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KÖLELÝKTEN ÖZGÜRLÜÐE

Selman’ýn aklý fikri hep yakýnda ortaya çýk-
masý beklenen peygamberdeydi. Sýrf O’nu bulabil-
mek için kendi ülkesini terk etmiþ, yollara düþmüþ-
tü. Mekke’ye doðru gelirken çölde zulme uðramýþ
ve köle olarak satýlmýþtý. Fakat Selman bunlara al-
dýrmýyordu. Her gün etrafta konuþulanlara kulak
veriyor, müjdeli bir haber duyacaðý aný kolluyordu.

Selman hurma aðacýnýn üzerindeydi. Aþaðýda
efendisi bulunuyordu. Bir aralýk, aðacýn altýnda bir
hareketlilik yaþandý. Efendisi soluk soluða gelen bir
akrabasýna þaþkýn þakýn bakýyordu. Belli ki tuhaf bir
þeyler olmuþtu. Selman bir dala tutundu. Merakla
onlarý seyretti.
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Gelen adam çok heyecanlý ve öfkeliydi.

– Allah Kaylaoðullarýnýn belasýný versin, diye
söylendi. 

Sonra biraz soluklandý ve sözlerine devam etti:

– Onlar, kendisinin peygamber olduðunu iddia
eden bir adamýn etrafýnda toplanmýþlar! 

Selman bir an kulaklarýna inanamadý. Ama
duyduklarý doðruydu. Aþaðýdaki adamýn þaka yapar
gibi bir hâli de yoktu. Demek ki yýllardýr uðrunda
çilelere katlandýðý büyük insan nihayet ortaya çýk-
mýþtý.

Selman o an bütün vücudunun heyecandan tit-
rediðini hissetti. Az kalsýn bulunduðu yerden aþaðý
düþecekti. Kendisini çabucak toparladý. Paldýr kül-
dür aþaðýya indi. Efendisinin yanýna geldi.

– Neler oluyor, dedi. Nedir bu haberin aslý?

Selman bir an köle olduðunu unutuvermiþti.
Efendisi onun bu pervasýzlýðýný görünce küplere
bindi. Bir anda yumruðunu Selman’ýn suratýna ya-
pýþtýrdý. Ardýndan da:

– Sana ne bundan, diye haykýrdý. Sen kendi iþine
baksana!

Selman yüzündeki acýyý hissetmedi bile. Kendisi-
ni az önce duyduðu habere odaklamýþtý. Efendisinin
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tepkisini görünce ortalýðý yatýþtýrmak için boynunu
büktü.

– Doðru söylüyorsunuz, dedi. Ben sadece mera-
kýmý gidermek için sormuþtum. 

Selman sakin olmaya çalýþarak iþine döndü. Göz
ucuyla efendisini ve haberi getiren adamý izledi. 

Epey bir zaman sonra bahçede kimse kalmadý.
Selman aceleyle bahçeden çýktý. Rastladýðý insanla-
ra ortalýkta dolaþan haberin doðru olup olmadýðýný
sordu. Nihayet karþýsýna bir kadýn çýktý. Selman ona
doðru koþtu. Soluk soluða kalmýþtý. Kendisine þaþkýn
þaþkýn bakan kadýna da sordu neler olup bittiðini. 

Kadýn ve ailesi Müslüman olmuþlardý. Selman’ýn
sorusuna cevap verip vermemekte bir an tereddüt
etti. Karþýsýndaki kölenin inanma arzusuyla yanýp
tutuþtuðunu görünce dayanamadý. Sevgili Peygam-
berimizin bulunduðu yeri tarif etti. 

Selman büyük bir coþku içindeydi. Kýsa sürede
Peygamberimizi buldu. Gönlünden gele gele iman
etti. Yýllarýn hasreti artýk sona ermiþti. Allah
Resûlünü bulma yolunda köle olmuþtu ama þimdi
yüreði özgürdü. Kafasýndaki soru iþaretleri bir anda
daðýlýp yok olmuþtu. 

Peygamberimiz, Selman’ýn sevinç gözyaþlarýný
görünce onu baðrýna bastý. Sonra sevgi dolu bir ifa-
deyle:
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– Ey Selman, dedi. Efendine git. Onunla bir an-
laþma yap. Seni azat etsin.

