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BABA HAKKI

Genç bir adam aceleyle yürüyordu. Çok si-
nirli olduðu yüzünden anlaþýlýyordu. Mescidin ya-
nýna geldiðinde etrafýna bakýndý. Sevgili Peygam-
berimizi arýyordu. Nihayet O’nu buldu. Soluk so-
luða yanýna vardý ve:

– Ya Resûlûllah, dedi. Babam benim malýmý
elimden almak istiyor!

Sevgili Peygamberimiz adamýn yüzüne þöyle
bir baktý. Sonra sahabilerden birine döndü. Ona,
adamýn babasýný çaðýrmasýný söyledi. 

Sahabi efendimiz hemen ayaða kalktý. Hýzla
dýþarý çýktý. Adamýn babasýný buldu. Bu, oldukça
yaþlý biriydi. Sahabi efendimiz ona:
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– Peygamber Efendimiz seni görmek istiyor, dedi. 

Ýhtiyar bir an duraksadý. Efendimizin kendisini
neden görmek isteyebileceðini düþündü. Aklýna az
önce oðluyla aralarýnda geçen olay gelince yüzünü
buruþturdu. Oðlu tarafýndan Peygamberimize þikâ-
yet edildiðini anlamýþtý. 

Küçük adýmlarla yola koyuldu. Bu sýrada gözle-
ri yaþarmýþtý. Öz evladýnýn böyle bir þey yapmýþ ol-
masý çok aðrýna gitmiþti ihtiyarýn. Oysa kendisi hep
evladý için çalýþýp çabalamýþtý bunca yýl. Onu bü-
yütüp mal mülk sahibi yapmýþtý. Þimdi ise o, bütün
bunlara karþýlýk babasýna malýndan vermediði gibi
bir de onu þikâyet ediyordu.

Ýhtiyar daha fazla dayanamadý, aðlamaya baþ-
ladý. Gözlerindeki yaþlar damla damla indi yanak-
larýna. Yaþlý yüreði acýyla burkulmuþtu. O an aklýna
gelen dokunaklý bir þiiri mýrýldanmaya baþladý. Mý-
rýldandýkça daha da içlendi. Sonunda hýçkýrýklara
boðuldu. 

Efendimizin huzuruna çýktýðýnda oðluyla göz
göze geldi. Anlamlý anlamlý bakýþtýlar. Sonra ihtiyar,
Sevgili Peygamberimize döndü. Gözleri doldu. Hýç-
kýrýklara boðulmak üzereydi.  
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Bu sýrada Hazreti Cebrail beliriverdi. O’nu Sev-
gili Peygamberimizden baþka kimse görmüyordu.
Cebrail, þikâyetçi olan adamý göstererek:

– Bunun babasý senin yanýna gelirken bazý þey-
ler mýrýldandý, dedi. 

Peygamber Efendimiz ihtiyara, gelirken kendi
kendine söylendiðini haber verdi ve bunu yapma-
sýnýn sebebini sordu. 

Ýhtiyar adam önce þaþýrdý bir an. Sevgili Pey-
gamberimizin bunu haber vermesi hayrete düþür-
müþtü onu. Oysa kendi kendine söylendiði sýrada
yanýnda kimse yoktu.. Kendisini toparlamaya çalý-
þýrken titrek bir sesle cevap verdi:

– Evet, ey Allah’ýn elçisi! Doðru söylüyorsun.
Bu yaþta, Allah Resûlüne evladý tarafýndan þikayet
edilen bir baba durumuna düþtüðüm için kederlen-
dim. Bu, çok dokundu bana. Gönlüm kýrýldý. Da-
yanamadým, dokunaklý þiirler mýrýldandým. Aðla-
dým iþte! 

Ýhtiyarýn gözleri yeniden doldu. Baþýný önüne
eðdi. Öylece durdu.

Onun bu hâli, kalbi þefkatle dolu olan Peygam-
berimizi çok üzmüþtü. Ýhtiyarýn iki büklüm duruþu
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karþýsýnda kendisini tutamadý, O da aðlamaya baþ-
ladý. Cennet ýrmaklarýndan daha mübarek olan göz-
yaþlarý sakalýný ýslatýyordu. Epeyce bir süre aðladý.

Nihayet yaþlý gözlerini ihtiyarýn oðluna çevirdi ve:

– Haydi, git, diye seslendi. Sen de, malýn da ba-
bana aitsiniz!

Adam baþýný önüne eðdi. Ýhtiyar ise Efendimi-
zin sözleriyle biraz olsun rahatlamýþtý. 

Baba oðul oradan ayrýlýrken insanlýk, Kâinatýn
Efendisinden bir ders daha almýþ oluyordu. Bu ders,
bir evladýn ne yaparsa yapsýn baba hakkýný ödeye-
meyeceði dersiydi. 

*  *  *
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EZAN SESÝ

A sýrlarýn en güzeli yaþanýyordu dünyada. Ta-
rihin en talihli insanlarý Sevgili Peygamberimizin
etrafýnda kümelenmiþlerdi. O ne derse yapýyor, ne-
yi yasaklarsa ondan uzak duruyorlardý.

Sahabiler, Peygamberimizi bir an olsun yalnýz
býrakmak istemiyorlardý. Bu yüzden namaz vakit-
lerini iple çekiyorlardý. Ezan okunur okunmaz mes-
cide koþuyor, Kutlu Peygamberin arkasýnda yerle-
rini alýyorlardý. Hep birlikte huþu içinde namaza
duruyorlardý. 

Yine bir gün müezzinin yanýk sesi þehrin üze-
rinde yayýldý:
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“Allahu ekber!

Allahu ekber!”

Mescitten epey uzakta bir evde oturmakta olan

adam doðruldu. Ezan sesine kulak kabarttý. Sonra

sanki ibadet ediyormuþ gibi bir tavýr takýndý. Müez-

zinin söylediklerini tekrar etmeye baþladý:

“Allahu ekber!

Allahu ekber!”

Adam bu davranýþý alýþkanlýk hâline getirmiþti.

Bundan baþka öyle diþe dokunur güzel bir ameli de

yoktu.

Aradan uzun bir süre geçti. Bir gün Sevgili Pey-

gamberimize bu adamýn vefat ettiðini söylediler. 

Sevgili Peygamberimiz etrafýndakilere gülüm-

seyerek þöyle dedi:

– Biliyor musunuz, Allah o adamý cennetine

koydu!

Orada bulunanlar þaþakaldýlar. Herkes adamýn

nasýl bir hayat yaþadýðýný biliyordu. Hayýr iþleriyle

pek uðraþmayan, güzel ameli az olan biri nasýl ol-

muþ da cennete gitmiþti?
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Arkalardan bir sahabi kimseye belli etmeden

dýþarýya çýktý. Gittikçe artan bir merakla adamýn

evine doðru yürüdü. Aklý fikri onun cenneti neyle

kazandýðýndaydý. Nihayet evin önüne geldi. Kapýyý

usulca çaldý. 

Merhumun karýsý karþýladý kendisini. Kadýn bü-

yük bir üzüntü içindeydi. Ýçeride baþ saðlýðýna ge-

lenler vardý. 

Adam kadýna kocasýnýn hayattayken ne gibi gü-

zel davranýþlarý olduðunu sordu. Kadýn bir an dü-

þündü. Sonra sakin bir eda ile cevap verdi:

– Onun yaptýðý fazla bir þey yoktu. Fakat ne za-

man müezzinin sesini duysa yerinden fýrlardý. Otu-

ruþunu düzeltir, müezzinle beraber ezaný takip

ederdi. Ezaný sonuna kadar mýrýldanýrdý. 

Adam hayretler içinde geriye döndü. Duyduk-

larýný Sevgili Peygamberimize haber vermek için

mescide gitti. 

Allah Resûlü bu sýrada olaný biteni etrafýndaki-

lere haber vermiþti. Adam daha mescide adýmýný

attýðý anda bir sahabi ayaða kalktý ve adama Sevgi-

li Peygamberimizin az önce söylediklerini aktardý:
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– Sen adamýn nasýl cenneti kazandýðýný merak
ettin. Bu yüzden merhumun evine gittin. Karýsýna
adamýn iyilikleri hakkýnda sorular sordun. O da sana
ezana saygýsýndan baþka pek bir iyiliði olmadýðýný
söyledi, öyle deðil mi?

Adam bir an ne diyeceðini bilemedi. Þaþkýn þaþ-
kýn oradakilere baktý. Bu bilgileri Sevgili Peygam-
berimizin haber verdiðini anlayýnca þaþkýnlýðý hay-
ranlýða dönüþtü ve:

– Kesinlikle þahadet ederim ki Muhammed
Allah’ýn elçisidir!

O an herkes bir kere daha þahit olmuþtu ki
Allah, Sevgili Resûlüne kimsenin bilmediði þeyleri
haber vermektedir. Bu durum O’nun birbirinden
güzel mucizelerinden sadece biriydi.

*  *  *
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EN GÜZEL KONUÞMA

Süheyl çok iyi konuþan biriydi. Sözleriyle in-
sanlarý derinden etkilerdi. Bir cümlesiyle savaþ baþ-
latýr, bir cümlesiyle savaþý sona erdirirdi.  

Ama henüz Ýslamiyet’e girmemiþti. Bu yüzden
konuþma yeteneðini Ýslam aleyhinde kullanýyordu.
Sevgili Peygamberimiz ve sahabiler hakkýnda ileri
geri konuþuyordu. Çevresindekileri etkiliyor, onla-
rýn Ýslam’a girmesine engel oluyordu. Bu durum
Müslümanlarýn canýný sýkýyordu. Hele Hazreti
Ömer, Süheyl’in konuþmalarýný duydukça çileden
çýkýyordu âdeta. 
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Bir gün Müþrikler ve Müslümanlar Bedir’de
karþý karþýya geldiler. Yapýlan meydan savaþýnda Ýs-
lam ordusu galip geldi. Birçok esir aldýlar. 

Esirlerin elleri baðlanmýþ, baþlarýna da iki nö-
betçi asker konmuþtu. Esirler arasýnda Süheyl de
vardý. Boynunu bükmüþ ümitsiz bir þekilde az sonra
baþýna neler gelebileceðini hesaplamaya çalýþýyor-
du. Her hâlde cezasý diðer esirlerden daha büyük
olurdu. Öyle ya, Müslümanlar aleyhinde az konuþ-
mamýþtý.

Tahmin ettiði gibi oldu. Onu esirler arasýnda
gören Hazreti Ömer öfkeyle yanýna yaklaþtý. Ona
bunca yýl yaptýklarýnýn cezasýný verecekti. Fakat
Sevgili Peygamberimizden habersiz bir iþ yapmak
istemiyordu. Hemen izin almayý denedi:

– Ey Allah’ýn Resûlü, dedi. Ne olur bana izin
ver! Þu Allah düþmaný Süheyl’in ön diþlerini sökü-
vereyim. Çünkü o bu aðýzla Ýslam hakkýnda çok
kötü þeyler söyledi!

