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Alican ile Arýcan yeni bir maceraya hazýrlanýyorlardý.
Arýcan, gidecekleri yerde herkesi güçlü kuvvetli insan-
lar olduðunu anlatmýþtý Alican’a. Bunun için de oraya

gitmeden önce küçücük kaslarýný biraz olsun güçlendirmek
istemiþlerdi. Ama söylemesi kolay. Bir de çektiði çileyi
Alican’a sorun. Kan ter içinde kalmýþtý spor yaparken. O her
hareketi yaptýðýnda Arýcan biiir, ikiiii, üüüüüç diye sayýyordu.
Her defasýnda daha uzun geliyordu rakamlar. Ne yapmýþtý da
bu iþe giriþmiþti! Ne yapsaydý da kurtulsaydý bu spor yap-
mak zorunluluðundan!
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Sonunda dayanamadý Alican ve kendini yere attý. Arýcan
arkadaþýnýn tembellik yapmasýna bozuldu biraz. “Ohooo
Alican. Hadi tembellik yeter.” diye seslendi ona. Alican’ýn sesi
yalvarýrý gibi çýkýyordu. “Ben yoruldum Arýcan. Çok yoruldum.
Ayakta duracak halim kalmadý. Bunu yapmamýz þart mý?”
diye sordu. Bu soruya hazýrdý Arýcan ve cevabý da hazýrdý:
“Seni tembel seni. Ben sana Ad Kavmi’nin ne kadar güçlü
olduðunu anlattýðýmda onlara özenen sen deðil miydin?
Onlarý yanýna böyle kassýz kollarýmýzla gidersek bize gülerler
diyen de sendin. Hadi bakalým çalýþmaya!” 
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“Hadi Alican. Hadi güçlü Alican. Hud Peygamber’in kav-
mini hatýrla. Ne kadar güçlü olduklarýný düþün.” “Hadi bir
daha. Ad Kavmi’nin vücutlarý ne kadar büyüktü deðil mi? Bu
küçücük kaslarýmýzla onlarýn yanýna gidemeyiz deðil mi?
Hadi bir daha...” Alican bu çaðrýlarý uzaktan gelen sesler gibi
duyuyor ve “Hýýý,” “Evet,” “Yaa öyle!...” diye cevaplar veriyor-
du. Sonunda o kadar yoruldu ki Alican, Arýcan’ýn sesini dahi
duyamaz oldu ve hep birlikte yere düþtüler. Yorulmuþlardý
gerçekten. Ama artýk Ad Kavmi’nin yaþadýðý zamana gitmeye
de hazýrdýlar...
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Alican ile Arýcan’ýn gitmeye hazýrlandýklarý topraklarda Ad
Kavmi adýnda güçlü ve zengin bir kavim yaþýyordu. Bu insan-
lar çölün ortasýnda büyük bir þehir kurmuþlardý. Zenginlikle-
riyle gururlanan bir halktý Ad Kavmi. Zenginliklerini göstermek
için koca koca saraylar yaptýrýyorlardý. Ýçinde yaþayacak
insanlar olmadýðý için de bu saraylar kýsa zamanda terk edil-
miþ harabelere dönüþüyorlardý. Ama Ad Kavmi yeni saraylar
yapmaktan vazgeçmiyordu. Her seferinde daha büyük bir
saray yapmak biricik hayat gayeleriydi. 

6



Her þeyi zenginlik ve büyük saraylardan ibaret sanan bu
kavim çocuklarýný de kendi bildikleri gibi yetiþtiriyordu. Ýþte
Volkan böyle bir çocuktu. Fakirleri aþaðýlýyor, onlarýn saray-
larýn yakýnýna bile gelmesini istemiyordu. O gün de papaðaný
Bilgiç’le birlikte Hilâl ve Bilâl’e tuzak hazýrlamakla meþguldu.
Uzaktan Bilâl’in sesi duyulunca seslendi papaðaný Bilgiç’e:
“Ýþte, iþte bizimkiler geliyor, hazýr ol Bilgiç!”