Selman ayaða fýrladý. Koþa koþa efendisinin ya-
nýna gitti. Ona, kendisini özgür býrakmasý karþýlý-
ðýnda ne istediðini sordu. Adam hiç düþünmeden
cevap verdi:

– Üç yüz hurma dikeceksin. Bu hurmalarýn
meyve vermesi þart. Bir de tam kýrk okka altýn ve-
receksin. Bunu yaparsan özgürsün!

Selman buna sevinemedi. Adamýn istediði þey
çok fazlaydý. Boynu bükük bir þekilde, Peygamberi-
mizin yanýna döndü. Olanlarý anlattý. 

Allah Resûlü sahabilere:

– Kardeþinize yardým ediniz, dedi.

Sahabiler hemen koþup kendi bahçelerinden be-
þer onar hurma fidaný getirdiler. Kýsa sürede ortada
istenen sayýda hurma fidaný birikti.

Allah Resûlü, önüne konan fidanlara baktý ve:

– Selman, dedi. Bu fidanlarý dikeceðiz. Haydi,
çukur açýn. Fakat ben gelmeden fidanlarý dikmeyin.
Her birini ben kendim dikeceðim!

Selman ve sahabiler hemen harekete geçtiler.
Uygun bir yer belirleyip iþe baþladýlar. 
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Kýsa süre sonra tam üç yüz çukur açýldý. Efendi-
mize haber verdiler.

Peygamberimiz fidanlarý kendi elleriyle bir bir
çukurlara yerleþtirdi. Topraklarýný düzeltti. 

Sahabilerden biri yardým etmek için bir fidaný
çukura koymuþtu. Daha sonra bütün fidanlar tutup
meyve verdiði hâlde o sahabinin diktiði fidan kuru-
du. Bunu gören Efendimiz:

– O fidaný kim dikmiþti, diye sordu. 

Sahabiler:

– Ömer dikmiþti, dediler. 

Peygamberimiz hemen o kurumuþ fidaný söktü.
Sonra geri dikti. Fidan yeþerdi. Meyve vermeye baþ-
ladý. 

Þimdi sýra anlaþmanýn ikinci maddesindeydi.
Selman için altýn bulunacaktý. Fakat kýrk okkalýk
altýn bulmak kolay bir iþ deðildi. 

Peygamberimiz Selman’ý yanýna çaðýrdý. Güver-
cin yumurtasý büyüklüðünde bir altýný ona uzattý.

– Al, dedi. Kalan borcunu bununla öde. 

Selman bir altýna, bir Efendimize baktý. Bu altýn
ancak bir okka gelirdi. Oysa efendisi kýrk okka iste-
miþti. Bu altýn, borcunun tamamýný ödemezdi ki!
Üzgün bir þekilde düþüncesini dile getirdi:
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– Ey Allah’ýn Resûlü! Bu küçücük altýn parçasý
ile, kýrk okka altýn borcunu nasýl ödeyeceðim?

Efendimiz gülümsedi. Elindeki altýný dilinin üze-
rine koydu. Bir iki defa aðzýnda evirip çevirdi. Sonra
onu Selman’ýn avucuna býraktý:

– Sen al bunu, dedi. Götür tart. Sonra efendine
ver. Göreceksin ki bu senin borcunu ödeyecektir.
Hatta Allah ona öyle bir aðýrlýk verecek ki, borcun
ödenmekle kalmayacak, artacak bile! Karþýsýna Uhud
Daðý’ný koysan da bu altýn ondan aðýr gelecektir.

Selman sevindi. Hemen altýný götürüp tarttý. O
an hayretler içinde kaldý. Altýn gerçekten de çok
aðýr gelmiþti. Bütün borcunu ödedi. O, Sevgili Pey-
gamberimizin muhteþem mucizesi sayesinde özgür-
dü artýk!

* * *
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HURMA 

Allah Resûlü sahabilerle birlikte sefere çýkmýþ-
tý. Orduda Irbâd isminde bir sahabi de vardý. Bu
sahabi sürekli olarak Efendimizin yanýnda bulun-
maya çalýþýrdý. Bir an olsun O’nun yanýndan ayrýl-
mazdý.