Süheyl, Hazreti Ömer’i çok iyi tanýrdý. Ýzin ve-
rildiði takdirde onun yapacaðý þeyleri tahmin etme-
si hiç de zor deðildi. Endiþe dolu gözlerini Hazreti
Ömer’in izin istediði Efendimize dikti. 

Peygamber Efendimizin Mucizeleri12



Zikreden Taþlar 13



Sevgili Peygamberimiz izin verecek gibi dur-
muyordu. Çünkü o intikam peþinde koþan biri de-
ðildi. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiþti. Süheyl
ümit dolu bakýþlarýný Efendimizin yüzünden bir an
olsun ayýrmýyordu. 

Her zaman insanlýðýn kurtuluþu için çýrpýnan
Rahmet Peygamberi, Hazreti Ömer’e ve döndü
þöyle dedi:

– Ben, baþkalarýna ibret olsun diye bir insaný,
görünüþünü deðiþtirecek bir þekilde cezalandýrmak
istemem. Aksi halde, bir peygamber olmama rað-
men, Allah da beni bu þekilde cezalandýrýr. Ona do-
kunma ey Ömer! Bakarsýn bir gün gelir, o bir ko-
nuþma yapar. Ve bu konuþmasýyla seni sevince bo-
ðar!

Hazreti Ömer sakinleþti. Efendimizin sözlerin-
de mutlaka bir hikmet vardý. Bu yüzden Süheyl’in
üzerine varmadý. Süheyl de rahat bir nefes aldý. O
an kalbi Efendimizin sevgisiyle atmaya baþladý.

Süheyl çok geçmeden Ýslam’a girdi. Yeniden
doðmuþ gibiydi artýk. O güne kadar boþuna geçir-
diði ömründen piþmanlýk duyuyordu. Onca yýlýn
acýsýný bundan sonra güzel iþler yaparak geçirecek-
ti. Konuþma yeteneðini Ýslamiyet’i anlatma yolun-
da kullanacaktý.
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Aradan yýllar geçti. Sevgili Peygamberimiz Me-
dine’de hastalandý. Kýsa bir süre sonra da vefat etti.
Ýnsanlar O’nun ölümüyle büyük bir þok yaþadýlar.
Kiminin nutku tutuldu, kimi de hareketsiz kala-
kaldý. Kimse onun vefat ettiðine inanamýyordu.
Hazreti Ömer bile bir an kendini kaybetmiþti.

Mekke’de de Efendimizin vefat haberi duyul-
muþtu. Kalbi zayýf olan bazý Müslümanlar eski alýþ-
kanlýklarýna ve geleneklerine geri dönmek istediler.
Onlarýn bu tavrýný sezen Süheyl telaþlandý. Hemen
ayaða kalktý ve o güne kadar dudaklarýndan çýkan
en güzel cümleleri peþi peþine sýraladý:

– Ey insanlar! Her kim Muhammed’i ilâh olarak
kabul etmiþ ise,  bilsin ki onun ilâhý ölmüþtür! Fa-
kat her kim Allah’ý yegâne ilâh edinmiþse, biliniz ve
de bilirsiniz ki Allah ebediyen ölmez!

Orada bulunanlar bu sözler karþýsýnda kendile-
rine geldiler. Þaþkýn þaþkýn birbirlerinin yüzlerine
baktýlar. Süheyl konuþmasýný sürdürdü:

– Ey insanlar! Gerçekten sizler, Ýslam’a en son
giren kimseler oldunuz. Þimdi de kalkýp ilk evvel
Ýslam’dan dönen kimseler olmayýnýz!

Bunlar ne müthiþ sözlerdi böyle! Süheyl Mekkeli-
leri can damarlarýndan yakalamýþtý âdeta. Gerçekten
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de bu þehrin halký, Efendimiz burayý fethedene ka-
dar direnmiþti. Ýslam’a en son girip en erken çýkan
olmak… Bu olacak þey deðildi!  Süheyl’in bu etkili
konuþmasý karþýsýnda halk kendine geldi. Eski âdet-
lerine dönmeyi düþünenler hâllerinden utandýlar. 

Daha sonra Süheyl’in bu konuþmalarý Medi-
ne’deki Hazreti Ömer’e iletildi. O an Hazreti
Ömer büyük bir memnuniyet yaþadý. Bir zamanlar
yüzlerce insana Ýslam aleyhinde konuþan Süheyl,
þimdi birçok insanýn Ýslam’dan çýkmasýnýn önüne
geçmiþti. 

Hazreti Ömer’i asýl memnun eden þey, Efendi-
mizin yýllar önce söylediði sözlerin gerçekleþmiþ ol-
masýydý:

– Ona dokunma ey Ömer! Bakarsýn bir gün ge-
lir, o bir konuþma yapar. Ve bu konuþmasýyla seni
sevince boðar!

Hazreti Ömer gözyaþlarý içinde mýrýldandý:

– Ben þahadet ederim ki sen, Allah’ýn Resûlü-
sün! Süheyl’in kalkýp böyle konuþmasý, vaktiyle
Peygamberimizin bu hususta verdiði haberin aynen
gerçekleþmesinden baþka bir þey deðildir.

*  *  *
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ÖLDÜRME NÝYETÝ

Adam tedirgin görünüyordu. Ürkek ürkek
etrafýna bakýnarak Mescide doðru ilerledi. Adýmlarý
küçük küçüktü. Sanki bir þeyler yapmayý tasarlýyor,
sonra bu fikirden vazgeçiveriyordu. 

Mescidi uzaktan görünce durdu. Derin derin
düþündü. Sonunda kararýný verdi:

– Gidip Muhammed’i göreyim. O’na bazý þeyler
sorayým. Sonra kendisinden kýlýcýný isteyeyim. Ar-
dýndan da O’nu kendi kýlýcýyla öldüreyim!

Zikreden Taþlar 17



Adýmlarýný büyüttü. Aceleyle Sevgili Peygam-
berimizin yanýna geldi. Aklýndaki plâný uygulamak
için sakin görünmeye çalýþýyordu. Peygamberimize:

– Sen kimsin, diye sordu.

Peygamber Efendimiz adamýn gözlerine baka-
rak:

– Ben Nebiyim, diye cevap verdi.

Adam konuþa konuþa dikkatleri daðýtmak isti-
yordu. Hemen sordu:

– Nebi ne demek ki?

Peygamberimiz ayný üslupla bu soruyu da ce-
vapladý:

– Allah’ýn elçisidir!

Adam bir süre bekledi. Ne soracaðýný düþünü-
yordu. Nihayet buldu:

– Kýyamet ne zaman kopacak?

Efendimiz sakin bir eda ile:

– Bunu Allah’tan baþkasý bilemez, dedi.

Adam plânýný uygulama vaktinin geldiðini dü-
þündü ve:

– Kýlýcýna bakabilir miyim, dedi usulca.

Peygamber Efendimizin Mucizeleri18
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Sevgili Peygamberimiz hiç tereddüt etmeden
elini beline attý. Kýlýcýný kýnýyla birlikte çýkarýp ver-
di. Adam beklediði fýrsatýn tam zamaný olduðunu
düþünüyordu ki Sevgili Peygamberimizin sesini
duydu:

– Bak, sana haber vereyim! Sen bana karþý yap-
mayý düþündüðün þeyi asla baþaramayacaksýn!

Adamýn eli titredi. Þaþkýn þaþkýn baktý Efendi-
mizin nurlu yüzüne. Acaba aklýndan geçirdiklerini
nasýl anlamýþtý ki? Bu olsa olsa bir mucize olabilir-
di. O an yüreði yumuþayýverdi. Gözlerinde sevgi
ýþýðý belirdi. Ardýndan da büyük bir coþkuyla keli-
me-i þahadet getirdi. 

Sevgili Peygamberimizi öldürme niyetiyle gel-
diði yerden þimdi ölü gönlü dirilmiþ olarak dönü-
yordu.

*  *  *
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YILAN YUMURTASI

Deve çok hýrçýndý. Yük ve insan taþýmaya
alýþkýn deðildi. Füdeyk onun ehlileþtirme vaktinin
geldiðini düþündü. Hemen harekete geçti.

Hayvaný aldý, uygun bir yere götürdü. Orada
yularýndan tutup onu ehilleþtirmeye, eðitmeye baþ-
ladý. Bir aralýk, ayaðýnýn altýndaki topraðýn göç-
tüðünü hisseder gibi oldu. Ayný anda hafif bir çýtýrtý
duydu. Hemen eðilip baktý. Bir yýlan yuvasýnýn
üzerine basmýþtý. Yere doðru biraz daha eðilince yu-
murtalar kýrýlýverdi. Füdeyk yumurtadan fýþkýran
sývýdan yüzünü korumaya çalýþtý. Fakat geç kal-
mýþtý. Sývý gözlerine geldi. 
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Füdeyk elini acýyla yanan gözlerine götürdü. O
an aklýna kör olacaðý ihtimali gelmiþti. Telaþla geriye
döndü. Gözlerinin acýsýný onlarý iyice kýsarak bastýr-
maya çalýþýyordu. Güç bela evine varabildi. 

Evdekilerin de yardýmýyla yüzünü yýkadý. Acý
hâlâ devam ediyordu. Bir kenara uzandý. Gözlerini
kapatýp dinlendirmeye baþladý.

Aradan epeyce bir zaman geçmiþti ki gözlerini
açtý. Etrafýný net olarak göremiyordu artýk. 

Evdekiler durumu mahallenin güngörmüþ ihti-
yarlarýna haber verdiler.  Onlar da gelip çeþitli ilaç-
lar tavsiye ettiler. Fakat ne yapýldýysa Füdeyk’e ça-
re olmadý. Bir süre sonra iki gözü de tamamen gör-
mez oldu. Artýk o, görme yeteneðini kaybetmiþ
olan biriydi. 

Bu durum Füdeyk’e baþlangýçta çok aðýr geldi.
Karanlýk dünyasý içinde geçmiþ güzel günlerinin
hayalini kurdu durdu. Gün ýþýðýný özledi. Etrafýnda
açan çiçekleri, uçan kuþlarý, aðaçlarý düþündü uzun
uzun. 

Karþýsýnda konuþan insanlarýn yüzlerini hatýrla-
maya çalýþýyordu sohbet esnasýnda. En çok da oðlu-
nun yüzünü göremediðine yanýyordu.
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Füdeyk her sabah kalkýp evinin önüne geçiyor,
saatlerce orada oturuyordu. Gelip geçenleri sesle-
rinden tanýmaya çabalýyordu. 

