzâa’dan aldı. Ondan sonra Kâbe hizmeti 
de Kureyş kabilesinde kaldı. 

Kusay’ın Zühre diye bir kardeşi olup, onun da evlat ve torunları 
çoğaldı. Kureyş kabilesi içinde şeref ve itibar buldu. Son Peygamber 
Hazreti Muhammed’in annesi Âmine Hatun onun soyundandır. 

Kusay ölünce Abd-i Menaf ve Abdü’d-Dar ve Abdü’l-Uzza adın-
daki oğulları kaldı. Abd-i Menaf, diğerlerinden çok şan ve şeref 
buldu. Başkanlık ve efendilik, onun soyunda yerleşti. Abdü’d-Dar’ın 
soyundan da Kâbe hizmetindeki Şeybe oğulları geldi.6 

DEDESİ ABDÜLMUTTALİB

Abd-i Menaf ’ın Haşim, Abd-i Şems, Muttalib ve Nevfel ad-
larında dört oğlu oldu. Her birinin soyundan gelenler çoğaldı. 
Hattâ Ümeyyeoğulları denilen Emevîler, Abd-i Şems’in soyundan 
gelmişti. Fakat hepsinin en şereflisi, en faziletlisi Hâşim’dir ki, Abd-i 
Menaf ’dan sonra Kureyş kavminin ulusu, oydu. Temiz soyundan 
gelenlere Haşimoğulları ve Haşimî denilir. Son Peygamber de on-
lardandır. 

Kureyş kavmi ticaretle uğraşan bir topluluktu. Kışın Yemen’e, 
yazın Şam’a giderler; her yıl iki tarafla da pek çok alışveriş ederlerdi. 

Bundan dolayı Hâşim de Şam kafilesiyle Mekke’den çıkıp gider-
ken Medine’ye uğradı. Orada Neccaroğulları kabilesinden Selma 
adlı kızla evlendi. Oradan Şam’a gitti; Fakat Gazze’de iken vefat etti. 

Selma ise ondan hamile kalıp son derece güzel ve yüzü nûrlu 
bir erkek çocuk doğurdu. Adını Şeybe koydular. 

Şeybe büyüdü. Dayı çocuklarıyla beraber çıkıp gezmeye başladı. 
Fakat hiç birine benzemezdi. Alnı ay gibi parlardı. Güzel yüzünü 
görenler hayran kalırdı. Başka soydan olduğu yüzünden belliydi. 

Ünlü şâir Hassân’ın babası Sabit o sırada Medine’den Mekke’ye gi-
dip Hâşim’den sonra Kureyş’in ulusu kardeşi Muttalib’le görüşürken:

“Ah eğer kardeşin oğlu Şeybe’yi görsen şaşardın. Babana ne kadar 
benzer ve nasıl şeref ve güzellik sahibidir, tarif olunmaz.” diyerek 
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anlatmıştı. Bundan sonra Muttalib’in kalbine Şeybe’yi görmek ar-
zusu düştü. 

Kureyş kavmi içinde babadan oğula geçen peygamberlik nûru; 
Hâşim’e gelmiş ve yüzünde görülmüştü. Hâlbuki Hâşim’in Şeybe’den 
başka Esed adlı bir oğlu olmuşsa da, ondan yalnız Fatıma adlı bir 
kız kalmıştı (Bu kız daha sonra Ebû Talip ile evlenecek ve Hazreti 
Ali’nin anası olacaktır). Buradan, Hâşim’e ancak Şeybe’nin hayırlı 
bir vekil olduğu anlaşılıyordu. Bundan dolayı Muttalib; Şeybe’yi 
görmek zorunda kaldığından hemen Mekke’den Medine’ye gitti. 

Muttalib, Medine’ye varınca bir yerde Neccaroğulları’nın 
çocukları arasında Şeybe’yi gördü. Bir kere tavır ve hareketine, 
yüzündeki güzellik ve parıltıya baktı. Kimse söylemeden yeğeni 
olduğunu bilip gözlerinden yaş aktı. Ardından anasını razı ederek 
Şeybe’yi yanına alıp Mekke’ye getirdi. 

Mekke’ye girerken Şeybe’yi görenler “Acaba bu çocuk Muttalib’in 
kölesi midir?” demişlerdi. O yüzden Şeybe’nin adı Abdülmuttalib 
kalmıştır. 

Abdülmuttalib’in alnında Hazreti Muhammed Aleyhisselâm’ın 
nûru parıldardı. Kureyş kavmi, bundan dolayı onu çok uğurlu sayar-
lardı. Öyle ki Mekke taraflarında kıtlık, pahalılık olsa, Sebîr Dağı’na 
çıkarlar; onun yüzü suyu hürmetine Allah’tan yağmur isterlerdi. 
Allah da Hazreti Muhammed Aleyhisselâm’ın nûru hürmetine 
onlara rahmet ve bereket gönderirdi.

