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ANNE GEYÝK

Avcý çok keyifliydi. Bir tek ok bile atmasýna
gerek kalmadan çok güzel bir geyik yakalamýþtý.
Yayýný omzuna astý. Geyiði tuzaktan çýkardý. Hey-
besinden çýkardýðý iple hayvanýn ayaklarýný bir gü-
zel baðladý. 

Geyik korku içindeydi. Yattýðý yerden sýk sýk
baþýný kaldýrýp avcýya bakmaya çalýþýyordu. Alabil-
diðine açýlmýþ gözlerinde insanýn yüreðini yakan
bir ifade vardý. Sanki avcýya bir þey söylemek ister
gibi yalvarýrcasýna bakýyordu. Fakat avcý onun bu
hâlini fark etmemiþti bile. Evine elleri dolu bir þe-
kilde dönüyor olmanýn verdiði mutluluðu yaþýyor-
du o an. 
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Geyiðin ayaðýný baðlayan ipleri bir kez daha yok-
ladý. Onun kaçamayacak kadar sýký baðlandýðýna
emin olduktan sonra etrafýna bakýndý. Az ilerideki
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aðaca doðru yürüdü. Uzanýp yemyeþil ve koyu yap-
raklý bir dalý kopardý. Elindeki dalý geyiðin önüne
býraktý. 

– Çok yoruldum. Biraz dinleneyim. Sonra kal-
kar, eve dönerim, deyip yayýný, kýlýcýný çýkarýp bir
kenara koydu. Kolunu bir yastýk gibi kullanarak
yattý. Çok geçmeden uykuya dalmýþtý.

Geyik önüne konan dala bakmadý bile. Derin
ve hýzlý hýzlý soluyarak saða sola bakýnmaya devam
etti. 

Bu sýrada Peygamber Efendimiz kýrda gezintiye
çýkmýþtý. Etrafýnda gördüðü güzellikleri seyrederek
Yüce Mevla’yý düþünüyordu. Uzaktan uzaða bir ses
duydu:

– Ya Resûlûllah! Ya Resûlûllah!

Peygamber Efendimiz hemen sesin geldiði yöne
doðru yürümeye baþladý. Çok geçmeden avcý ile ge-
yiði gördü. Biri yerde ayaklarý baðlý yatýyor, diðeri
uyuyordu. Efendimizin geliþini fark eden geyik ba-
þýný kaldýrýp:

– Ey Allah’ýn Resûlü, dedi. Þu gördüðün avcý
beni yakaladý. Kesip yiyecek. Fakat benim yavrula-
rým var. Çok küçükler. Henüz hiçbiri memeden ke-
silmedi. Ne olur beni çöz de gidip onlarý doyurayým.
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Peygamberimiz kendisini kimin çaðýrdýðýný an-
lamýþtý. Sakin bir þekilde geyiðe yaklaþtý. Baþucuna
çömeldi. Þefkatle baktý gözlerine. Sonra sevgi dolu
bakýþlarýný avcýya çevirdi. O her þeyden habersiz,
mýþýl mýþýl uyuyordu. Geyik avcýnýn hakkýydý artýk.
Üstelik bu iþi zevk için yapmýyordu avcý. Çocukla-
rýný ancak avladýklarý hayvanlarla doyuruyordu.
Eðer geyiði salýverirse avcý üzülmez miydi? Rahmet
Peygamberi ayaklarý baðlý geyiðe döndü. Onun
yaþlý gözlerini süzdü bir süre ve:

– Seni çözersem geri dönecek misin, diye sordu.

Geyiðin gözleri ümit ve heyecanla açýldý:

– Sana söz veriyorum, yavrularýmý son kez em-
zirip geri döneceðim!

Peygamber Efendimiz usulca çözdü ipleri. Ge-
yik bir hamlede ayaða kalktý. Þöyle bir silkinip ken-
dini toparladýktan sonra bir ok gibi fýrladý. Kýsa sü-
re içinde gözden kayboldu.

Efendimiz oturup geyiðin dönmesini bekledi.
Bu sýrada yine Rabbini ve kâinatýn güzelliklerini
düþünüyordu. Avcý ise uykudaydý.

Aradan epeyce bir vakit geçmiþti. Avcý uyan-
mak üzereyken geyik göründü. Koþtura koþtura
geldiði  boynundaki terden anlaþýlýyordu. Sevgili
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Peygamberimizin yanýna yaklaþtý. Dizlerini kýrdý ve
usulca yere uzandý. Peygamber Efendimiz onun
ayaklarýný yeniden baðladý. 

Avcý uyanmýþtý. Peygamber Efendimizi görünce
hemen ayaða fýrladý. Üstünü baþýný düzeltirken
Efendimize saygý dolu bir sesle:
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– Anam babam sana feda olsun ey Allah’ýn Re-
sûlü, hoþ geldiniz, dedi. Benden bir isteðiniz mi
var?

Peygamber Efendimiz yerde yatmakta olan ge-
yiði göstererek:

– Þu hayvancaðýzý serbest býrakýr mýsýn? Onun
henüz emzirdiði yavrularý var.

Avcý hiç tereddüt etmeden cevap verdi:

– Sen nasýl istiyorsan öyle olsun ya Resûlûllah.
Ýste, canýmý dahi uðrunda feda edeyim. Bir geyiðin
sözü mü olur!

Dediði gibi de yaptý. Hemen geyiðin ayaklarý-
ný çözdü. Geyik serbest kaldýðýný anlayýnca ayaða
kalktý. Bir iki silkindikten sonra fýrladý. Yavrularýna
gidiyordu. Peygamber Efendimiz ve avcý, onu göz-
den kayboluncaya dek izlediler.

*   *   *
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ZAFER MÜJDESÝ

Mekke’de Peygamber Efendimize peygam-
berlik görevi veriliþinin beþinci yýlý yaþanýyordu.
Müslümanlar inançlarýndan dolayý müþriklerce sü-
rekli aþaðýlanmaya çalýþýlýyordu. 

Bu sýrada Rumlarla Ýranlýlar savaþa tutuþmuþtu.
O zamanýn en büyük iki devleti birbiriyle kýyasýya
savaþýyordu. 

Müþrikler kendileri gibi putperest olan Ýranlýla-
rýn galip gelmesini istiyorlardý. Sokaklarda bu dü-
þüncelerini sýk sýk dile getiriyor, bir Müslümana rast-
ladýklarýnda ona þöyle diyorlardý:

– Ýranlýlar da bizim gibiler. Biz nasýl taþtan, tah-
tadan ilâhlara tapýyorsak, onlar da ateþe tapýyorlar.

Aðlayan Kütük 7



Fakat Rumlar size benziyor. Onlar da sizin gibi Al-
lah’a inanýyorlar. Göreceksiniz, ateþe tapanlar galip
gelecek!

Müslümanlar sýrf bu yüzden Rumlarýn, Ýranlý-
larý yenmesini istiyordu. 

Fakat Ýranlýlar, Rumlarý darmadaðýn etti. Müs-
lümanlar bu duruma üzüldüler. Öte yandan müþ-
rikler bayram ediyorlardý. Kendileri gibi putperest
olan Ýranlýlarýn galibiyetiyle daha azdýlar. Müslü-
manlara:

– Biz dememiþ miydik, diye takýlmaya baþladýlar.
Ýþte dediðimiz çýktý. Allah’a inanan Hýristiyanlar
yenildi. Ýranlýlar galip geldi. Bizim kardeþlerimiz si-
zin kardeþlerinizi tepeledi. Sizinle savaþsak biz de
sizi tepeleriz!

Onlar bu tür sözleri söylemeye devam ederken
Peygamber Efendimiz Yüce Rabbimizin gönderdi-
ði âyetleri herkese ilân ediyordu:

“Elif lâm mîm. Rumlar yenildi. Araplarýn bu-
lunduðu bölgeye en yakýn bir yerde onlar, birkaç
yýl içinde mutlaka galip gelecekler. Onlarýn bu ye-
nilgilerinden önce de sonra da emir Allah’ýndýr. O
gün mü’minler Allah’ýn yardýmýyla sevineceklerdir.
Allah, dilediðine yardým edip onu galip kýlar. O
çok güçlüdür, çok da merhametlidir.” (Rum sûresi,
1-5. âyetler)
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Bu âyetleri duyan müþrikler iþi iyice azýttýlar.

Çünkü Efendimiz, yenilen Rumlarýn kýsa süre sonra
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toparlanýp Ýranlýlar’ý yeneceðini ilân ediyordu. Bu
nasýl mümkün olabilirdi ki? Çünkü Rumlar periþan
hâldeydiler. Öyle ki Ýran hükümdarý Kisra, Rum
hükümdarýndan dinini býrakýp ateþe tapmasýný isti-
yordu. Rumlarýn durumu o kadar aðýrdý yani. 

Âyetlerde verilen haberin gerçekleþeceðinden
Müslümanlarýn hiç þüphesi yoktu. Onlar Allah’a ve
Peygamberimize inanýyorlardý. 

Hazreti Ebubekir hemen müþriklerin yanýna
gitti. Kendisine alay edercesine bakan müþriklere:

– Allah, sizin gözlerinizi güldürmeyecek, dedi.
Çünkü bizim Peygamberimiz haber verdi. Yemin
ederim ki, Rumlar ateþperest Ýranlýlarý birkaç yýl
içinde mutlaka yenecektir!

Müþrikler kahkahalar atarak karþýlýk verdiler.
Onlarýn bu tavrý Hazreti Ebubekir’i hiç etkilemedi.
O, Kur’ân’da verilen haberin mutlaka gerçekleþece-
ðine gönülden inanýyordu. Bu yüzden Hazreti
Ebubekir’e Sýddîk ünvaný verilmemiþ miydi?

Hazreti Ebubekir’in kendinden emin sözleri
karþýsýnda müþriklerden biri öne çýktý. Bu Übeyy
isminde biriydi. Kaþlarýný çatarak haykýrdý:

– Yalan söylüyorsun! Ne zaman olacak bu?
Haydi bana bir süre ver. Bahse girelim seninle! Var
mýsýn?
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Hazreti Ebubekir hiç tereddüt etmeden bahsi
kabul etti. Üç yýllýðýna anlaþtýlar. Eðer Rumlar üç
yýlda toparlanýp Ýranlýlarý yenerse Übeyy on deve
verecekti. Aksi olursa Hazreti Ebubekir, Übeyy’e
on deve verecekti.

Hazreti Ebubekir, Peygamberimizin yanýna gitti.
Durumu ona haber verdi. Peygamber Efendimiz:

– Süreyi uzat; develeri artýr, dedi. Çünkü Allah’ýn
buyurduðu ve verdiði haber olan “birkaç yýl” üçten
dokuza kadar anlamýna gelmektedir.

Hazreti Ebubekir hemen Übeyy’i buldu. Übeyy
küçümseyen bir eda ile:

– Ne o, dedi. Galiba piþman oldun. 

Hazreti Ebubekir hemen cevap verdi:

– Hayýr! Deve sayýsýný artýrmaya, süreyi de uzat-
maya geldim. Dokuz sene içinde Rumlar, Ýranlýlar’ý
yenecek. Eðer yenemezlerse sana yüz deve verece-
ðim. Var mýsýn?

Übeyy güldü:

– Varým! 

Aradan yýllar geçti. Übeyy dokuzuncu yýlý göre-
meden öldü. Ama varisleri iddiayý devam ettirdiler. 
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Nihayet Rumlarla Ýranlýlar yeniden savaþa tu-
tuþtular. Sonuç, Allah’ýn Kur’ân’da haber verdiði
gibi oldu. Bu defa Rumlar Ýranlýlarý periþan etti. 