Bu þekilde günler birbirini kovaladý. Çok uzun
bir zaman sonra Peygamber Efendimizi duydu.
Ýnsanlarý bir olan Allah’a davet eden bu kutlu in-
saný merak etti. Oðlu Habip’i yanýna çaðýrdý ve ona
kendisini Hazreti Muhammed’e götürmesini söyledi.

Baba oðul yola çýktýlar. Sevgili Peygamberimi-
zin huzuruna vardýlar. Diðer sahabilerin arasýna
oturup O’nun anlattýklarýna kulak verdiler. 

Füdeyk duyduðu sesin güzelliði karþýsýnda hay-
ran kalmýþtý. Bu Peygamber nasýl da güzel konuþu-
yordu böyle! Kelimeleri tane tane söylüyor, asla
aceleci davranmýyordu. Dinleyenler söylenen keli-
meleri tek tek sayabilirdi. 

Füdeyk gönlüne huzur veren sese dalýp gitmiþ-
ken birden heyecanlandý. Sevgili Peygamberimiz
kendisine sesleniyordu o an:

– Füdeyk gözlerin neden görmüyor?

Füdeyk’in kalbi delicesine çarpýyordu. Herkesin
derdiyle ayrý ayrý ilgilenen Hazreti Muhammed
þimdi sohbeti býrakmýþ kendisiyle ilgileniyordu. Tit-
reyen bir ses tonuyla cevap verdi:
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– Bir gün bir yýlan yumurtasýnýn üzerine basmýþ-
tým. Kýrýlan yumurtanýn içindeki sývý gözüme sýç-
radý ve zehirli olduðu için gözlerim görmez oldu.

Sevgili Peygamberimiz usulca yanýna yaklaþtý.
Elini aðzýyla ýslattý. Sonra ýslak parmaðýný Füdeyk’in
gözlerine sürdü. 

O an herkesi hayretler içinde býrakan bir olay
oldu. 

Füdeyk’in gözleri açýlýverdi. Þaþkýn þaþkýn etra-
fýna bakýnmaya baþladý. 

Sevgili Peygamberimiz gülümsüyordu. Füdeyk
O’nun ay parçasý yüzünü görünce âdeta kendinden
geçti. 

Yýllar sonra açýlan gözleri ilk önce Sevgili Pey-
gamberimizi görmüþtü. Bu ne büyük þerefti böyle! 

Oðlu babasýnýn görmeye baþladýðýný anlayýnca
sevinçle koþup sarýldý ona. Fakat Füdeyk oðlunu
görmüyordu bile. O, gözlerini Sevgili Peygamberi-
mize dikmiþti. Çünkü gözünün nuru olmuþtu Efen-
dimiz. Âlemlere Rahmet olarak gönderilen bu kut-
lu insan sadece gözlerini deðil gönlünü de açmýþtý.

*  *  *
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CENNET ARZUSU

Arap köylerinden birinde henüz Müslüman
olmuþ bir adam yaþýyordu. Bu adam çok varlýklý
deðildi. Ancak çoluk çocuðuna yetecek kadar bir
kazancý vardý. 

Elinde parasý pulu olmadýðýndan, insanlara
maddi yardým yapamadýðý için üzülüp duruyordu.
Etrafýna bol bol sadaka daðýtanlarý görünce içten
içe onlara imreniyordu. O iyilikseverlerin muhak-
kak cennete gideceðini düþünüp “Keþke ben de be-
ni cennete kavuþturacak iyilikler yapabilsem.” diye
dertleniyordu.
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Bir gün iþlerini bitirip yola çýktý. Sevgili Pey-
gamberimize duygularýný iletecekti. O muhakkak
kendisine bir yol gösterirdi.

Nihayet Medine’ye vardý. Doðruca mescide gel-
di. Sevgili Peygamberimiz oradaydý. Adam sevinç
içinde O’nun yanýna yaklaþtý. Ümit dolu bir eda ile:

– Ya Resûlûllah, dedi. Ben cennete gitmek isti-
yorum. Bana bir iþ söyle ki, onu yaparsam cennetlik
olayým. Bana cennet kapýlarýný açacak olan iþ veya
güzel davranýþ hangisidir?

Sevgili Peygamberimiz insanlara hep ümit ve-
ren bir tavýr sergilemiþti. 

Onun tek gayesi ümmetinin ahirette kurtuluþa
ermesini saðlayacak yollarý göstermekti. Adamýn
bu isteði karþýsýnda gülümseyerek:

– Daima adaletli davran, dedi. Kazancýnýn faz-
lasýný da hayýr ve sadaka olarak harca!

Adam bir an düþündü. Belki adaletli davranabi-
lirdi ama sadaka verecek kadar zengin deðildi. Bu
durumda Efendimizin söylediði iþi yapamayabilirdi.
Çaresiz bir þekilde ellerini açtý ve:

– Vallahi ey Allah’ýn Resûlü, benim buna gücüm
yetmez, diye inledi.
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Onun hüznünü ve endiþesini fark eden Sevgili
Peygamberimiz bu kez daha kolay bir þey söyledi:

– O halde yemek yedirir, selâmý yayarsýn!

Adam biraz daha düþündü. Rastladýðý insanlara
selam verebilirdi. Ama yemek iþi yine paraya baký-
yordu. Oysa kendisi çoluk çocuðunu zor geçindiri-
yordu. Bir de diðer insanlara yedirecek yemeði ne-
reden bulacaktý? Bu düþüncesini hemen dile getir-
di ve:

– Bu da kolay deðil, dedi. 

Kollarý iki yana düþmüþtü. Cennetin hiç de ucuz
olmadýðýný anlamýþtý. Baþýný önüne eðmiþ bir hâlde
beklerken Efendimizin billur sesini duydu:

– Sen, suyu dýþarýdan taþýnýlan bir yerde mi
oturuyorsun?

Adam ümitle baþýný kaldýrdý. Gözlerinde bir
ýþýk belirmiþti. Heyecanla:

– Evet, dedi. Biz suyumuzu köyün dýþýndaki bir
kuyudan tulumlarla taþýrýz. 

Efendimiz adamýn yüzüne þefkatle baktý ve:

– Senin deven var mý, diye sordu.

– Var, evet var!
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– Devenle su taþýmak için yeni bir su tulumu al.
Bununla su taþýyarak hayýr yap. Tulumun eskiyin-
ceye kadar bu hayýrlý iþine devam et. Göreceksin ki,
bu tulumunun hayýr yolunda eskitmeden ve deven
ölmeden, seni cennete kavuþturacak olan yolu bul-
muþ olacaksýn! 

Adam sevinç içinde oradan ayrýldý. Hemen ye-
ni bir tulum aldý. Deveye binip kaynaða vardý. Tu-
lumu iyice doldurdu. Fakir ve kimsesiz birinin ka-
pýsýný çaldý. Kendisini karþýlayan adama suyu uzattý.
Adam bu güzel davranýþtan o kadar memnun oldu
ki uzun uzun dua etti ona. 

Boþ tulumu alan adam tekrar hayýrlý bir iþ yap-
manýn mutluluðuyla evine döndü. Ertesi gün yine
suya gitti. Tulumu doldurup bir baþka kimsesizin
kapýsýný çaldý.

Aradan günler, aylar geçti. Adam býkmadan
usanmadan her gün ayný saatte tulumu alýp devesi-
ne biniyordu. Doðruca suya gidiyordu. Büyük bir
mutlulukla fakirlere, kimsesizlere su taþýyordu.
Onun bu davranýþý karþýsýnda insanlar ona dua edi-
yorlardý.

Bir gün adam Allah yolunda bir savaþa katýldý.
Çok geçmeden de vurulup þehit oldu. Onun cansýz
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bedenini görenler bir süre önce kendisine Sevgili
Peygamberimizin söylediði sözleri hatýrladýlar:

– Devenle su taþýmak için yeni bir su tulumu al.
Bununla su taþýyarak hayýr yap. Tulumun eskiyin-
ceye kadar bu hayýrlý iþine devam et. Göreceksin ki,
bu tulumunun hayýr yolunda eskitmeden ve deven
ölmeden, seni cennete kavuþturacak olan yolu bul-
muþ olacaksýn! 

Ve Allah bir kere daha Sevgili Peygamberimizin
sözlerini doðru çýkarmýþtý. Bu talihli adam, mura-
dýna erdiðinde daha tulumu eskimemiþ ve devesi de
ölmemiþti.

*  *  *
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ZÝKREDEN TAÞLAR

Hadramut Beldesi’nin ileri gelenleri kendi
aralarýnda konuþuyorlardý. Ýçlerinden biri son dere-
ce heyecanlýydý:

– Bence hep birlikte Muhammed’in yanýna gi-
delim. Anlattýklarýný bir de kendi aðzýndan dinle-
yelim. 

Hemen yanýndaki onu destekledi:

– Doðru söylüyorsun. Hem böylelikle olaný bite-
ni gözlerimizle görmüþ oluruz. Eðer gördüklerimiz
ve duyduklarýmýz aklýmýza yatmazsa döner geliriz.

Az önce konuþan, oradakilerin gözlerinin içine
bakarak:
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– Bir kere gidip dinlemekle ne kaybederiz ki,
dedi. Muhammed’in olaðanüstü güzel ahlakýný ara-
mýzda duymayan yoktur. Bütün Arap yarýmada-
sýnda O’ndan daha güvenilir birini tanýmýyoruz.
Peygamber olduðunu iddia ediyorsa mutlaka doðru
söylüyordur.

Bir süre sessiz kaldýlar. Bu sýrada hepsi de derin
derin düþünüyordu. Sonunda aralarýndan en yaþlý
olaný ayaða kalktý ve:

– Gidiyoruz, dedi. Muhammed’in yanýna varýp
ona birkaç soru soralým. Eðer sorduklarýmýzýn ce-
vabýný verirse ona iman edelim. Yok, bilemezse þu
anki dinimizi yaþamaya devam ederiz.

O ana kadar hiç konuþmamýþ olan biri merakla
araya girdi:

– Peki, O’na ne sormayý plânlýyorsunuz?

Yine bir sessizlik oldu. Bir süre sonra akýllarýna
parlak bir fikir geldi:

– O’na “Aklýmýzdan geçeni bilmesini” söyleye-
lim! Eðer o an düþündüðümüz þeyleri tahmin ede-
bilirse o bir peygamberdir. 

Hep birlikte yola koyuldular. Her birinin içinde
tatlý bir merak vardý. Acaba “El Emin” lakabýyla
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tanýnan bu insan kendilerinin akýllarýnda tuttuklarý
meseleyi bilecek miydi?

Nihayet Sevgili Peygamberimizin þehrine girdi-
ler. Doðruca mescide geldiler. Sevgili Peygamberi-
miz oradaydý. Gelen misafirlerini güler yüzle kar-
þýladý. Onlara yer gösterdi. 

Hal hatýr sorma faslýndan sonra Hadramutlular
konuya girdiler:

– Ey Muhammed! Bizler senin için aklýmýzda
bir þey tuttuk. Eðer Peygamber isen bunun ne ol-
duðunu söyle bakalým!