Amcası Muttalib ölünce de yerine geçip; Kureyş’in reisi olmuştur.7

SON İŞARETLER

Son Peygamber Hazreti Muhammed’in doğumu yaklaştıkça 
kâhinler yani görünmez âlemden haber vericiler; O’nun dünyayı 
şereflendirmesini bildirmeye; acaip ve gariplikler ve alışılmışın 
dışında işaretler belirmeye başladı. Biri şudur ki: Abdülmuttalib 
bir gün Harem-i Şerîf ’de uyurken bir rüya görüp korkuyla uyandı. 
Kâhinlere gidip rüyasını anlattı. Kâhinler de “Senin soyundan çocuk 
doğacak; yer ve gök halkı ona îman getirecek.” dediler. 
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Bunun üzerine Abdülmuttalib; Kureyş kadınlarından Fâtıma 
adlı bir kız aldı. Ondan oğlu Abdullah dünyaya geldi. Hazreti Mu-
hammed Aleyhisselâm’ın nûru, onun alnında görünür oldu. 

Evvelce Mekke’de hüküm süren Cürhüm kabilesi üzerine düşman 
saldırınca Yemen taraflarına kaçmak zorunda olduklarından Kâbe 
hazinesinden bir hayli eşya alıp Zemzem kuyusuna atmışlar, üzerine 
de taş, toprak dökerek yerini belirsiz etmişlerdi. 

Çok yıllar bu hâl üzere kaldı. Zemzem’in nerede olduğunu kimse 
bilmiyordu. Bir gece Abdülmuttalib’e rüyasında Zemzem’in yeri 
bildirilmiş, işareti gösterilmişti. 

Böylece Abdülmuttalib Zemzem kuyusunu buldu. Oğullarıyla 
beraber onu kazmaya başladı. İçinde kılıçlar, zırhlar ve altından 
yapılma geyik heykelleri çıktı. Abdülmuttalib onları aldı. Geyik 
heykellerini Kâbe’nin kapısı önüne koydu. Zemzem kuyusunu ta-
mamen ayıklayıp hacılara Zemzem ulaştırmaya başladı. 

Kureyş kavmi; büyük dedeleri Hazreti İsmâil’den kalma bir 
mübârek kuyunun meydana çıkmasından dolayı çok sevindiler, 
teşekkür ettiler. Bu yüzden Abdülmuttalib de eskisinden ziyade 
şan ve şöhret ve halkın gözünde kıymet kazandı. 

Abdülmuttalib’in farklı rivayetler de olmakla birlikte on üç oğlu 
olmuştu. Bunlar Hâris, Ebû Talib, Ebû Leheb, Gaydak, Hacl, Abdü’l-
Kâ’be, Mukavvim, Zübeyr, Dı rar, Kussem, Abdullah, Hamza ve 
Abbas’dır. 

Abdülmuttalib, oğulları içinde en çok Abdullah’ı severdi. Çünkü 
içlerinde en güzel, en fazla ahlâk sahibi oydu. Peygamberlik nûru 
onun yüzünde açıkça görünüyordu. 

Zühre oğulları ulusu Vehb kızı Âmine, soy-sopça Kureyş kız-
larının en üstünü olduğundan Abdülmuttalib onu oğlu Abdullah 
ile evlendirdi. 

Âmine Hatun, Abdullah’dan son Peygamber’e hamile kaldığı 
zaman Abdullah’ın alnındaki güzellik nûru Âmine’nin alnında 
parlamaya başladı. O sırada Kureyş kavmi, kıtlık ve pahalılığa 
düşmüşlerdi. Çok sıkıntı çekiyorlardı. Resûl-i Ekrem ana rahmi-
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ne düşer düşmez, O’nun hürmetine yüce Allah, Kureyş’in bağ ve 
bahçelerine o kadar bereket verdi ki, hepsi zengin oldu. 

O seneye Araplar Fetih ve Sevinç Yılı dediler. Âmine Hatun 
Resûlullah  Efendimiz’e hamile iken Abdülmuttalib, oğlu Abdullah’ı 
erzak getirmesi için bir Kureyş kafilesi ile Şam’a göndermişti. Ab-
dullah dönüşünde dayılarını ziyaret etmek için Medine’ye uğramış 
ve orada hastalanmıştı. Kafile hareket ettikten bir müddet sonra da 
yolda hastalığı ağırlaşarak vefat etti. Dâru’n-Nâbiğa’da defnolundu. 
Bu sırada yirmi beş yaşında idi. 