Bilgiç de bir ucunu Volkan’ýn tutmakta olduðu ipin öbür
ucunu gagasýna aldý. Sonra da koþarak oraya doðru gelmek-
te olan Bilâl’in önüne gerdi. 
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Her þeyi zenginlik ve büyük saraylardan ibaret sanan bu
kavim çocuklarýný de kendi bildikleri gibi yetiþtiriyordu. Ýþte
Volkan böyle bir çocuktu. Fakirleri aþaðýlýyor, onlarýn saray-
larýn yakýnýna bile gelmesini istemiyordu. O gün de papaðaný
Bilgiç’le birlikte Hilâl ve Bilâl’e tuzak hazýrlamakla meþguldu.
Uzaktan Bilâl’in sesi duyulunca seslendi papaðaný Bilgiç’e:
“Ýþte, iþte bizimkiler geliyor, hazýr ol Bilgiç! “Bilgiç de bir
ucunu Volkan’ýn tutmakta olduðu ipin öbür ucunu gagasýna
aldý. Sonra da koþarak oraya doðru gelmekte olan Bilâl’in
önüne gerdi. 
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Bilâl ve Hilâl birbirleriyle yarýþýyorlardý. Bir taraftan var
güçleriyle koþarken diðer taraftan da ‘sen geçtin-ben geçtim’
diye birbirlerine takýldýklarýndan önlerinde gerilmiþ olan ipi
görmediler bile. Zavallý Bilâl önden koþtuðu için Volkan ile
Bilgiç’in gerdiði ipe takýldý ve birkaç takla atarak yere yuvar-
landý. Arkasýndan gelmekte olan Hilâl “Aman dikkat!” diye
baðýrdýysa da arkadaþý Bilâl’ýn yere düþmesine engel ola-
madý. Bilâl ve Hilâl’in baþlarýna gelenin ne olduðu anlamalarý
için fazla düþünmeleri gerekmiyordu. Volkan ve Bilgiç yaptýk-
larý iþ sanki çok iyi bir þeymiþ gibi kahkahalar atýyorlardý
çünkü...
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Hilâl önce Volkan ve Bilgiç’e kýzgýn bir bakýþ atarak “Ýkiniz
de çok kötüsünüz!” diye baðýrdý. Sonra yuvarlanýrken kafasý
kocaman bir balkabaðýnýn içine sýkýþmýþ olan Bilâl’e baktý.
“Bir þeyin var mý Bilâl?” diye sordu hala kafasýndaki balka-
baðýný çýkarmaya çalýþan arkadaþýna. “Yok caným, ben iyi-
yim.” dedi. Bilâl ama belli ki kafasýnýn balkabaðýnýn içinde
kalmasýndan korkuyordu. Hilâl’in yardýmlarýna raðmen
çýkaramadý kabaðý baþýndan. Volkan ile Bilgiç yaptýklarý
þeyin bu kadar kötü bir sonuç vermesinden hiç sýkýlmadýlar.
Hatta Volkan: “Ha ha ha...” diye güldü, biraz da kendini zor-
layarak. Sonra da ekledi: “Bir daha buralara yaklaþmamayý
öðrensin.” Volkan’ýn kötü papaðaný Bilgiç de tekrarladý bu
sözleri: “Yaklaþmasýn! Yaklaþmasýn!”
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“Siz ikiniz de kendini beðenmiþlersiniz. Bilâl benim arka-
daþým ve istediði zaman burada oynayabilir.” diye karþý koy-
du Hilâl. Ama Volkan: “Fakirler kendi mahallelerinde yaþasýn.
Bizim mahallemizde ne iþi var bunlarýn!...” diye baðýrdý. Bilgiç
de: “Bizim görkemli saraylarmýzýn yanýnda ne iþi var. Ne iþi
var” diye ekledi. Hilâl ve Volkan arasýndaki bu konuþma bir
taraftan devam ederken zavallý Bilâl kafasýný balkabaðýnýn
içinden çýkarmaya çalýþýyordu. Tam bu sýrada Arýcan’ýn
hemen arkalarýndan gelen “Alican beni yakalayamaz ki!”
çýðlýðý duyuldu. Sonra da þaþkýn bir þekilde çýðlýðýn geldiði
yöne bakan Bilgiç’e çarptý. O ana kadar sahibinin gururunu
taklit edip durmuþ olan Bilgiç, yere düþmüþ ve sayýklamaya
baþlamýþtý: “Ne zaman? Ne oluyor? Neredeyim ben?”
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Bilgiç daha kendine gelememiþti ki bir sarmaþýða tutun-
muþ olan Alican çýktý ortaya. Týpký Tarzan gibi ‘Aaaaaaa!’
diye baðýrýyordu havada uçarken. Sonun da o da geldi Vol-
kan’ý buldu. Çarpýþmanýn etkisiyle bir taþ gibi yuvarlanan
Volkan az ötedeki otlarýn içine yýðýldý. Alican kendi dünyasýn-
dan Ad Kavmi’nin dünyasýna geçiþte yaþadýðý bu kazadan
utandý biraz. Özür dilemeye kalkýþtý ama oradaki bir kýz
çocuðuyla kafasýna bir balkabaðý geçmiþ bir erkek çocuðu-
nun olanlara gülmesini de anlayamadý bir türlü. Bu gülenler
Hilâl ve Bilâl’den baþkasý deðildi. Hilâl gülmelerinin sebebini,
“Gördün mü Bilâl bu ikisi nasýl da cezalarýný buldular...” diye-
rek düþüncesini açýkladý. Bilâl Volkan’ýn baþýna bir þey geldi-
ðini anlamýþtý ama olanlarý göremediði için caný sýkýlýyordu.
Yeniden kafasýndaki balkabaðýný çýkarmaya çalýþtý. 
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Bir süredir kabaðýn altýnda oynaþanýn bir çocuk olduðunu
anlayan Arýcan: “Sizin bir profesyonelin yardýmýna ihtiyacýnýz
var.” diyerek baþladý balkabaðýný bir kenarýndan çekiþtirm-
eye. Öbür taraftan da Hilâl çekiþtiriyordu. “Arýcan’ýn güçlü
arkadaþý Alican de size yardým edecek.” dedi Alican ve balk-
abaðýný herkes kendi tarafýna doðru çekmeye baþladý. O sýra-
da otlarýn üzerinden kalkmýþ olan Volkan Bilâl’e iki yeni yar-
dýmcýnýn gelmiþ olmasýna bozulmuþtu. “Bunlar da kim be!”
diye sordu kendine. Bilgiç ayný sözleri tekrarladý: “Bunlar da
kim be!” sorusunun cevabýný soracak hâli yoktu Volkan’ýn.
Dudak büktü ve “kimse kim, ben buradan gidiyorum” diyerek
uzaklaþtý oradan. Arkasýndan da kötü kalpli papaðaný gitti.
Tam onlar ortadan kaybolmuþlardý ki Bilâl’in baþýndaki balka-
baðý çocuklarýn elinde paramparça oldu. Bir süredir kabaðýn
içinde aðlayýp duran Bilâl sevinçle haykýrdý: “Oooh! Özgürlük
ne güzel þey!” 
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Volkan ve papaðaný Bilgiç doðruca evlerine gittiler. Volkan
Bilâl’in yeni arkadaþlarýyla birlikte kendisinden daha güçlü
olduðunun farkýndaydý. Bu durumda plânladýðý kötülükleri
için büyüklerin yardýmýna ihtiyacý olacaktý. Babasýna koþtu
hemen. Güya aðlýyordu. “Babacýðým, babacýðým! Þu Hilâl’le
arkadaþý Bilâl beni dövdüler.” dedi ara ara hýçkýrarak.
Volkan’ýn böyle sinsi oyunlarýna alýþmýþ olan Bilgiç de yap-
masý gerekeni biliyordu. O da aðlýyor numarasý yaparak
konuþtu: “Evet, o ikisi dövdüler bizi. Bilâl ve Hilâl.” Volkan’ýn
babasý Hilâl’in terbiyeli bir kýz olduðunu biliyordu.
“Komþumuz Adnan Bey’in kýzý Hilâl iyi bir çocuktur. Sakýn sen
ve yaramaz papaðanýn ona bir kötülük etmiþ olmayasýnýz?”
diye sordu Volkan’a. Bilgiç, kendisinden ‘yaramaz papaðan’
diye bahsedilmesine bozuldu önce. Ama Volkan “Hayýr
baba. Kavgayý onlar baþlattý. Benim güzel papaðanýma taþ
attýlar.” deyince rahatladý. 
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Volkan’ýn babasý kendi çocuðunu da Hilâl’i de iyi tanýyor-
du. “Yok caným,” dedi “Zavallý kuþa durup dururken niye taþ
atsýnlar ki?” Volkan’ýn istediði soru da buydu zaten.
Babasýnýn son günlerde Hud Peygamber’e inananlar hakkýn-
da nasýl kýzýp baðýrdýðýný biliyordu. Fýrsatý kaçýrmadý.
“Duymadýn mý baba? O ikisi ve aileleri Hud denilen adama
inanmaya baþlamýþlar.” dedi. Bu haber Volkan’ýn babasýný
çileden çýkarmak için yeter de artardý bile. “Ne diyorsun sen!
Hud’a mý inanýyorlarmýþ?” diye gürledi babasý. Bilgiç de
masum bir gülücükle: “Onun için de bizi sevmiyorlar artýk.”
dedi. Volkan’ýn babasý bu habere inanmak istemedi önce.
Adnan Bey Ad Kavmi’nin önde gelenlerindendi. Kendi kavmin
onlarca yýldýr inandýðý tanrýlarý býrakýp Hud Peygamber’in
Allah’ýna ibadet etmeye baþlamasý mümkün deðildi ona gö-
re. “Peki, bu Bilâl dediðin çocuk... O da saraylardan birinde
mi oturuyor?” diye sordu Volkan’a. Bilgiç kafasýný sallayarak
cevap verdi bu soruya. Volkan da açýkladý: “Hayýr baba,
onlar fakirler mahallesinde oturuyorlar.”
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Volkan, babasýnýn bu cevaba karþý ne kadar hiddetlen-
diðine þaþýrdý önce. Hatta biraz da korktu. Babasý haykýrýr-
ken: “Öfkelenme babacýðým, ben sadece... istedim ki ...” gibi
açýklamalarda bulunmaya çalýþtý. Ama sonra babasýnýn
kýzgýnlýðýnýn kendisine karþý deðil, Hud Peygamber’in, þehrin
hem zenginlerinden hem de fakirlerinden yandaþlar bulduðu
gerçeðine olduðunu anladý. Bu arada babasýnýn kýzgýnlýðý da
sinsi bir gülümsemeye dönüþmüþtü. Volkan’a dönüp: “Sen
þu Bilâl dediðin çocuðun babasýyla birlikte fakirlerin
mahallesinde oturduðunu söyledin deðil mi?” diye sordu.
Volkan ve Bilgiç bu soruya korku dolu bir gülümsemeyle baþ
sallayarak cevap verdiler. Volkan’ýn babasý bu cevaba koca-
man bir kahkahayla cevap verdi. Âdeta sarayýn eþyalarýný
yerlerinden oynatan bu kahkahayý kin ve nefret dolu sesi
takip etti: “Bakalým Hud ona ve takipçilerine yaptýklarýmý
görünce ne yapacak?...”
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Volkan, babasýnýn bir kýzýp bir kahkaha patlatmasýna an-
lam veremedi. Ürkerek “Ne yapmayý plânlýyorsun babacý-
ðým?” diye sordu. Babasý da: “Kralýmýz Ad büyük daðýn tepe-
sine yeni bir saray yapýlmasýný emretti.” diye açýkladý. Bir iþe
yaramadý bu açýklama tabi. Volkan, bir saray inþaatýyla
Bilâl’in ne ilgisi olabileceðini biraz sonra anlayacaklardý. Ba-
basýnýn anlattýðýna göre Kral Ad o güne kadar yaptýrýlmamýþ
büyüklükte bir sarayýn inþa edilmesini emretmiþti. Daha önce
yapýlan saraylarda olduðu gibi bu sarayýn inþaatýnda da
fakirler zorla çalýþtýrýlacaktý. Tabi bu arada Bilâl ve babasý
da... “Sadece Bilâl ve babasý deðil.” diye açýkladý Volkan’ýn
babasý, “Fakirler mahallesinde yaþayan ve tanrýlarýmýzý inkâr
edip Hud’a inanmaya baþlayan herkes köle gibi çalýþtýrýla-
cak. O zaman Hud ne yapacak bakalým?...” Volkan yaptýðý
plânýn bu kadar etkili bir sonuç vereceðini düþünemezdi bile.
“Çok güzeeeeel!...” diyerek avuçlarýný ovuþturdu. Onu taklit
eden Bilgiç de kanatlarýný birbirine vurarak “Çok güzeeel!”
dedi...
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Volkan babasýyla bu konuþmalarý yaparken, Bilâl yeni
arkadaþlarýný fakirler mahallesindeki evine götürmüþtü.
Bilâl’in yaþadýðý mahalle Volkan ve Hilâl’in saraylarýnýn bulun-
duðu yerden çok da uzakta deðildi. Ancak Ad Kavmi’nin
saraylarý ile bu fakir insanlarýn küçük evleri arasýnda daðlar
kadar vark vardý. Yine de bu küçük evlerde oturan insanlar,
saraylarda yaþayan zenginlerden daha mutlu olabiliyorlardý.
Ýþte örneðin Bilâl! Arkadaþlarýný eve getirdiðinde onlarý
karþýlayacak bir hizmetçileri yoktu. Üzerlerinde oturacak ipek
kumaþla kaplânmýþ minderleri de... Ama yine de
arkadaþlarýnýn önüne koyulacak birkaç meyve ve bir iki kuru
ekmek parçasý bulmuþtu iþte ve hep birlikte mutluydular...
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Mutluydular mutlu olmasýna da Bilâl’in içi içine sýðmýyor-
du. Bir taraftan yeni arkadaþlar edindiði için seviniyordu.
Ancak Volkan’ýn davranýþlarýndan dolayý saraylarýn yakýnýna
gitmek istemiyordu. Eðer Hilâl onu buna zorlamamýþ olsaydý
bugün de saraylara yaklaþmayý düþünmeyecekti. “Ýyi ama”
dedi Alican, “Ýstediðin yerde oynamak senin hakkýn. Buna
Volkan denilen o çocuk da, saraylarýn sahipleri de karýþa-
maz.” Hilâl de ne zamandýr bunu anlatmaya çalýþýyordu
Bilâl’e. Ancak Bilâl onurlu bir çocuktu ve sýrf fakir olduðu için
Volkan ve onun gibi çocuklar tarafýndan aþaðýlanmayý kabul
edemiyordu. “Zaten saraylarýn hepsi bomboþ...” diye söze
karýþtý Arýcan. Ancak sözünü devam ettirmek yerine Bilâl’in
elindeki elmayý seyretmeyi tercih etti. 
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Uzun sürmedi bu elma seyretme faslý. Bir süredir elinde bir
elma tutup, sürekli konuþtuðundan dolayý elmasýndan bir
parça bile almayan Bilâl’e kýzan Arýcan, bir hamlede elmayý
kapýp, “Özellikle de...” dedi, bu arada elmayý da bir yutuþta
midesine göndermiþti tabi. “Özellikle de baþkalarýnýn haklarý-
ný böyle gaspetmiyorsan.” Arýcan’ýn bu hareketine herkes
güldü. Bazýlarý açgözlü bir arýya benzetti onu, bazýlarýyla yap-
týðý benzetmenin güzelliðine güldü. Ancak anlaþýlan caný bir
þeyler yemek isteyen sadece Arýcan deðildi. Hilâl, Arýcan’a
“Haklýsýn Arýcan. Ben de Bilâl’e hep bunu anlatýyorum. Ama o
hep Volkan denen çocuktan uzak durmak istiyor.” Derken
Alican’ýn dudaklarýndan “Güzeeel... Missss... Harika...” gibi
sözler dökülmeye baþladý. Arýcan “Bu Volkan ne kadar da
gururlu bir çocuk!” dediðinde Alican hâlâ “Çok güzel, harika!”
diyordu. Sonunda çocuklar dayanamayýp güzel olanýn ne
olduðunu sordular. 
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“Bu ekmeeeek!” dedi Alican. “Çok güzel görünüyor.”
Sonra da hýzla ekmeði yemeye baþladý. Bu kez gülme sýrasý
Arýcan’daydý. “Bizim Alican böyledir iþte” diye takýldý
Alican’a. “yemekten baþka bir þey düþünmez.” Sonra baktý ki
Alican bu yoruma biraz bozulur gibi oldu, konuyu deðiþ-
tirmek için “Ee Alican, söyle bakalým, yemeðe baþlamadan
önce besmele çektin mi?” diye sordu. Bu soru hayrete dü-
þürdü Hilâl ile Bilâl’i. “Duydun mu Bilâl? Arýnýn ne sorduðunu
duydun mu? Demek ki bu ikisi de bizim gibi Allah’a inanýyor.”
diye sevinçle el çýrptý Hilâl. “Evet.” dedi Alican. “Biz bütün bu
dünyanýn yaratýcýsý olan Allah’a inanýyoruz. Heyecandan
yerinden duramayan Bilâl, “Siz de Hud Peygamber’den mi
öðrendiniz bunlarý?” diye sordu. Bu kez Arýcan heyecanlan-
mýþtý. “Yoksa sen Allah’ýn peygamberi Hud’u tanýyor musun
Bilâl?” diye sordu.  