Sevgili Peygamberimiz hayret dolu bakýþlarýný
onlarýn üzerlerinde gezdirdi ve:

– Subhanallah, dedi. Sizin bu söylediðiniz iþ kâ-
hinlere yapýlýr. Bütün kâhinler ise hiç þüphesiz ce-
hennemliktir!

Hadramutlular bu cevap karþýsýnda bir an þaþýr-
dýlar. Birbirlerinin yüzüne “Þimdi ne diyelim?” der-
cesine baktýlar. Sonra Sevgili Peygamberimize
dönüp:

– Peki, bizler senin bir kâhin deðil de peygam-
ber olduðunu nasýl anlayacaðýz, diye sordular. 
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Efendimiz alabildiðine sakindi. Yerden bir avuç

çakýl taþý aldý. Güven veren bir edayla Hadramut-

lulara gülümsedi. Avucundaki çakýl taþlarýný göste-

rerek þöyle dedi:

– Ýþte bu gördüðünüz taþlar, benim Peygamber

olduðuma þehadet edecekler!

Hadramutlular Efendimizin ne demek istediði-

ni anlamamýþlardý. Öylece çakýl taþlarýna bakýyor-

lardý. Tam bu sýrada olaðan üstü bir olaya þahit ol-

dular. Sevgili Peygamberimizin avucundaki taþlar

Allah’ý tesbih etmeye baþlamýþlardý. 

– Subhânallah! Subhânallah!

Herkes fal taþý gibi açýlmýþ gözlerini çakýl taþ-

larýna dikmiþti. O, ufacýk taþlar durmadan Subhâ-

nallah, yani “Allah her çeþit kusur ve ayýplardan

münezzehtir.” deyip durmaktaydý. Bu sesi açýk se-

çik duyuyorlardý. 

O an hepsinin de dudaklarýndan ayný kelimeler

dökülüverdi:

– Biz þehadet ederiz ki, Allah’tan baþka ilâh

yoktur. Ve Hazreti Muhammed de O’nun kulu ve

elçisidir!
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Hadramutlular memleketlerine dönerken son
derece mutluydular. Çünkü o güne kadar tatma-
dýklarý bir huzur vardý kalplerinde. Bu huzur, yeni
doðmuþ bir bebek kadar günahsýz oluþlarýndan kay-
naklanýyordu. Çünkü onlar Ýslamiyet’i seçmekle bü-
tün günahlarýndan arýnmýþ, tertemiz olmuþlardý.

*  *  *
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GÜREÞ

Rükâne kýrlarda koyun güderdi. O vaha se-

nin bu vaha benim, gezer dururdu. Nerde üç beþ

tutam taze ot varsa koyunlarýný o yana sürerdi. 

Sevgili Peygamberimiz de peygamberliðinin ilk

zamanlarýnda bazen koyun güderdi. Zaten çocuk-

luðunda bu iþi çok yapmýþtý.

Bir gün yollarý Rükâne ile kesiþti. Koyunlarý

birlikte gütmeye baþladýlar. Bir yandan da tatlý tatlý

sohbet ediyorlardý. 

Sevgili Peygamberimiz Rükâne’ye:

– Ey Rükâne, dedi. Benimle güreþir misin?

Peygamber Efendimizin Mucizeleri38



Rükâne, Efendimize þöyle bir baktý. O’nu yene-

bileceðini düþünmüþ olmalý ki:
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– Nesine, diye sordu.

Sevgili Peygamberimiz:

– Bir koyununa, diye cevap verdi.

Rükâne bu teklifi kabul etti. Hemen oracýkta
güreþe tutuþtular. Çok fazla bir zaman geçmemiþti
ki Efendimiz galip geldi. Rükâne üzülmüþtü. Sev-
gili Peygamberimiz, ikinci kez güreþip güreþemeye-
ceðini sordu. Rükâne hâlâ ümitliydi. Bir kere daha
güreþmeyi denedi. Fakat yine yenildi. Sevgili Pey-
gamberimiz bir koyun daha kazanmýþtý. Rükâ-
ne’nin üzüntüsü iyice arttý. Bunun üzerine Efendi-
miz ona bir güreþ daha teklif etti. Rükâne son bir
ümitle yine meydana çýktý. Sonuç, öncekilerle ay-
nýydý. 

Sonunda pes edip yorgun argýn bir kenara çe-
kildi. Sevgili Peygamberimiz onun düþünceli hâlini
görünce sebebini sordu. Rükâne üzgün üzgün þöyle
dedi:

– Hem güreþte yenildim, hem de babama dön-
düðümde üç koyunun hesabýný vereceðim!

Sevgili Peygamberimiz ona:

– Peki dördüncü defa güreþmek ister misin, di-
ye sordu. 
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Rükâne’nin artýk hiç ümidi kalmamýþtý. Efendi-
mizin mucizevî bir gücü olduðunu düþünüyordu
artýk. Kesin bir dille:

– Hayýr, diye cevap verdi. 

Sevgili Peygamberimiz onu rahatlatmak için:

– Babana koyunlarýn hesabýný vermene gerek
yok, dedi. Çünkü koyunlar senindir! 

Rükâne çok sevindi. Az önceki üzüntüsünün
yerini Efendimize karþý bir hayranlýk hissi almýþtý.
Birlikte eve döndüler.

Aradan bir süre geçti. Sevgili Peygamberimiz
açýktan açýða halký Ýslam’a davet etmeye baþladý.
Rükâne, O’nun bu teklifini duyunca hemen yanýna
koþtu ve Müslüman oldu.

O günden sonra çevresindekilere hep þöyle dedi:

– Sevgili Peygamberimizle güreþ tuttuðumuz
gün, kendi kuvvetiyle deðil, kendisine verilen mu-
cizevî bir kuvvetle güreþtiðini anlamýþtým. Allah’ýn
bana hidayet vermesine bunun sebep olduðunu dü-
þünüyorum!

*  *  *
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HUMMARA KUÞU

Baharýn güzellikleri her yaný sarmýþtý. Vaha-
da yaþayan canlýlar tatlý bir telaþ içindeydiler. Çoðu,
yeþillikler arasýnda heyecanla yiyecek bir þeyler
arýyordu. 

Bazý canlýlarýn yumurtlama zamaný yaklaþýyor-
du. Bunlar diðerlerine göre daha hareketliydiler.
Bulabildikleri otlarla kendilerine bir yuva kurmak
için çabalýyorlardý. 

Hummara kuþu yuvasýný alçak bir aðacýn dalý-
na yapmýþtý. Buralarda kendisine ve yumurtalarýna
zarar verecek canlý yaþamadýðý için gönlü rahattý.
Ara sýra etrafta gezintiye çýkýyor, karnýný doyuru-
yordu. Sonra hemen gelip yumurtalarýnýn üzerine
çöküyordu. Onlarýn sabit bir sýcaklýkta durmasý
için kýpýrdamadan öylece bekliyordu.
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Çok mutluydu. Ýki yumurtasýndan çýkacak olan
yavrularýný hayal ederek aþaðýdaki manzarayý seyre
koyuldu. Az ilerideki küçük pýnarýn þýrýldayarak
akýþýna daldý gitti.

Aradan epeyce bir zaman geçti. Hummara ku-
þu hâlâ dalgýndý. Altýnda hissettiði bir kýpýrtýyla
kendine geldi. Heyecanla ayaklarýnýn üzerine doð-
ruldu. Baþýný eðip yumurtalarýna baktý. 

O an kalbi hýzla çarpmaya baþladý. Evet, yu-
murtalar hafiften salýnýyordu. Demek ki yavrularýn
çýkma vakti gelmiþti. 

Hummara kuþunun mutluluðu yumurtalardan
birinin çatlamasýyla ikiye katlandý. Hemen ardýn-
dan da diðer yumurtanýn yüzeyinde küçük bir de-
lik açýldý. Buradan þirin, minicik bir gaga ucu gö-
ründü.

Hummara kuþu nefesini tutup olacaklarý seyre
koyuldu. Tüm dünyayý unutmuþtu o an. Zamanýn
nasýl geçtiðini fark etmiyordu bile. 

Çatlayan yumurta da delindi. Kýsa bir süre son-
ra iki yavrunun sevimli baþlarý dýþarýya uzandý. 

Hummara kuþu ilk kez anne olmanýn mutlulu-
ðunu ve heyecanýný yaþýyordu. O andan sonra yav-
rularýnýn üzerine titredi âdeta. Onlarý en güzel gý-
dalarla beslemeye baþladý. 
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Yavrular her geçen gün daha da büyüdüler.
Tüylendiler. Etraflarýnda olan bitenlerle ilgilenme-
ye baþladýlar. Anneleri onlarýn her hâlini gözlüyor-
du. Bu sýrada yavrularýnýn bir gün palazlanýp uça-
caðý günü düþünüyordu.

Bir gün çöl, büyük bir gürültüyle sarsýlmaya
baþladý. Her yer toz dumandý. Vahanýn sakinleri he-
men bir yerlere gizlendiler. Bulunduklarý yerden
gelenleri þaþkýn ve meraklý gözlerle izlemeye baþ-
ladýlar. 

Hummara kuþu ve yavrularý o an yuvadaydý.
Endiþeyle karýþýk bir merak yaþýyorlardý. Pür dik-
kat, vahayý dolduran misafirleri izliyorlardý. 

Gelenler Ýslam askerleriydi. Baþlarýnda da Sev-
gili Peygamberimiz vardý. Herkes bir kenara çekil-
di. Kimi su içiyor, kimi abdest alýyordu. Bazýlarý da
karþýlýklý sohbet etmeye dalmýþtý. 

Hummara kuþu Sevgili Peygamberimizi görün-
ce tarifsiz bir sevince büründü. Hayran gözlerle
onun dolunay gibi parlayan yüzünü seyre koyuldu.
Diðer canlýlar O’nu fark etmiþlerdi. Vaha sakinleri-
nin az öncesine kadar yaþadýklarý þaþkýnlýk ve endi-
þeden eser kalmamýþtý. Þimdi hepsi Sevgili Peygam-
berimizi aðýrlýyor olmanýn sevincini yaþýyordu. 
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Hummara kuþu yuvaya doðru yaklaþan birkaç
askeri gördü. Onlar da kendisini fark etmiþlerdi.
Gülümseyerek birbirlerine yuvayý gösteriyorlardý.
Ýçlerinden biri aceleyle ileri çýktý. 

Kuþ onun niyetini anlamýþtý. Bu asker yuvada
ne olduðunu merak etmiþti. Anlaþýlan merakla ye-
tinmeyecekti de.

Hummara kuþu tahmininde yanýlmadýðýný an-
ladý. Asker, yuvaya doðru elini uzatmýþtý. Kuþ bir
an ne yapacaðýný þaþýrdý. Sonra korkuyla havalandý. 