Müslümanlar o sýrada seviniyorlardý. Ama se-
vinçlerinin asýl sebebi Rumlarýn galibiyeti deðildi.
Çünkü onlar da Bedir Savaþý’ný kazanmýþlar, müþ-
rikleri maðlup etmiþlerdi. Allah’ýn dediði olmuþ,
müminler Allah’ýn yardýmýyla galip gelmiþlerdi. Bu
apaçýk bir mucizeydi.

Hazreti Ebubekir hemen Übeyy’in vârislerini
buldu. Ýddiayý hatýrlattý. Vârisler yüz deveyi verdiler.

Hazreti Ebubekir develeri aldý. Peygamber Efen-
dimizin yanýna geldi. Hazreti Ebubekir (radýyallahu
anh) müþriklerle bahse giriþtiðinde bu hususta bir
yasak yoktu. Ancak daha sonra inen ayetler ile
Yüce Allah bahis yapmanýn yasak olduðunu bildir-
di. Bunun için Peygamberimiz ona:

– Develeri sadaka olarak daðýt, dedi. 

Hazreti Ebubekir hiç tereddüt etmeden, söyle-
nileni yaptý. 

Bu sýrada müþrikler çifte þaþkýnlýk yaþýyorlardý.
Hem kendileri hem de dindaþlarý olan putperest
Ýranlýlar yenilgiye uðramýþlardý.

*   *   *
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KUTLU MÝSAFÝR

Güneþ ufkun ardýna çekiliyordu. Yamaçlar-
dan esen rüzgâr, taþýdýðý serinlikle birlikte obaya
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doðru yol alýyordu. Az sonra çölün sýcak havasý ye-
rini tatlý bir serinliðe terk edecekti.

Oba sakinleri mutlu bir telâþ içindeydi. Erkek-
ler hayvanlarla uðraþýyordu. 

Her çadýrýn önünde bir ateþ yanýyordu. Du-
mandan genzi yanan bir ihtiyar kýsýk kýsýk öksürdü.
Hemen hemen bütün kadýnlar eþlerine ve çocukla-
rýna yemek hazýrlýyordu. Hepsinin de yüzlerindeki
ifade aynýydý. Dudaklarý çöl güneþiyle kurumuþ,
alýnlarý alabildiðine sertleþmiþti. Elleri de dilim di-
lim nasýr baðlamýþtý. 

Uzaktan iki yolcu gözüktü. Yorgunluk ve aç-
lýktan yürüyecek hâlleri kalmamýþtý. Yönlerini oba-
dan yana çevirdiler. Burada bir çadýra misafir olma-
yý umuyorlardý. Bunlar sevgili Peygamberimiz ve
Hazreti Ebubekir’di.

Peygamberimiz obanýn kýyýsýndaki çadýrý gör-
dü. Gülümseyerek oraya doðru yürümeye baþladý.
Arkadaþý da sessiz sedasýz peþine takýldý.

Ýçeriden bir kadýn çýktý. Bu gülümseyen, dost
canlýsý yolculara þaþkýn þakýn baktý önce. Ýkisini de
daha önce buralarda hiç görmemiþti. Onlarýn yor-
gun ve aç olduklarýný hemen anlamýþtý. Ama karþý-
sýnda duranlar erkekti. Çadýra davet edemezdi. Fa-
kat onlarý aç bir þekilde göndermek de istemiyordu:
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– Ey Allah’ýn kulu, diye seslendi. Ben bir kadýným.
Þu an yanýmda kimsem yoktur. Obamýzýn reisine
giderseniz o sizi aðýrlayacaktýr. 

Peygamberimiz kadýna þefkatle baktý. Sonra
hiçbir þey demeden arkasýný döndü. Beþ on adým
ileriye yürüdü. Dizlerini kýrýp usulca yere oturdu.
Dudaklarý kýpýr kýpýrdý. Hazreti Ebubekir de karþý-
sýna çöktü. 

Bu sýrada bir gürültü koptu. Bir çocuk önüne
kattýðý keçileri aðýla doldurdu. Keçiler su içerlerken
çocuk elindeki asayý duvara dayadý. Çadýrýn önün-
deki kaptan elini yüzünü yýkadý. Kurulanmak için
içeriye girmeye davranýyordu ki iki adamý fark etti.
Merakla onlara bakarken çadýrdaki kadýn dýþarý çýk-
tý. Bir elinde keskin bir býçak vardý. Diðer elini ço-
cuðun omzuna koydu ve:

– Oðlum, dedi. Þu býçaðý al. Ahýrdan besili bir
keçi beðen. Orada dinlenen iki adamýn yanýna git.
Keçiyi kessinler. Hem biz yiyelim hem de kendile-
rini doyuralým.

Çocuk hiç beklemeden býçaðý aldý, kuþaðýna
soktu. Koþarcasýna ahýra daldý. Gözüne kestirdiði
en güzel hayvanýn boynuna yapýþtý. Ensesinden tu-
tarak dýþarýya çýkardý onu. Doðruca Peygamberimi-
zin yanýna geldi:
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– Annem bu keçiyi sizlere ikram ediyor, dedi. Lüt-
fen bunu kesin. Hep birlikte karnýmýzý doyuralým.
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Allah Resûlü çocuða sevgiyle baktý. Sonra ba-
kýþlarýný küçük ahýra çevirdi. Oradaki üç-beþ keçi-
nin, bu yoksul ailenin bütün varlýðý olduðunu anla-
mýþtý. Çocuðun elindeki keçiyi tuttu ve:

– Sen o býçaðý geri götür, dedi. Bana boþ bir kâ-
se getir. 

Zekâsý da gözlerindeki ýþýltý kadar parlak olan
çocuk, nur yüzlü misafirin niyetini anlamýþtý. Kaþ-
larýný hafifçe kaldýrarak boynunu omzuna doðru
büktü ve:

– Bu keçi, yavrusundan ayrýlalý hayli zaman oldu.
Onun sütü yoktur.

Peygamberimiz, baþýný anlamlý anlamlý sallarken
tatlý bir sesle:

– Sen git, dediðimi yap, dedi.

Kâseyi kapmasýyla geri gelmesi bir oldu. Merak
dolu bakýþlarla misafire uzattý. Peygamberimiz kâ-
seyi aldý. Keçinin yanýna geçti. Usulca çömeldi ve
bir eliyle keçinin memelerini sývazladý. 

Bu sýrada kadýn da doðrulmuþ þaþkýn þaþkýn on-
lara bakýyordu. Neler olup bittiðini daha iyi göre-
bilmek için gözlerini alabildiðine açmýþtý. 

Hazreti Ebubekir de olacaklarý merak ediyordu.
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Nefesini tutmuþ büyük bir dikkatle boþ kâseye ba-
kýyordu.

Akþamýn alaca karanlýðýnda kaseye süt dolma-
ya baþladý. Çocuk bir iki adým geriye çekildi. Göz-
lerini kýrpýþtýrarak baktý nur yüzlü misafire. 

Kadýn oðlunun hareketlerinden, tuhaf bir þey-
ler olduðunu anlamýþtý. Bir hamlede yanlarýna gel-
di. Keçinin memelerinden sicim gibi süzülen sütle-
ri görünce hayret ve þaþkýnlýktan küçük dilini yuta-
caktý neredeyse.

Nur yüzlü misafir onlara aldýrmadan keçiyi
saðdý, saðdý. Kâse aðzýna kadar dolunca çocuða
seslendi:

– Al bunu annene ver!

Çocuk bir an tereddüt etti. Misafirin yüzünde-
ki tebessümü görünce kendine geldi. Uzanýp aldý
kâseyi. Heyecandan titreyen ellerine hâkim olmaya
çalýþarak annesine verdi.

Kadýn karþýsýndaki insanlarýn sýradan kiþiler ol-
madýðýný ilk andan itibaren anlamýþtý. Gördüðü bu
olayla onlara karþý saygýsý daha da arttý. Oðlunun
verdiði sütü dudaklarýna götürürken göz ucuyla
misafirleri süzüyordu.
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Peygamberimiz uzatýlan boþ kâseyi aldý ve çocuða:

– Bu keçiyi götür, dedi. Bana baþka bir keçi getir.

Zeytin gözlü çocuk koþtu. Ahýrdan bir keçi ya-
kaladý, getirdi. Nur yüzlü misafir yeniden saðmaya
baþladý. Kâse dolduðunda yanýndaki arkadaþýna
verdi onu. Arkadaþý taze sütü kana kana içti. O an
açlýðýndan eser kalmamýþtý. Þükür ifadeleri arasýnda
boþalan kâseyi yol arkadaþýna geri uzatýrken küçük
çocuk yeniden ahýra doðru koþuyordu. 

Nur yüzlü misafir son keçiyi de saðdý. Aðzýna
kadar dolu olan kâseyi dudaklarýna götürdü. Çocu-
ðun ve annesinin saygý dolu bakýþlarý arasýnda sütü
kana kana içti. Herkes doymuþtu.

Kadýn ve oðlunun kalpleri bu misafirlere pek
ýsýnmýþtý doðrusu. Hemen altlarýna örtü serip min-
derler koydular. Kadýn, misafirlere hizmet ederken
hep ayný kelimelerle hitap ediyordu: 

– Mübarek insan, uðurlu insan…

Allah Resûlü ve Hazreti Ebubekir geceyi orada
geçirdiler. Sabahýn ilk ýþýklarýyla iki arkadaþ yola
koyuldu. Kadýn, oðlunun yanýnda dikilmiþ, misafir-
leri uðurluyordu:

– Yolunuz açýk olsun!
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Misafirlerin gidiþinden sonra kadýnýn çadýrýnda
ve hayvanlarýnda þaþýlacak bir deðiþiklik oldu. Üç-
beþ keçi, kýsa sürede koca bir sürü oldu. Kadýn ve
oðlunun yaþadýðý yoksulluk, Allah’ýn izniyle varlýða;
darlýk, bolluða dönüþtü. Sürüler sürekli çoðalýyor,
çoðalan sürüler sürekli satýlýyordu. Kadýn, yaþadýðý
bereketin sebebini çok iyi biliyordu. Bütün bunlarýn
sebebi o iki kutlu misafirdi. Kadýn hep onu düþünü-
yordu. Acaba kimdi o? Þimdi neredeydi? Hâli vakti
nasýldý? Onu bir daha görmek nasip olacak mýydý?

Kadýn ve oðlu, bir gün ahýrlarýndaki sürüyü çý-
kardýlar. Medine’ye doðru yola koyuldular. Orada
keçileri satacaklardý. Çölün taþýný, kumunu, vaha-
larýný geçtiler. Nihayet Medine’ye vardýlar. Önle-
rindeki koca sürüyle þehrin sokaklarýndan geçiyor-
lardý ki çocuk sevinç içinde annesine seslendi:

– Anne, þuraya bak!

Kadýn saða sola kaçýþan keçileri bir arada tutma
telâþýndaydý. Oðlu bir daha seslendi:

– Anne bak, o mübarek misafirin arkadaþý bu-
rada!

Kadýn bir anda durdu. Heyecanla oðlunun gös-
terdiði yana baktý. Gördüðü manzara karþýsýnda
dondu kaldý âdeta. Önündeki keçileri filan unuttu
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o an. Koþarcasýna yýllar önce misafir ettiði Hazreti
Ebubekir’in yanýna gitti. Yalvarýrcasýna atýldý:

– Ey Allah’ýn kulu, diye inledi. Allah aþkýna
söyle bana! Yýllar önce çadýrýmýza seninle gelen o
mübarek zat kimdi? 

Sürü, almýþ baþýný gidiyordu. Fakat kadýn bun-
larý görecek hâlde deðildi. Hazreti Ebubekir’e:

– O nur yüzlü misafir kimdi, diye tekrar tekrak
soruyordu.