Fakat bir gece kendisine verilen görevi yerine ge-
tirmek için ordudan ayrýldý. Döndüðünde doðruca
Efendimizin yanýna geldi. Çok acýkmýþtý. Ordunun
çoktan yemek yediðini anlayýnca sesini çýkarmadý.
Peygamberimiz onun aç olduðunu anlayýnca Irbâd’a:

– Gece boyunca neredeydin, diye sordu.

Irbâd olaný biteni bir bir anlattý. Bu sýrada Cuâl ve
Abdullah ismindeki sahabiler de yanlarýna geldiler.
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Onlar da Irbâd gibi göreve gitmiþlerdi ve yemek yi-
yememiþlerdi. 

Peygamber Efendimiz hemen hanýmý Ümmü
Seleme’nin çadýrýna girdi. Yiyecek bir þey arýyordu.
Fakat orada bir þey bulamadý. Geri döndü. Bilâl'e:

– Yiyecek bir þey var mý, diye seslendi.

Bilâl etraftakilerin azýklarýný alýp silkelemeye
baþladý. Bütün çabalara raðmen sadece yedi hurma
bulabildi. Onlar da bir kiþiye bile yetmezdi. 

Sevgili Peygamberimiz yedi hurmayý alýp bir ta-
baða býraktý. Oradakilerin meraklý bakýþlarý altýnda
elini hurmalarýn üzerine koydu. Besmele çekti ve aç
olanlara:

– Allah’ýn adýný anarak yiyin, dedi. 

Üç arkadaþ hemen tabaðýn çevresine oturdular.
Besmele çekerek hurmalardan yemeye baþladýlar. O
an kendilerini hayrette býrakan bir olaya þahit oldu-
lar. Sürekli olarak yemelerine raðmen tabaktaki
hurmalarýn sayýsý azalmýyordu. 

Irbâd, yediði hurmalarýn çekirdeklerini bir elin-
de toplayarak sayýyordu. Cuâl ile Abdullah da öyle
yapýyordu. Irbâd doyduðunda tam elli dört tane
hurma yemiþ olduðunu gördü. Diðerleri de elliþer
tane yemiþlerdi. Tabakta ise hâlâ o yedi hurma du-
ruyordu. Bu, apaçýk bir mucizeydi. 
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Allah Resûlü onlarýn doyduðunu anlayýnca:

– Ey Bilâl, dedi. Tabaktaki hurmalarý daðarcýða
koy!

Hazreti Bilâl hemen denileni yaptý. Hurmalarý
daðarcýða koydu.

Ertesi gün Sevgili Peygamberimiz daðarcýktaki
hurmalarý tekrar çýkardý. Bir tabaðýn içine býraktý.
Etrafýndaki on kiþiye:

– Haydi, dedi. Bismillah diyerek yiyin!

Sahabiler Allah’ýn adýný anarak yemeye baþladý-
lar. Doyuncaya kadar yediler. 

“Elhamdülillah” deyip ayaða kalktýklarýnda ta-
bakta o yedi hurmanýn hâlâ durmakta olduðunu
gördüler. 

Efendimiz onlarýn hayret dolu bakýþlarýný gö-
rünce þöyle dedi:

– Eðer Rabbimden utanmasaydým, Medine’ye
varýncaya kadar en son ferdinizle beraber bu hur-
malardan yerdiniz!

Hurmalar tekrar daðarcýða konuldu. Ordu Me-
dine’ye döndü. Peygamberimiz þehrin giriþinde bir
çocuða rastladý. Daðarcýktaki mucize hurmalarý ona
verdi. Çocuk sevinç içinde aldý hurmalarý. Aðzýna
atýp çiðneye çiðneye oradan uzaklaþtý.

Peygamber Efendimizin Mucizeleri12



YOLLARI AYDINLANANLAR 

Sevgili Peygamberimiz sahabileriyle birlikte
yatsý namazýna durmaya hazýrlanýyordu. Mescitte
Peygamberimizin torunlarý Hasan ile Hüseyin de
vardý. Her ikisi de çok sevimliydiler. Peygamber
Efendimiz onlarý çok severdi. Öper, okþar, koklar ve
onlar için dualar ederdi. Hasan ile Hüseyin de de-
delerini çok severlerdi. Her fýrsatta O’nun yanýna
gelirlerdi. 