Asker iki yavruyu incitmemeye özen göstererek
avucuna aldý. Onlarý sarsmadan, usulca arkadaþlarý-
nýn yanýna döndü. Orada bulunanlar hayran hayran
yavrulara baktýlar. Parmaklarýnýn ucuyla tüylerini
okþadýlar. 

Bu sýrada anne kuþ deliye dönmüþtü âdeta. As-
kerlerin üzerinde çýðlýk çýðlýða baðýrýyordu. Yavru-
larýnýn bir an önce yerine býrakýlmasýný istiyordu.
Fakat aþaðýdakiler iki minik yavruyu sevmeye öyle-
sine dalmýþlardý ki annelerini fark etmiyorlardý bile.

Kuþ, çýðlýklarýnýn iþe yaramadýðýný görünce yö-
nünü Sevgili Peygamberimize çevirdi. Hâlini O’na
anlatacaktý. 
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Peygamber Efendimizin merhameti dillere des-
tandý. Bunu insan olsun, hayvan olsun bütün can-
lýlar bilirdi. Sahibi tarafýndan dövülen, aþýrý çalýþtý-
rýlan, aç býrakýlan develer bile durumlarýný O’na an-
latýyorlardý. Sahiplerini þikâyet ediyorlar, kendileri-
ne iyi davranýlmasýný istiyorlardý. Hatta daðda aç
kalan kurtlar gelip Efendimizden yiyecek istiyor-
lardý. 

Hummara kuþu hemen Sevgili Peygamberimi-
zin yanýna vardý. Daðlarýn, taþlarýn, aðaçlarýn ken-
disine selam verdiði Þefkat Peygamberine iki yavru-
sunun baþýna gelenleri anlattý. 

Sevgili Peygamberimiz hemen ayaða kalktý. Et-
rafýna bakýndý. Sitem dolu bir sesle:

– Bu kuþun yavrularýný alarak canýný acýtan
kimdir, diye sordu.

Herkes Peygamberimizin gösterdiði kuþa þaþkýn
þaþkýn bakakaldý bir süre. Az ilerideki askerler o an
yavrularýn annesinin yaþadýðý endiþeyi fark etmiþ-
lerdi. Suçluluk duygusuyla:

– Biz almýþtýk onun yavrularýný, diye cevap ver-
diler. 

Sevgili Peygamberimiz:
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– Onlarý hemen yerine koyun, dedi.

Askerler aceleyle yuvaya koþtular. Avuçlarýnda-
ki iki yavruyu büyük bir dikkatle yerine koydular. 

Bu sýrada Hummara kuþu rahat bir nefes aldý.
Sevgili Peygamberimize sevgi dolu gözlerle baktýk-
tan sonra hemen yavrularýnýn yanýna uçtu.

Askerler yaptýklarý iþten dolayý üzgündüler.
Baþlarý önde geri döndüler. 

Hummara kuþu ve yavrularý, Þefkat Peygambe-
rinin merhamet duygusu sayesinde güvendeydiler
artýk. 

*  *  *
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EN BÜYÜK ÖDÜL

Mekke’de büyük bir telaþ yaþanýyordu. Müþ-
rikler Peygamber Efendimizin þehri terk ettiðini
anlamýþlardý. Her yeri didik didik etmiþler fakat
O’nu bulamamýþlardý. 

Ebu Cehil burnundan soluyordu âdeta. Sürekli
çevresindekileri azarlýyor ve:

– Bulun O’nu bana, diye haykýrýyordu. 

Baktý ki insanlarda Peygamberimizin peþine
düþme gibi bir istek yok, onlara cazip bir teklifte
bulundu:
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– Kim Muhammed’i bulup bana getirirse ona
yüz deve vereceðim!

Bu sözler aç gözlü insanlar üzerinde acayip bir
hava oluþturdu. Birçoðu o dakikada atýna atlayýp
yollara düþtü. Çölde gözlerini dört açarak ilerlerken
akýllarýnda kazanmayý hayal ettikleri develer vardý.

Mekke yakýnlarýnda bulunan bir beldenin ileri
gelenleri oturmuþ sohbet ediyorlardý. Yüzlerindeki
heyecan ifadesinden sohbet konusunun önemli ol-
duðu anlaþýlýyordu. 

Kýyafeti alabildiðine gösteriþli olan bir adam
elindeki meyveyi soymaya çabalarken:

– Olacak iþ deðil, dedi. Ebu Cehil, Muhammed
için yüz deve ödül koymuþ ortaya! Bu adam çýldýr-
mýþ olmalý. Böylesine büyük bir ödül koymasýnýn
sebebi ne acaba?

Tam karþýsýnda bulunan bir diðeri aðzýndaki
hurma çekirdeðini gevelerken:

– Korkuyor, dedi. Muhammed’in etrafýndaki in-
sanlarýn sayýsý her geçen gün daha da artýyor. Bu
durumda yakýnda tüm Araplarýn, hatta baþka mil-
letlerin bu dine gireceðinden korkuyor. Eðer O’nu
henüz güçlenmeden bastýramazsa yarýn çok geç ola-
bilir. Ebu Cehil ve arkadaþlarýnýn Mekke’deki salta-
natý sona erebilir.
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Bir kenarda olaylarý ilgiyle dinleyen güçlü kuv-
vetli bir adam elindeki oku evirip çeviriyordu.
Onun da aklýnda bu büyük ödülü alma hayali vardý. 

Ýlk konuþan adamýn sesi duyuldu:

– Hey Süraka! Sen bu civarýn en iyi iz sürücü-
süsün. Muhammed’i bulabilirsin. Neden harekete
geçmiyorsun?

Süraka cevap vermedi. Elindeki oku sadaðýna
yerleþtirdi. Umursamaz bir edaya büründü. 

Adamlar kendi aralarýnda konuþmaya baþlamýþ-
lardý ki Süraka kendilerine doðru aceleyle gelen bi-
rini gördü. Merakla doðruldu. Adam da onu fark
etmiþti. Usulca yanýna yaklaþtý ve:

– Süraka, dedi. Ben az önce sahile doðru giden
üç adam gördüm. Onlar galiba Mekkelilerin baþ-
larýna ödül koyduðu kiþilerdi. 

Süraka’nýn kalbi heyecanla çarpmaya baþladý.
Sevinci bir anda yüzüne yansýmýþtý. Sonra kendini
toparladý. Yeniden umursamaz bir havaya büründü
ve:

– Yok caným, dedi. Senin o gördüklerin daha bi-
raz önce buradan geçtiler. Onlar Muhammed ve ar-
kadaþlarý deðil. Boþ yere ümitlenme! 
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Süraka ödülü kimseye kaptýrma niyetinde de-
ðildi. Bu yüzden o yolcularla ilgilenmiyormuþ gibi
davranmýþtý. 

Yine oklarýný çýkardý. Onlarý gözden geçiriyor-
muþ gibi yaptý. Bir yandan da konuþulanlara kulak
kabartýyordu. Sohbetin iyice koyulaþtýðý aný yaka-
layýnca usulca kalktý. Kimseye belli etmemeye ça-
lýþarak evine geldi. Hizmetçiyi yanýna çaðýrdý ve:

– Atýmý ve mýzraðýmý al, dedi. Kimseye görün-
meden beldenin dýþýna çýk, orada beni bekle. Çok
önemli bir iþim var benim.

Hizmetçi hemen denileni yaptý. Süraka’nýn atýný
eyerledi. Silahlarýný da aldý, yola koyuldu. Kuytu
bir yere gelince durdu. Dinleniyormuþ gibi yaparak
Süraka’yý beklemeye baþladý. 

Çok geçmeden Süraka göründü. Elinde uzunca
bir mýzrak vardý. Hizmetçiyi yokluðunu idare et-
mesi konusunda uyardý. Sonra eve gönderdi onu.

Hizmetçinin gidiþinden sonra oturup plân yap-
tý. O yolculara en kýsa yoldan nasýl ulaþacaðýný he-
sap etti. Yola çýkmadan önce torbasýndan oklarýný
çýkardý. Bunlarla kura çekmek gibi bir âdeti vardý.
Yine öyle yaptý.
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Gözlerini yumdu. Peygamber Efendimizi yaka-
layýp yakalayamayacaðý konusunu düþünerek bir
ok çekti. Merakla açtý gözlerini. Gördüðü manzara
canýný sýkmýþtý. Çünkü Peygamberimizi yakalaya-
mayacaðýný ifade eden oku çekmiþti. 

Aslýnda oklar neye iþaret ederse o yönde karar
verirdi Süraka. Fakat bu kez ortada koca bir ödül
vardý. Her biri besili, iri iri tam yüz deve! Sýrf bir ok
baþarýsýz olacaðýna iþaret ediyor diye amacýndan vaz
mý geçecekti yani? Hayýr, bu pek akýl iþi olmazdý. 

Süraka o gün ilk defa kurada þansýna çýkan ka-
rara uymadý. Atýna atlayýp fýrtýna gibi daldý çöle.
Bakýþlarýný kumlar üzerindeki izler üzerinde yo-
ðunlaþtýrmaya çalýþarak ilerliyordu. 

Epeyce bir süre yol aldý. Nihayet asýk suratýnda
bir gülümseme belirdi. Hemen atýndan indi. Yerde-
ki izlere yakýndan baktý. Evet, bu izler o yolculara
aitti.  Sevinç içinde tekrar atýna bindi. Gözlerini bu
kez ufka dikerek ilerlemeye baþladý. Sonra hýzlandý.
Atýný dörtnala sürüyordu.

Bir anda kendini yerde buldu. Kumlarýn üze-
rinde bir iki yuvarlandýktan sonra ayaða kalktý.
Þaþkýn þaþkýn bakýndý bir süre. Çok iyi bir binici ol-
masýna raðmen nasýl böyle düþtüðünü anlamaya
çalýþtý. Bir cevap bulamayýnca içine bir kurt düþtü. 
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Oklarýný çýkardý. Daha önce yaptýðý gibi yine
birini çekti. Sonuç yine aynýydý. Bir daha bir daha
çekti. Her seferinde o yolculara bir zarar veremeye-
ceði sonucu çýkýyordu.

“Ne yapsam acaba?” dercesine düþünürken ak-
lýna yine büyük ödül düþüverdi. Develer gözlerinin
önünden geçit merasimi yapar gibiydi. Süraka “Ne
olursa olsun, vazgeçmeyeceðim!” diye düþünerek
atýna bindi. Yeniden ilerlemeye baþladý.

Atý yorulmaya baþlamýþtý. Fakat Süraka izlerdeki
tazeliði görünce atýn ne hâlde olduðunu fark etmi-
yordu bile. Bütün dikkatini izlere ve ufka vermiþti.