Hazreti Ebubekir kadýný tanýmýþtý. Gülümseye-
rek baktý ona ve:

– Sahiden sen onun kim olduðunu bilmiyor
musun?

Kadýn, özlem dolu bakýþlarýný Hazreti Ebube-
kir’in yüzünden ayýrmaksýzýn:

– Hayýr, dedi. 

Hazreti Ebubekir onun içinde kabaran olaðan
üstü sevgisini fark etmiþti. Hemen söyledi:

– Allah’ýn âlemlere rahmet olarak gönderdiði
sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’dir.
(sallallahu aleyhi vesellem) 

Kadýnýn dili tutulmuþtu âdeta. Öylece kalakaldý.
Sadece:

Aðlayan Kütük 21



– Beni O’na götürür müsün, diyebildi.

Az sonra Kâinatýn Efendisinin huzurundaydýlar.
Peygamber Efendimiz kadýný görür görmez tanýdý.
Hemen ayaða kalktý. Ona iltifatlar etti. Sofra serdi-
rip yemek yedirdi. Sonra çeþit çeþit hediyeler verdi.

Kadýn çok mutluydu. Sanki dünyalar kendisine
baðýþlanmýþtý. Hemen yanýndaki eþyalarýný çýkardý.
Peygamber Efendimize verdi. Peygamber Efendi-
miz kadýnýn büyük bir coþkuyla verdiði hediyeleri
kabul etti. Ama bunun karþýlýðýnda kendisine elbi-
se ve baþka armaðanlar da verdi. Ardýndan da ona
Ýslâmý anlattý. Müslüman olmasýný istedi. 

Kadýn, Sevgili Peygamberimizin sözlerini can
kulaðý ile dinliyordu. Sonra kelime-i þahadet geti-
rerek hemen Müslüman oldu.

Kadýn, oðluyla birlikte obasýna dönerken hep
ayný cümleyi tekrar edip duruyordu:

– Eþhedü enlâ ilâhe illâllah ve eþhedü enne mu-
hammeden abduhü veresûlühü

Onun için asýl hayat bundan sonra baþlýyordu
artýk. Peygamber Efendimiz sadece misafir olarak
gittiði evi deðil, ömrünün de bereketlenmesine ve-
sile olmuþtu. Ta sonsuza kadar…

*   *   *
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GÖKYÜZÜNDEKÝ MUCÝZE

Akþamýn serinliði Arap Yarýmadasý’ný yavaþ
yavaþ sarmaktaydý. Tepeler, kýzýl bir göðün altýnda
sýrlý bir görünüme bürünmüþtü. Dolunay, ufuktan
usul usul gözükmeye baþlamýþtý. 

Mekke’de bir grup insan yerden hafif yüksek
bir köþkte sohbet ediyordu. Gülüþmelerinden çok
neþeli olduklarý hemen anlaþýlýyordu. Söz, döndü
dolaþtý sayýlarý hýzla artan Müslümanlara geldi. Ka-
lýnca bir minder üzerinde oturan adamýn yüzü bu-
ruþuverdi. Elindeki içki tasýný hýþýmla köþkten aþaðý
fýrlatýrken:

– Bunlarý durdurmak için plânlara ihtiyacýmýz
var, diye söylendi. Yoksa çok yakýn bir zamanda
Mekke’de azýnlýkta kalacaðýz. Baksanýza Muham-
med’in etrafýndakiler her geçen gün çoðalýyor. 

Aðlayan Kütük 23



Yanýndaki adam en ez onun kadar içi kin ve
nefret doluydu. Elindeki ucu püsküllü deðneði ha-
fif hafif salladý ve:
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– Onlara ne kadar iþkence yapsak da bugüne
kadar bir sonuç alamadýk, dedi. 

Yapacaðýmýz plân çok daha etkili bir þey olmalý.
Öyle ki Müslümanlar yeniden dinimize girsinler.
Muhammed’i terk etsinler.

Az önce konuþan adam dudak bükerek sordu:

– Ey Ebul Hakem, sen akýllý bir adamsýn. Ne
yapalým, bir fikrin var mý?

Kendisine soru yöneltilen adam þöyle bir geriye
yaslandý. Ufka doðru baktý dalgýn gözlerle. Bu Pey-
gamberimize düþmanlýðýyla tanýnan Ebu Cehil’den
baþkasý deðildi. Her ne kadar asýl adý Ömer olsa da
Peygamber Efendimiz ona “Cahillerin Babasý” anla-
mýna gelen Ebu Cehil lâkabýný layýk görmüþtü. Öy-
le ya, gözü önünde mucizeler gerçekleþirken Allah’ý
tanýmayan insandan daha cahil biri olabilir miydi? 

Uzun süren bir sessizlikten sonra adam sorusu-
nu tekrarladý:

– Ebul Hakem, daldýn. Ne düþünüyorsun?

Ebu Cehil berrak gökyüzünde asýlý duran dolu-
naya bakýyordu. Parmaðýný usulca kaldýrdý ve:

– Þunu görüyor musunuz, diye sordu.

Adamlar gösterilen yana merakla baþlarýný çe-
virdiler. Ebu Cehil konuþmasýný sürdürdü:
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– Muhammed, bir peygamber olduðunu çevre-
sindeki insanlara anlatýrken mucizelerden de fayda-
landý. Ýnanmasý güç olaylar meydana getirerek in-
sanlarý ikna etti. Þimdi ondan öyle bir þey yapmasý-
ný isteyeceðiz ki pes etmek zorunda kalacak.

Adamlar þaþkýn bakýþlarýný Ebu Cehil’in sinsice
gülümseyen yüzüne diktiler. Biri sabýrsýzlýkla atýldý:

– Söylesene, nasýl olacak bu?

Ebu Cehil bir kahkaha attý:

– Tabi ki þu gösterdiðim dolunayla, diye cevap
verdi.

Kimse bu sözlerden bir þey anlamamýþtý. Bir-
birlerine bakýþtýlar. Bu sýrada Ebu Cehil içkisinden
bir yudum daha aldý. Elinin tersiyle dudaklarýný si-
lerken plânýný anlatmaya baþladý:

– Þimdi hep birlikte Muhammed’in yanýna gi-
deceðiz. Herkesin gözü önünde ondan dolunayý iki
parçaya ayýrmasýný isteyeceðiz. Eðer bunu yaparsa
kendisine inanacaðýmýzý söyleyeceðiz. 

Adamlar bu plân karþýsýnda bir tuhaf olmuþlardý.
Hiçbiri tek kelime edemedi. Ebu Cehil yine bir
kahkaha koyuverdi ve:

– Haydi, dedi. Daha ne duruyorsunuz? Muham-
med’in yanýna gidiyoruz!
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Hep birlikte kalktýlar.

Bu sýrada oradan kilometrelerce uzakta, Hindis-
tan’da vakit geceye yaklaþýyordu. Dhar þehrinin
kralý Raja Bjoh her zaman yaptýðý gibi bilginlerle
sohbet ediyordu. Çok geçmeden herkes daðýldý. Ge-
ride sadece Kral Raja kalmýþtý. Raja bir süre ne ya-
pacaðýný düþündü. Bir þeye karar veremedi. Anla-
mýný bilmediði bir sýkýntý içerisindeydi. Kalktý, yor-
gun adýmlarla sarayýn balkonuna çýktý. Serin rüzgâ-
ra göðsünü verip derin bir nefes aldý. Sonra karanlý-
ðýn kucaðýndaki Dhar þehrini seyretmeye baþladý.

Hava son derecede berraktý. Yýldýzlar çok net
gözüküyordu. Kral Raja, yýldýzlar arasýnda parlayan
dolunaya hayranlýkla baktý. Gönlündeki sýkýntý bi-
raz olsun hafiflemiþti.

Kral Raja tam odasýna dönmeye karar vermiþti
ki gördüðü manzara karþýsýnda donup kaldý. Fal ta-
þý gibi açýlmýþ gözleri dolunaya dikilmiþ kalmýþtý. 

Dolunay sanki bir býçakla kesilmiþ gibi ikiye ay-
rýlýyordu. Kýsa sürede iki yarým ay hâline dönüver-
di. Sonra parçalar yavaþça bir birinden uzaklaþmaya
baþladý. Aralarýndaki mesafe epeyce açýlmýþtý. Kral
Raja’nýn beti benzi attý. Yüzünün her yanýný saran
korku ifadesi, vücudunu titretmeye baþlamýþtý.
Yoksa dünyanýn sonu mu gelmiþti?
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Bu sýrada ayýn parçalarý yeniden hareketlenmiþti.

Parçalar birbirlerine doðru yaklaþýyorlardý. Az sonra
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dolunay yeniden eski hâlini almýþtý. Sanki hiçbir þey
olmamýþ gibi yusyuvarlak ve pasparlak duruyordu.

Kral Raja koþarak içeriye girdi. Adamlarýný gön-
derip bilginleri geri çaðýrdý. Bilginler geldiklerinde
olup biteni onlara anlattý. Herkes þaþkýnlýk içindey-
di. Bu, görülmüþ, duymuþ þey deðildi. Kimse Kral
Raja’ya bu konu hakkýnda bir açýklama yapamadý. 

Kral Raja bildiklerini hatýrlamaya çalýþtý. Bu,
mutlaka önemli bir olayýn habercisiydi. Acaba ne
olabilirdi? Sonunda adamlarýný bu konuyu araþtýr-
malarý için görevlendirdi. Bir grup Hindistanlý he-
men Arabistan’a doðru yola çýktý.

Bu sýrada Mekke’de Ebu Cehil ve arkadaþlarý da
þaþkýnlýk içindeydiler. Gökyüzündeki mucizeye
bütün ayrýntýlarýyla þahit olmuþlardý. Az önce “Ey
Muhammed, madem peygamber olduðunu söylü-
yorsun, o hâlde ayý ikiye ayýr da görelim!” diyen
aðýzlarýndan tek kelime çýkmýyordu. 

Çünkü Peygamberimiz mubarek iþaret parma-
ðýný dolunaya doðru uzatmýþ, ayýn üzerine bir elif
harfi çizer gibi yukarýdan aþaðýya indirmiþti. Bu iþa-
retin ardýndan da ay iki parçaya ayrýlývermiþti. Pey-
gamber Efendimiz bu muhteþem mucize karþýsýnda
yanýndaki sahabilerine:
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– Þahit olun, þahit olun, þahit olun, demiþti. 

Müþriklerden kendini ilk toparlayan Ebu Cehil
oldu. Cahilliðini inadýyla birleþtirip:

– Ebu Talip’in yetiminin sihri semayý da etkile-
di, deyiverdi. 

Diyecek baþka bir þey bulamamýþtý. Çünkü “Ya
Muhammed, bu olay apaçýk bir mucizedir. Tamam,
ben sana inandým.” demeyi gururuna yedirememiþti.
Oysa eðer ay iki parçaya bölünürse Peygamberimize
iman edeceðini söylemiþti. Ancak o boþ gururu
yüzünden iman nimetinden mahrum kaldý.

Orada bulunan bir baþka müþrik araya girdi ve:

– Yoldan gelen kervanlardan bu olaya þahit olan
var mýymýþ, bir araþtýralým, dedi. 

Bir süre sonra kervanlar Mekke’ye girmeye baþ-
lamýþlardý. Müþrikler kervandakilere heyecanla yol-
da sýradýþý bir olaya rastlayýp rastlamadýklarýný sor-
dular. Onlar da ayý iki parça hâlinde gördüklerini
söylediler.