Peygamber Efendimiz mihraba geçti. Tekbir alýp
namaza durdu. Sahabiler de huzur içinde O’nun ar-
kasýnda saf oldular. 

Bereketlenen Yemek 13
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Ortalýk çok karanlýktý. Hasan ile Hüseyin bir
süre olduklarý yerde durdular. Efendimiz secdeye gi-
dince hemen harekete geçtiler. Neþe içinde O’nun
sýrtýna çýktýlar. Alný secdede olan Efendimiz, minik
torunlarýný düþürmemek için dikkatle doðruldu.
Hasan ile Hüseyin yere indiler. Sabýrsýzlýkla dedele-
rinin tekrar secdeye gitmesini beklediler. Çok geç-
meden Sevgili Peygamberimiz yeniden alnýný secde-
ye koydu. Sevimli torunlar durur mu? Hemen zýp-
layýp biricik dedelerinin sýrtýna çýktýlar. Bu durum,
namaz bitene kadar devam etti. 

Duadan sonra sahabilerden Ebu Hureyre ayaða
kalktý. Peygamberimizin yanýna vardý ve O’na:

– Ya Resûlûllah, dedi. Çocuklarý eve götüreyim
mi?

Peygamber Efendimiz onun teklifini kabul et-
medi. Çünkü tam bu sýrada gökyüzünde kocaman
bir þimþek çakmýþtý. Ortalýk bir anda gündüz gibi
aydýnlanýverdi. Herkes hayretler içinde þimþeðin ay-
dýnlýðýnda birbirlerine bakýyordu. Bu aydýnlýk nor-
mal bir aydýnlýk deðildi. Diðer günlerde çakan þim-
þekler hemen sönüverirdi. Oysa bu þimþeðin aydýn-
lýðý devam ediyordu. 

Peygamberimiz torunlarýna döndü ve:

– Haydi bakalým, dedi. Annenizin yanýna gidin.
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Hasan ile Hüseyin þimþeðin aydýnlýðýnda yola
koyuldular. Evlerine varýncaya kadar aydýnlýk sona
ermedi. 

Sahabiler o gün Peygamber torunlarýnýn yolunu
Yüce Rabbimizin bir mucizeyle nasýl aydýnlattýðýný
görmüþ oldular. Bu muhteþem olayý ömürlerinin
sonuna kadar unutmadýlar.

* * *
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BEREKETLENEN YEMEK 

Sevgili Peygamberimiz çok acýkmýþtý. Evde yi-
yecek bir þey de yoktu. Tanýdýklarýnda yiyecek bir
þeyler bulmak için dolaþtý. Fakat hiçbirinde bir lok-
ma yiyecek yoktu. Onlar da açtýlar ve sabrediyor-
lardý.

Peygamberimiz kýzý Fatýma’nýn evine gitti. Ka-
pýyý açan Hazreti Fatýma’ya:

– Kýzým, evinde yiyecek bir þeyler var mý? Çok
açým, diye sordu.

Hazreti Fatýma bu duruma çok üzüldü. Ne ya-
pacaðýný bilemez hâlde sevgili babasýnýn yüzüne
baktý. Çaresiz bir ses tonuyla:

Bereketlenen Yemek 17



– Kurbanýn olayým baba, dedi. Vallahi evde yi-
yecek bir þey yok!

Efendimiz geri döndü. Hazreti Fatýma, babasýna
bir þey yedirememiþ olmanýn üzüntüsünü yaþýyor-
du. Kendisi ve iki çocuðu da çok açtý. Derken kapý
çaldý. Gelen, komþu kadýndý. Elinde iki ekmekle bir
parça et vardý. Bunlarý Hazreti Fatýma’ya verdi.

Hazreti Fatýma çok þaþýrmýþtý. Duygulu bakýþla-
rýný ekmek ve etten ayýrmaksýzýn bir süre düþündü ve:

– Vallahi, Allah Resûlünü kendime ve çocukla-
rýma tercih edeceðim, dedi. 

Ekmekleri ve eti bir tencereye koydu. Hasan ve
Hüseyin’i, Sevgili Peygamberimizi eve çaðýrmalarý
için gönderdi. Biraz sonra Peygamberimiz geldi.
Hazreti Fatýma sevinç içinde O’na:

– Kurbanýn olayým babacýðým, dedi. Allah bize
yiyecek bir þeyler gönderdi. Ben de onlarý senin için
sakladým.