Böylece İki Cihan’ın Efendisi dürr-i yetim gibi dünyaya gele-
cektir. 8

O günlerde alışılmışın dışında olan hâdiselerden meşhur “Fil 
Vakası” meydana geldi.

EBREHE’NİN ORDUSU 

Uzun bir müddettir Yemen’de hüküm süren Himyer hüküm-
darlarının kuvvetlerine zayıflık gelmesiyle Habeşliler, Arabistan 
yakasına geçip, Yemen ülkesini ele geçirmişlerdi. 

Habeşlilerden hükümdarlık sırası Ebrehe adlı padişaha gelince, 
Yemen’in başşehri olan San’a’da büyük bir kilise yaptı. Bundan mak-
sadı, Arapları, Kâbe ziyaretinden vazgeçirmek, yüzlerini San’a’ya 
çevirmekti. 

Arablar ise yılda bir kere Mekke’ye gelip Kâbe’yi ziyaret edegel-
diklerinden, San’a’da yeni yapılmış bir kiliseye meyil ve yönelmek 
şöyle dursun, ona hakaret gözüyle bakıyorlardı. Öyle ki içlerinden 
birisi o kilisenin içine girip pisledi. 

Bundan dolayı Ebrehe, pek çok öfkelendi. Hemen Kâbe’yi yıkmak 
üzere büyük bir orduyla Mekke’ye doğru yola çıktı. Taif şehrine ge-
lince bir miktar askerle bir adamını Mekke’ye gönderdi. O da gelip 
Mekke halkının hayvanlarını sürdü. Bu sırada Abdülmuttalib’in de 
dört yüz devesini sürüp götürdü. 

Abdülmuttalib, hemen Ebrehe’nin ordusuna gitti. Kureyşlile-
rin reisi geldi diye haber verdiler. Onu yanına davet edip, büyük 
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bir hürmetle ağırladı. “Niçin geldin?” diye sordu. Abdülmuttalib 
develerini istedi. 

Ebrehe: “Ben sandım ki Kâbe’yi yıkmayayım diye ricaya geldin?” 
dedi. 

Abdülmuttalib ise, “Ben, develerin sahibiyim. Onları isterim. 
Kâbe’nin sahibi vardır. Onu O korur.” dedi.

Bu cevap üzerine Ebrehe’nin emriyle hayvanlarını geri verdiler. 
Abdülmuttalib, hayvanlarını aldı Mekke’ye getirdi. 
“Bu Kâbe’nin sahibi, O’nu korur korkmayınız.” diye Kureyş’e 

güven verdi. 
Çünkü son Peygamber Hazreti Muhammed, ana rahmine düş-

müş, mutlu doğumları pek yaklaşmıştı. Yakında dünyayı şeref-
lendireceklerine dair nice alışılmışın dışında işaretler belirmiş; 
Abdülmuttalib rüyasını görmüştü. Bu bakımdan Ebrehe’nin Allah’ın 
Evi’ni yıkamayacağını kendi vicdanında kestirmişti. 

Şöyle ki: Ebrehe’nin büyük bir fili vardı. Daima onu askerinin 
önünde yürütür, onunla nereye gitse zafer kazanacağına inanırdı. 
Öyle tecrübe eylemiş, öylece bellemişti. Bu sefer de Ebrehe, o fili 
ordusunun önüne kattı, hemen Mekke üzerine yürüttü. 

Mekke’ye yaklaşıp da içeri girmeye hazırlanırken fil, yere çöktü. 
Kaldırıp yürütmeye çalıştılar, yürümedi. Başını başka tarafa çevir-
dikçe hemen koşup gider, fakat Mekke’ye doğru çevirdikçe gitmeyip 
yere yatardı. 

Onlar fil ile uğraşırlarken tepelerinde birdenbire yüzlerce Ebabil 
kuşu belirdi. Her birinin ağzında birer ufak taş vardı. O taşları, Eb-
rehe askerinin üzerlerine bırakmaya başladılar. Hangisine değdiyse 
yaralanıp öldü. Birçoğu bu şekilde hayatını kaybederken bazıları 
yaralı olarak düşe kalka Yemen’e kaçmaya başladı.

Ebrehe de bu suretle yaralı olarak San’a’ya varabilmişse de çok 
geçmeden hayatını kaybetti. Ondan sonra iki oğlu sırasıyla kısa 
bir süre San’a’da hüküm sürmüşlerse de, fazla devam etmemiş ve 
devletleri yıkılmıştır. 
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Kureyş kabilesi, son Peygamber Hazreti Muhammed hürmetine 
hem büyük bir düşmanın şerrinden kurtulmuş hem de zahmetsizce 
bir hayli ganimet malına kavuşmuştu. Ayrıca bir kat daha şan ve 
şöhret buldular. 