Nihayet aradýðýný buldu. Peygamberimiz ve ar-
kadaþlarý hemen önünde görünmüþtü. Kalbi heye-
canla atmaya baþladý. Atýný var gücüyle mahmuz-
ladý. Caný yanan hayvan birden irkildi. Bir ok gibi
fýrladý.

Peygamber Efendimiz bu sýrada Kur’ân oku-
makla meþguldü. Hemen arkasýnda en yakýn arka-
daþý Hazreti Ebu Bekir de vardý. Hazreti Ebu Bekir
duyduðu bir ses üzerine geriye döndü. Arkasýnda
yoðun bir toz bulutu býrakarak gelen atlýyý gördü.
O an endiþeyle Efendimizin yanýna koþtu. Titreyen
bir sesle:
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– Ya Resûlûllah, dedi. Peþimizde biri var!

Peygamberimiz oralý olmadý. Gözlerini ileriye
dikmiþ, öylece Kur’ân okuyordu. Hazreti Ebu Be-
kir bir O’na bir gelen atlýya bakýyordu. Sonunda
dayanamadý ve aðlamaya baþladý. Onun bu hâlini
fark eden Peygamberimiz:

– Neden aðlýyorsun, diye sordu. 

Hazreti Ebu Bekir eliyle arkalarýndaki adamý
iþaret ederek:

– Anam babam sana feda olsun ey Allah’ýn Re-
sûlü, dedi. Vallahi ben kendim için aðlamýyorum.
Peþimizdeki adam sana bir zarar verir diye aðlýyo-
rum. 

Peygamber Efendimiz sakin bir þekilde gelen
adama baktý. Aralarýnda üç beþ metre ancak kalmýþ-
tý. Süraka elindeki mýzraðýný kendisine doðrultmuþ-
tu. Peygamberimiz ellerini Allah’a açtý ve:

– Ya Rabbi, dedi. Bizi bu adamdan kurtar!

O an Süraka neye uðradýðýný þaþýrdý. Atýnýn ön
ayaklarý dizlerine kadar kuma saplanmýþtý. Ne ka-
dar uðraþtýysa da onu kumdan çýkaramadý. Sonun-
da pes edip Peygamberimize:
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– Ya Muhammed, diye sesledi. Bütün bu olan-
larýn seninle muhakkak bir ilgisi var! Ben Süra-
ka’yým. Söz veriyorum bundan sonra sana zarar ver-
meye kalkýþmayacaðým. Üstelik þu an buraya doð-
ru gelenleri de geri döndüreceðim. 

O an Peygamberimiz tekrar dua etti. At ancak o
zaman kumlardan çýkabildi. Süraka hayretle içinde
Peygamber Efendimize bakýyordu. Kendini topar-
layýnca:

– Ey Muhammed, dedi. Yolunuzun ilerisinde be-
nim çobanlarým var. Þu oklarýmý alýn, onlara göste-
rin. Size istediðiniz kadar koyun versinler.

Peygamber Efendimiz gülümseyerek baktý Sü-
raka’ya ve:

– Bizim onlara ihtiyacýmýz yok, dedi. Senden is-
tediðim tek þey Ýslâm dinini kabul etmendir. Ayrýca
bizi gördüðünü kimseye söyleme. Peþimizdekileri
de engelle!

Süraka bir çocuk gibi uysallaþmýþtý. O an deðil
yüz deve dünyayý verseler, Peygamberimize dokun-
mayý düþünemezdi. Hayran hayran Peygamberimi-
ze baktý. Bir gün bu güzel insanýn tüm insanlara
önder olacaðýný anlamýþtý. Sevgi dolu bir sesle:

– Bana bir güvence verir misin, diye sordu. 
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Peygamberimiz onun isteðini reddetmedi. Haz-
reti Ebu Bekir’in hizmetçisi Amir’e bir iþaret yaptý.
Amir hemen bir yazý yazdý, Süraka’ya uzattý. 

Güvence yazýsýný alan Süraka çok mutluydu.
Kalbi yumuþacýk olmuþtu. Gözlerini Rahmet Pey-
gamberinden bir an bile ayýrmadan atýna bindi. 

Peygamber Efendimiz ve arkadaþlarý Medine’ye
doðru ilerlemeye devam ederken Süraka geldiði
yoldan geri dönüyordu. Bir süre sonra baþka ödül
avcýlarýna rastladý. Onlara kimseyi görmediðini
söyledi. Hep birlikte döndüler.

Aradan uzun biz zaman geçti. Bu süre içinde
Süraka etrafýnda konuþulanlara hep kulak kabarttý.
Peygamberimiz hakkýnda konuþulan bir kelimeyi
dahi kaçýrmadý. O’na duyduðu hayranlýk ve sevgi
her geçen gün daha da büyüyordu.   

Sonunda dayanamadý. Yanýna Peygamberimiz-
den aldýðý güvence belgesini aldý, yollara düþtü. Bir
kere daha O’nun peþinden gidiyordu. Fakat bu de-
fa amacý farklýydý.

Sonunda Peygamberimizin bulunduðu yere
geldi. Kalabalýðý yara yara ilerlemeye baþladý. Sev-
gili Peygamberimiz onu tanýmýþtý. Süraka elindeki
belgeyi göstererek:
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– Ey Allah’ýn Resûlü, dedi. Bu, bana verdiðin
güvencedir. Þimdi sana geldim. Ben Süraka’yým!

Peygamber Efendimiz gülümsedi. Onun yap-
týklarýný unutmamýþtý. Gönüllere huzur veren sesiy-
le:

– Bu gün verilen her söz gerçekleþtirilecektir.
Sana verdiðim sözü de gerçekleþtireceðim. Yaklaþ!

Süraka bu sözleri duyunca çok sevindi. Gönlü-
nü saran sevgisiyle Peygamber Efendimizin yanýna
kadar geldi. Bütün vücudu heyecandan titriyordu.
Hemen oracýkta Müslüman oluverdi. O an yeni
doðmuþ bir bebek gibi bütün günahlarýndan arýný-
vermiþti. 

Peygamber Efendimiz onca insanýn önünde Sü-
raka’ya iltifat etti ve:

– Biliyor musun Süraka, dedi. Kisra’nýn bilek-
liklerini takacaksýn.

Süraka bir an ne diyeceðini bilemedi. Kulakla-
rým yanlýþ mý duyuyor acaba diye düþünüp:

– Þu krallar kralý Kisra’nýn bilekliklerini mi, di-
ye sordu.

Sevgili Peygamberimiz onun hayretle bakan
gözlerine gülümseyerek:
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– Evet, dedi. Kisra’nýn bilekliklerini…

Orada bulunanlar da en az Süraka kadar hayret
içindeydiler. Çünkü Kisra o günlerde çok güçlü bir
devletin hükümdarýydý. Müslümanlarýn sayýsý ise
çok az idi. Fakat Müslümanlarý hayrete düþüren þey
Kisra’nýn gücü deðildi. Onlar kýsa bir süre içinde
onun devletine galip gelineceði haberine hayret et-
miþlerdi. Çünkü Peygamberimiz ne demiþse o hep
gerçekleþmiþti. Bu sözü de gerçekleþecekti.

Süraka böylesine güzel bir iltifatýn da mutlulu-
ðunu yaþýyordu. Allah’a þükrederek oradan ayrýldý. 

Aradan uzun yýllar geçti. Süraka Ýslam dininin
yeryüzünde yayýlmasý için canla baþla çalýþtý.

Bir gün Sevgili Peygamberimizin vefat haberiyle
yýkýldý Süraka. Ne yapacaðýný, nasýl davranacaðýný
kestiremedi. Efendimizden ayrýlmak ona çok aðýr
gelmiþti. 

Her gün O’na kavuþacaðý ümidiyle yaþadý. Pey-
gamberimizin yerine halife olan Hazreti Ömer’le
birlikte dinimizin güzelliklerini yaymaya devam etti.

Bir gün Ýslam ordularý Kisra’nýn ordusuyla kar-
þý karþýya geldi. Büyük bir savaþ oldu. Sonuçta
Müslümanlar Kisra’nýn ordusunu maðlup ettiler. 
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Ýslam Askerleri Hazreti Ömer’e Kisra’nýn bilek-
liklerini getirdiler. Hazreti Ömer hemen Süraka’yý
çaðýrttý. Az sonra Süraka çýktý geldi. Hazreti Ömer
bileklikleri onun kollarýna taktý. Bunu yaparken
dudaklarýndan þu cümle dökülüyordu:

– Kisra’nýn iki bilekliðini Süraka’nýn bileklerine
takýldýðý günü bizlere gösteren Allah’a þükürler ol-
sun!

Süraka’nýn bileklerine bol gelmiþti bu bileklik-
ler. Ta dirseklerine kadar kaymýþtý. Bu manzarayý
gören herkes yýllar önce yaþadýklarý o günü hatýr-
ladý. O an zihinlerde Peygamber Efendimizin sözle-
ri yankýlanýyordu:

– Biliyor musun Süraka, bir gün Kisra’nýn bi-
lekliklerini takacaksýn!

Ve bu muhteþem mucize gerçekleþmiþti iþte.
Bileklikler Süraka’nýn bileklerini süslüyordu. Bu
sýrada Süraka aðlýyordu, Hazreti Ömer aðlýyordu,
orada bulunanlar herkes aðlýyordu. Bunlar mutlu-
luk gözyaþlarýydý.

Süraka bu bilekliklere her baktýðýnda Efendi-
mizin peþine düþtüðü günleri hatýrlýyordu. O gün
yüz develik bir ödülü kazanmak için Peygamberi-
mizin izini takip etmiþti. Þimdi de Peygamberimizin
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izlerini takip ediyordu. Fakat bu defa kazanmayý
düþündüðü þey, eþi benzeri olmayan bir ödüldü.
Allah’ýn sevgisini kazanmak için çalýþýyordu Süraka.
Allah’ýn rýzasý en büyük amaçtý onun için. Zaten
bundan daha büyük bir ödül ne olabilirdi ki?

*  *  *
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AYAKKABIDAKÝ YILAN

Sevgili Peygamberimiz arkadaþlarýnýn yanýn-
dan ayrýldý. Biraz ileride abdest almayý düþünüyordu.

Amcasý Abbas bu sýrada onun devesini tutuyor-
du. Efendimiz abdest için hazýrlýk yapmaya baþladý.
Ayakkabýlarýný çýkarýp bir kenara koydu önce. Son-
ra abdest aldý. 

Ayakkabýlarýndan birini aldý, giydi. Sýra diðeri-
ne gelmiþti ki görenleri hayrete düþüren bir olay
oldu. Gökyüzünden bir kuþ yýldýrým gibi süzüldü.
Efendimizin giymeye davrandýðý diðer ayakkabýyý
kaptýðý gibi havalandý. Yükseldi, yükseldi. 
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Hazreti Abbas gözlerini kuþtan ayýrmýyordu.
Merak içindeydi. 