Allah’ýn Elçisi kýzýnýn bu davranýþýndan memnun
olmuþtu. Sevgi dolu bir sesle:

– Kýzým, getir haydi, dedi.

Hazreti Fatýma hemen harekete geçti. Bir köþe-
de duran tencereyi kaptýðý gibi babasýnýn önüne
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koydu. Kapaðý kaldýrýnca gördüðü manzara karþý-
sýnda hayrete düþtü. Çünkü tencere, aðzýna kadar
et ve ekmekle doluydu. Hazreti Fatýma o an bunun
Yüce Mevla’dan bir hediye olduðunu anladý. Hemen
hamdedip salâvat getirdi. 

Sevgili Peygamberimiz aðzýna kadar dolu olan
tencereyi görünce:

– Kýzým bu yiyecekler sana nereden geldi, diye
sordu.

Hazreti Fatýma gülümsüyordu. Babasýnýn nur
saçan yüzüne bakarak:

– Babacýðým, dedi. Bu yiyecekler bize Allah ka-
týndan geldi.

Sevgili Peygamberimiz bunun bir mucize oldu-
ðunu anlamýþtý. Fakat O’nu asýl mutlu eden þey kýzý-
nýn o anki tavrýydý. Yüce Mevla’ya hamdederek þöyle
dedi:

– Yavrucuðum! Seni Ýsrailoðullarýnýn kadýnlarý-
nýn büyüklerine benzer bir hâlde yaratan Rabbime
hamdolsun. Çünkü o büyük kadýnlar, Allah’tan bir
þeyler isteyip karþýlýðýný aldýklarýnda þöyle derlerdi:
“Bu, Allah katýndandýr! Þüphesiz ki Allah kimi di-
lerse ona sayýsýz rýzýk verir.”

Peygamber Efendimizin Mucizeleri20



Peygamberimiz bu sözleri söyledikten sonra sa-
habilere haber gönderdi. O tenceredeki yiyecekler-
den herkes yiyip doyduðu hâlde yiyecekler hiç eksil-
medi. 

Hazreti Fatýma daha sonra tenceredeki yiyecek-
leri komþulara daðýtmaya baþladý. Herkese bol bol
verdi. Ýnsanlar, verdikçe eksilmeyen tenceredeki
mucizeyi görüp Allah’a þükrettiler.

* * *
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YAÐ TULUMU 

Sahabiler Peygamberimizi çok seviyorlardý.
Onu kendi canlarýndan üstün tutuyorlardý. Bu yüz-
den ellerine biraz yiyecek geçse onu Efendimize ge-
tirip:

– Ya Resûlûllah, bunu sana getirdik. Buyur ye,
diyorlardý.

Hatta bazýlarý bu davranýþý daha da ileriye gö-
türmüþtü. Ellerinde bir þeyleri olmadýðý hâlde borç
alýp onunla Efendimize hediyeler alýyorlardý. Allah
Resûlü kendisine getirilen hediyeleri etrafýndaki fa-
kirlere daðýtýyordu.

Sahabiler, bir gün kendi aralarýnda bir karar al-
dýlar. O günden sonra herkes Efendimize ve
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yanýndaki fakir sahabilere sýrayla yemek götürecek-
lerdi. Böylece herkes Allah Resûlüne yemek vermiþ
olma þerefine ermiþ olacaktý. Ve kararý uygulamaya
baþladýlar. 

Sahabilerden biri, çok büyük bir sabýrsýzlýkla sý-
ranýn kendisine geleceði günü bekliyordu. Nihayet
beklediði gün geldi. Akþam yemeðini hazýrlayacak-
tý. Hemen evine koþtu. Malzemeleri ortaya koydu.
Büyük bir heyecanla iþe koyuldu. Yemeðin içine yað
koymak için tuluma uzanmýþtý ki olan oldu. Ýçi yað
dolu tulum devrildi.

Sahabi efendimiz bir anda neye uðradýðýný þa-
þýrdý. Üzüntüyle tuluma baktý. Onca yaðýn boþa git-
mesinden çok, Efendimize yemek yapamayacak ol-
masýna yanýyordu. Çaresiz bir þekilde öylece bekler-
ken kendi kendine mýrýldanýyordu: “Sýra bende iken
Resûlûllahýn yemeði dökülüyor. Bu ne aksilik
böyle?”