21



“Tabi ki tanýyorum.” dedi Bilâl. “O kadar güzel sohbet edi-
yor ki...” Hilâl de Hud Peygamber’e olan baðlýlýðýný “O herke-
se iyilik yapar ve herkesi de kendisi gibi iyilik yapmaya davet
eder.” diye dile getirdi. Bilâl, Hud Peygamber’in fakirlerle
zenginler arasýnda ayrým yapmamasýndan özellikle etkilen-
miþti. “Biliyor musunuz,” dedi “Hud Peygamber bize Allah’ýn
karþýsýnda zengin ile fakir arasýnda bir fark yoktur.” diyor.
Alican sanki karþýsýnda Hud Peygamber’in kendisi konuþu-
yormuþ gibi ayaða kalkarak onayladý bu söylenenleri: “Evet,
Allah’ýn karþýsýnda iyilik ve kötülük, zenginlik veya fakirlikle
deðil, iyi insanlar olmakla ve ibadet etmekle ölçülür.” 
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“Doðru söylüyorsunuz ama Kral Ad ve halkýnýn çoðu
Hud’a inanmýyorlar.” diye söze karýþtý Hilâl. Bilâl de Ad
Kavmi’nin Hud’a karþý olmasýnýn sebebini açýkladý: “Onlar
putlara tapýyorlar. Hem de kendi elleriyle yaptýklarý putlara.
Bu yüzden de Allah’ýn emirlerini dinlemek istemiyorlar. Hud
Peygamber onlara Allah’a inanýrlarsa nasýl ödüllendirilecek-
lerini anlattý. Allah’ýn onlara bol meyveli aðaçlar ve zenginlik-
ler vereceðini söyledi. Ama nafile.” Bilâl’in sözünü Hilâl
tamamladý: “Sonra onlara inançsýzlýklarýnda inat ederlerse,
nasýl cezalandýrýlacaklarýný da anlattý. Öldükten sonra da
benzeri olmayan bir cezanýn kendilerini beklediðini söyledi”.
Alican ile Arýcan bu ‘benzeri görülmemiþ ceza’ ifadesinden
ürktüler. Ama Hilâl’le Bilâl Ad Kavmi’nin yine de akýllan-
madýðýný anlattýlar onlara. Bütün bunlar, Ad Kavmi’nin ne
kadar inatçý bir millet olduðunu gösteriyordu. Çocuklar böyle-
sine inatçý bir halkýn Hud Peygamber’e bir kötülük yapabile-
ceðinden endiþe ettiler ve birlikte Hud Peygamber’e kötü bir
þey olmamasý için dua ettiler. 
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Gerçekten de Ad Kavmi Hud Peygamber’e karþý kötülük-
ler plânlýyordu. Peygamberin bütün uyarýlarýna karþý gurur-
larýndan ve lüzumsuz yere koca koca saraylar yapma âdet-
lerinden vazgeçmediler. Alican ile Arýcan Bilâl’in evinde Hud
Peygamber için dua ederlerken Ad Kavmi’nin ileri gelenleri,
vezirin toplântý salonunda Kral Ad’ýn yapýlmasýný emrettiði
yeni sarayýn plânlarýný tartýþýyorlardý. Volkan’ýn babasý Yaman
ve Hilâl’in babasý Adnan da toplântýda hazýr bulunuyordu.
Görülen o ki Yaman bu inþaatý Hud Peygamber’e inananlarý
cezalandýrmak için bir fýrsat olarak görüyordu. 
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“Kral Ad’ýn emrini hepiniz biliyorsunuz.” diye söze baþladý
vezir. “Büyük Dað’ýn baþýndaki yeni sarayýn inþaatýnýn en kýsa
zamanda bitirilmesi gerekiyor. Sizlerden neler yapabile-
ceðinizi öðrenmem gerek.” Vezir’in saðýnda oturan yardýmcýsý
“Ben taþ, kereste ve diðer inþaat malzemelerini ayarlayabili-
rim” diye cevap verdi Vezir’in sorusuna. Solundaki yardýmcýsý
da yeni saray için bundan önce görülmemiþ ve bundan
sonra da benzeri yapýlamayacak bir bina plâný hazýrlattýðýný
söyledi. Sýra Volkan’ýn babasý Yaman’a gelince Yaman’ýn
plâný belli oldu. “Malzeme ve plân üzerinde anlaþtýðýmýza
göre inþaatta çalýþacak köleleri toplamaktan baþka iþ
kalmadý.” dedi ve Vezir’den, askerleri fakirler mahallesinden
zorla çalýþtýrýlacak adamlarý toplatmak için göndermek üzere
izin istedi. Vezir Yaman’ý isyancýlarla sürtüþme çýkarmamasý
için uyarmakla birlikte ona istediði izni verdi. Bu izin,
Yaman’ýn Hud Peygamber’e inananlara iþkence edebilmek
için ihtiyacý olan tek þeydi...
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Vezir, bu kez toplântýda bulunan Hilâl’in babasý Adnan ve
onun yakýn arkadaþý Selman’a döndü: “Peki ya siz ne yapa-
bilirsiniz yeni saray için.” diye sordu. Adnan ve Selman Hud
Peygamber’e iman etmiþlerdi ve bu yeni saraylarýn inþasýnda
yer almak istemiyorlardý. “Ben...” dedi. Adnan tedirginlikle:
“Üzgünüm ama benim bu kez yapabileceðim pek bir þey
yok.” Vezir bu cevaba bozuldu biraz. “Niyeymiþ o?” diye sor-
du. Ne Adnan ne de Selman yalan söyleyecek insanlar de-
ðillerdi. Daha cesur olan Adnan: “Çünkü,” dedi, “Çünkü ben
bu kadar çok saray yapýlmasý için bir sebep göremiyorum.”
“Olur mu hiç öyle þey,” diye cevap verdi Vezir. “Bu saraylar
bizim gücümüzün ve refahýmýzýn bir göstergesidir.” Ad-
nan’dan cesaret alan Selman konuþtu bu kez: “Doðru, içinde
yaþayacak kimsenin olmadýðý bu saraylarý yapmanýn tek
amacý kendimizle övünmek ve kibirlenmek olabilir.” 
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Vezir, Adnan ve Selman’ýn bu sözleri karþýsýnda afallamýþtý.
“Sizlere neler oluyor yahu?...” dedi, “Bu sözleriniz duyulmadýk
þeyler.” “Çünkü,” diye söze girdi kýzgýn Yaman. “Çünkü bu
sözler, onlar kendi sözleri deðil. Bunlar Hud’un sözleri ve onun
fikirleri. Görüyor musunuz aramýzdaki zenginler dahi tan-
rýlarýmýza tapmayý terk edip Hud’un Allah’ýna inanmaya
baþlamýþlar.” Hud Peygamber’in adý Vezir’in toplântý salonun-
da bir bomba gibi patlamýþtý. Vezir’in iki yardýmcýsý bu isimden
ne kadar da korktuklarýný belli edercesine “Hud!” diye baðýrdý-
lar. Daha serinkanlý olan Vezir, olayý araþtýrmaktan ve Adnan ile
Selman’ý da dinlemekten yanaydý. “Sen neler söylüyorsun
Yaman?” diye sordu. Yaman da “Bunu onlara sorun.” diye
cevap verdi. Ne Adnan’ýn ne de Selman’ýn Yaman’ýn bu
tehditkâr ve aþaðýlayýcý tavýrlarýna katlanacak hâlleri vardý.
“Yeter artýk Yaman, yeter!...” diye söze baþladý Adnan.
“Duymak istediðiniz buysa evet biz Hud’un bize anlattýklarýna
inandýk.” Vezir ve yardýmcýlarý hep bir aðýzdan: “Hud’un dinine
mi geçtiniz. Bu nasýl olur? Siz aklýnýzý mý kaybettiniz?” diye
hayretlerini dile getirdiler. Ancak Selman “Ona inananlar
sadece biz deðiliz. Þehrin büyüklerinden pek çok kiþi Hud’un
Allah’ýna inanýyor.” deyince hayretleri bir kat daha arttý. 
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Vezir Kral Ad’ýn bu olanlarý duyarsa neler olabileceðini
hatýrlatarak Adnan ve Selman’ý korkutmak istediyse iþe yara-
madý bu. Artýk Allah’tan baþka korkularý olmayan bu iki adam,
saðlam bir imanla Hud Peygamber’e baðlanmýþlardý. “Asýl siz
þu soruyu sorun kendinize: “Nasýl oluyor da böyle akýl almaz
inançlarýnýza körü körüne baðlý kalýyorsunuz?” diye söze
baþladý Adnan. Onu Selman’ýn “Bu taþlara ibadet etmekte
nasýl ýsrar ediyorsunuz? Oysa bu taþlarýn insana ne zararý ne
de faydasý vardýr.” sözü izledi. Adnan da: “Bu yetmezmiþ gibi
yeryüzünde zorbalýk yapýyorsunuz ve fakirleri köleleþtirip on-
lara zulmediyorsunuz.” diye devam etti. Vezir buna benzer
sözleri daha önce de duymuþtu. Ama Ad Kavmi’nin en say-
gýn insanlarýnýn böyle konuþabilmesine hayret etmiþti doðru-
su. “Anlaþýlan siz Tanrýlarýn cezasýna çarptýrýlmýþsýnýz. Týpký
Hud gibi akýllarýnýzý yitirmiþsiniz.” demekten baþka bir çare
bulamadý. Yaman kýzgýnlýðýndan yerinde duramýyordu. “Sa-
dece bunlar deðil. Kölelerin çoðu da bunlar gibi akýllarýný yitir-
miþ.” diye baðýrdý. Sonra da ekledi kendi kendine konuþarak:
“Ama ben onlardan nasýl intikam alacaðýmý biliyorum.”
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Vezir’in sarayýnda bunlar konuþulurken Alican ile Arýcan
þehri dolaþmaya çýkmýþlardý. Bomboþ saraylarý gördüklerin-
de Ad Kavmi’nin ne kadar gururuna düþkün bir kavim oldu-
ðunu birkez daha anlamýþlardý. Yorulup dinlenmek için saray-
lardan uzaklaþtýklarý bir anda Bilâl ve Hilâl’le karþýlaþtýlar ye-
niden. Bilâl, bu arada babasýna kendisine yardým eden
Alican ile Arýcan’ý anlatmýþ, babasý da bu iki cesur arkadaþý-