Bütün bunlara raðmen inatlarýndan dönmediler.
“Bu bir sihirdir!” deyip durdular. Bunun üzerine
Yüce Rabbimiz, Kamer sûresinin üçüncü âyetini
indirdi:

“Onlar bir mucize görseler, ‘bir sihirdir’ deyip
yalan söylerler, nefislerine uyarlar.”
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Aradan epeyce bir zaman geçmiþti. Mekke’ye
bir gurup Hindistanlý geldi. Doðruca Peygamber
Efendimizin huzuruna çýktýlar. Olaný biteni anlattý-
lar. Peygamberimiz onlarý güler yüzle dinledi. Ar-
dýndan da olayý ve sebebini açýkladý. Allah’tan ve
Ýslâm’dan bahsetti. Onlara Ýslâmý teblið etti! 

Adamlar, Peygamber Efendimizden çok etkilen-
miþlerdi. Bir süre sonra heyecan içinde gerisin geriye
Hindistan’a döndüler. Gördüklerini, duyduklarýný
Kral Raja’ya bir bir anlattýlar. Raja onlarý can kula-
ðýyla dinledi ve sonunda:

– Ben zaten tahmin etmiþtim, dedi. Bu olay
böylesine önemli bir þeyin habercisiydi.

Ardýndan da gözyaþlarý içinde Müslüman oldu.
Artýk Allah’a ve O’nun Sevgili Peygamberine inaný-
yordu. Müslüman olduðunu hemen halkýna duyurdu. 

Krallarýný çok seven Dharlýlar hiç tereddüt et-
meden Ýslâma girdiler. Raja Bjoh ve halký, Peygam-
berimizden kilometrelerce uzakta da olsa doðruyu
bulmuþtu artýk. Dhar’da gönüller huzur içindeydi. 

Oysa Mekke’de, Ebu Cehil ve arkadaþlarý bu-
runlarýnýn ucundaki gerçekleri görmemek için Ýslâm
güneþine gözlerini kapamaya devam ediyorlardý.
Hâlbuki gözlerini güneþe karþý yumanlar, sadece
kendi hayatlarýný karartýrlardý.
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EL DEÐÝRMENÝ

Sahabiler namazlarýný kýlmýþlardý. Kimi mes-
citte arkadaþýyla sohbet ediyor, kimi de evine ya da
iþinin baþýna dönüyordu. Herkesin gönlü huzur do-
luydu. 

Kalabalýðýn arasýndan biri sýyrýldý. Gülümseyen
bir yüzü olmasýna raðmen gözlerinde baþka bir ha-
va vardý. Etrafý göremeyecek kadar dalgýndý. Yü-
rürken ayaklarý yerden kalkmýyor, âdeta sürünü-
yordu. 

Kýyafetinden adamýn çok yoksul olduðu anlaþý-
lýyordu. Ýsteksiz adýmlarla yürüyordu.

Sokaðýn baþýna gelince durdu. Evine gidip git-
memekte tereddüt etti. 
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Karýsýnýn ýzdýrap dolu bakýþlarý geldi gözlerinin

önüne. Sonra evlâtlarýnýn açlýkla acýya bürünmüþ
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feryatlarý çýnlattý kulaklarýný. Bu iki hayal onu eve
girmekle girmemek arasýnda bocalatýyordu.

Gözlerindeki ümit ýþýðýnýn alevi hiç sönmemiþti
o güne kadar. Çok aç olmasýna raðmen kimseye
derdini açamamýþtý. 

Ellerini açýp dua etti. Dileði, ailesinin yaþadýðý
geçim sýkýntýsýnýn sona ermesiydi. Kimseye muhtaç
olmadan karýnlarýnýn doymasýydý. 

Küçülen gözlerini evinin kapýsýna dikti. Sakin
sakin yürümeye baþladý. 

Kapý açýldý. Kadýn, önce kocasýnýn ellerine baktý.
Yarý kapalý ve boþ avuçlarý görünce gözlerini çok
sevdiði eþinin yüzünde gezdirdi. Belli ki kocasýnýn
yiyecek bir þeyler getirmesini ummuþtu. Fakat öy-
le olmadýðý ortadaydý. O da kocasý gibi gülümse-
meye çabaladý. Fakat yapamadý. Yutkunarak baþýný
odanýn bir köþesinde oynayan yavrularýna çevirdi. 

Çocuklar açtý. O ana kadar annelerine bir lok-
ma yemek için yalvar yakar olmuþlardý. Fakat elde
avuçta bir þey olmadýðýný onlar da biliyordu. Kadýn,
gözyaþlarý içinde ciðerparelerini oyalamýþ, onlara aç-
lýklarýný unutturmaya çalýþmýþtý. 

Sahabi, çocuklarýnýn zayýflamýþ bedenlerini gözle-
ri dola dola seyretti bir süre. Ýçeriye girmeye, onlarý
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ümitlendirmeye cesaret edemedi. Gerisin geriye dön-
dü, yeniden sokaklarda çaresizce yürümeye baþladý.
Nereye gittiðini kendisi de bilmiyordu. Etrafýnda
evler yoktu artýk. Önünde upuzun bir çöl vardý. 

Annenin de kimseden bir þey istemeye dili var-
mýyordu. Nasýl olsa Yüce Allah “Rýzýk benim taah-
hüdüm altýndadýr.” demiþti ya. Öyleyse er veya geç
O’nun vadettiði rýzýk kendilerine ulaþacaktý. Açlýk-
tan hiç kimsenin ölmeyeceðine bütün kalbiyle ina-
nýyordu kadýn. Sürekli dua ediyor ve sabrediyordu.

Çocuklarý açlýktan kývranmaya baþlayýnca anne
ne yapacaðýný bilemedi. Býçak kemiðe dayanmýþtý
sanki. Acýyla doðruldu. Çaresizliðini evlâtlarýna bel-
li etmeden gözyaþlarýný sildi. Çocuklarýna gülümse-
yerek:

– Sabredin biraz daha, dedi. Þimdi deðirmeni
kurup çevireceðim. Tandýrý da hurma dallarýyla bir
güzel yakacaðým. 

Çocuklarýn aðýzlarýndan mutluluk çýðlýklarý, boþ
odanýn duvarlarýnda yankýlandý. Kadýn, onlarýn du-
yamayacaðý bir sesle mýrýldanarak dýþarýya çýktý:

– Belki komþular yiyeceðimizin olmadýðýný fark
ederler de bize bir þeyler getirirler.
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Kuru hurma dallarý buldu. Yavaþ davranýp va-
kit geçirmeye çalýþarak onlarý tandýra doldurdu.
Dallarý tutuþturdu. Ateþin karþýsýnda bir süre öyle-
ce kaldý. Orada piþecek ekmeklerin hayalini kurdu.
Nar gibi kýzarmýþ olan ekmekleri tandýrdan alýp ev-
lâtlarýna paylaþtýrdýðýný düþündü. Fakat görünen
tek þey yanan dallardan yükselen alevlerdi. 

Anne tandýrýn karþýsýndan kalktý, içeriye girdi.
Büyük bir neþeyle yeniden oyuna dalan yavrularý-
nýn arasýndan geçti. Kenardan bir peþtamal alýp ye-
re serdi. Aylardan beri bir buðday tanesi bile öðüt-
memiþ olan deðirmeni kurmaya baþladý. Bunu ya-
parken göz ucuyla çocuklarýný izliyordu. Onlarýn o
mutlu hâllerini olabildiðince uzatabilmek için elini
yavaþ tutuyordu. Ama ne kadar yavaþ davransa da
yaptýðý iþ iki yuvarlak taþý üst üste koymaktan iba-
retti. Çok geçmeden iþ bitmiþti. 

Kadýn elini deðirmen taþýnýn üzerindeki sopaya
koydu. Taþýn üzerindeki deliðe bakarken daldý gitti
yine. Bir yandan da deðirmeni çevirip duruyordu.
Çocuklarýn “yemek” feryatlarýyla kendine geldi. Tu-
haf tuhaf baktý onlarýn yüzüne. Hepsi de kendisin-
den bir þeyler yapmasýný bekliyordu. Kadýn “Þimdi
ne yapacaðým?” diye düþünürken kapý vuruldu.
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Heyecanla doðruldu. Apar topar açtý kapýyý. Gelen,
kocasýydý. Yarý açýk ellerinde yine ayný boþluk, yü-
zünde de ayný çaresizlik vardý. Bir süre bakýþtýlar.
Sahabi Efendimiz yiyecek bir þeyler bulamadýðýný
söyleyecekti ki yüzü birdenbire deðiþiverdi. Gözle-
rini alabildiðine açtý, karýsýnýn omuzlarý üzerinden
içeriye baktý. Ayný anda:

– Bu deðirmen sesi de ne, dedi. Ne öðütüyorsu-
nuz?

Kadýn kocasýnýn ne demeye çalýþtýðýný anlamaya
çalýþýrken kulaðýna gelen sesle geriye döndü. Gördü-
ðü manzara karþýsýnda az kalsýn küçük dilini yuta-
caktý. Deðirmen kendi baþýna usul usul dönüyordu.

Ýkisi þaþkýn vaziyette donup kalmýþlardý. El de-
ðirmeninin taþlarý arasýndan ince ince un dökülü-
yordu peþtamalýn üzerine. 

Karý koca þaþkýn þaþkýn birbirlerine bakýþtýlar.
Sonra gözlerini etraflarýnda bulunan kaplara çevir-
diler. O an þaþkýnlýklarý daha da arttý. Evdeki bütün
kaplar aðzýna kadar unla doluydu. Sahabi Efendi-
miz ve hanýmý, olaný biteni anlamaya çabalýyorlardý
ki burunlarýna sýcak ekmek kokusu geldi. Kadýn bir
solukta kapýdan dýþarýya fýrladý. Doðruca tandýrýn
baþýna geldi. Faltaþý gibi açýlmýþ gözlerle dondu kaldý 
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âdeta. Tandýr kýzarmýþ ekmeklerle doluydu. Bunlar

öyle güzel kokuyor, öyle güzel görünüyorlardý ki…
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Sahabi Efendimiz ve hanýmý ellerini açýp Allah’a
þükrettiler. Bu, “Rýzýk benim taahhüdüm altýnda-
dýr.” diyen Yüce Allah’ýn apaçýk bir ikramýydý iþte.
O kendine gönülden inananlarýn her zaman yanýnda
olmuþtu. Çaresiz kullarýnýn derdine daima derman
vermiþti. Hiçbir kulunu terk etmemiþti, yüzüstü bý-
rakmamýþtý.

Kadýn tandýrdaki ekmekleri aldý. Yavrularýnýn
yanýna vardý. Hep birlikte karýnlarýný bir güzel do-
yurdular. Çocuklar çok mutluydular. Günlerdir gu-
ruldayan mideleri artýk susmuþtu. Sahabi Efendimiz
ve hanýmý gözyaþlarý içinde onlarýn mutluluðuna
ortak oldu. 

Bir süre sonra kalkýp ortalýðý toparladýlar. Un
koyacak kap kalmamýþtý. Deðirmeni temizleyip kal-
dýrdýlar. 

Sahabi Efendimiz hemen evinden çýktý. Peygam-
ber Efendimizin huzuruna vardý. Olaný biteni soluk
soluða anlatmaya baþladý. Bu sýrada Sevgili Pey-
gamberimiz gülümseyerek kendisini izliyordu. Sa-
habi Efendimiz sözlerini bitirince ona:

– Peki, deðirmen ne oldu, diye sordu.

Sahabi Efendimiz:

– Temizleyip kaldýrdým, diye cevap verdi. 
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Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz ona þöyle
dedi:

– Eðer öyle yapmasaydýnýz, o deðirmen ben ha-
yatta olduðum sürece sizin için sürekli döner, buð-
day öðütürdü!