Kureyşlilerle husumeti olan Arap kabileleri, artık onlarla savaş-
maktan vazgeçip onların, Allah tarafından korunduğuna inandılar. 
Bu seneye Araplar “Fil Yılı” diye ad koydular.9 

Fil hadisesinden iki veya üç ay sonra ise Peygamber Efendimiz 
dünyaya teşrif buyuracaktır.

CAHİLİYE DEVRİ 

Fahr-i Kâinat Efendimiz doğmadan önce, bütün âlem, manevî 
yönden zulmet ve karanlıklar içerisinde bulunuyordu. İnsanlar had-
siz, hudutsuz derecede azgınlaşmışlar, Allahü Teâlâ’nın gönderdiği 
dinler unutulmuş; ilahî hükümlerin yerini, insanların kafalarından 
çıkan fikirler, düşünceler almıştı. Bütün mahlûklar, insanların vahşet 
ve zulümlerinden iyice bunalmıştı. 

Tevhid inancı ortadan kalkmıştı. Küfür fırtınası, kalplerden ima-
nı söküp atmış, gönüllerde Allahü Teâlâ’ya inanma yerine, putlara 
tapma fikri yerleşmişti. 

Musa Aleyhisselâm’ın getirdiği din unutulmuş, Tevrat bozul-
muştu. İsrail oğulları birbirlerine düşmüştü. İsa Aleyhisselâm’ın 
getirdiği Hristiyanlık da büsbütün bozulmuş, din ile hiçbir alakası 
kalmamıştı. Teslis, yani üçlü tanrı fikri kabul edilmişti. İncil’in aslı 
kaybolmuş, papazlar onu istedikleri gibi değiştirmişlerdi. Her iki 
kitap da, Allah kelamı olmaktan çıkmıştı. 

Mısır’da bozulmuş Tevrat’ın hükmü, Bizans’ta yine değiştirilmiş 
Hristiyanlık vardı. İran’da ateşe tapılıyordu. Çin’de Konfüçyüsizm, 
Hindistan’da Budizm gibi uydurma dinler hüküm sürüyordu. 

Arabistan Yarımadası ise dinî, ruhî, içtimaî ve siyasî bakımlar-
dan, tam bir cahiliyet, taşkınlık, azgınlık ve sapıklık içerisinde idi. 
Cahiliye devri denilen bu zamanda, insanlar genellikle göçebe hayatı 
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yaşıyorlardı. Çeşitli kabilelere bölünmüş olup aralarında siyasî bir 
nizam ve içtimaî bir düzen mevcut değildi. 

Devamlı çekişme halinde olan Arap kabileleri, baskın ve yağma-
cılığı, kendileri için bir geçim vasıtası sayıyorlardı. İçki, kumar, zina, 
hırsızlık, zulüm, yalan ve ahlaksızlık namına ne varsa alabildiğine 
yayılmıştı. Kadın, ticari bir meta gibi alınıp satılıyordu. Bir kısmı 
da kız çocuklarının doğmasını bir felaket ve yüz karası sayıyor ve 
diri diri toprağa gömüyordu.

Diğer taraftan bu devirde Araplar arasında, dikkate değer bir 
husus vardı. O da edebiyat, belagat ve fesahatin değer kazanıp zirveye 
çıkmasıydı. Şaire ve şiire çok önem verirler, bunu büyük bir iftihar 
vesilesi sayarlardı. Güçlü bir şair, hem kendisi hem de kabilesi için 
itibar sağlardı. Muayyen zamanlarda panayırlar kurulur, şiir ve hi-
tabet yarışmaları yapılırdı. Birinci gelenlerin şiirleri veya hitabeleri 
Kâbe duvarına asılırdı. Cahiliye devrindeki Kâbe duvarına asılan en 
meşhur yedi şiire, “el-Muallakâtu’s-Seb’a” yani “yedi askı” denilirdi. 

O zaman Arabistan’da insanlar, inanç bakımından da, bölük 
bölüktü. Bir kısmı tamamen inançsız ve dünyâ hayatından başka 
bir şey kabul etmiyor, bir kısmı ise Allahü Teâlâ’ya ve ahiret günü-
ne inanıyor, fakat insanlardan bir Peygamberin geleceğini kabul 
etmiyordu. Bir kısmı da Allahü Teâlâ’ya inanıyor, ahirete inanmı-
yordu. Diğer büyük bir kısmı da, Allahü Teâlâ’ya şirk koşup putlara 
tapıyordu. Müşriklerin her birinin evinde bir put bulunuyordu. 