Gerçekten de durum çok üzücüydü. Çünkü az
sonra yemeðin yerine teslim edilmesi gerekiyordu.
Oysa yað olmadýðý için yiyecek bir þey hazýrlana-
mamýþtý. 

Biraz sonra Sevgili Peygamberimizin sesi duyuldu:

– Haydi yemeði getir bakalým!
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Sahabi efendimizin yüreði yanýyordu. Durumu
anlattý ve yemeði yað olmadýðý için yapamadýðýný
söyledi. Sonra bir çare düþünmek üzere tulumun
yanýna geldi. O an “lýk lýk” diye sesler duydu. Hemen
kulak kesilip etrafýna bakýndý. Ses, yerdeki devrik
tulumdan geliyordu.

Sahabi efendimiz heyecanlandý. “Ýçinde azýcýk
da olsa hâlâ yað varmýþ. Galiba o dökülüyor.” dü-
þüncesiyle tulumu eline aldý. Fakat durum hiç de
sandýðý gibi deðildi. Tulumun yarýdan fazlasý doluy-
du. Oysa yaðlarýn tamamýnýn döküldüðünü az önce
gözleriyle görmüþtü. Bu þaþýlacak bir olaydý. Tulu-
mun aðzýný sýkýca baðladý. Hemen Peygamber
Efendimizin yanýna vardý. Olaný biteni hayret dolu
sözlerle bir bir anlattý.

Allah’ýn Elçisi onu dinledikten sonra þöyle dedi:

– Eðer o tulumu kendi hâline býraksaydýn, aðzý-
na kadar dolduðunu görürdün.

Sahabi efendimiz, o gün üç mutluluðu birden
yaþadý. Yaðý ziyan olmadýðý gibi, hem yemek hazýr-
ladý, hem de bir mucizeye þahit oldu. Yüce Allah,
Peygamberine ve O’nun yanýndakilere rahmet hazi-
nesinden nimet yollamýþtý. Üstelik olaðanüstü bir
þekilde…

Bereketlenen Yemek 25



YARIÞMA 

Sahabiler bir yerde toplanmýþlardý. Atýcýlýkta
birbirleriyle yarýþýyorlardý. Kimi ok kimi de mýzrak
atýyordu. Seleme de bunlardan biriydi. O da uygun
bir yere geçmiþ ok atmaya hazýrlanýyordu.

Bu sýrada yanlarýna Sevgili Peygamberimiz geldi.
Onlarýn heyecanla yarýþtýklarýný görünce gülümsedi.
Aralarýna katýldý ve:

– Bu eðlence, ne kadar da güzel bir eðlencedir.
Haydi atýnýz! Birbirinizle yarýþýnýz! Þimdi ben Sele-
me’yi tutuyorum, dedi.

Sahabiler, Peygamberimizin, Seleme’yi destekle-
diðini duyunca ellerindeki yaylarýný, mýzraklarýný bý-
raktýlar. Boyunlarýný bükerek:
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– Biz bu durumda birbirimizle yarýþamayýz, de-
diler. Çünkü Peygamber Efendimiz, Seleme’yi tutu-
yor. O hâlde mutlaka Seleme galip gelir!

Onlarýn yarýþmaktan vazgeçtiðini gören Efendi-
miz:

– Haydi yarýþýnýz, dedi. Ben Seleme’yi destekle-
mekten vazgeçtim. Þu andan itibaren hepinizi bir-
den destekliyorum. Hepinizle beraberim artýk!

Yüzlerde bir sevinç ýþýltýsý belirdi. Herkes Pey-
gamberimiz tarafýndan desteklendiðini duyunca çok
memnun olmuþtu. Hemen yaylarýna, mýzraklarýna
sarýlýp hedefe ok atmaya baþladýlar.

Fakat ilk atýþlarda kimse kimseyi geçemedi. Tek-
rar denediler. Sonuç yine aynýydý. Kimse kimseye ga-
lip gelemiyor, kimse kimseyi geride býrakamýyordu.

Gün batana kadar yarýþma devam etti. Sahabi-
ler her atýþta hayretten hayrete giriyorlardý. Çünkü
ne kadar uðraþtýlarsa da birbirlerini bir türlü geçe-
mediler.