Sahabi Efendimiz o an biraz duraksadý. Sevgiy-
le baktý Peygamberimizin nurlu yüzüne. Sonra ora-
dan ayrýldý. Yine evine, karýsýna, çocuklarýna gidi-
yordu. Fakat bu defa adýmlarý küçük ve isteksiz de-
ðildi. Ayaklarý da yerde sürünmüyordu artýk. Bir-
kaç saat önceki hâlsizliðinden eser kalmamýþtý. De-
ðiþmeyen tek yaný, gözlerindeki ümit ýþýðýyla yü-
zündeki gülümsemesiydi.

*   *   *
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BEREKETLENEN TOPRAKLAR

Ýslâm ordusu, baþlarýnda Peygamber Efendi-
miz olduðu hâlde ilerliyordu. Hava sýcaktý. Ýnsan-
lar yorgundu. Fakat kimsenin aklýna durup dinlen-
mek gelmiyordu. Herkes, bir an önce hedefe ulaþma
düþüncesindeydi. 

Fakat orduda su sýkýntýsý baþlamýþtý. Develer
uzun süre susuzluða dayanabiliyordu, ama atlar o
kadar dayanýklý deðildi. Ýnsanlar da çok susamýþlar-
dý. Sadece içmek için deðil, abdest almak ve temiz-
lik yapmak için de suya ihtiyaçlarý vardý.

Peygamber Efendimiz ordunun bu sýkýntýsýný
görünce müjdeyi verdi:
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– Ýnþallah yarýn Tebük Kaynaðý’na varýrsýnýz. 

Sahabilerin yüreðini bir seviç kapladý. Peygam-
ber Efendimiz:

– Ýçinizden kim oraya varýrsa ben gelene kadar
suya dokunmasýn, dedi.

Gerçekten de söylenen vakitte Tebük Kayna-
ðý’na vardýlar. Kaynaðýn suyu çok azdý. Ancak bir
ip kalýnlýðýnda akýyordu. Bu kadarcýk su, koca or-
duya nasýl yetecekti ki?

Ýki kiþi sabredemedi. Peygamberimiz gelmeden
sudan içtiler. Bunlarýn dýþýnda hiç kimse elini suya
sürmedi. Alabildiðine susuz olmalarýna raðmen bir
damla bile içmediler. Oturup etrafý seyrederek Pey-
gamber Efendimizi beklemeye baþladýlar.

Burasý çorak bir yerdi. Üç beþ cýlýz bitkiden
baþka yeþil bir þey göze çarpmýyordu. Toprak çatla-
mýþ, kumlaþmýþtý. 

Nihayet gerilerden Peygamber Efendimiz çýka-
geldi. Çeþmenin suyuna þöyle bir baktý ve o iki ada-
ma dönerek:

– Bu suya dokundunuz mu, diye sordu.

Adamlar suçluluk duygusu içinde:

– Evet, diye cevap verdiler.
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Sözünün dinlenmemiþ olmasý karþýsýnda Pey-

gamber Efendimizin caný sýkýldý. 
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Birkaç sahabi koþup bir kap buldu. Avuçlarýyla
suyu kapta biriktirdiler. Kabý, Peygamberimize ver-
diler. 

Sevgili Peygamberimiz elini ve yüzünü bu suy-
la yýkadý. Sonra kaptaki suyu kaynaða döktü. 

O an herkesi hayrete düþüren bir olay yaþandý.
Kaynaðýn suyu hýzla çoðalmaya ve kýsa sürede gü-
rül gürül akmaya baþladý.

Sahabiler sevinç içindeydiler. Bir mucizeye þahit
olmuþlardý. 

Herkes kabýný suyla doldurdu. Hayvanlar su-
landý. 

Peygamber Efendimiz çevreye bir göz attý. Ço-
rak topraklarý görünce yanýndaki sahabilerden Haz-
reti Muaz’a:

– Ey Muaz, dedi. Eðer o güne kadar yaþarsan,
buralarýn bahçelerle dolduðunu göreceksin, buyur-
du.

Ordu yeniden harekete geçti. Herhangi bir düþ-
manla karþýlaþmayýnca Medine’ye döndüler. 

Aradan yýllar geçti. Muaz’ýn yolu bir gün Te-
bük Kaynaðý’nýn yanýndan geçiyordu. Oraya gelin-
ce Peygamber Efendimizin sözünü hatýrladý.
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Muaz çevresine þöyle bir baktý. Her yer yemye-
þildi. Sýra sýra bahçeler Peygamberimizin sözlerini
tasdik eder gibiydiler. Yýllar öncesinin çorak top-
raklarý, bu gün Tebük suyuyla dirilmiþti sanki. Her
yerden yeþil yeþil hayat fýþkýrýyordu. 

Muaz’ýn o an gözleri dolu dolu oluverdi. Çünkü
Tebük kaynaðýnýn baþýnda þahit olduðu ikinci mu-
cizeydi bu.

*   *   *
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ÇIKIÞ YOLU

Rüzgâr, þehrin sokaklarý arasýnda tatlý tatlý
esiyordu. Bazen önünde bulduðu kuru otlarý sürük-
lüyor bazen de yerdeki tozlarý saða sola savuruyordu.

Bu evlerde yaþayanlar gerçekten de çok mutlu
insanlardý. Gönüllerinde dünya adýna bir tasa taþý-
mýyorlardý. Çünkü Allah’ýn âlemlere rahmet olarak
gönderdiði Yüce Nebi Hazreti Muhammed (sal-
lahu aleyhi vesellem) kendi aralarýnda yaþýyordu.
Onun için çok talihliydiler. 
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Rahmet Peygamberi onlara kurtuluþa giden yo-
lu göstermiþti. Onlar da hemen o kutlu insanýn çev-
resinde kümelenivermiþlerdi. O andan sonra her
þeylerini Allah ve Resûlü yolunda feda etmeye ha-
zýrdýlar. Tek düþünceleri vardý hepsinin; o da Allah’a
lâyýkýyla kul olabilmekti. Bu düþüncelerle yatýp
kalkýyorlardý. Ýþlerine giderken O’nun rýzasýný ka-
zanma amacýyla yola çýkýyorlardý hep. Kazançlarýný
yine O’nun yolunda harcýyorlardý. 

Yalnýz bir ev vardý ki içinde bulunanlar, mutlu-
luðu hüzünle birlikte yaþýyordu. Bunlar az önce ge-
len bir haberle gözyaþlarýna boðulmuþlardý. O ne
yürek yakan bir haberdi öyle:

– Mâlik, oðlun Avf esir düþtü!

Biricik evlâtlarýnýn müþriklerin eline düþüþüyle
anne babanýn da yüreðine bir kor düþüvermiþti.
Anne aðladý içli içli, baba diþlerini ve yumruklarýný
sýkýp dayanmaya çalýþtý. Acýlý baba nihayet dayana-
madý. Kapýyý çarpýp dýþarýya çýktý. Sessizliðin hâkim
olduðu sokaklarý hýzla geçti. Her derde deva olan
Gül Yüzlü Nebi’ye gidiyordu. Hâlini ona anlatýp
karþýsýnda boyun bükecekti. Nihayet Sevgili Pey-
gamberimizin huzuruna vardý. Hüzünle sevgiyi ka-
rýþtýrýp öylece baktý O’nun nur yüzüne. Bir iki yut-
kunduktan sonra:
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– Ya Resûlûllah, diye inledi. Oðlum Avf esir

düþtü!

Peygamber Efendimizin Mucizeleri48



Sevgili Peygamberimiz güneþlerden daha ay-
dýnlýk bakýþlarýyla süzdü Mâlik’i. O da mahzundu.
O, Avf’ýn acýsýyla birlikte babasý Mâlik’in de acýsýný
yaþýyordu:

– Sabret! Allah, Avf’a bir çýkýþ yolu yaratacak-
týr, dedi Peygamberimiz.

Mâlik derin bir soluk aldý. Ýçinde kopan endiþe
kasýrgasý bir anda duruluverdi. Tam bir teslimiyet
içinde baktý Sevgili Peygamberimize. Âlemlere rah-
met olan Sevgili Peygamberimiz oðluna þu haberi
göndermesini istedi:

– Ona, Allah Resûlü çokça “Lâ havle ve lâ kuvve-
te illâ billâh” demeni emrediyor, diye haber gönder.

Mâlik koþa koþa eve geldi. Olup biteni karýsýna
anlattý. Sonra hizmetçiyi gönderip güvendiði birini
yanýna çaðýrttý. Ona, Allah Resûlünün sözlerini
Avf’a iletmesini söyledi. 

Adam hemen yola çýktý. Gece demedi, gündüz
demedi yürüdü. Daðlarý, tepeleri, sýcak çöl kumlarý-
ný aþtý. Sonunda kimseye görünmeden Avf’a ulaþtý.

Avf periþan bir hâldeydi. Müþrikler ona hiç acýma-
dan eziyet etmiþlerdi. Vücudunda derman kalmayýn-
ca da deriden yapýlma sýrýmlarla sýkýca baðlamýþlardý.
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Haberci, bir fýrsatýný bulup onun kulaðýna Kutlu
Nebinin sözlerini fýsýldayýverdi:

– Allah Resûlü çokça “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ
billâh” demeni emrediyor!

Afv, sanki ölüymüþ de dirilivermiþ gibi oldu bu
haberle. Kalbi Allah’a imanla yeniden coþmaya
baþladý. Göðsünü sýký sýkýya saran sýrýmlara raðmen
derince bir nefes aldý. Ciðerini havayla doldurup
Peygamber tavsiyesi cümleyi söyleyiverdi:

– Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh!

Gönlü kanatlanmýþtý âdeta. Yüce Mevlânýn güç
ve kudretini düþündü. Bir daha, bir daha söyledi bu
cümleyi:

– Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh! Lâ havle ve
lâ kuvvete illâ billâh!

Haberci, onu o hâlde býrakýp çoktan geri dön-
mek için yola koyulmuþtu bile. 

Vardý, durumu Mâlik’e bildirdi. Yüreði hasret-
le yanan baba evine çekildi. Karýsýyla birlikte evlât-
larýnýn kurtuluþu için dualarýna devam ettiler. 

Avf durmadan ayný cümleyi söylüyordu. Söyle-
dikçe coþuyor, coþtukça söylüyordu. Bir an geldi ki
göðsünü saran sýrýmlar gerildi. Çýt çýt çözülmeye
baþladý. Çok geçmeden bütün sýrýmlar ayaklarýnýn
dibindeydi. 
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Avf bu durumu görünce Yüce Mevlanýn kudre-
ti karþýsýnda þükretti. Hemen kaçtý oradan. Karþýsý-
na müþriklerin diþi develeri çýktý. Hiç beklemeden
birine atladýðý gibi yola düþtü. Uça ese giderken di-
linde hep ayný cümle vardý:

– Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh! 

Bir an durdu. Hemen ilerisinde otlayan devele-
re baktý. Koca bir sürüydü bu. 

Hepsi de kendisine zulmedenlere aitti. Ýçinden
gelen bir hisle develere seslendi. Hayvanlar baþlarýný
kaldýrýp Avf’a baktýlar. Sonra bir araya geliverdiler.
Peþpeþe dizilip yürümeye baþladýlar. Avf hemen on-
larý önüne kattý, sürmeye baþladý. 

Saatlerce yol aldý. Açlýk, susuzluk, yorgunluk
umurunda bile deðildi. Soluk soluða özgürlüðe,
annesine, babasýna koþuyordu. Uðruna her þeyini
fedaya hazýr olduðu Efendisi Hazreti Muhammed’e
gidiyordu.