Kuþ nihayet durdu. Bulunduðu yükseklikten
ayakkabýyý býrakýverdi. Ayakkabý yere düþerken
daha tuhaf bir olay oldu. Ýçinden bir yýlan çýktý. 

Herkes hayretler içindeydi. Sevgili Peygambe-
rimiz sakin bir eda ile þöyle dedi:

– Bu, Allah’ýn bana lütfettiði büyük bir kera-
mettir!

Gerçekten de Yüce Mevla, Sevgili Habibini ko-
rumuþtu. Hem de bir kuþu buna aracý yaparak…

Orada bulunanlar Sevgili Peygamberimizin þu
sözü de söylediðini duydular:

– Allah’a ve ahiret gününe inanan kiþi, ayakka-
býlarýný aþaðý doðru çevirip silkelemedikçe giyme-
sin!

O günden sonra Efendimizin bu sözünden do-
layý ayakkabýlarýný giymeden önce ters çevirip sil-
keleyenler sünnet sevabý aldýlar.

*  *  *
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ELÝ UZUN

Hazreti Zeynep Efendimizin hanýmýydý. On-
larýn nikâhý Allah katýnda kýyýlmýþtý. Hazreti Zey-
nep bu yüzden kendisini çok talihli görürdü. Bazen
Hazreti Aiþe ile þakalaþýrken:

– Ben Peygamberle nikâhý hakkýnda Allah’ýn
âyet indirdiði bir kimseyim, diyerek iftihar ederdi.

Hazreti Aiþe de ona:

– Ben de suçsuzluðu hakkýnda Allah’ýn âyet in-
dirdiði kimseyim, derdi.
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Allah her ikisine de ayrý ayrý lütuflarda bulun-
muþtu. Fakat Hazreti Zeynep en cömertleriydi. Üs-
telik ibadete çok da düþkündü. Saatlerce namaz ký-
lardý. Ýnsanlara sürekli yardým ederdi. Elinde avu-
cunda ne varsa hepsini ihtiyaç sahiplerine vermek-
ten kaçýnmazdý. Dünya malýna hiç önem vermezdi.
Dikiþ nakýþ iþi yapar ve satardý. Kazandýðý para ile
geçinirdi. Allah’ýn rýzasýný kazanmak için ihtiyacý-
nýn fazlasýný da fakirlere daðýtýrdý.

Sevgili Peygamberimiz bir gün hanýmlarýyla
oturmuþ sohbet ediyordu. Hanýmlar gözlerini
Efendimizin dudaklarýna dikmiþ, O’nun sözlerinin
bir kelimesini dahi kaçýrmadan dinliyorlardý. Ara-
larýnda Hazreti Zeynep de vardý.

Hepsi de çok mutlulardý. Çünkü dünyanýn en
talihli kadýnlarýydý kendileri. Allah onlara en sevgi-
li kulunun hanýmý olma þerefini lütfetmiþti. 

Yalnýz içlerinde bir endiþe vardý Peygamber ha-
nýmlarýnýn. Eðer bir gün Efendimiz vefat ederse
O’nun hasretine nasýl dayanacaklardý? Bu durum
akýllarýna geldikçe gönüllerini bir hüzün kaplýyordu.

Ýçlerinden biri bu sohbet sýrasýnda:

– Ya Resûlûllah, dedi. Sana ilk önce kavuþan
hangimiz olacak?
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Sevgili Peygamberimiz her birine ayrý ayrý baktý
ve:

– Eli en uzun olanýnýz kim ise, bana ilk önce o
kavuþacak, diye cevap verdi. 

Bunun üzerine hanýmlar kimin elinin en uzun
olduðunu ölçmeye kalktýlar. 

Aradan epeyce bir zaman geçti. Sevgili Pey-
gamberimiz vefat edip Rabbine kavuþtu. Bütün sa-
habiler büyük bir ýzdýrap yaþadýlar.

Peygamberimizin hanýmlarý Biricik Peygambe-
rimize ilk kimin kavuþacaðýný düþünüyorlardý.
Hepsi de bu talihli kiþinin kendisi olmasýný arzulu-
yordu. Akýllarýnda hep “Eli en uzun olanýnýz bana
ilk önce kavuþacak!” sözü vardý.

Efendimizden sonra Hazreti Ebu Bekir halife
olmuþtu. Fakat o en sevgili arkadaþýnýn hasretine
fazla dayanamadý. Ýki yýl sonra vefat etti.

Hazreti Ömer yeni halifeydi artýk. Bir yandan
ordularý dört bir yana gönderiyor, bir yandan da
halkýn huzuru ve rahatý için çabalýyordu. 

Bebeklere varýncaya kadar her ihtiyaç sahibini
düþünüyordu. Fakirlere, yaþlýlara maaþ baðlýyordu. 
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Bir aralýk Hazreti Zeynep’e de hazineden maaþ
baðladý. Peygamber hanýmlarýnýn daha rahat yaþa-
malarýný arzu ediyordu çünkü. Ýlk maaþý biriyle
gönderdi. O ana kadar kimseye muhtaç olmadan
yaþamýþ olan Hazreti Zeynep bu duruma çok
üzüldü. Önüne konulan paralara þaþkýnlýkla baka-
rak:

– Allah Ömer’i affetsin, dedi. Bu paralarýn içinde
kardeþlerimin de hakký var mý?

Parayý getiren:

– Hayýr, dedi. Bunlarýn hepsi senindir.

Hazreti Zeynep hayretle:

– Subhanallah, dedi.

Parayý görmek istemezcesine örtüsünü yüzüne
kapadý. Hizmetçisini yanýna çaðýrdý ve:

– Bu paralardan bir avuç al, fakirlere daðýt, dedi.

Hizmetçi kendisine söyleneni yaptý. Döndüðünde
yine ayný þekilde daðýtmaya devam etti. Sonunda
ortada daðýtacak bir þey kalmamýþtý. 

Parayý getiren kiþi durumu Hazreti Ömer’e ha-
ber verdi. Hazreti Ömer yanýna yüklü bir miktar
para aldý ve hemen Zeynep annemizin kapýsýna gel-
di. Selam verdi. Ardýndan da:
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– Gönderdiðim parayý fakirlere daðýttýðýný duy-
dum, dedi. Bari þu paralarý kendine ayýr!

Hazreti Zeynep halifeye bir þey diyemedi.
Onun býraktýðý paralarý da fakirlere daðýttý ve elle-
rini açýp þöyle dua etti:

– Allah’ým! Bundan sonra beni Ömer’in yar-
dýmlarýný almaya eriþtirme. Çünkü bu dünya malý
bir fitnedir.

Çok geçmeden Hazreti Zeynep vefat etti. Sev-
gili Peygamberimizin hanýmlarý ancak o zaman an-
ladýlar ki “eli uzun” sözüyle anlatýlmak istenilen þey
cömertlikmiþ. Sevgili Peygamberimiz bu sözle “ih-
tiyaç sahiplerine el uzatan” Hazreti Zeynep’i kas-
tetmiþti. Allah bir kere daha Resûlünün sözünü
doðru çýkarmýþtý.

*  *  *

Peygamber Efendimizin Mucizeleri72



BEYGÝR

Cüayl kendi hâlinde bir sahabiydi. Çok var-
lýklý deðildi. Zayýf bir beygiri vardý. Ýþlerini onunla
görürdü.

Bir gün Efendimizin bir sefer düzenlediðini
duydu. Heyecan içinde beygirini hazýrladý. Orduya
katýldý.

Sahabiler sýra sýra yola düþtüler. Ýçlerinde bir
huzur vardý. Sevgili Peygamberimizin ardýndan gi-
diyor olmanýn mutluðunu yaþýyorlardý.
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Cüayl ordunun gerisinde kalmýþtý. Aceleyle

beygiri dehledi. Fakat hayvan son derece güçsüzdü.

Öndekilere yetiþmek þöyle dursun, ancak yürüyebi-

liyordu. Cüayl ýsrar etmedi. Hayvan da kendi hâ-

linde yavaþ yavaþ ilerlemeye devam etti.
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Efendimiz yer yer orduyu gözden geçiriyordu.
Cüayl’n çok gerilerde kaldýðýný fark edince hemen
onun yanýna geldi ve:

– Ey beygirine binmiþ adam, diye seslendi.
Haydi sür!

Cüayl çaresiz gözlerle Efendimize baktý ve:

– Ey Allah’ýn Resûlü, dedi. Beygirim çok zayýf.
Daha hýzlý yürümüyor!

Sevgili Peygamberimiz elindeki kamçýyý Cüayl’in
beygirine dokundurdu ve:

– Allah’ým bu adamýn binitini kuvvetli ve bere-
ketli eyle, diye dua etti. 

Beygir birden canlandý. Yerinde duramaz oldu.
Hýzla ileriye atýldý. Cüayl þaþkýnlýkla onun gemine
asýldý. Fakat beygirine hâkim olmakta zorlanýyordu.

Bu manzarayý görenler hayretler içinde kalmýþtý.
Az önceki ayakta zor duran at, Peygamberimizin
dokunuþundan sonra bir küheylana dönüþmüþtü. 

Seferden sonra Cüayl o beygirin çok faydasýný
gördü. Onun soyundan gelen birbirinden güzel at-
larý satýp para da kazandý.

*  *  *
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YÜRÜYEN AÐAÇ

Mekkeli müþriklerin gözünü kan bürümüþ-
tü. Ýnsanlarýn putlarý býrakýp Ýslam’a giriþlerini
gördükçe çýldýrýyorlardý âdeta. Olmadýk iþkencelere
baþvuruyor, onlarý dinlerinden döndürmeye çalýþý-
yorlardý.

Kimini sýrýmlarla baðlayýp açlýða mahkûm edi-
yorlardý. Bazýlarýný çölün kýzgýn kumlarý üzerine
yatýrýyor, karýnlarý üstüne koca taþlar koyuyorlardý.
Hasýrlara sarýlýp yakýlanlar, kýrbaçlananlar bile
vardý.

Müslümanlar bu iþkenceler karþýsýnda hiç sar-
sýlmýyorlardý. Aksine imanlarý daha da güçleniyordu.
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Bu durumu gören müþrikler iþi iyice azýttýlar.

Direk olarak Sevgili Peygamberimize hücum etme-

ye baþladýlar. 

Onu taþladýlar. Yollarýna dikenli çalýlar koyup

ayaklarýný kanattýlar. Namaz kýlarken baþýnýn üze-

rine deve iþkembeleri bile koydular. Rastladýklarý

her yerde alay ettiler.

Sevgili Peygamberimiz onlara asla karþýlýk ver-

medi. Ellerini açýp “Ya Rabbi, bu merhametsiz in-

sanlarý kahret.” demedi. 

Sevgili Peygamberimiz de istese ayný þeyler bu

müþriklerin baþýna gelecekti. Ama o bunu istemi-

yordu. Daðlarýn sorumlusu melek gelip:

– Ya Resûlûllah, diyordu. Emret þu daðý müþrik-

lerin üzerine devireyim!