Mübârek Kâbe de bu küfür girdabından payını en yüksek dere-
cede almıştı. Kâbe’nin içerisinde Lat, Uzza, Menat gibi müşriklerin 
çok kıymet verdikleri büyük putların yanısıra irili ufaklı yüzlerce 
put bulunuyordu.

Bütün bunlardan başka, Hazreti İbrâhim’in bildirdiği din üzere 
olan ve “Hanifler” denilen kimseler de vardı. Bunlar Allahü Teâlâ’ya 
inanır ve putlardan uzak dururlardı. Peygamber Efendimiz’in ba-
bası Abdullah, dedesi Abdülmuttalib, annesi ve bazı kimseler, bu 
din üzere idiler. 
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Haniflerden başka bütün gruplar batıl yolda olup, büyük bir 
zulmet ve karanlık içinde idiler.10 

MUHAMMED ALEYHİSSELÂM 

Bu gelen ilmi ledün sultânıdır,  
Bu gelen tevhîd ü irfân kânıdır.  
Bu gelen aşkına, devreyler felek,  
Yüzüne müştak durur ins ü melek. 

Yedi kat yer, yedi kat gök, kısaca âlem büyük bir hürmet ve 
sevinç içinde Seyyidü’l-Mürselîn, Hâtemü’l-Enbiyâ, Habîb-i Hudâ 
olan efendisini beklemekte idi. Bütün mahlûkat hâl lisânı ile: “Hoş 
geldin yâ Resûlallah!” demek için hazırlanmıştı. 

Hicret’ten 53 sene evvel, Fil Vakası’ndan iki-üç ay kadar sonra, 
Rebiulevvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’nin 
Haşimoğulları mahallesinde, Safâ Tepesi yakınında bir evde hasretle 
beklenen, Allahü Teâlâ’nın habibi, Muhammed Mustafa sallallahü 
tealâ aleyhi ve sellem doğdu. O’nun teşrifiyle âlem, yeniden hayat 
buldu. Karanlıklar, birden “Nûr” ile aydınlandı. Bu durum Mevlid-i 
Şerif ’te şöyle nakledilmektedir:

Bu gece, ol gecedir kim, ol şerîf,  
Nûr ile âlemleri eyler latîf. 
Bu gece dünyayı ol Cennet kılar,  
Bu gece eşyaya Hak rahmet kılar.  
Bu gece şâdân olur erbâb-ı dil,  
Bu geceye can verir ashâb-ı dil.  
Rahmeten li’l-âlemindir Mustafa,  
Hem Şefîü’l-müznibîndir Mustafa.  
Doğdu ol saatde ol Sultân-ı Dîn  
Nûra gark oldu semâvât ü zemîn.  
Yaratılmış cümle oldı şâdımân  
Gam gidip âlem yeniden buldu can.* 11 

* Latîf: Lutuf, merhamet sahibi, Şâdân: Mutlu, Erbâb-ı dîl: Gönül erbabı, Ashâb-ı 
dîl: Gönül dostları, Rahmeten li’l âlemin: Âlemlere rahmet, Şefîü’l müznibîn: 
Günahkârlara şefaatçi, Şâdımân: Mutlu
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Karanlıklar içindeki âlem aydınlanmaya başlamıştı. Şereflerin 
en yücesine mazhar olan annelerin en bahtiyârı Hazreti Âmine, 
şöyle anlatmaktadır: 

“O servere hamile olduğum günlerde, hiç acı ve elem görmedim. 
Hamile olduğumu hissetmezdim. Ancak altı aydan sonra bir gün, 
uyku ile uyanıklık arasında iken bir kimse bana; “Senin hamile 
olduğun kimdir, bilir misin?” dedi. “Bilmiyorum” dedim. “Bilmiş 
ol ki, Peygamberlerin sonuncusuna hamilesin!” haberini verdi. 

Doğum zamanım yaklaştığında o kimse tekrar geldi ve: “Ey 
Âmine! Çocuk doğunca, ismini Muhammed koy!” dedi. Başka bir 
rivâyette; “...ismini Ahmed koy” şeklinde bildirilmiştir.” 

Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Abdurrahman bin 
Afv’ın annesi Şifa Hatun doğum gecesi Âmine’nin yanında bu-
lunmuştu. Onun gözüne de Muhammed Aleyhisselâm’ın doğumu 
sırasında doğudan batıya kadar bütün dünyanın nûrla dolduğu gibi 
daha pek çok âdet ve tabiat dışı şeyler görünmüş olduğunu oğlu 
Abdurrahman’a söylemiş, o da başkalarına anlatmıştır. 

Muhammed Aleyhisselâm, sünnetli ve göbeği kesilmiş olarak 
doğmuştu. Arkasında iki küreği arasında kalbinin hizasında “Pey-
gamberlik mührü” denilen bir nişanı vardı. 