Sonunda memleketine vardý. Develeri evinin
önünde durdurdu. Anne babasýna seslendi. O an
gözleri yaþlý, iki büklüm dua eden Mâlik heyecanla
ayaða fýrladý. Kapýya doðru koþarken sevinç içinde
haykýrýyordu:

– Kâbenin Rabbine yemin ederim ki bu Avf’ýn
sesi!
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Hasretten bir hâl olmuþ anne de dýþarýya çýktý.

Mâlik’le birlikte develerin arasýndan oðluna doðru
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koþtu. Avf gülümsüyordu. Sarmaþ dolaþ oldular. Bir
ara annesi, Avf’ýn vücudundaki sýrým izlerini fark
etti. Ayný anda acýyla haykýrmaya baþladý:

– Vaaay! Ne fena olmuþ! Neler yapmýþlar sana
böyle oðlum?

Avf aldýrmadý yaralarýna. Ona bu yaralar artýk
acý vermiyordu. Hürriyet bütün sýkýntýlarýný, yor-
gunluðunu alývermiþti! Yüzünden eksik olmayan
bir gülümsemeyle olup biteni babasýna anlattý.

Mâlik oðlunun koluna girdi. Hizmetçinin yar-
dýmýyla develeri de önüne katýp Peygamber Efendi-
mizin yanýna vardý. Yaþananlarý bir bir anlattý. Pey-
gamber Efendimiz develere baktý ve Mâlik’e dönüp:

– Bu develeri istediðin þekilde kullan, dedi.
Kendi develerine ne yapýyorsan bunlara da onu yap.

Bu hadise üzerine Yüce Mevlâmýz, Talâk sûresi-
nin þu âyetini indirdi:

“Kim Allah’tan korkarsa (Allah) ona bir çýkýþ
yolu yaratýr. Onu hatýr ve hayale gelmeyecek bir
yönden rýzýklandýrýr. Kim Allah’a güvenip dayanýrsa,
O kendisine yeter.”

Mâlik ve Avf çok mutluydular. Bir kere daha Pey-
gamber Efendimizin mucizesine ve Allah’ýn kudreti-
ne þahit olmuþlardý. Üstelik kendi haklarýnda bir âyet
inmiþti. Bundan daha büyük bir þeref olabilir miydi?
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ZEHÝRLÝ KEÇÝ

Hayber Kalesi fethedilmiþ, Ýslâm’ýn güzellik-
leri bu beldenin insanlarýna da ulaþtýrýlmýþtý. Saha-
bi Efendilerimiz rastladýklarý herkese dinimizi anla-
týyordu. Halk, Peygamber Efendimiz ve etrafýnda-
kilerin yaþantýlarýndaki güzelliklere büyük bir ilgi
duyuyordu. 

Peygamber Efendimiz, belde sakinlerinin huzu-
runu saðlamak için elinden ne geliyorsa yapýyordu.
Kimsenin zerre kadar bile olsa haksýzlýða uðra-
masýna müsaade etmiyordu. Arkadaþlarýndan hep
halka iyi davranmalarýný istiyordu. 
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Bir kadýn vardý ki Hayber’in Müslümanlarýn eli-

ne geçmesine tahammül edememiþti. Hele Efendimiz
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ve sahabilerin adaleti karþýsýnda onlara sevgi duy-
maya baþlayan halký görünce iyice öfkelenmiþti. Bu
duruma engel olmanýn yollarýný düþünmeye baþla-
dý. Yoksa insanlar bir bir Ýslâma girecekti. 

Düþünceli düþünceli gezinirken gözü avludaki
keçiye takýldý. Bu besili, güzel bir hayvandý. Bir sü-
re onu seyretti. Sonra bir anda ayaða fýrlayýp keçi-
ye doðru koþtu. Hayvaný elleriyle þöyle bir yokladý
ve:

– Hýmm, diye mýrýldandý. Seni kesme vakti gel-
miþ de geçiyor bile. Þimdi bunun tam sýrasý. 

Yüzünde þeytanca bir gülümseme belirdi. Elini
çenesine koyup bir süre daha düþündü. Eve girmek
için harekete geçtiðinde keçiye seslendi:

– Hazýrlan, yarýn seninle Müslümanlara büyük
bir ziyafet vereceðim!

Kahkahalar atarak eve girdi.

Peygamber Efendimiz ve arkadaþlarý beraber
oturmuþ, sohbet ediyorlardý. Þehirdeki iþleri bir an
önce yoluna koymanýn ve Medine’ye dönmenin
plânýný yapýyorlardý. Yanlarýna bir haberci yaklaþtý.
Hayber’in ileri gelenlerinden birinin karýsýnýn ken-
dilerini yemeðe davet ettiðini söyledi. 
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Peygamber Efendimiz davet edildiði her yere gi-
derdi. Bu teklifi de kabul etti. Orada bulunanlarla
birlikte yola koyuldular. 

Geniþçe bir avludan geçip büyük bir eve girdi-
ler. Kocaman bir salona sofra kurulmuþtu. Sofra
çok güzel bir þekilde donatýlmýþtý. Ortada nar gibi
kýzarmýþ nefis bir keçi duruyordu. Taze piþmiþ etin
kokusu yemeðin lezzetini haber veriyordu. 

Ev sahibi kadýn, sahte bir gülümsemeyle onlarý
sofraya buyur etti. Efendimiz ve sahabiler usulca
oturdular. 

Bu sýrada kadýn aceleyle dýþarýya çýktý. Yüreði
heyecanla atýyordu. Gözlerini iri iri açarak kendi
kendine mýrýldandý:

– Yiyin bakalým! Bu sizin son yemeðiniz olacak!

Bu sýrada Peygamber Efendimiz ve sahabiler
yemeðe uzanmýþlardý bile. Peygamber Efendimizle
birlikte Bera ismindeki sahabi keçinin bir köþesin-
den kopardýðý eti aðýzlarýna attýlar. Bera lokmasýný
henüz yutmuþtu ki Peygamberimizin sesi duyuldu:

– Durun, bu keçi bana kendisinin zehirli oldu-
ðunu söylüyor!

O an eller havada dondu kaldý âdeta. Dudakla-
ra götürülen lokmalar yere düþtü. Herkes büyük
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bir þaþkýnlýk içindeydi. Öylece Peygamberimize ba-
kýyorlardý. Bu sýrada Bera nefes almakta zorlanma-
ya baþladý. Çok geçmeden de sahabilerin ve Pey-
gamberimizin gözleri önünde ruhunu Allah’a tes-
lim etti. Bera zehirlenerek þehit edilmiþti.

Peygamber Efendimiz ev sahibi kadýnýn tutu-
lup getirilmesini istedi. Bir kaç sahabi hiç bekleme-
den dýþarýya fýrladýlar.

Ev sahibi kadýn yaka paça getirildi. Gözlerinde
tam bir korku ifadesi vardý. Bacaklarý titriyordu.
Þeytanca plâný baþarýya ulaþamamýþtý.

Peygamber Efendimiz kadýna neden böyle bir
iþe kalkýþtýðýný sordu. Kadýn titreyen bir sesle cevap
verdi:

– Herkes senin peygamber olduðunu söylüyor-
du. Bunun doðru olup olmadýðýný kendi gözlerim-
le görmek istedim. 

Sahabiler öfke içindeydiler. Kadýn bir iki soluk-
lanmaya çalýþtý. Gözlerini yerde cansýz yatmakta
olan Bera’ya dikerek konuþmasýný sürdürdü:

– Keçiyi bir güzel piþirdim. Üzerine de insaný
anýnda öldürecek kadar güçlü bir zehir döktüm.. 

Kadýn yine soluklandý. Bakýþlarýný Peygamber
Efendimize çevirerek sözlerini tamamladý:
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– Eðer sen peygamber isen zaten sana bir þey
olmayacaktý, ama peygamber deðilsen halkýmý sen-
den ve arkadaþlarýndan kurtarmýþ olacaktým.

Sahabiler bu sinsi ve canavarca plân karþýsýnda
ne diyeceklerini bilemediler. Þaþkýn olduklarý ka-
darda üzgündüler. Arkadaþlarýnýn ölümü onlarý çok
sarsmýþtý.

Peygamber Efendimize zehir tesir etmedi. Ora-
da bulunan herkes bu mucizeye þahit oldu. 

Bera’nýn akrabalarý kadýndan davacý oldular.
Hayber halký da olayý duymuþtu. Kadýnýn yaptýkla-
rýndan hiç hoþlanmadýlar. Nihayet kadýna lâyýk ol-
duðu ceza verildi.

*   *   *
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IÞIK VEREN ÇUBUK

Vakit yatsýya yaklaþýyordu. Hava zifirî karan-
lýktý. Göz gözü görmüyordu. Üstelik delicesine bir
fýrýna vardý dýþarýda. Ýnsanlar mescide gitmek yeri-
ne karanlýk ve fýrtýndan dolayý namazlarýný evlerin-
de kýlmayý düþünüyorlardý.

Sahabilerden Katade, pencereden dýþarýya bir
göz attý. Bir metre uzaðý bile görmek mümkün de-
ðildi. Bir süre öylece kaldý. Sonra dönüp kapýya doð-
ru ilerledi. El yordamýyla da olsa mescide gitmeye
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karar vermiþti. Çünkü herkes “hava karanlýk” diye
düþünürse mescitte kim namaz kýlacaktý? Allah’ýn
evinde her namaz vaktinde en azýndan birkaç kiþi
olmalýydý. Namazlar daima cemaatle kýlýnmalýydý.
Bunun sevabý tek baþýna kýlýnan namazla alýnan se-
vaptan yirmi yedi kat daha fazlaydý çünkü.

Dýþarýda sert bir süzgâr esiyordu. Savrulmama-
ya gayret ederek sakin adýmlarla yürümeye baþladý.
Bu yollarý ezbere bilirdi. Gözü kapalý da olsa mes-
cidin yolunu bulur, oraya ulaþýrdý. 

Bir süre sonra mescide varmýþtý. Usulca içeriye
girdi. Karanlýkta etrafýný görmeye çabaladý. Orta-
lýkta kimsenin olmadýðýný anlayýnca bir köþeye geç-
ti. Yatsý namazýný kýlmak için hazýrlanmaya baþladý. 

Bu sýrada içeriye birisinin girdiðini hissetti. Dö-
nüp dikkatle baktý. Fakat gelenin kim olduðunu an-
lamak mümkün deðildi. Birdenbire ortalýk gündüz
gibi aydýnlanýverdi. Gökyüzünde bir þimþek çakmýþ-
tý. Katade þimþeðin aydýnlýðýnda nur gibi parlayan
bir sima gördü. O an içini bir sevinç kaplayýverdi.
Gelen Sevgili Peygamberimizdi. O da kendisini gör-
müþtü.

Ortalýk yeniden karanlýða büründüðünde Sev-
gili Peygamberimizin tatlý sesi duyuldu:
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– Katade, bu karanlýk gecede buraya kadar na-

sýl gelebildin?
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Bu söz, sorudan çok bir takdir ifadesiydi. Çünkü
Peygamber Efendimiz, Katade’nin fýrtýnaya raðmen
mescide gelmesinden hoþnut olmuþtu. Katade, say-
gý dolu bir ifadeyle cevap verdi:

– Ya Resûlûllah, böylesine bir gecede mescide
çok fazla gelen olmayacaðýný düþündüm. “Bari ben
Allah’ýn evinde bulunayým.” dedim.

Efendimiz bu cevap karþýsýnda daha da memnun
olmuþtu. Gönle ferahlýk veren sesiyle Katade’ye:

– Namazýný kýlýnca yerinde dur, dedi. Seni ben
yolcu edeceðim. 