– Hayýr, diyordu Þefkat Peygamberi. Hayýr! Yüz

yýl sonra bile olsa onlarýn neslinden bir Müslüman

çýkacaksa, ben onlarýn kahrolmasýný istemiyorum.

Çünkü onlar gerçeði bilmeyen insanlardýr. Bir bil-

seler inanýrlardý.

Peygamberimiz bu þekilde davrandýkça müþrik-

ler daha da cesaretleniyorlardý. 
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Yine bir gün olmadýk eziyetler yaptýlar. O’nu
yaraladýlar, kanlar içinde býraktýlar.

Sevgili Peygamberimiz üzgün bir þekilde Mek-
ke dýþýna çýktý. Kalbi çok kýrýlmýþtý. Yaþlý gözlerini
semaya dikti ve:

– Allah’ým, dedi. Bana bugün öyle bir iþaret
göster ki bir daha bana yapýlanlar karþýsýnda hiç
üzülmeyeyim!

O sýrada yaný baþýnda Cebrail beliriverdi. Sevgi-
li Peygamberimizi kanlar içinde görünce sordu:

– Ya Muhammed, nedir bu hâlin?

Sevgili Peygamberimiz ona:

– Kabilem beni kanlar içinde býraktý, diye ce-
vap verdi. 

Cebrail onun acýsýný biraz olsun hafifletmek is-
tedi ve:

– Bir mucize görmek ister misin, diye sordu.

Efendimiz:

– Evet, cevabýný verdi. 

Bunun üzerine Cebrail biraz ilerideki aðacý iþa-
ret ederek:

– Þu aðacý yanýna çaðýr bakalým, dedi. 
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Efendimiz söyleneni yaptý. Aðaca, yanýna gel-
mesini emretti. O an olaðan üstü bir olay gerçek-
leþti. Kocaman aðaç Efendimizin daveti üzerine sa-
ða sola sallandý. Sonra topraðý yara yara yürümeye
baþladý. Efendimizin önüne gelince durdu. Selam
verdi. 

Sevgili Peygamberimiz bütün acýlarýný unutu-
vermiþti. Allah’ýn bu güzel mucizesi karþýsýnda
üzüntüsü mutluluða dönüverdi. 

Aðaca, yerine dönmesini emretti. Bu emri du-
yan aðaç, geldiði yoldan geri döndü.

Efendimiz Cebrail’e bakarak:

– Bu kadarý bana yeter, dedi. Bu olaydan sonra
kavmimin beni yalanlamasýna aldýrmam artýk!

*  *  *
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ATEÞTEN HENDEK

Sevgili Peygamberimiz Ýslâm’ýn ilk yýllarýnda
büyük sýkýntýlar içinde yaþýyordu. Müþrikler O’na
bir türlü rahat vermiyorlardý. Her rastladýklarý yer-
de eziyet ediyorlardý. Efendimiz bu insafsýzlara karþý
sabrediyordu. Asla karþýlýk vermiyor, bedduada bu-
lunmuyordu. 

Bazen Kâbe avlusuna gidip hâlini Yüce Mev-
la’ya arz ediyordu. Orada uzun uzun namazlar kýlýp
Rabbi’ne insanlarýn kurtuluþa ermesi için yalvarý-
yordu. Fakat O’nun bu niyetini anlamamakta ýsrar
eden müþrikler Efendimizi engellemeye çalýþýyor-
lardý.
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Bir gün Sevgili Peygamberimiz yine Kâbe’ye
vardý. Namaza durdu. Ýnsanlar O’nun bu davraný-
þýný þaþkýn þaþkýn izlediler bir süre. Sonra içlerinden
bazýlarý koþarak durumu Ebu Cehil'e haber verdi.

– Biliyor musun, az önce Muhammed Kâbe’de
ibadet etti. Hem de herkesin gözü önünde! Ýnsan-
lar ondan etkilendiler.

Ebu Cehil duyduklarý karþýsýnda küplere bindi
âdeta. Sinirinden ne yapacaðýný bilemez hâlde saða
sola bakýndý. Sonra hýþýmla haykýrdý:

– Demek Muhammed herkesin ortasýnda iste-
diði gibi ibadet mi ediyor?

Haberi getirenler çekinerek cevap verdiler:

– Evet, ibadet ediyor. 

Ebu Cehil elleri sakalýnda bir süre düþündü.
Sonra etrafýndaki topluluða dönerek korkunç ve
iðrenç plânýný açýkladý:

– Ey Kureyþ topluluðu! Bildiðiniz gibi Muham-
med dinimizi ayýplýyor, bizim aklýmýzla alay ediyor!
Üstelik her yerde, ilahlarýmýz hakkýnda ileri geri
konuþuyor. Ben Allah’a and içiyorum ki, yarýn
Kâbe’nin yanýnda Muhammed’i bekleyeceðim. O
ibadet için geldiðinde elime bir taþ alýp namaz
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kýldýðý yerin yakýnýna oturacaðým. Namaza durup
secdeye varýnca, baþýný taþla ezeceðim! Bunu hepi-
niz göreceksiniz! Muhammed öldükten sonra, onun
yakýnlarý olan Abdülmenâf oðullarý ne isterlerse
yapsýnlar! Bu benim umurumda bile olmayacak.
Yeter ki Muhammed ölsün!

Orada bulunan müþriklerin bu sözler karþýsýnda
aðýzlarý kulaklarýna vardý âdeta. Onlarýn da kalpleri
taþ kesilmiþ, gözlerini kan bürümüþtü. Hiçbiri
“Aman ne diyorsun sen? Sadece Allah dediði için bir
insana bu yapýlýr mý?” demedi. Büyük bir heyecan-
la yarýný beklemeye baþladýlar.

Ertesi gün Kâbe’nin etrafýndaydý hepsi. Ebu
Cehil nefretinden kapkara kesilmiþ suratýyla bir kö-
þede bekliyordu. Elinde kocaman bir taþ vardý.
Gözlerini Kâbe avlusunun kapýsýna dikmiþ, Efendi-
mizin görüneceði aný bekliyordu. 

Beklediði an geldi nihayet. Allah’ýn en sevgili
Peygamberi sakin bir þekilde içeriye girdi. Usulca
yürüdü, Kâbe’nin yaný baþýna geldi. Herkes heye-
can içindeydi. Gözlerini kýrpmak bir yana âdeta ne-
fes bile almadan O’nu izliyorlardý. Ebu Cehil elin-
deki taþý sýkýca kavradý. Gözlerini iyice kýstý. Bir yý-
lan gibi, avýna saldýracaðý aný kollamaya baþladý.
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Efendimiz her zaman yaptýðý gibi yine namaza

durdu. Büyük bir huþu içinde ibadet ediyordu. O

an dünya yýkýlsa fark etmeyecek kadar namaza

dalmýþtý. Âdeta Allah’la konuþuyordu.

Ebu Cehil yerinden kalktý. Sinsi sinsi birkaç

adým attý. Kalbi delicesine çarpýyordu. Taþý, ellerini

kanatacak kadar sýktýðýnýn farkýnda bile deðildi.

Bütün dikkatini Sevgili Peygamberimize vermiþti.

Nihayet aralarýnda beþ on adýmlýk bir mesafe kaldý.

Ortalýk ölüm sessizliðine bürünmüþtü. Ýnsanlar bir

Ebu Cehil’e, bir Efendimize bakýyorlardý. 

Ebu Cehil taþý olanca gücüyle vurmak için elini

kaldýrdý. Ayný anda irkilerek geriye çekildi. Kolla-

rýyla bir þeyden kendini korumaya çabalýyordu. Ýn-

sanlar þaþkýn þaþkýn birbirlerine baktýlar. Acaba Ebu

Cehil’e ne olmuþtu böyle?

Ebu Cehil korku içindeydi. Bütün vücudu zan-

gýr zangýr titriyordu. Ayakta duracak hâli yoktu.

Gerisin geriye kaçarken elindeki taþý bir kenara fýr-

lattý.

Olaya bir anlam veremeyenler hemen peþinden

koþtular. Ebu Cehil’e yetiþip merakla sordular:
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– Ne oldu sana böyle? Tam Muhammed’i öldü-
recekken neden birdenbire korkup geri çekildin?

Ebu Cehil konuþacak hâlde deðildi. Nihayet
kendini toparladý ve soluk soluða anlatmaya baþ-
ladý:

– Tam amacýma ulaþacaktým. Fakat o an Mu-
hammed’le benim aramda bir hendek beliriverdi.
Ýçi kor ateþle doluydu. Daha da tuhafý, gözümün
önünde bir takým kanatlar göründü. Neredeyse
kalbim duracaktý. Çok korktum!

Bu sözleri dinleyenleri de bir korku sardý. O an
herkes bir kere daha anlamýþtý ki Sevgili Peygam-
berimiz yalnýz deðildir. Onu gücü her þeye yeten ve
her þeyi duyup gören Yüce Allah korumaktadýr.

Sevgili Peygamberimiz namazý bitirince bazý in-
sanlar ona olaný biteni anlattýlar. Bunun üzerine
O’nun dudaklarýndan þu cümleler döküldü:

– Eðer o bana yaklaþsaydý, meleklerin kanadýyla
parça parça edilirdi.

*  *  *
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SÖZLÜK

cazip: Alýmlý.

ehlileþtirme: Eðitme, alýþtýrma, evcilleþtirme.

fitne: Karýþýklýk, kargaþa.

gem: Atý yönlendirmek için aðzýna takýlan de-

mir araç.

hidayet: Doðru yol, hak olan Müslümanlýk yolu.

hikmet: Allah’ýn insanlarca anlaþýlamayan amacý.

huþu: Allah’a boyun eðme, gönlü korku ve

saygý ile dolu olma.

iftihar: Övünme, kývanç, övünç.

iltifat: Birine güler yüz gösterme, hatýrýný sor-

ma, tatlý davranma.

keramet: Olaðanüstü durum.

küheylan: Soylu Arap atý.

lütuf: Önem verilen, sayýlan birinden gelen

iyilik, yardým.

merhum: Ölmüþ Müslüman erkek, rahmetli.

münezzeh: Temiz, arý, uzak.
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nutku tutulmak: Konuþamamak.

palazlanmak: Geliþmek, iri duruma gelmek, bü-
yümek.

sadak: Ýçine ok konulan torba veya kutu
biçiminde kýlýf.

tulum: Bazý yiyecek ve içecekler için ko-
ruyucu kap olarak kullanýlan, önü
yarýlmadan bütün olarak yüzülmüþ
hayvan derisi.

vaha: Çöllerde çoðu kez yüze çýkan yer
altý sularýnýn yarattýðý tarým veya
yerleþme bölgesi.

yegâne: Biricik, tek.
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