Hassan bin Sabit şöyle nakletmiştir: “Ben sekiz yaşındaydım. 
Bilirimki, bir gün sabahleyin Medine’de bir Yahudi, diğer Yahudilere 
haykırıp, ‘Bu gece Ahmed’in yıldızı doğdu.’ dedi. Sonra hesapladım. 
Hazreti Muhammed’in doğduğu geceye uygun düştü.” 

Abdülmuttalib, o gibi hayırlı işaretleri görüp çok sevindi ve “Bu 
oğlumun şânı pek büyük olacak!” dedi. Kendisine Allah tarafından 
öyle bir mutlu oğul verildiğine dair güzel bir kaside söyledi ve büyük 
bir ziyafet verip, Kureyş kabilesini davet etti. Geldiler, yediler, içtiler 
ve “Bu ziyafete sebeb olan çocuğa ne ad koydun?” diye sordular. 

Abdülmuttalib, “Muhammed” diye cevap verdi. Onlar da “Böyle 
dedelerinde olmayan adı koymaktan maksadın nedir?” dediler. 
“Maksadım ve istediğim bu ki: Onu gökte Allah ve yerde halk pek 
çok övsünler” dedi. 
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Peygamber Efendimiz’in pek çok adı vardır. En meşhurları Mu-
hammed, Ahmed, Mahmud, Mustafa ve Ebü’l-Kasım’dır. Muham-
med, Arapça pek çok övülmüş olan kimse demektir.12 

Muhammed Aleyhisselâm’ın doğduğu gecede alışılmışın dışında 
pek çok hadiseler vuku buldu. Tarihçiler bunları kaydettiler. 

Medayin şehrindeki İran hükümdarının sarayı sarsıldı. On dört 
balkonu yıkıldı. 

Fars vilâyetinde İstahr-abad adlı şehirde ateşe tapanların bin 
seneden beri yanan ateşgedeleri söndü. 

Mukaddes sayılan Save Gölü’nün o gece bir anda suyu çekilip 
kurudu. 

Şam tarafında bin yıldan beri suyu akmayan ve kurumuş olan 
Semave Vadisi’nde o gece sular taşarak akmaya başladı.

Daha nice olağanüstü haller görüldü.13

Envar ile kâinat doldu 
İşte o gece sabah oldu*

SÜTANNE: HALÎME

Sevgili Peygamberimiz doğduktan sonra dokuz gün kadar annesi 
Âmine Hatun, sonra bir müddet Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe 
Hatun tarafından emzirildi. O zaman Mekke halkının, çocuklarını 
bir sütannesine vermeleri âdetti.

Mekke’nin havası çok sıcak olduğundan, çocukları havası iyi, 
suyu tatlı olan civar yerlerdeki yaylalara gönderirler, çocuklar bir 
müddet oralarda, verildikleri sütannelerinin yanında kalırlardı. 
Her sene bu maksatla Mekke’ye birçok sütanneleri gelir, birer çocuk 
alıp giderlerdi. Çocukları büyütüp teslim edince de dolgun ücret 
ve hediyeler alırlardı.

Sevgili Peygamberimiz’in doğduğu sene de yaylalarda yaşayan 
Benî Sa’d kabilesinden birçok sütanne Mekke’ye gelip herbiri emzir-
mek üzere birer çocuk almıştı. Benî Sa’d kabilesi Mekke civârındaki 

* Envar: Nurlar
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kabileler arasında şerefte, cömertlikte mertlik ve tevâzuda ve Arap-
çayı düzgün konuşmakta meşhur olduğundan Kureyş kabîlesinin 
ileri gelenleri çocuklarını, daha çok, bu kabileye vermek isterlerdi. 

O sene Benî Sa’d kabîlesinin yurdunda şiddetli bir kuraklık ve 
kıtlık olduğundan ücretle çocuk emzirip sıkıntılarını gidermek 
üzere, her senekinden daha çok sütannesi Mekke’ye gelmişti. Bun-
lar bilhassa zengin âilelerin çocuklarını tercih ediyorlardı. Gelen 
kadınların herbiri birer çocuk almışlardı. Peygamber Efendimiz 
yetim olduğu için fazla ücret alamama düşüncesiyle, henüz O’na 
tâlib olan çıkmamıştı. Gelen kadınlar içinde iffeti, temizliği, hilmi 
(yumuşaklığı), hayâsı ve yüksek ahlâkıyla tanınmış Halîme Hatun 
da vardı.