na teþekkür etmek için onlarý yeniden eve getirmesini is-
temiþti Bilâl’den. “Hadi çocuklar, utanmayýn. Babam sizinle
tanýþmak istiyor. Bana yapmýþ olduðunuz yardýmlardan do-
layý size teþekkür etmek istiyor.” diye çaðýrdý onlarý Bilâl.
“Bilâl, teþekküre ne gerek var. Bunu kim olsa yapardý.” diye
karþý çýktý Alican. Arýcan da: “Evet Bilâl, senin gibi sevimli bir
çocuða kim olsa yardým ederdi.” diye ekledi. Bunlarý konu-
þurlarken Bilâl’lerin evinin kapýsýna gelmiþlerdi yeniden. Bilâl
babasýna seslenerek eve girdi. Ancak babasý içeride yoktu.
Dýþarýya yeniden çýktýðýnda da onu çok kötü bir sürpriz bek-
liyor olacaktý. 
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Ýki iri yarý adam Bilâl’in yaþlanmýþ ve hasta babasýný zin-
cirlemiþ götürüyorlardý. Babasýnýn tutuklanmýþ olduðunu
gören Bilâl bir anda dev gibi adamlara saldýrdý. Ancak o
küçük cüssesiyle Ad Kavmi’nin bu güçlü adamlarýna karþý
yapacak fazlaca bir þeyi yoktu. “Babacýðým! Neler oluyor?
Nereye, niye götürüyorlar seni?” diye sordu Bilâl çaresizlikle.
Babasýnýn cevabý hem Bilâl’in sorusunu cevaplýyor, hem de
kendisini tutuklayan adamlara neden karþý koyduðunu açýk-
lýyordu: “Hayýr, hayýr ben hiçbir faydasý olmayan bu sarayla-
rýn inþasýnda çalýþmak istemiyorum.”Anlaþýlan o ki Volkan’ýn
babasý Yaman hiç vakit kaybetmemiþti. Vezirden aldýðý fakir-
ler mahallesinden çalýþmak üzere köleler toplama iznini özel-
likle Hud Peygamber’e inananlara iþkence etmek için kul-
lanacaktý. Ýlk kurbanlarýndan biri de Bilâl’in zavallý babasýydý. 
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Bilâl babasýnýn zorla inþaatlarda çalýþtýrýlacaðýný anlayýn-
ca bir kez daha hamle yaptý. Bu kez arkadaþlarý da saldýrdýlar
iki iri cüsseli adama. Bir yandan saldýrýyor, diðer yandan da
“Onu býrakýn, býrakýn onu, onu serbest býrakýn!” diye baðýrýy-
orlardý. Ama bu küçücük çocuklarýn ve bir arýcýðýn iri cüsseli
askerlerin karþýsýnda fazlaca yapacaklarý bir þey yoktu.
Adamlardan biri bir el hareketinde çocuklarý yere serdi. Üste-
lik “Defolun burdan sizi bücürler. Yoksa canýnýza okurum si-
zin!” diye de tehdit etti onlarý. Oðlunun askerlerden dayak ye-
mesinden endiþe eden Bilâl’in hastalýklý babasý “Hadi oðlum
Bilâl,” dedi zorla konuþarak. “Þimdi git, ben de yeni sarayýn
inþasý tamamlandýktan sonra eve döneceðim.” Askerler
Bilâl’in adýný duyduklarýnda sevindiler. “Biz de bu çocuðu
arýyorduk.” dedi biri. Anlaþýlan Yaman, oðlu Volkan’ýn inti-
kamýný da almak istemiþti. O çocuk yaþtaki Bilâl’i de köle
olarak saray inþaatýnda çalýþtýracaklardý.  
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Babasý askerlerin Bilâl’i de alýp götüreceklerini anlamýþtý.
Oðlunun kulaðýna eðilerek: “Bilal, Arkadaþlarýnla buradan
uzaklaþ! Beni düþünme.” dedi ona. Ama Bilâl’in kendisini
düþünecek hali yoktu. “Ama, babacýðým sen hastasýn, bu
aðýr iþin üstesinden gelemezsin!” diye cevap verdi babasýna.
Alican de destekledi onu: “Amcacýðým, sen böyle hastayken
yatýp dinlenmen gerekir. Bu hâldeyken inþaatlarda çalýþtýrýl-
man büyük bir zulümdür.” Bu kez çocuklar askerlere saldýr-
mak yerine Bilâl’in babasýný baðlayan kelepçeleri çözmek
için ataða geçtiler. Ancak bu da nafileydi. Askerlerden biri
Bilâl’i sýmsýký kavrayarak “Demek ki sen hasta babana yar-
dým etmek istiyorsun, öyle mi? Gel bakalým o zaman. Seni de
götürüyoruz” dedi. Bilâl ne kadar “Býrakýn beni!” diye hay-
kýrdýysa da iþe yaramadý. Babasý “Hayýr hayýr, o daha kü-
çücük bir çocuk, daðlarda çalýþamaz o.” diye yalvardý asker-
lere. Ancak onu da dinlemediler. 
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Ne Bilâl’in ne de babasýnýn çýrpýnmalarý askerleri durdura-
madý. Onlara engel olamayan Alican ile Arýcan ve Hilâl de
askerler tarafýndan dövülerek yere itildiler. Askerler Bilâl’i ve
babasýný zorla çalýþmaya götürürken neden özellikle bu iki-
sinin seçildiðini de söyleyiverdiler. “Bakalým Hud ve O’nun
Allah’ý yardýmýnýza gelecek mi?” diye baðýrdý biri. Sonra da
“Hadi yürüyün!” diye sürükleyerek götürdüler ikisini. Alican
ile Arýcan bu iki askerden çok, onlarý gönderen kiþiye
kýzmýþlardý. Ýnsanlarý sadece bir peygambere inandýklarý için
cezalandýran birisiydi bu. Kim olduðunu bilmiyorlardý. Zira o
sýrada Bilâl’in evinin arkasýnda gizlenmiþ ve olan biteni seyre-
den, kendileri askerler tarafýndan tartaklanýrken gülen
Volkan’ý ve kötü papaðaný Bilgiç’i görmemiþlerdi. “Zulüm bu!”
diye baðýrdý Alican. “Bu kabul edilemez bir zulüm. Bizim Bilâl
ve babasýna yardým etmemiz lâzým.” Arýcan de onu tastik etti.
Ýkisi de Bilâl ve babasýna nasýl yardým edeceklerini bilmiyor-
lardý. Ama bir tek þeyden emindiler: Ýnanan insanlar olarak
sýrf Allah’a inandýklarý için kendilerine zulmedilen bu insanlara
yardým etmeliydiler...
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Kral Ad’ýn askerleri fakirler mahallesinden daha birçok
kiþiyi topladýlar. Bunlarýn yaþlý, hasta veya bakýma muhtaç
olup olmadýklarýna bakýlmadý hiç. Fakir olmak, bir de Hud
Peygamber’e inanmak köle gibi çalýþtýrýlmak için yeter de
artardý bile. Sarayýn yapýmýnda çalýþacak insanlar toplândýk-
tan sonra inþaat baþladý. Büyük Dað’ýn tepesindeki bu saray
o güne kadar yeryüzünde görülmedik büyüklükte ve ihtiþam-
da olacaktý. Böyle büyük bir sarayýn malzemelerinin dað
baþýna taþýnmasý çok zordu. Bunun için de Bilâl ve babasý
gibi daha nice insanlar zorla çalýþtýrýlýyordu. 
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Köleler gibi çalýþtýrýlan bu insanlara çok az para, çok az
yemek ve çok az dinlenme imkâný veriliyordu. Baþlarýnda bu-
lunan iri yarý, eli kýrbaçlý bir adam, zavallý fakirlerin nefes
almasýna imkân vermiyordu. Bilâl’in babasý da elden ele taþ
taþýyanlardandý. Bu fakir adamlar, yaþlý veya hasta olduklarý
için bir taþý sýrtlarýna alýp uzun müddet yürüyemiyorlardý. Yine
de Yaman’ýn askerleri bunlara da iþkence etmekten vazgeç-
memiþlerdi. Bunlar taþlarý ve diðer inþaat malzemelerini elden
ele aktararak taþýyorlardý. Bu arada biraz olsun konuþma
imkânlarý da oluyordu: “Bu iþi yapmaktan utanç duyuyo-
rum.” dedi biri. Öteki: “Bize doðru dürüst yemek de vermiyor-
lar. Fakirliðin gözü kör olsun.” diye devam etti. Ancak bir öteki
düzeltti onu: “Bence bizi fakir olduðumuz için deðil, Hud’a
inandýðýmýz için cezalandýrýyorlar.”
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Bilâl’in babasý, baktý ki arkadaþlarý çektikleri çileler kar-
þýsýnda çok zorlanýyorlar, onlara sabýr tavsiye etmeye karar
verdi. Oysa içlerinde en hasta ve yaþlý olaný kendisiydi. Fakat
inanan insan hasta da olsa, yaþlý da olsa güçlüdür, öyle deðil
mi? “Sabýrlý olun...” diye konuþtu arkadaþlarýna. “Allah (cc)
yakýnda bizi bu sýkýntýlardan kurtaracak. Hud Peygamber’in
ne dediðini duydunuz. Ýnsanýn imaný böyle zorluk anlarýnda
test edilir. Sabýrlý olun.” Yanýnda bulunan bir baþka adam
destek verdi Bilâl’in hasta babasýnýn sözlerine: “Evet,” diye
atýldý, “Evet, Hud Peygamber bize Allah’ýn yardýmýnýn gele-
ceðini haber verdi. Ayrýca bu zalimlerin mutlaka cezalarýný
bulacaðýný da söyledi bize.”
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Bilâl’in babasý kendisiyle birlikte çalýþan insanlara sabýr
tavsiye ediyordu ama kendisinin daha fazla sabredecek hâli
kalmamýþtý. Kalbinde dayanacak iman vardý hala, ama
vücudunun direnci düþmüþtü. Öksürerek konuþmasýna
devam etti: “Hud’dan önce gelen peygamberlere inananlara
da zalimler böyle yaptýlar. Ancak Allah’ýn yardýmý eninde