Bu büyük bir iltifattý. Katade, sevinç içinde na-
maza durdu. Selâm verip namazý bitirdiðinde bek-
ledi. Peygamber Efendimiz ona bir hurma salkýmý-
nýn eðri çubuðunu uzattý ve:

– Al bunu, dedi. Bu çubuk senin önünü ve ar-
kaný aydýnlatacak. 

Katade, Sevgili Peygamberimizin verdiði hur-
ma çubuðunu aldý. Vedalaþýp mescitten çýktý. Çýk-
masýyla birlikte olaðanüstü bir þey oldu. Elindeki
çubuk, birdenbire etrafýna ýþýk vermeye baþladý. Al-
tý-yedi metre önü ve arkasý apaydýnlýk oluverdi. Bu
þekilde adýmýný attýðý yeri kolayca görüyordu. 
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Katade, þahit olduðu bu mucizeden çok etki-
lenmiþti. Mutlu bir þekilde evine döndü.

*   *   *
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ASLANIN REHBERLÝÐÝ

Sevgili Peygamberimiz, Sefine isimli bir köle-
yi hürriyetine kavuþturmuþtu. Sefine bu duruma
çok sevinmiþ ve o andan sonra Ýslâmý yaymak için
canla baþla çalýþmaya baþlamýþtý. 

Yine bir gün güzel dinimizi insanlara anlatma-
ya giden bir grupla yola çýkmýþtý. Hep birlikte ge-
miye bindiler. Sakin sakin yol alýrlarken birdenbire
gemi sarsýlmaya baþladý. Kýsa süre sonra da parça-
landý. 
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Sefine, can havliyle bir tahtaya tutundu. Suyun
yüzünde saatlerce dalgalarla boðuþtu. Sonunda ka-
raya çýkmayý baþardý.

Çýktýðý yer bir sazlýktý. Bir süre dinlenip kendi-
ni toparladý. Sonra ayaða kalktý. Etrafý gözden ge-
çirdi. Hiç tanýmadýðý yerdi burasý. Dönüþ yolunu
bulmak epeyce zor olacaktý.

Yorgun adýmlarla sazlarýn arasýndan ilerlemeye
baþladý. Herhangi bir tehlikeye karþý gözlerini dört
açmýþtý. 

Birdenbire yüreðini aðzýna getiren bir kükreme
duydu. Hemen sesin geldiði yöne döndü. Kocaman
bir aslanla burun buruna geliverdi. 

Sefine, aslanýn ateþ gibi parlayan gözlerine baktý.
Aslan da kendisini izliyordu. Her an saldýracakmýþ
gibi hazýr bekliyordu. 

Sakin olmaya çalýþtý. Bu aslaný da yaratan Yüce
Allah deðil miydi? Elbette öyleydi. O hâlde O'nun
izni olmadan bu aslan kimseye bir zarar veremezdi. 

Sakin bir eda ile aslana seslendi:

– Ey Ebul Hâris! Ben Allah Resûlünün azatlý
kölesiyim. Yolumu kaybettim.
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Aslan, Allah ve Resûlünün adýný duyunca bir-

denbire deðiþiverdi. O korku veren duruþu, uysal
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bir hayvan tavrýna dönüþtü. Baþýný önüne doðru
eðdi. Kuyruðunu sallayarak Sefine’nin yanýna gel-
di. Omzuyla hafifçe dokunup yol gösterir gibi bir
hareket yaptý. Sonra öne düþtü ve yürümeye baþla-
dý.

Sefine, aslanýn ne yapmaya çalýþtýðýný anlamýþtý.
Hemen peþine takýldý. Kýsa sürede sazlýktan çýktý-
lar. 

Zaman zaman saðdan soldan sesler iþitiliyordu.
Bu gibi durumlarda aslan, Sefine’yi korumak için
sesin geldiði yöne doðru kükrüyordu. 

Az sonra da bir yola rastladýlar. Aslan burada
durdu. Sefine’yi hafifçe itti ve kükredi. Bu hareke-
tiyle veda ediyor gibiydi. Sefine, ayrýlmadan önce
aslana son kez sevgiyle baktý. 

Sonra tek baþýna yürümeye devam etti. Sonun-
da insanlara rastladý ve kaybettiði yolu buldu. Bu
mucizeyi de ömrünün sonuna kadar unutmadý. O
biliyordu ki Hakk’a asker olana her þey dosttu.

*   *   *
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EN BÜYÜK MUCÝZE

Ebu Cehil, her zaman olduðu gibi yine sinir-
liydi. Odada bir aþaðý bir yukarý dolaþýp duruyordu.
Yüzünü alabildiðine asmýþtý.

Onun bu hâlini gören arkadaþlarý sordu:

– Ebul Hakem, seni kýzgýn görüyoruz. Nedir
bu hâlin?

Ebul Hakem, Ebu Cehil’in lâkabýydý. Müþrikler
ona bu lakâpla hitap ederlerdi. 
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– Nasýl sinirlenmem, diye cevap verdi. Baksaný-

za Muhammed herkesi kendi dinine çaðýrýyor. Ýn-

sanlar da onda ne buluyorlarsa, koþa koþa yanýna
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gidip onun dinine giriyorlar. Bunu nasýl baþarýyor,
bir türlü anlamýyorum. Bu insanlar Muhammed’de
ne buluyorlar? 

Orada bulunanlardan biri sakin bir edayla:

– Daha ne bulsunlar ki, dedi. Muhammed
“Kur’ân” adýný verdiði bir kitaptan sýrlý cümleler
okuyor. Bunlar öyle cümleler ki dinleyenler her ke-
limesine hayran kalýyor. 

Bir baþkasý baþýný sallayarak:

– Çok doðru, dedi. O cümlelerin benzeri bugü-
ne kadar hiçbir þairin dudaklarýndan çýkmadý. Bun-
dan sonra da çýkacaðýný sanmam. Çünkü söz dizili-
þi, kelimelerin birbiriyle uyumu, cümlelerin taþýdýðý
anlam olaðanüstü.

Ebu Cehil, duyduðu sözlerle çileden çýktý âdeta.
Yumruklarýný sýkarak:

– Okuma yazmasý olmayan bir adam, nasýl olur
da böylesine etkili þeyler söyleyebilir? 

Son konuþan adam bu soruya hemen cevap verdi:

– Ona bu cümleleri Allah’ýn indirdiðini söylü-
yor.

Ebu Cehil bir süre konuþmadý. Epeyce düþün-
dükten sonra gülümsemeye baþladý. 
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Þeytanca bakýþlarýný orada bulunanlarýn üzerin-
de gezdirirken çok mutlu görünüyordu:

– Tamam, dedi. Muhammed’e nasýl karþý koya-
caðýmýzý buldum!

Arkadaþlarý heyecanla sözün devamýný bekliyor-
lardý. Ebu Cehil konuþmasýný sürdürdü:

– Hem þiirden hem de büyüden çok iyi anlayan
birini bulacaðýz. Bulduðumuz bu adam Muham-
med’in yanýna gidecek. Onun sözlerine karþýlýk ve-
recek. Muhammed’i etki altýna alacak. Böylece her-
kes O’ndan daha iyi þeyler söyleyen birileri olabile-
ceðini görmüþ olacak.

Ebu Cehil, sözlerini henüz bitirmiþti ki orada
bulunanlardan biri ayaða fýrladý:

– Bu iþi ben yaparým, dedi. Çünkü hem þiirden
hem de büyüden anlarým. 

Ebu Cehil çok sevindi. Korkunç suratýný sýrýta-
rak daha da çirkinleþtirdi ve:

– Oldu bu iþ, dedi. Haydi göreyim seni Utbe!
Sustur Muhammed’i! Ondan sonra dile benden ne
dilersen…

Utbe vakit kaybetmeden yola çýktý. Doðruca
Sevgili Peygamberimizin yanýna geldi. Selâm verip
karþýsýna oturdu ve:
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– Ey yeðenim, diyerek söze baþladý. Amacýn
zengin olmaksa, hepimizden daha zengin olacaðýn
kadar sana mal verelim. Yok eðer gayen liderlikse,
senin iznini almadan, hiçbir iþ yapmaz ve seni ken-
dimize lider seçeriz. Ne istiyorsan söyle, hemen ger-
çekleþtirelim. Seni en þereflimiz yapalým. Ýstediðin
kadýnla evlendirelim…

Utbe, cümleleri peþpeþe sýralýyordu. Peygamber
Efendimiz ise onu, sözünü kesmeden dinliyordu.
Nihayet Utbe’nin sustuðunu görünce:

– Söyleyeceklerin bitti mi, diye sordu.

Utbe baþýný salladý:

– Evet bitti.

Peygamber Efendimiz, Utbe’ye baþka bir þey de-
medi. Hemen Fussilet sûresinden þu âyetleri oku-
maya baþladý:

“Rahman ve Rahim Allah’ýn adýyla! Ha, Mim.
Bu kitap merhamet eden ve merhametli olan Allah’ýn
katýndan indirilmiþtir.”

Utbe, gözlerini Efendimizin dudaklarýndan
ayýramýyordu. Bu mübarek dudaklardan cennet
çaðlayaný cümleler dökülmekteydi o an. Yüce Rab-
bimizin, Sevgili Peygamberimiz aracýlýðýyla bütün
insanlara gönderdiði âyetlerdi bunlar. 
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Efendimiz okudukça Utbe renkten renge giri-

yordu. Peygamber Efendimiz, Fussilet sûresinin on

üçüncü âyetine gelmiþti:

“Eger yüz çevirirlerse de ki: Ben sizi Âd ve

Semûd kavimlerinin baþýna gelen yýldýrýma benzer

bir yýldýrýma karþý uyardým!”

Bu âyette haber verilen azaptan tüyleri diken

diken olan Utbe dayanamadý. Fýrlayýp elini Sevgili

Peygamberimizin dudaklarýna götürdü. Yalvaran

bir sesle:

– Aramýzdaki akrabalýk baðý hatýrýna ne olur

artýk sus, dedi.

Peygamber Efendimiz âyetleri okumayý býraktý.

Utbe iki büklüm bir þekilde kalktý. Kafasý allak

bullak olmuþtu. Yüreðinde fýrtýnalar kopuyordu.

Bunlar ne muhteþem sözlerdi böyle! 

Evine doðru giderken gönlü yumuþamaya baþ-

lamýþtý. Dinlediði âyetler onu Ýslâma doðru meyil-

lendirmiþti. Fakat iyice düþünmek için evine ka-

pandý. Birkaç gün boyunca düþündü, düþündü. 

Ebu Cehil onun bu hâlinden endiþelenmiþti. Ya-

nýndakilere:
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– Olacak þey deðil, dedi. Söz ustasý Utbe de

Muhammed’in dinine girmek üzere. Buna engel ol-

malýyýz.

Hemen harekete geçti. Doðruca Utbe’nin evine

vardý. Israrla kapýyý çaldý. Sonunda içeriye girmeyi

baþardý. Utbe’nin o düþünceli hâlini görünce tahmi-

ninde yanýlmadýðýný anlamýþtý. Fakat onu etkileme-

nin bir yolunu biliyordu. Alay edercesine bir tavýr

takýndý ve:

– Herkes seni konuþuyor Utbe, dedi. Muhammed

mal ve servet vadederek seni etkilemeyi baþarmýþ,

öyle mi? Yani Müslüman mý oldun?

Ebu Cehil bu þekilde konuþarak Utbe’yi etkile-

meyi düþünmüþtü. Baþardý da… Bu sözler Utbe’ye

dokunmuþtu. Kýzgýn bir eda ile:

– Biliyorsunuz ki aranýzda en zengin olan benim,

dedi. Kimsenin vereceði bir kuruþa da bir lokmaya

da muhtaç deðilim. 