Binek hayvanları zayıf olduğu için Mekke’ye ötekilerden geç 
gelmişti. Kocası ile Mekke’de dolaşarak zengin âilelerin çocukları-
nın alınmış olduğunu görmüşler, eli boş dönmemek için bir çocuk 
aramaya başlamışlardı. Nihâyet görünüşü ile hürmet celbeden, 
sîması çok sevimli bir zat ile karşılaştılar. Bu, Peygamberimiz’in 
dedesi Abdülmuttalib idi. 

Onunla torununu almak üzere anlaştılar. Abdülmuttalib, Halîme 
Hatunu Âmine’nin evine götürdü. Halîme Hatun şöyle anlatır: 
“Çocuğun baş ucuna vardığımda O’nu, yünden beyaz bir kundağa 
sarılı, yeşil ipekten bir örtünün üstünde mışıl mışıl uyur gördüm.

Etrafa misk kokusu yayılıyordu. Hayret içinde kalıp bir anda 
O’na öylesine ısındım ki uyandırmaya kıyamadım. Elimi göğsü-
ne koyduğumda uyandı ve bana bakıp öyle bir tebessüm etti ki, 
kendimden geçtim. Annesi, böylesine güzel ve mübârek çocuğu 
bana vermez korkusuyla derhal yüzünü örtüp kucağıma aldım. Sağ 
mememi verdim, emmeye başladı. Sol mememi verdim, emmedi. 

Abdülmuttalib bana dedi ki: “Sana müjdeler olsun ki, hanımlar 
içinde senin gibi nîmete kavuşan olmadı.” Âmine Hatun da bana 
çocuğunu verdikten sonra şöyle dedi. “Ey Halîme, üç gün evvel bir 
nidâ işittim ki:
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“Senin oğluna süt verecek kadın Benî Sa’d kabîlesinden Ebû 
Züeyb soyundandır.” diyordu.” Ben de dedim ki; “Ben, Benî Sa’d 
kabîlesindenim ve babamın künyesi Ebû Züeyb’dir.” 

Halîme Hatun yine şöyle anlatmıştır: “Muhammed’i alıp 
Âmine’nin evinden ayrıldım. Kocamın yanına gelince kocam O’nun 
yüzüne bakıp kendinden geçti: “Ey Halîme! Bugüne kadar böyle 
güzel yüz görmedim.” dedi. O’nu yanımıza alır almaz kavuştuğumuz 
bereketleri görünce de; “Ey Halîme, bilmiş ol ki, sen çok mübârek 
bir çocuk almışsın.” dedi. Ben de; “Vallahi, ben de zâten böyle di-
lerdim.” dedim.”

Halîme Hatun, kocası ile birlikte Muhammed Aleyhisselâm’ı alıp 
Mekke’den ayrıldıkları andan itibaren O’nun bereketine kavuşmaya 
başladılar. Çelimsiz ve hızlı gidemeyen merkebleri öylesine hızlı 
yürüyordu ki, beraber geldikleri kâfile, onlardan önce yola çıkıp 
çok uzaklaşmış olmasına rağmen, onlara yetişip geçmişti. Benî 
Sa’d yurduna vardıktan sonra görülmemiş bir bolluğa ve berekete 
kavuştular. Sütü az olan hayvanları bol bol süt veriyordu. Bunu 
gören komşuları hayret edip, bunun emzirmek için aldıkları çocuk 
sebebiyle olduğunu açıkça anladılar.

Kuraklık sebebiyle çok sıkıntıya düştüklerinde yağmur duâsına 
giderken O’nu yanlarında götürüp duâ ederek O’nun hürmetine bol 
yağmura ve berekete kavuştular.14

SÜTANNENİN YURDUNDA

Sevgili Peygamberimiz, sütannesi Halîme Hatun’un sağ meme-
sini emer, sol memesini emmezdi. Onu da sütkardeşine bırakırdı. 
İki aylıkken emekledi. Üç aylık olunca ayakta durur, dört aylıkken 
duvara tutunarak yürürdü. Beş aylıkken yürüdü, altı aylıkken çabuk 
yürümeye başladı. Yedi aylıkken her tarafa gider oldu. Sekiz aylıkken 
anlaşılacak şekilde, dokuz aylıkken gâyet açık konuşmaya başladı. 
On aylıkken ok atmaya başladı. Halîme Hatun şöyle anlatmıştır: 

“İlk konuşmaya başladığında, “Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. 
Velhamdülillahi rabbil âlemîn.” dedi. O günden sonra “Bismillâh” 
demeden hiçbir şeye elini uzatmadı. Sol eliyle bir şey yemedi. Yü-
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rümeye başladığında çocukların oynadıkları yerden uzak dururdu. 
Kendisini davet ettiklerinde, “Biz, bunun için yaratılmadık.” derdi. 