sonunda geldi. Bu kez de gelecek ve hepimizin intikamýný bu
zalim adamlardan alacak.” Bilâl’in babasýyla birlikte çalýþan
fakirler bu sözlerle biraz olsun cesaret bulmuþlardý. Ancak
Bilâl babasýnýn öksürüðünün gittikçe arttýðýný görebiliyordu.
Ne yapsaydý da babasýný bu aðýr iþten kurtarsaydý? Hud
Peygamber’in bahsettiði bu yardým ne zaman gelecekti?
Bilâl, babasý gözlerinin önünde ölüme doðru giderken oturup
bu yardýmý bekleyemeyeceðini hissediyordu. 
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“Hiç deðilse babamýn iþinin ben yapýp onun biraz olsun
dinlenmesini saðlayabilirim” diye düþündü. Bu düþünceyle
yaklaþtýðý babasýna: “Babacýðým, sen biraz oturup dinlensen.
Ben senin yerine çalýþmaya devam ederim.” dedi. Babasý da,
onun yanýnda çalýþan adamlar da Bilâl’in yanlarýna gelme-
sinden tedirgin olmuþlardý. Çünkü askerler bu tür olaylardan
hiç hoþlanmýyorlar, kýzdýklarýnda da önüne geleni kýrbaçlýyor-
lardý. Nitekim içlerinden birisi aralarýnda konuþtuklarýný duy-
muþtu iþte: “Köleler! Konuþmayý kesin de çalýþmaya bakýn!”
diye baðýrdý. Bilâl’in babasý oðluna “Git burdan yavrum!”
dedi üzüntülü bir ses tonuyla. Diðer adamlar da “Hadi.. Bilâl,
hadi yerine git. Bak askerler geliyor.” diye uyardýlar onu.
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Askerlerin ayak sesini duyan Bilâl telâþla uzaklaþtý ora-
dan. Giderken de: “Babacýðým seni böyle görmeye dayana-
mýyorum... Sana yine yardým edemedim.” diyerek aðlamaya
baþladý. Eli kýrbaçlý bir asker fakirlerin yanýna geldi ancak
Bilâl çoktan kaçmýþtý. Kimseyi göremeyince orada bulduðu
adamlara baðýrmaya karar verdi asker: “Hadi gevezeliði
býrakýn! Hadi ... iþ baþýna... acele edin, acele edin!” Olanlarý
dýþarýdan seyreden bir baþka asker de bir sürü hakaret etti.
Bilâl’in babasý ve arkadaþlarý hakkýnda. Sözlerini de: “Ne iþe
yaramaz köleler bunlar!” diye bitirdi. Sadece Allah’ýn kulu
olmayý kabul eden bu insanlar, kendilerine köle muamelesi
yapýlmasýný kabul edemiyorlardý. Ýçlerinden biri: “Biz kimse-
nin kölesi deðiliz!” diye baðýrmak istedi. Ancak kendisinin yü-
zünden arkadaþlarýnýn da kýrbaçlanacaðýndan endiþe ettiðin-
den dudaklarýndan sessizce çýkabildi bu söz. Onu sadece
birkaç arkadaþý daha duyabildi...
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Sessiz sedasýz söylenmiþ “Biz kimsenin kölesi deðiliz.”
sözü kýsa zamanda bütün iþçilerin dilinde tekrarlanmaya
baþlandý. Biri bu sözün sonunda “Hepimiz bütün kâinatýn
yaratýcýsý olan Allah’ýn kullarýyýz.” sözünü ekledi. Bir baþkasý
“Sadece biz deðil, bu  baþýmýzda bize zulmedenler de O’nun
kullarý. Ah ne olurdu bunlar da Hud Peygamber’i dinleyip bu-
nu anlasalardý...” dedi. “Ýnanmak mý!” diye hayretini ifade etti
bir arkadaþý, “Ona zarar vermesinler yeter.” Ad Kavmi’nin
inatçý adamlarýnýn Hud Peygamber’e zarar verebileceði dü-
þüncesi sarstý birdenbire inanan iþçileri. Kendilerine verilmiþ
olan zararý unutmuþ, Hud Peygamber’e verilebilecek olan za-
rardan endiþe etmeye baþlamýþlardý. “O’nu delilikle suçluyor-
lar...” dedi birisi. “Bedenine de zarar vermek istediler ama O
hep sabretti...” diye tamamladý bir baþkasý. Sonra kimden
çýktýðý bilinmeyen bir ses: “Ama artýk Hud Peygamber bu
kavmin kendisini dinlemeyeceðini anlayýnca Allah’a dua
etmiþtir. Artýk Allah’ýn bu inatçý kavmi cezalandýrmasý
yakýndýr.” dedi. Bu sese inþaatta çalýþan bütün fakirler içten
bir karþýlýk verdiler: “Evet artýk zulümlerinin cezasýný görecek-
leri gün çok yakýndýr...”
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Büyük Dað’ýn üzerinde bunlar olurken Alican, Arýcan ve Hilâl
daðdaki fakirleri kurtarmak için bir plân yapmýþlardý bile. Gerçi
ayrýntýlý bir plân deðildi bu. Kendi yaptýklarý bir salla nehre
açýlmýþlardý. Bu yolla Büyük Dað’a kadar ulaþýp esirleri kurtar-
mayý ümit ediyorlardý. Ancak sürekli onlarý takip eden Volkan’ýn
da bir karþý plâný vardý. Daha onlar nehre açýlmadan kayýðý ve
yaramaz papaðaný Bilgiç ile birlikte nehre inmiþti. Sinsi gözler-
le Alican ile Arýcan’ýn salýný bekliyordu. “Ha ha ha!” diye güldü
bir ara. “Ýþte geliyorlar Bilgiç. Plânýmýzýn birinci basamaðýný
uygulayalým.” “Emredersin Volkan Kaptan! Emredersin!” diye
cevap verdi kötü papaðan. 
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Volkan’ýn plâný Alican ile Arýcan’ýn salýnýn Büyük Dað’a
ulaþmasýna engel olmaktý. Önce bir kürek darbesiyle geriye
itti salý. Sonra saldan daha büyük olan teknesini üzerlerine
sürerek korkuttu onlarý. “Çarpacaklar bize!” diye baðýrdý Hilâl.
Alican elinden geleni yaptýysa da salýn sarsýlmasýna engel
olamadý. Bu arada hain kahkahalarla gülüyordu Volkan ile
kötü papaðaný. “Plân diye ben buna derim.” diye baðýrdý
Volkan. Alican, Volkan’ýn plânýný anlamýþtý. Karanlýk çökme-
den önce Büyük Dað’a ulaþmalarýna engel olmaya çalýþýyor-
du. Arýcan Volkan’ýn küreðini tutarak kayýðýný uzaklaþtýrmaya
çalýþtý ama iþe yaramadý. Zaten Volkan ve Bilgiç’in plânlarýnýn
bir de ikinci basamaðý vardý. 
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Volkan plânýn ikinci basamaðýna geçildiðini söyleyince
Bilgiç kayýktan havalandýðý gibi Alican’ýn salýna kondu. Salýn
kerestelerini bir arada tutan ipleri gagasýyla koparmaya
baþladý. Arýcan bu kötü papaðana engel olmaya çalýþtý ama
geç kalmýþtý. Alican ve Hilâl de salýn üzerinde dengede dur-
maya çalýþýrken Bilgiç’le mücadele edecek durumda deðiller-
di. Bilgiç, salýn iki ipini koparýnca zaten çocuklarýn yapmýþ
olduðu sal parçalanmaya baþladý. Volkan papaðanýný geri
çaðýrdý ve Alican, Arýcan ve Hilâl’i suyun ortasýnda daðýlmak-
ta olan bir salýn üzerinde býrakarak uzaklaþtýlar oradan... 
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Hilâl baktý ki salý tekrar bir araya getirmenin yolu yok
“Alican þu kayaya ulaþmaya çalýþalým!” diye seslendi arka-
daþýna. Hýzla kayaya doðru kürek çekmeye baþladý Alican.
Arýcan da: “Acele edelim. Çabuk! Hadi elinizi çabuk tutun”
diye teþvik ediyordu iki arkadaþý. Kayaya ulaþmalarýna
birkaç küreklik yol kalmýþtý ki sal tamamen parçalandý ve bat-
maya baþladý. Alican, son bir gayretle salýný nehrin ortasýnda-
ki bir kayanýn yanýna kadar getirdi ve Hilâl ile Arýcan kayýktan
çýkana kadar bu kayaya tutunarak batmakta olan salý sabit
tutmayý baþardý.  
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Hilâl ve Arýcan kýyýdaki bir kayanýn üzerine çýkmayý baþar-
mýþlardý ki sal tamamen battý. Hatta Salý sabit tutmak için
nehrin ortasýndaki bir kayaya tutunmuþ olan Alican’ýn ayak-
larý öylece havada asýlý kaldý. Bereket Arýcan o kadarcýk
mesafede Alican’i taþýyabilecek durumdaydý. Elini tuttuðu
Alican’i Hilâl’in yanýna getirdi. Bizimkiler Volkan’ýn tuzaðýndan
son anda kurtulmuþlardý. Þimdi önlerinde iki seçenek vardý:
geri dönmek veya Bilâl ve babasýný kurtarmak üzere Büyük
Dað’a yürüyerek gitmek. Birincisi kolay, ikincisi ise tehlikeliy-
di. Alican ve Arýcan’ýn hangisini tercih ettiðini tahmin eder-
siniz. Tabi ki tehlikeli olanýný...
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Volkan ile Bilgiç’in plânlarýna raðmen Alican, Arýcan ve
Hilâl, sonunda Büyük Dað’a ulaþmayý baþardýlar. Yolda nice
köprüler, nice uçurumlar geçtiler. Ancak hedeflerine ulaþtýk-
larýnda onlarý akýllarýna hiç gelmemiþ olan bir engel bekliyor-
du. Etraf Yaman’ýn adamlarýyla doluydu. Fakirleri köle gibi
çalýþtýran bu adamlar, kimsenin kaçmamasý için heryere
bekçiler koymuþlardý. Çocuklar Büyük Dað’a kadar boþuna