Utbe bir an duraksadý. Peygamber Efendimizin

okuduðu âyetleri yeniden hatýrlamýþtý. Titreyen bir

sesle sözlerine devam etti:
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– Muhammed’in bana okuduðu sözler beni çok
etkiledi. Onlar þiir de deðildi, sihir de. Her cümle
öylesine harikaydý ki bunlarýn benzerini daha önce
ne gördüm ne de duydum. Muhammed’e susmasý
için yalvardým. Çünkü bahsettiði azabýn beni ora-
cýkta yakalayacaðýný zannettim. Muhammed’in her
söylediðinin gerçekleþtiðini hepiniz biliyorsunuz.
Ýþte ben de bizim üzerimize azabýn geleceðinden
korktuðum için aðzýný kapatmaya çalýþtým. 

Utbe bir iki soluklandý ve sözünü tamamladý:

– Onu rahat býrakýn. Baþýmýza bir azap gelme-
sinden korkuyorum.

Ebu Cehil bu sözlere kulak asmadý. Kapýyý hý-
þýmla çarpýp çýkarken:

– O seni de büyülemiþ, diye haykýrdý.

Utbe acý acý gülümsedi onun ardýndan ve du-
daklarýndan þu cümle döküldü:

– Ben kendi düþüncelerimi söyledim, yine de
siz bilirsiniz…

Ebu Cehil, Peygamber Efendimize gönderilen
en büyük mucizeyi, yani Kur’ân’ý bir türlü kabulle-
nemiyordu. Ýnadý, gönlünü karartmýþtý çünkü. Bu
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mucizeyi anlayamazdý zaten. Zaten bu anlayýþsýzlý-
ðýndan dolayý kendisine Ebu Cehil lâkabý yakýþtýrýl-
mamýþ mýydý. Kýyamete kadar da Ebu Cehil olarak
kalacaktý adý. Çünkü o cahillerin ve cahilliðin baba-
sýydý.

*   *   *
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KURTLARIN HAKKI

Peygamber Efendimiz, Baki Mezarlýðý’na gi-
diyordu. Yanýnda sahabiler de vardý. Hep birlikte
bir cenazeyi mezarlýða doðru götürüyorlardý.

Yolda tuhaf bir durumla karþýlaþtýlar. Koca bir
kurt çýkmýþtý önlerine. Vahþî olduðu her hâlinden
belliydi. Ama hiç de saldýracakmýþ gibi durmuyor-
du. Bakýþlarýnda bir farklýlýk vardý. Ön ayaklarýný
öne doðru uzatmýþ, yolun ortasýna yatmýþtý. 
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Sahabiler ne yapýlmasý gerektiðini düþünürken

Efendimiz onlara döndü ve:
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– Bu hayvan, canavarlarýn gönderdiði bir elçidir,
dedi. Sizden kendisi için bir pay istiyor. Ona payýný
verin. Eðer ona pay verirseniz baþka hayvanýnýza
saldýrmaz. Eðer vermeye yanaþmazsanýz, dikkatli
olun; aldýðý þey onun rýzkýdýr.

Sahabiler bir kurda bir de Efendimize baktýlar.
Kýsa bir tereddütten sonra sordular:

– Ya Resûlûllah! Sizin fikriniz nedir? 

– Her sene bir sürüden bir koyun…

Sahabi Efendilerimiz o senelerde yokluk için-
deydiler. Kendileri zor geçinirken bir de bu kurda
yiyecek vermek biraz zor olacaktý. Bu düþünceden
dolayý:

– Ya Resûlûllah! Bu çok olur, dediler. Gönülle-
rimiz ona bir þey ayýrmaya pek razý olmuyor.

Peygamber Efendimiz bu söz üzerine kurda
döndü ve rýzkýný kendi kapýp götürmesini iþaret etti.
Kurt bu iþaret üzerine hemen kalktý. Uluya uluya
Medine’yi terk etti.

*   *   *
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AÐLAYAN KÜTÜK

Medine’ye hicretten sonraydý. Müminler,
topluca ibadet etmek için bir mabed yaptýlar. Buna
da Mescid-i Nebevî (Peygamber Mescidi) dediler. 

Mescid-i Nebevî’nin içinde minber vazifesi gö-
ren bir hurma kütüðü vardý. Efendimiz ona daya-
narak ashabýna konuþma yapýyordu. Bu uzun süre
böyle devam etti.

Bir gün Peygamberimizin arkadaþlarýndan biri
gelerek:

– Ya Resûlûllah! Cuma günleri halkýn seni gö-
rebileceði ve hutbelerini iþitebileceði bir þey yapsak
olmaz mý, diye sordu.
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Bu teklif Sevgili Peygamberimizin çok hoþuna
gitti.

– Olur, diye cevap verdi.

Aradan çok zaman geçmedi. Bir marangoz min-
ber yaparak mescide getirdi. Minber, aðaçtan yapýl-
mýþtý ve üç basamaklýydý. Üçüncü basamaðý oturma
yeriydi. Efendimiz (sallalahu aleyhi ve sellem) yapý-
lan minberi çok beðendi.

Cuma namazý için bütün Müslümanlar Mescid-i
Nebevî’de toplandýlar. Kuru hurma kütüðü bir ke-
nara çekildi. Yeni yapýlan minber, kuru hurma kü-
tüðünün yerine kondu. Artýk mescidin yepyeni bir
minberi olmuþtu. Sevgili Peygamberimiz onun üze-
rinde hutbe irad edecek, ilâhî emir ve yasaklarý
Müslümanlara hatýrlatacaktý.

Ýki Cihan Güneþi Peygamberimiz  minbere çýktý.
Konuþmasýna baþladý. Ashab pürdikkat gözlerini
ona dikmiþ, dinliyordu.

Peygamberimiz, konuþmasýný sürdürdüðü sýrada
bir ses duyuldu.

Ses, bir inleme ya da bir aðlama sesine benzi-
yordu. Sanki yavrusundan ayrýlan bir devenin inle-
me sesi gibiydi. Ses gittikçe artýyordu. Mescidin içi
bu sesle yankýlanýyordu.
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Sahabiler, bu sesin nereden geldiðini anlayama-

dýlar. Heyecanla birbirlerine, sonra da dýþarýya bak-

týlar. Bir türlü sesin kaynaðýný bulamadýlar. Herke-

sin kafasýnda ayný soru belirdi, “Acaba bu ses nere-

den geliyordu?”
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Sevgili Peygamberimiz hutbeyi yarýda kesti.

Mescidde inleme sesi artarak devam ediyordu. Al-

lah Resûlü  minberden indi. Kuru hurma kütüðü-

nün yanýna doðru yöneldi. O’nu gören Ashab o ta-

rafa dikkat kesildi. Sesin kuru hurma kütüðünün

olduðu taraftan geldiðini anladýlar. Ama nasýl olur?

Kuru bir kütükten nasýl ses gelirdi?

Müslümanlar ayaða kalktýlar. Ýnanýlýr gibi de-

ðildi. Fakat ses gerçekten kuru hurma kütüðünden

geliyordu. Böyle bir manzara insanýn kanýný don-

durmaya yeterdi. Þimdi herkes gözlerini o tarafa

dikmiþ ve kafalarda þu soru yer etmiþti: “Hurma

kütüðü niçin böyle ses çýkarýyordu?”

Sahabilerin heyecandan kalpleri güm güm atý-

yordu. Gözleri ise kütüðe kilitlenmiþ gibi bakýyor-

du. Aðlama ve inleme sesi mescitte yankýlanmaya

devam ediyordu. Aðlayan hurma kütüðü sahabile-

ri de aðlatmýþtý. Bir anda mescidin içindeki sesi sa-

habilerin hýçkýrýklarý bastýrdý.

Sevgili Peygamberimiz, elini kütüðün üzerine

koyunca aðlamasý azaldý. Kuru hurma kütüðünü

kucakladýðýnda ise bir çocuk gibi hýçkýra hýçkýra

sustu. Ashab ise hâlâ aðlýyordu…
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Þefkat Peygamberi (sallalahu aleyhi vesellem),

kuru hurma kütüðüyle bir þeyler konuþtu. Ona ni-

çin aðladýðýný sordu, o da derdini dile getirdi. Pey-

gamberimiz merak içindeki sahabilerine kuru hur-

ma kütüðünün aðlama sebebini þöyle anlattý:

– Bu hurma kütüðünün yanýnda Allah’ýn adý
anýlýyordu, þimdi ise zikirden ayrý kaldý, dayanama-
dý ve aðlamaya baþladý. Ben onu kucaklayýp teselli
etmeseydim, benden ayrýlýþýndan dolayý kýyamete
kadar aðlamasý devam edecekti.

Bu açýklamadan sonra Peygamberimiz tekrar
kuru hurma kütüðüyle konuþmaya baþladý. Ashab-ý
Kiram âdeta gözlerini kýrpmadan dinliyordu. Sev-
gili Peygamberimiz hurma kütüðüne:

– Ýstersen seni bulunduðun bahçeye dikeyim.
Tekrar dal budak sal ve eski hâline gel. Yeniden
yapraklarýn ve meyvelerin olsun. Ya da seni cenne-
te dikeyim, orada meyvelerinden Allah dostlarý ye-
sin, dedi.

Kuru hurma kütüðü:

– Beni cennete dik, meyvelerimden Cenab-ý
Hakk’ýn sevgili kullarý yesin. Çünkü orasý öyle bir
yer ki orada çürümek yok, ebedî kalmak vardýr. 
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Sevgili Peygamberimiz:

– Ýstediðin gibi olsun, dedi ve devam etti:

– Kuru hurma kütüðü sonsuz hayatý, geçici
dünya hayatýna tercih etti. 

Daha sonra minberin altýna bir çukur kazýldý.
Aðlayan hurma kütüðü oraya gömüldü. 

*   *   *
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SÖZLÜK

avare avare: Ýþsiz güçsüz, baþýboþ.

azap: Büyük sýkýntý, günah iþlemiþ olanlara
ahirette verilecek ceza.

ciðerpare: Çok sevilen kimse.

çorak: Bitkisi iyi olmayan, verimli olmayan
toprak.

derman: Güç, takat, mecal; ilâç, çýkar yol, çare.

el yordamý: Elin duyumu ve yardýmý ile varlýklarý al-
gýlama.

iltifat: Ýlgi gösterme.

kavim: Aralarýnda töre, dil ve kültür ortaklýðý
bulunan, boy ve soy bakýmýndan da bir-
birine baðlý insan topluluðu.

kudret: Güç.

lütuf: Önem verilen, sayýlan birinden gelen iyi-
lik.

meyil: Eðim, eðilim, ilgi.

mucize: Allah’ýn izni ve emri ile yalnýz peygam-
berlerin gösterdiði; özellikle peygamber-
lere karþý çýkanlarý ikna etmek, iman et-
meyenlerin iman etmelerini saðlamak,
inananlarýn imanýný güçlendirmek amacý
taþýyan olaðanüstü iþler, hareketler, hâller.
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peþtamal: Ýþ yaparken bele baðlanan uzun, geniþ
dokuma.

rýzýk: Yiyecek, içecek þey; azýk.
sýrým: Bazý iþlerde sicim yerine kullanýlmak

için, sicim kalýnlýðýnda, ince ve uzun, es-
nek deri parçasý.

sima: Yüz.
sinsice: Gizlice, belli etmeden, el altýndan yapýlan.
taahhüt: Bir þey yapmayý üstüne alma, üstlenme.
tandýr: Yere çukur kazýlarak yapýlan bir tür fýrýn.
vaad: Bir iþi yerine getirmek için verilen söz.
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