İki yaşına girdiğinde gelişmiş, gösterişli bir çocuk olmuştu. Üze-
rinde beyaz bir bulut daima birlikte hareket eder ve O’nu gölgeler-
di. Bir gün Halîme Hatun farkında olmadan sütkardeşi Şeymâ ile 
öğlenin yakıcı sıcağında kuzuların yanına gitmişti. Halîme Hatun, 
onu yanında göremeyince hemen arayıp buldu. Şeymâ’ya: 

“Niçin sıcakta dışarı çıktınız?” dedi. Şeymâ; “Anneciğim! Kar-
deşimin başı üzerinde bir bulut O’nu dâimâ gölgeliyor.” dedi.15

Yine bir gün sütkardeşi Abdullah ile evlerinin yakınında bulunan 
kuzuların arasına gitmişlerdi. Sütkardeşi koşarak eve gelip; “Beyaz 
elbiseli iki kişi, kardeşimi yere yatırıp karnını yardılar, ellerini kar-
nına soktular!” dedi. 

Halîme Hatun ile kocası Hâris, süratle koşup yanına geldiler. 
Baktılar ki rengi değişmiş, semâya bakıyor ve tebessüm ediyor. “Sana 
ne oldu yavrucuğum?” diye sorduklarında şöyle anlattı: 

“Yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi kar dolu bir 
tas vardı. Beni tutup, göğsümü yardılar. Kalbimi de çıkarıp yardılar. 
Ondan siyah bir kan pıhtısı çıkardılar. Göğsümü ve kalbimi o karla 
temizlediler ve kapatıp kayboldular.” dedi. Bu hâdiseye “Şakk-ı sadr” 
(göğsünün yarılması) denir. Bu, Kur’ân-ı Kerîm’de İnşirah sûresi ilk 
âyetinde bildirilmektedir.16

GÜZEL OĞULA VEDA! 

Dört yaşına eriştiğinde etrafta gezip dolaşmaya, olağanüstü hal-
leri de artmaya başlamıştı. Haris bu durumlardan çekinmeye ve 
korkmaya başlamıştı. Başına bir şey gelirse diye endişe içerisindeydi. 
Bir gün karısına: 

“Ey Halîme! Vakit kaybetmeden bu çocuğu anasına vermeliyiz.” 
dedi. Halîme de aynı duyguları paylaşıyordu. Bu nûrlu yavrudan 
ayrılmaya kıyamasa da ister istemez alıp Mekke’ye götürdü. Muh-
terem annesi Âmine’ye teslim etti. 
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Dedesi Abdülmuttalib, Halîme Hatun’a çok büyük hediyeler verip 
ihsanda bulundu. Halîme Hatun, O’nu Mekke’ye bırakınca; “Sanki 
canım ve gönlüm de O’nunla birlikte kaldı.” demiştir.

Âmine Hanım’ın âlemlerin serveri oğluyla muhabbeti fazla uzun 
sürmeyecekti.

Muhammed Aleyhisselâm altı yaşına kadar annesinin yanında 
büyüdü. Altı yaşındayken Âmine Hanım, oğlunu ve Ümmü Eymen 
adındaki câriyesini (hizmetçi) yanına alarak birlikte akrabâlarını ve 
babası Abdullah’ın mezârını ziyâret için Medîne’ye gittiler. Oğlunu 
dayı oğulları olan Neccâroğullarıyla görüştürdü. Medine’de bir ay 
kaldılar. 

Bu sırada Muhammed Aleyhisselâm Benî Neccar kuyusu denilen 
havuzda yüzmeyi öğrendi. Sırtındaki nübüvvet mührünü ve diğer 
bâzı alâmetlerini gören Yahudi âlimlerinden bir kısmı şüphelen-
mişlerdi. “Bu ümmetin peygamberi bu çocuk olsa gerekdir.” diye 
söylenmeye başladılar. 

Onların konuşmalarını işiten Ümmü Eymen, durumu derhal 
Âmine hanıma haber verdi. Âmine hanım endişelenmişti. Oğluna 
bir zarar gelmesinden çekinerek, derhal akrabalarına veda etti ve 
Mekke’ye dönmek üzere yola çıktı. 

Ebvâ denilen yere geldiklerinde Âmine Hanım hastalandı. Has-
talığı artıp sık sık kendinden geçiyordu. Başında mahzun bir şekilde 
bekleyen oğlu Muhammed Aleyhisselâm’a bakarak şu beyitleri 
söyledi:

Eskir yeni olan, ölür yaşayan, 
Tükenir çok olan, var mı genç kalan.

Ben de öleceğim tek farkım şudur: 
Seni ben doğurdum şerefim budur.

Geride bıraktım hayırlı evlad, 
Gözümü kapadım, içim pek rahat.