geldiklerini anladýklarýnda vakit bir hayli gecikmiþti. Ýster iste-
mez geri döndüler. Hilâl saraya dönüp olan biteni anne ve
babasýna anlatmaya karar verdi. Tabi bizim Alican ile Arýcan’ý
da yanýnda götürdü.
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Hilâl eve oldukça geç bir saatte döndüðünden anne ve
babasý zaten endiþelenmiþlerdi. Bir de küçük kýzlarýnýn ta Bü-
yük Dað’a kadar gidip geldiklerini duymasýnlar mý? Ne diye-
ceklerini þaþýrdýlar. Bir taraftan kýzlarýnýn kendileri gibi Hud
Peygamber’e inanan insanlarý dert edinmesinden hoþlanmýþ-
lar, ancak diðer taraftan kendi baþýna böyle tehlikeli kurtarma
operasyonlarýna kalkýþmasýna bozulmuþlardý. Hilâl aðlaya
aðlaya Bilâl ve babasýnýn baþýna gelenleri, Volkan ve kötü
papaðanýnýn yaptýklarýný, Yaman’ýn askerlerinin kendilerine
ne kadar kötü davrandýklarýný anlattý onlara. 
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Biz çocuklar çaresiz kaldýðýmýzda hep böyle yapmaz
mýyýz? Hilâl de arkadaþý Bilâl’i ve babasýný kendi baþýna kur-
taramayacaðýný anladýðýnda anne ve babasýna koþmuþtu.
Oysa anne ve babasýnýn Bilâl kadar kendi çocuklarýný da
düþünmesi gerekiyordu. “Yavrum sen neler anlatýyorsun böy-
le... Kendini bütün bu tehlikelere niye atýyorsun!” diye konuþ-
tu annesi. “Evet çocuklar. Tek baþýnýza ta Büyük Dað’a gitm-
eniz çok tehlikeli. Oradan hiç dönemeyebilirdiniz!” diye ekle-
di babasý. Biraz endiþeli, bir o kadar da kýzgýn görünüyordu.
Hilâl yardým edebileceklerini düþündüðü anne babasýndan
bu tepkiyi görünce þaþýrdý biraz. Ancak onlarýn ne kadar haklý
olduðunu anlamasý uzun sürmedi. Bir suç iþlediðimizde her
zaman yaptýðýmýz gibi Hilâl de annesine sarýlýp baþladý aðla-
yarak özür dilemeye.  
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“Anneciðim, anneciðim! Ne olur beni affet. Ben sadece
Bilâl’i kurtarmak...” diye baþladýðý cümlesini bitiremedi Hilâl.
Derin derin hýçkýrarak aðlamaya baþladý annesinin kucaðýn-
da. Eðilip kýzýný kucaklayan annesi “Þþþþþ...” diye durdur-
maya çalýþtý kýzýný. “Aðlama benim güzel kýzým. Biz sana kýz-
madýk. Sadece endiþelendik biraz.” Hilâl’in içine düþtüðü
durumdan biraz da kendini sorumlu tutan Alican atýldý ortaya:
“Adnan Amca Büyük Dað’a gitmek benim fikrimdi aslýnda.
Hilâl’in bir suçu yok...” Arýcan baktý ki Alican Hilâl’i kurtarmak
için kahramanlýk yapýyor, o da duramadý. Pek suçlu hisset-
miyordu kendini aslýnda, ama boynunu bükerek “Ben de
suçluyum Adnan Amca...” dedi. 
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Adnan Amca o kadar da kýzgýn deðildi aslýnda. “Tamam
Hilâl, tamam artýk aðlama” diye avutmaya çalýþtý kýzýný. Bu
arada Alican hâlâ daha Hilâl’in suçsuzluðunu ispatlamaya
çalýþýyordu: “Size söz veriyoruz Adnan Amca bir daha Büyük
Dað’a gitmeyiz. Ama Bilâl ve babasýný da orada öylece býrak-
maya gönlümüz razý olmuyor.” Alican’ýn bu sözü istenen
etkiyi yapmýþtý. Hilâl’in babasý yanýbaþýnda hâlâ kýzýnýn baþýný
okþayan hanýmýna bakarak “Ne dersin haným, çocuklara da
söyleyelim mi?” diye sordu. Alican ile  Arýcan böyle saklanan
þeyleri öðrenmeyi zaten çok severlerdi. Bu kez Hilâl de katýldý
onlara. Hýçkýrýklarýný birdenbire keserek: “Efendim? Ne
söyleyeceksiniz?” diye sordu... 
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Hilâl’in annesi önce eþinin sorusunu cevapladý: “E madem
ki baþka inananlarýn durumlarýný dert ediniyorlar. Onlarýn da
bilmesinde fayda var.” Gizlenen þeyin Hud Peygamber’e
inananlarýn durumuyla ilgili olduðunu duyunca bir kez daha
heyecanlandý çocuklar. “Hadi meraktan çatlayacaðýz?” diye
baðýrdý Alican ile Arýcan. Ýstifi’ni bozmayan Adnan Amca
biraz da gülümseyerek: “Çocuklar, size güzel bir haberimiz
var.” dedi. Ama anlaþýlan babalarýmýzýn her zaman yaptýklarý
gibi güzel haberi biraz zor çýkaracaktý aðzýndan. Oysa çocuk-
larýn sabýrlarý kalmamýþtý artýk: “E hadi ama o zaman. Þimdi
güzel bir habere her zamankinden fazla ihtiyacýmýz var!” diye
heyecanla baðýrdý Alican ile Arýcan. Hilâl de: “Ben de bilmek
istiyorum. Anne baba, hadiii...” diye yalvardý...
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Çocuklarýn ýsrarlarý karþýsýnda Hilâl’in anne ve babasý
uzun süre dayanamadýlar: “Tamam tamam! Þimdi anlatý-
yoruz” diye pes etti ikisi de. Adnan Amca eþine doðru eðil-
erek söyleyeceði þeyin çocuklarla aralarýnda bir sýr olduðunu
gösterdi hareketleriyle. Sonra da kýsýk sesle: “Allah’ýn
peygamberi Hud, kendisine inananlara Allah’ýn yardýmýnýn
yaklaþtýðýný müjdeledi...” dedi. Alican, Arýcan ve Hilâl bu
habere o kadar sevindiler ki neredeyse horon tepmeye
baþlayacaklardý. Ama Adnan amcanýn baþka haberleri de
vardý. “Veee...” dedi söyleyeceklerinin dikkatle dinlenmesini
saðlamak istercesine: “Biz de Büyük Dað’da çalýþan kardeþ-
lerimizi kurtarmak için bir plân yaptýk. Onlarý kaçýracaðýz.”
“Bir plân!” diye baðýrdý Alican. Sonra da konuþtuklarýnýn sýr
olduðunu düþünerek kýsýk sesle devam etti: “Peki ne zaman
uygulanacak?” “Hud Peygamber’in uygun gördüðü zaman.”
diye cevap verdi Hilâl’in annesi. “Þimdi bize düþen O’ndan
gelecek haberi beklemek...”
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Hud Peygamber’in haberi gelmeden Allah’ýn iþaretleri
geldi. O güne kadar Ad Kavmi’nin yaþadýðý topraklar yer-
yüzünün en güzel bahçelerinin, en gürül gürül akan sularýnýn
olduðu topraklardý. Her tarafta cývýl cývýl kuþlar öter, baþka
hiçbir yerde bulunmayan çiçekler biterdi bu topraklarda. Ne
yazýk ki Ad Kavmi bu güzelliklerin Allah’tan geldiðini
düþünemedi. Bunlarýn, kendi büyüklüklerinin iþareti olduðuna
inanýyorlar ve Allah’ýn kendilerine verdiði bu doðal zenginlik-
lerle dahi gururlanýyorlardý. Ama artýk Hud Peygamber’in de
dua ettiði üzere Allah’ýn bu kavme kimin gerçek hâkim ol-
duðunu gösterme zamaný gelmiþti. Zalim Ad halkýnýn yýllardýr
zulmettiði fakirlerin ve Hud Peygamber’e inananlarýn
dualarýný kabul etmiþti Allah. 
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Allah’a ve Hud Peygamber’e inananlar köleleþtirilmiþ kar-
deþlerini kurtarmak için plânlarýný hazýrlarken Allah da Ad
Kavmi için hazýrladýðý belâlarý göndermeye baþlamýþtý. Önce
bu yemyeþil topraklarda kuraklýk baþladý. Bir damla yaðmur
yaðmýyor, insanlar içecek su bulamýyorlardý. Verimlilikleriyle
meþhur bahçeler çorak çöllere dönüþmüþtü. Ad Kavmi’nin bu
hâlini gören Hud Peygamber’in arkadaþlarý merak ediyor-
lardý: Acaba bundan sonra Hud’a inanmayanlarýn da gözleri
açýlýr ve hatalarýný anlarlar mýydý? Acaba bütün kâinatý yarat-
mýþ olan Allah’tan af dilerler miydi? Ama nerede! Onlar bütün
bu belâlara raðmen kendi yaptýklarý taþtan putlara yalvar-
maya devam ettiler. 
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Hud Peygamber’e ve O’nun anlattýðý Allah’a inanmamak
konusunda Yaman ve ailesi en inatçýlardan biriydi. Memleket-
lerinin karþý karþýya olduðu kýtlýðýn çözümünü yine kendi yap-
týklarý tanrýlara yalvarmakta görüyorlardý. Þehrin dýþýndaki bir
tapýnaða götürdüðü ailesiyle birlikte bu hiçbir iþe yaramayan
taþ parçalarýna yalvarýyordu aðlayarak: “Kurtar bizi ey ulu
tanrý. Senden yaðmur istiyoruz.” Volkan kendisi de Ad Kavmi
gibi gururlu olmasýna karþýn babasýnýn taþtan yapýlmýþ put-
larýn önünde eðilip kalkmasýný anlayamýyordu. Hele Ad Kav-
mi’nin güçlü adamý Yaman’ýn aðlamasýný hiç anlayamamýþtý.
Bu yüzden de Bilgiç: “Baban niye böyle dövünüp duruyor?”
diye sorduðunda: “Ben de bir þey anlamýþ deðilim.” diye
cevap verdi.
