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“Çöle İnen Nur”
1: Onun nuru ilk defa, Adem peygamberin alnına nakşedildi.
2:Manada, bütün fezayı, zaman ve mekanı dolduran, ışık üstü ışık…
3:Adem peygamberden başlayan nur, peygamberden peygambere atlayarak, İbrahim
peygambere kadar geldi.
4: Oradan İsmail peygamberde şubelenip, Kureyş’in belli başlı bir koluna geçti.
5 Herkes: Nur, Abdulmuttalib’in alnında.
6: Abdülmuttalip, Kabe’nin hareminde, ve uykuda…Müthiş bir rüya:
7: Ulvi rüyayı tabir ediyorlar:
8 Herkes: Senin soyundan öyle biri gelecek ki, bütün yer ve gök halkı, Onu insanlığın
kurtarıcısı bilecek.
9: Abdulmuttalib’in son defa evlendiği Fatıma’dan, Abdullah dünyaya geliyor.
10: Abdulmuttalip bir rüya daha görüyor. Rüyasında ona bir yer göstermişler, ve
demişlerdi ki:
11 Herkes: İşte Zemzem kuyusunun yeri.
12: Kureyş uluları, bir takım batıl inanışlar yüzünden, zemzem kuyusunun açılmasına
mani olurlar.
13:Abdülmuttalip dua eder Allah’a:
14: Ya rabbi, bana zemzem kuyusunu ortaya çıkarmakta yardım edecek, 10 oğul ihsan
et. Muvaffak olursam, birini sana kurban ederim.
15 Herkes: Abdulmuttalib’in biri Abdullah, 10 erkek çocuğu dünyaya geldi.
16: Bir gün bir ses: Ey Abdulmuttalip, muradına erdin, adağını yerine getir.
17 Herkes: Bir insanın diyeti, 10 deve.
18: Abdullah ve develer arasında, kur’a çekildi.
19: 100 deve olana dek, kur’a devam etti.
20: 100 deve olunca, kur’a develere çıktı, ve Abdullah kurtuldu.
21 Herkes: Ben iki kurbanlığın oğluyum, büyük dedem İsmail, ve babam Abdullah.
22: 100 deve kurban edildi, bayram etti insanlar ve hayvanlar.
23: Abdullah, Beni Zühre kolundan, soylulukta en üstün, Abd-i Menaf oğlu Vehb’in kızı
Amine ile evlendi.
24 Herkes : Amine, kainatın efendisine gebe, Nur artık Amine’de…
25: Amine 2 aylık gebe, biricik eşi Abdullah, ticaret için gittiği Medine’de hastalanıp
vefat etti.
26 Erkekler: Yetim çocuk Muhammed.
27 Kızlar: Onun koruyucusu ve yardımcısı benim, dedi Allah.
28: Sene 571, Aylardan Nisan, Günlerden 20, ve Pazartesi.
29 Rebiu’l-evvelin on ikisi. Mekke ufukları ağarırken…
30 : Çöle bir nur indi. Doğudan batıya her yer, nurla kaplandı. Alemlere rahmet
peygamberimiz, dünyayı şereflendirdi.
31 Herkes: Ve sen doğdun, ya Resulallah.
32: Yıldızlar denizinden, Mekke’nin dağlarına yağan yağmurla.

33: Güneşi, burçları söndüren bir nurla.
34: Mekana heybet, zamana rahmet, aleme sürurla.
35 Kızlar: Sen doğdun, ya Resulallah.
36: İklimlerin sultanı, yepyeni bir baharla.
37: İnsanlığa şeref, yetime gurur, öksüze onurla.
38 Erkekler: Sen doğdun efendim.
39: Dünya senin beşiğin, sema senin tülündür.
40: Sen annenin gülüsün, annen senin gülündür.
41: Artık seninleydi insanlık,
42: Alıp verdiğin ilk nefeste bile, köleler özgürlüğe kavuştu seninle.
43 Herkes: Doğumunu müjdelediği için, kölelikten kurtuldu Süveybe.
44: Sana bakan gözler, büyüklüğüne şahit kılındı.
45: Şifa Hatun, tüm dünyayı saran nurunu gördü.
46: Seninleydi ümmetin seçilmişleri, genci ve yaşlısıyla,
47: Erkeği ve kadınıyla, hep seninleydi,
48: Hani Ümmü Ümare vardı, ya Resulallah, Nesibe Hatun,
49: Atının üzerinde, elinde kılıç, ve simsiyah giymiş,
50:Yüzünü öyle örtmüş ki, sadece gözleri görünüyor,
51: Onun için buyurmuştun ki: “Uhud günü ne zaman sağıma soluma baksam, Beni
korumak için çarpışan Nesibe’yi görüyordum.
52 Herkes: Seninleydiler, ve her şey güzeldi, gece gündüz, yaz kış, sıcak soğuk hepsi
birdi,
53: Yaşamak ve ölmek seninle güzeldi, senden sonrası yoktu,
54 Herkes: Senden sonrası geceydi, kıştı ve soğuktu.
55: Senden sonrası da gitti ya Resulallah,
56: Senin iyilerin, senin vefalıların, güzellerin, cömertlerin, gariplerin,
57: Senin gibi yaşayıp senin gibi ölenlerin.
58 Herkes: Zaman döndü dolaştı, ve bizi buldu,
59: Şimdi senden ve ashabından uzakta, dünya nimetlerinin ortasındayız,
60: Ahlakın dilimizde var, ama hayatımızda yok,
61: Kimi örnek aldık ki, ne şükrümüz var ne hamdimiz,
62: Ne dirliğimiz var, ne birliğimiz,
63 Herkes: Kime benzedik ki biz, konuşmaktan yaşamaya fırsatımız olmuyor,
64: Bize yine örnek ol ya Rasûlallah,
65 Herkes: Bize yine örnek ol ya Rasûlallah,
66: ALLAH, âline, ashabına benzetsin bizi,
67: ALLAH, Ehli Beyt’ine benzetsin bizi,
68 Herkes: ALLAH, kamil insan etsin bizi,
69: Bugünkü halimizin sebebi ya Rasûlallah, imanımız sağlam fakat sayımız az,
70: Kırk olunca Kabe’ye,
71: Üç yüz on üç olunca Bedir’e,
72: Bin olunca Uhud’a gideceğiz,
73: Senin ardında biz de varız, ama henüz bir buçuk milyarız,
74 Herkes: Ya Resulallah, Bizim için korktuğun hali yaşıyoruz, evet, biz en çok
olduğumuz gündeyiz, ÇOKUZ, AMA YOK HÜKMÜNDEYİZ!

