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Takvim göçle başlar, şehir göçle kurulur.
Kâbe’nin gölgesinden, Medine’nin gül bahçesine
bir yol bulunur.
Hicret, zamana ve mekâna işler. Bir “Kutlu
Düzen” kurulur.
Nasıl ki Kâbe “Kutlu Ev” ise Medine de “Kutlu
Okul”dur.
Bu okulun öğrencileri, “Kutlu Öğretmen”in
çağrısını yedi iklim, yedi kıtaya ulaştırdılar.
Gittikleri yerlere sevgi ve merhamet tohumları
ektiler. Geçen yüzyıllar bu tohumları büyüttü, ulu
çınarlar haline getirdi.
Bu kitabın bir tohum olmasını, sizler büyüdükçe
içinizdeki peygamber sevgisinin de büyümesini, ulu
çınara dönüşmesini diliyorum…

Dr. Kadir KOÇDEMİR
Eskişehir Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı

Ders zili çaldı, sınıflar doldu. Çocuklar sıralarına inci
gibi dizildiler. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni,
neşeyle sınıfa girdi. Yoklama aldı ve çocuklarla konuşmaya
başladı. Ön sıradan Emrehan atıldı:
—Öğretmenim, Hicret’i anlatacaktınız. Ben çok merak
ediyorum.
Mustafa Öğretmen, Emrehan’ın başını okşadı.
—Hicretin anlamından başlayalım mı, diye sordu.
—Göç demekmiş, onu araştırdım öğretmenim. Merak
ettiğim, nasıl yol aldıkları.
Mustafa Öğretmen duvara hicret yolu görüntüsünü
yansıttı. Çocuklar incelemeye başladılar.
—Öğretmenim, Mekke ve Medine arası kaç kilometre,
diye sordu Elif.

—Gel, beraber ölçelim, dedi öğretmen. Elif önce
cetvelle haritadan iki şehir arasındaki uzunluğu ölçtü.
Sonra da haritanın ölçeğine baktı, hesapladı.
—Dört yüz kırk kilometre, dedi Elif ve sırasına oturdu.
Öğretmen Elif’e teşekkür etti. Haritayı göstererek:
—Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir kimi zaman
yürüyerek, kimi zaman deve sırtında bu yolları geçtiler.
Gündüzleri dinlenip geceleri ilerlediler, dedi.
Ece söz aldı:
—Öğretmenim, Arabistan’da gündüzler çok sıcakmış.
Onun için mi geceleri yürümüşler?
—Evet, Ece. Bir de güvenlik sebebiyle gündüzleri
saklandılar. Mekkeli müşrikler, peşlerinde olduğu için
gündüzleri dağlarda saklandılar, dinlendiler. Geceleri yol
aldılar.
—Öğretmenim, karanlıkta yollarını nasıl bulmuşlar
peki, diye heyecanla sordu Harun.

—Peygamberimiz ile Hazreti Ebu Bekir yola çıkmadan hazırlıklar yaptılar. Bir sürü önlem aldılar. Yolda da
tedbiri elden bırakmadılar. Görünmemek için ay ışığının
en az olduğu gece yola çıktılar. Yıldızlardan yön bulan
kılavuzla yol aldılar. Çölleri, vadileri, dağları bu kılavuzun
önderliğinde geçtiler.
Burak kitabın sayfalarını hızlı hızlı çevirdi. Bir şey
aradığı belliydi. Eymen de arkadaşına bakıyordu. Burak
Eymen’e:
—Peygamberimiz yola çıkmadan Hazreti Ali’yi
çağırmıştı. Kendi yatağına yatırmıştı. Peygamberimizi
öldürmek isteyen Mekkeliler, peygamberimizin evine
girmişti. Orayı atladık mı, diye sordu. Eymen alçak sesle
konuştu:

—Dedem anlatmıştı. Hazreti Ali çok cesurmuş,
hiçbir şeyden korkmazmış. Düşmanın geleceğini bile
bile o yatağa yatmış, üstünü örtmüş. Mekkeli inkarcılar,
peygamberimizin evini basmışlar. Örtüyü kaldırınca,
Hazreti Ali’yi görmüşler. Çok kızmışlar. Peygamberimizi
ellerinden kaçırdıklarına üzülmüşler. Sonra Hazreti Ali
de peygamberimizin söylediklerini yapmış, emanetleri
sahiplerine vermiş.
Mustafa öğretmen, iki arkadaşın konuşmalarını
duymuştu. Beyza’ya döndü ve sordu:
—Önceki derslerde işlemiştik. Peygamberimiz
“Muhammedü’l-Emin” diye anılırdı. Beyza bize bunu açıklar
mısın?
—Peygamberimiz hep doğru konuşur, hiç yalan
söylemezdi. Çok güvenilir ve dürüst birisiydi. Haksızlık
yapmaz, adaletten ayrılmazdı. Onun için Mekkeliler ona
güvenilir anlamında “El-Emin” diyorlardı.

—Arkadaşınızın da anlattığı gibi peygamberimiz
güzel ahlaklıydı. Ona bir şey emanet edildiğinde gözü
gibi korurdu. Kimsenin malına göz dikmezdi. O dönemde
Mekke’de hırsızlıklar, gasplar çok fazlaydı. Mekke’nin
zenginleri değerli eşyalarını peygamberimize bırakırlardı; ondan zarar gelmeyeceğini bilirlerdi, diye Mustafa
Öğretmen ilave etti. Burak ve Eymen’in yanında durdu:
—Peygamberimiz o değerli eşyalarla Medine’ye
gidebilirdi veya onları saklayabilirdi. Ama o “Kutlu
Elçi”, yerine Hazreti Ali’yi bıraktı, malları sahiplerine
ulaştırmasını sıkı sıkı tembihledi. Hazreti Ali de görevini
hakkıyla yerine getirdi. O da peygamberimizin ardından
Medine’ye yola çıktı. Kuba’da peygamberimiz ve Hazreti
Ebu Bekir ile buluştu.

Tarık düşünceli düşünceli sordu:
—Öğretmenim, müşriklerin bu düşmanlıklarını anlayamıyorum. Peygamberimizden ne istiyorlardı?
—Puta tapmakta inat edenler, dinimizin emir ve
yasaklarını inkâr edenler peygamberimize düşman oldular.
Peygamberimiz doğruları söyledikçe Mekkeli müşrikler
kızdılar, kinlendiler. Kimileri onu kıskandı, kimileri aşağıladı.

İşte bu kötülüklere yıllarca sabreden peygamberimiz,
Mekke’yi terk etmek zorunda kaldı. Doğduğu, büyüdüğü
bu “Kutlu Şehir”den ayrılmak çok zordu. Koyun otlattığı
dağ, vahiy gelen mağara, Zemzem Kuyusu ve gözbebeği
Kâbe’den uzaklaşmak peygamberimize çok dokundu. Sevr
Dağı’ndan buğulu gözlerle geriye baktığında: “Mekke, sen
benim için yeryüzünün en güzel şehrisin. Eğer beni senden ayırmasalardı, ben asla senden ayrılmazdım. Bir gün
sana tekrar döneceğim.” dedi.

Teneffüs zili çalmasına rağmen çocuklar
sıralarından kalkamıyorlardı. Peygamberlerinin
üzülmesi onları da üzmüştü. Göç acısını içlerinde
hissettiler. Mustafa öğretmen aynı sevecenlikle
cümlelerini sürdürdü:
—Hicret, başlangıçtır; kaçış veya son değildir.
Tertemiz bir sayfadır. Yeni heyecanlar, taze
ümitlerdir. Peygamberimiz Medine’de “Kutlu
Devlet”i kurarak bunu göstermiştir. Diğer ülkelere
elçiler göndermiş, İslam’a davet etmiştir.
Çocuklar,
öğretmenin
etrafını
sardılar.
Peygamberimize ve arkadaşlarına kucak açan
Medine’yi anlatmasını istiyorlardı. Peygamberimizin
“Kutlu Ev”e ne zaman döneceğini soruyorlardı.
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