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Ýnsanýn çaresiz kaldýðýnda yalvaracak bir Allah’ý olmasý ne
kadar güzeldir. Allah’a inanmayanlar iþte böyle çaresiz
kaldýklarýnda taþlardan, aðaçlardan veya yýldýzlardan yardým
beklerler. Sadece beklemekle kalmaz, baþkalarýnýn da ayný
beklentileri paylaþmasýný isterler. Ýþte Volkan’la Bilgiç’in tapý-
nakta konuþmalarý bu yüzden kýzdýrdý Yaman’ý. Koca eliyle
tuttu oðlunun baþýný ve onu secdeye doðru itti. Volkan ne için
olduðunu bilmeksizin aðlama rolü oynamaya baþladý. Tabi
Bilgiç de... Baþladýlar ikisi de dövünüp yalvarmaya: “Kurtar
bizi tanrým!” Çocuklarýn aðlamalarý büyükleri de heyecana
getirdi. Volkan’ýn annesi aðlayarak yalvardý bir taraftan:
“Nehirlerimiz kurudu tanrým! Bahçelerimiz çoraklaþtý!” Onu
baþka bir kadýn takip etti: “Bize yaðmur gönder!” Sonra
söyleyecek sözleri tükendi de sadece aðlamakla yetindiler. 
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Ad Kavmi kendi yaptýklarý taþlara yalvarýp dururken Hud
Peygamber kendisine inananlarý bir araya topladý. Ve onlara
Büyük Dað’da köle olarak çalýþtýrýlan kardeþlerini kurtarmak
için hazýrlanan plânýn uygulanmasý emrini verdi. Böylece
Büyük Dað’dan kaçýrýlan fakirlerle þehirden kaçan zenginler
gizli bir maðarada buluþtular. Hud Peygamber’in Büyük
Dað’dan kaçýrýlan fakirleri bir maðarada saklamasýný herkes
anlayabiliyordu. Ancak kendisine inananlarýn þehri de boþalt-
masýný istemiþ olmasý garipti doðrusu. Bunun bir tek anlamý
vardý ama bunu kimse ifade etmek istemiyordu: Hud’un
haber verip durduðu ceza gelmekteydi. Allah yýllardýr kendine
inanan insanlara zulmedenlerden intikamýný alacaktý...
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Hud’a inanan fakirlerin kölelikten kurtarýlmasý herkesi
sevince boðmuþtu. Bu mutluluk havasý özellikle de çocuklar-
da hissediliyordu. Bir maðarada yaþadýklarýna bakmaksýzýn
Alican, Hilâl ve Bilâl Arýcan ile türlü oyunlar oynuyorlar,
etraflarýna neþe saçýyorlardý. Bu kez oynadýklarý oyun
Arýcan’ý yakalamak üzerine kuruluydu. Arýcan oyunu heye-
canlý kýlmak için her defasýnda çocuklara yaklaþýyor, ancak
onlardan biri zýpladýðý anda uçarak kaçýyordu. “Yakkkaladým
seni!” diye baðýrdý Alican, hýzla yerden yükselirken. Ancak
Arýcan bu hamleyi önceden görmüþ ve kaçmayý baþarmýþtý.
“Sen öyle san. Bende daha ne numaralar var.” diye de
karþýlýk verdi. 
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Bu kez Hilâl denedi Arýcan’ý yakalamayý, “Bakalým benden
de kaçabilecek misin?” diyerek. Arýcan o kadar rahat kaç-
mýþtý ki takýlmadan edemedi: “Hah hah ha güzel bir dene-
meydi Hilâl. Devam et devam et. Belki birgün Arýcan’a ye-
tiþirsin...” Arýcan sözle takýlmakla kalmadý, çocuklarýn ayak-
larý arasýnda hýzla bir tur yaparak þaþýrttý da onlarý. Sýra Bilâl’e
gelmiþti. “Siz þimdi kahramanýnýz Bilâl’i seyredin. Gel buraya
bakalým Arýcan!” diyerek zýpladý. Gerçekten Alican ve
Hilâl’den çok daha hýzlý hareket etmiþ ve oldukça da yükseðe
zýplamýþtý. Elleri bir ara Arýcan’ýn bir ayaðýný da yakaladý.
Ancak Arýcan bir çýrpýda kaçmayý baþardý. Neredeyse yaka-
landýðý için bozuldu biraz Arýcan ve Bilâl’in hakkýný vermek
gerektiðini düþündü: “Sen hakikaten iyi zýplýyorsun kahra-
man Bilâl. Az kalsýn yakalýyordun beni.” Bütün çocuklar ke-
yifle güldüler bu itirafa...
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Çocuklarýn neþeli oyunu hemen herkesin dikkatini çekmiþ
ve hepsini mutlu etmiþti. Ancak Hilâl’in annesi düþünceliydi.
Eþinin bu hâlini gören Adnan ona yaklaþarak: “Bir þeyin mi
var haným?” diye sordu. Derin bir uykudaymýþ gibi bir anda
kendine gelen Hilâl’in annesi, “Yok bir þey. Kýzýmý seyre-
derken bir taraftan mutluluk duyuyorum, bir taraftan da en-
diþeleniyorum...” diye cevap verdi. Adnan endiþelenecek bir
þey göremiyordu Hilâl’in neþeli oyunlarýnda. “Bizim çok güzel
bir kýzýmýz var. Mutlu olmayý hak ediyor Hilâl. Endiþen niye
ki?” diye sordu. Oysa eþinin endiþesi daha çok kendileriyle
ve Hilâl’in geleceðiyle alakalýydý. “Þu hâlimize bir baksana
Adnan...” diye baþladý, “Sarayýmýzdan çýktýk, bir maðarada
saklanýyoruz. Acaba Hud Peygamber bizden bunu niye iste-
di?” Adnan da bilmiyordu bu sorunun cevabýný. Sadece
önemli bir þeylerin olacaðýný hissedebiliyordu. 
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O sýrada yanlarýna yaklaþan Bilâl’in babasý da bu önemli
þeyin ne olduðunu açýkladý: “Görülen o ki vakit geldi artýk...”
Sonra da ciðerlerini sökercesine öksürmeye baþladý... Adnan
saray inþaatýnda çalýþýrken iyiden iyiye hastalanmýþ olan bu
adamýn omzunu tuttu. “Kendini yorma kardeþim. Ýçeri git ve
dinlenmene bak” diyerek maðaranýn içinde kurulmuþ döþek-
lere gönderdi onu. Bilâl’in babasý giderken Hilâl’in annesi:
“Çok iyi bir adam deðil mi?” diye fýsýldadý eþinin kulaðýna.
Adnan’ýn aklý ise bu iyi adamýn söylediði sözde takýlý kalmýþtý.
“Acaba vakit geldi derken ne demeye çalýþýyordu?” diye
sordu eþine. Ýkisi de ne olacaðýný bilmiyor, ancak çok önemli
þeylerin olacaðýný hissediyorlardý...
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Herkesin hissettiði önemli olaylarýn maðarada olmaya-
caðý açýktý. Her ne olacaksa þehirde olacaktý ve Hud
Peygamber kendisine inananlarý bu olaylardan korumak için
þehirden uzaklaþtýrmýþtý. Çocuklar da merak ediyordu ola-
caklarý. “Acaba þehirde ne oluyor þu anda? Gidip bir bakmak
isterdim doðrusu.” diye ifade etti bu merakýný Alican. Arýcan
de daha az meraklý deðildi doðrusu: “Ben de ne zamandýr
þehirde olabilecek heyecanlý olaylarý kaçýrdýðýmýzý düþünü-
yordum” dedi. Alican ile Arýcan’ýn þehre gidip gelmek istedik-
leri açýktý. Bu fikir baþta Bilâl’i de heyecanlandýrdý ama Hilâl’in
“Anne ve babamýn bu fikirden hoþlanacaklarýný hiç sanmam.
Buradan uzaklaþmamamýz için bizi uyardýlar biliyorsun.”
uyarýsýndan sonra bu fikirden vazgeçti. Zaten Volkan’la kar-
þýlaþýp neþesini kaçýrmak da istemiyordu. “Tamam o zaman.
Siz kalýn. Ben gider gelir size de anlatýrým.” diyerek hýzla ma-
ðaradan çýktý Alican. Peþinden de Arýcan uçarak gitti... O
kadar hýzla çýkýp gittiler ki Hilâl ve Bilâl’in arkalarýndan “Ta-
mam ama dikkatli olun lütfen!” diye seslendiklerini duyma-
dýlar bile...
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Bilâl’in babasý vakit geldi demekle haklýydý. Çünkü ogün
þehirde gerçekten garip ve önemli olaylar olacaktý. Ne za-
mandýr kýtlýk ve kuraklýkla bu önemli olaylarýn iþaretleri de ver-
ilmiþti doðrusu. Ancak þehir halký, hiçbirþeyden habersiz hay-
atýný devam ettirmeye çalýþýyordu. Saklandýklarý maðaradan
çýkarak þehre giren Alican ile Arýcan artýk harabeye dönmüþ
bir sarayýn önünde koca bir tencerede yemek piþiren yaþlý bir
kadýn gördüler. Tam kadýnýn yanýna gidip þehirde neler ol-
duðunu soracaklarken uzaktan Volkan ile Bilgiç’in sesini duy-
dular: “Benim burnuma gelen kokuyu sen de alýyor musun
Bilgiç?” diye soruyordu Volkan. Yaþlý kadýnýn piþirdiði ye-
meðin kokusunu beðenmediði belliydi Bilgiç’in sesinden:
“Iýýýy! Berbat bir koku.” 
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Volkan’ýn, kokunun iyiliðini kötülüðünü dert edinecek hâli
yoktu: “Benim karným açlýktan zil çalýyor. Gel gidip bakalým
halam ne piþiriyor.” Volkan ve Bilgiç’in kendi bulunduklarý ye-
re geldiðini gören Alican ile Arýcan görülmemek için bir çalýnýn
arkasýna saklandýlar. Arýcan tam bir þey daha söyleyecekti ki
Alican aðzýný tutarak susturdu onu. “Halacýðým nasýlsýn?” de-
di yaþlý kadýnýn yanýna gelen Volkan. “Gel bakalým Volkan.
Sen nasýlsýn?” Volkan’ýn hâl hatýr soracak hâli yoktu.
“Mýmmm” diye iþtahýnýn kabardýðýný ifade etti. “Çok lezzetli
görünüyor. Ne piþiriyorsun?”
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Yaþlý kadýn bir müddet ne diyeceðini düþündükten sonra
“Kuzeninin papaðanýný kesip çorba yapmak zorunda kaldým.
Baþka yiyecek bir þey kalmadý.” dedi. Sonra da tencereyi
karýþtýrdýðý kepçesini doldurarak Volkan’a doðru uzattý: “Tadý-
na bakmak ister misin?” Bu sýrada bir papaðanýn piþirilmekte
olduðunu duyan Bilgiç korkudan gözleri yerinden fýrlamýþ bir
hâlde Volkan’ýn arkasýna sýðýndý. En iyi arkadaþý bir papaðan
olan Volkan’ýn da papaðan çorbasý yemek istemeyeceði
açýktý. “Yok saðol, ben yemiyeyim.” diye geçiþtirdi. Yaþlý ka-
dýn: “Ne yapalým kýtlýk bize papaðanlarý bile yedirtti.” diye
omuz silkti. 
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“Hud’a inananlarýn kýtlýk hakkýnda neler söylediklerini duy-
dun mu halacýðým?” diyerek konuyu papaðan çorbasýndan
kýtlýða çekmeye çalýþtý Volkan. Saklandýðý çalýnýn arkasýndan
“Allah’ýn peygamberi Hud’dan ne istiyor bu?” diye fýsýldadý.
“Hud?” diye sorar gibi baþladý cümlesine yaþlý kadýn, “Tan-
rýlarýmýza inanmayý býrakan o deli adamdan mý bahsediyor-
sun?” Arýcan tam: “Ben þimdi þunlara gösteririm Allah’ýn pey-
gamberine deli demeyi...” diyerek yerinden fýrlayacaktý ki
durdurdu onu Alican. Yaþlý kadýn Hud’a inananlarýn kýtlýk,
hakkýnda ne dediklerini merak ediyordu. Volkan, “Diyorlarmýþ
ki þehrimizde yaþanan kýtlýk Allah’ýn bize verdiði bir ceza
imiþ.” diye açýkladý. Kadýn koca bir kahkaha atarak, “Bu ap-
talca ve asýlsýz sözlere inanma oðlum. Boþ lâflar bunlar” dedi.
Tam bu sözü söylemiþti ki Büyük Dað’ýn arkasýndan koca-
man ve kapkara bir bulut þehrin üzerine doðru inmeye
baþladý. Havanýn birdenbire karardýðýný gören yaþlý kadýn:
“Yaðmur bulutlarý bunlar. Yaðmur yaðacak sonunda oðlum.
Koþ koþ, herkese haber ver. Tanrýlar dualarýmýz kabul etti...”
diye baðýrdý. Volkan ve Bilgiç de: “Yaðmur yaðacak! Yaðmur
yaðacak! Tanrýlar dualarýmýzý kabul etti! Sonunda dualarýmýz
kabul oldu...” diye baðýrarak uzaklaþtýlar oradan...
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Oysa bu bulutlarýn yaðmur bulutu getirmediði açýktý. Önce
Alican ile Arýcan de yaðmur yaðacak sandý. Ancak biraz son-
ra çýkan þiddetli fýrtýna yaþlý kadýnýn tenceresini devirip peþin-
den kadýný da sürüklemeye baþlayýnca Ad Kavmi’nin üzerine
büyük bir felâketin gelmekte olduðunu anladýlar. Onlar
koþarak þehri terk ederken, Volkan ve Bilgiç de arkalarýnda
olanlardan habersiz bir þekilde Volkan’ýn babasýna doðru
koþuyorlardý. “Yaðmur.... gökyüzü... bulut bakýn ... tanrýlar...”
diye de baðýrýyorlardý. Öylesine heyecanlanmýþlardý ki Bilgiç
Volkan’ýn babasýyla kafa kafaya toslamaktan kurtaramadý
kendini. 
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Kýzgýn bir þekilde “Ne oluyor oðlum?” diye baðýrdý Yaman.
“Ne olacak babacýðým? Yaðmur yaðacak yaðmur!” diye ce-
vap verdi Volkan. Uzaktan yaklaþmakta olan rüzgâr Yaman’a
her þeyi anlatmýþtý oysa. “Kim söyledi sana yaðmur yaða-
caðýný?” diye sordu. Artan rüzgâr uðultusunun içinde
“Halam!” diye baðýrdý Volkan. Tam bu arada Volkan’ýn halasý
rüzgâra kapýlmýþ bir hâlde “Ýmdaaat!... Kurtarýn beni Ad
kavmi!... Yardým edin!...” diye baðýrarak uçtu gitti yanlarýn-
dan. Onu Bilgiç ve Volkan izledi. Gözlerinin önünde uçup
giden oðlunu kurtarmak için hiçbir þey yapamadý Yaman.
“Volkan! Oðlum! Tanrýlar bir þeyler yapýn!” diye baðýrdý
sadece. Ama sonra kendisi de ayný rüzgâra kapýldý gitti...
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Ayaklarý yerden kesilince Ad Kavmi’nin Hud Peygamber’in
bahsedip durduðu cezaya çarptýrýlmýþ olduðunu anladý
Yaman. “Hud, bizi bu hususta uyarmýþtý da onu dinlememiþ-
tik.” dedi kendi kendine. Ama artýk bunu kabul etmek için çok
geçti. Allah’ýn Ad Kavmi’ni cezalandýrmak üzere gönderdiði
fýrtýna önüne gelen her þeyi yok etti. Sadece Allah’a ve pey-
bamberi Hud’a inananlara bir zarar vermedi... Tarih boyunca
her zaman böyle olmuþtur. Allah’a ve O’nun gönderdiði
peygamberlere inanmayanlar, inanan insanlarý hor görmüþ-
ler, onlara zulmetmiþlerdir. Ancak Allah’ýn yardýmý er ya da
geç hep gelmiþ ve Allah zalimlerden zayýflarýn intikamýný
almýþtýr. 
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Hud Peygamber fýrtýnanýn bitip maðaradan çýkma zama-
nýnýn geldiðini söylediðinde ona inananlar hep birlikte çýktýlar
maðaradan. “Kardeþim acele edelim. Edelim de Allah’ýn pey-
gamberi ve diðer kardeþlerimize yetiþelim.” diye seslendi
Bilâl’in babasý. “Hilâl, Bilâl, Alican acele edin çocuklar.
Arýcan’ý da unutmayýn!” diye seslendi Hilâl’in annesi. Arýcan,
zaten herkesten önce çýkmýþtý maðaradan; “Siz Arýcan’ý dert
etmeyin,” dedi Hilâl, “O en önde gider zaten.” Maðaranýn dý-
þýna çýktýklarýnda derin bir oh çekti Hilâl’in annesi, sonra da;
“Uzun zamandýr böyle huzurlu hissetmemiþtim kendimi.”
dedi. “Evet.. Sonunda rüyalarýmýz gerçek olacak.” diye tastik-
ledi onu eþi Adnan. Bilâl’in babasý da: “Bu yeni hayatta öz-
gürlüðümüzü kimse alamayacak elimizden.” diye tamamladý
söylenenleri... 
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Bilâl, Hilâl, Alican ve Arýcan de bu yeni hayattan çok
ümitliydiler. Ümitlerini hemen oracýkta icat ettikleri bir oyunla
ifade de ettiler. Bir taraftan oynuyorlar, bir taraftan da sanki
bir mutluluk þarkýsý söylüyorlardý... Hepsi: Güzel þey özgür-
lük. Artýk hep özgür yaþayalým.Alican: Gerçek mutluluk için
özgür olmak lâzým. Hepsi: “Evet evet! Özgürlük mutluluktur.
Gelin mutlu olalým.” Arýcan: “Herkesin hayalidir özgürlük, ge-
lin hayallarimizi gerçek yapalým...” Bilâl: “Bugün kimse gel-
medi yanýmýza bizi aþaðýlayacak.” Arýcan: Ve yok artýk kimse
inananlara köle gibi davranacak. Hilâl: “Artýk hayatýmýzda
kibirli çocuklar da olmayacak.” Alican: “Kötüler kötülükleriyle
baþbaþa kalacak...” Arýcan: “Bu dünyada arýlar da mutlu ola-
cak.” Bilâl: “Evet bu dünya da hayvanlara da iyi davranýla-
cak...” Hepsi: “Ýþte bugün temeli Allah inancý olan yepyeni bir
hayat baþlayacak...” Çocuklar bu son sözü söylerken oyun-
larýný bitirdiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde Hud Peygam-
ber’e inananla Allah’ýn kendilerin lütfettiði özgürlük için þük-
retmek üzere bir araya toplânmýþlardý. Allah’a inanan insan-
lar bir kez daha yeryüzünü miras almýþlardý... Güzel günler
onlarý bekliyordu artýk...
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KISSADAN HiSSE
Sevgili Çocuklar,

Allah; peygamberlerini, biz insanlarý doðru yola iletmek

ve kendisi hakkýnda bize bilgi vermek üzere göndermiþtir.

Peygamberliklerinin ispatý olarak da onlarýn çeþitli mucize-

ler göstermesine izin vermiþtir. Ne yazýk ki insanlar, doðru

yola karþý direnç göstermiþler ve Allah’ýn görevlendirdiði

peygamberlere zarar vermeye kalkýþmýþlardýr. Allah böyle

inatçý ve zalim kavimleri de çeþitli musibetlerle cezalandýr-

mýþtýr. Hikâyesini okuduðumuz Ad Kavmi de yeryüzünde

yaþamýþ en inatçý ve gururlu halklardan biriydi. Mal ve

zenginliðe karþý aþýrý ilgilerinin cezasý olarak kýtlýk ve kurak-

lýkla cezalandýrýlmýþlardý.

Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed de Hud Peygam-

berin ve kavminin hikâyesini bizlere ibret olsun diye anlat-

mýþtýr.

Anlatmak bizden, ibret almak siz akýllý okuyucularýmýz-

dan...
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