Nihayet birinciyi seçemeyeceklerini anlayýnca
yarýþmayý býraktýlar. O gün orada bulunan herkes,
Sevgili Peygamberimizin bir mucizesine þahit ol-
manýn mutluluðunu yaþýyordu. O’nun desteklediði
kimseler asla maðlup edilememiþ, kimse kimseye
galip gelememiþti. Yarýþma berabere bitmiþti.

* * *
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ALAY EDENLERÝN SONU 

Mekke’de Müslümanlar baský altýndaydýlar.
Putlarý býrakýp Allah’a yöneldikleri için sürekli ola-
rak eziyet görüyorlardý. 

Bazý müþrikler inananlarla alay etmeyi alýþkan-
lýk hâline getirmiþlerdi. Nerede bir Müslüman gör-
seler hemen yanýna koþup ona olmadýk þeyler söy-
lüyorlardý. Alay edenlerin baþýný üç beþ kiþi çekiyor-
du. Bunlar kalpleri tamamen taþlaþmýþ insanlardý.
Sevginin, þefkatin, anlayýþýn ne anlama geldiðini
bilmeksizin yaþýyorlardý.

Sevgili Peygamberimiz kendisiyle ve diðer ina-
nanlarla dalga geçen bu insanlardan çok rahatsýz olu-
yordu. Yine de sesini çýkarmýyor, hep sabrediyordu.
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Böyle bir günde o insanlar, Efendimizin yanýna
geldiler. Her zaman yaptýklarý gibi yine Peygambe-
rimizi itip kakmaya baþladýlar. Bazýlarý O’nun ense-
sine acýmasýzca çimdik atarken diðerleri kahkaha-
larla gülüyorlardý. Bu sýrada Cebrail Aleyhisselam,
Efendimizin yanýnda beliriverdi. Olup biteni gör-
müþtü.

Alay edenlerden biri kahkahalarla gülerken di-
ðerlerine Peygamberimizi gösterdi ve:
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– Bu adam kendisinin peygamber olduðunu id-
dia ediyor, dedi. Güya þu an yanýnda Cebrail adlý
melek varmýþ.

Allah’ýn Elçisi, Cebrail’le dalga geçenlerden biri
olan Velid’i gösterdi. Kendisine yaptýklarýný anlatýp
onu þikâyet etti. 

Cebrail, Velid’in bileðini iþaret ederek parmaðý-
ný yukarýdan aþaðýya doðru indirdi. Peygamberimiz
bu hareketi görünce:

– Ne yaptýn öyle, diye sordu.

Cebrail O’nun nur yüzüne baktý ve:

– Velid’in hakkýndan geldim, diye cevap verdi. 

Efendimiz bu kez alay edenlerden Haris’i gös-
terdi. Cebrail yine parmaðýný kaldýrdý. Haris’in kar-
nýný iþaret etti. Onun bu hareketi üzerine Peygam-
berimiz tekrar:

– Bu defa ne yaptýn, diye sordu.

Cebrail sakin bir þekilde:

– Haris’in de hakkýndan geldim, dedi.

Cebrail’i ve yaptýklarýný sadece Efendimiz görü-
yordu. Orada bulunan müþrikler olan bitenin far-
kýnda deðillerdi. Hâlâ gülüp eðlenmekle meþgul-
düler. 
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Sevgili Peygamberimiz, Asî isminde bir adamý
gösterdi. Cebrail elini kaldýrdý. Parmaðýyla Asî’nin
tabanýný iþaret etti. Efendimiz yine:

– Peki þimdi ne yaptýn, diye sordu.

Cebrail:

– Asî’nin de hakkýndan geldim, dedi. 

Efendimiz kendisiyle ve diðer Müslümanlarla
alay etmekten geri durmayan Esved’i de gösterdi.
Cebrail onun da gözlerini iþaret etti.

Çok geçmeden herkes daðýldý. Ýnsanlar iþlerinin
baþýna döndüler.

Velid bir kabileye uðradý. Orada bir adam ok
yontmakla meþguldü. Býçaðýyla deðneði sivriltiyor,
sonra yaya uygun olup olmadýðýný kontrol ediyordu.
Velid adamýn yaptýklarýný izlemeye koyuldu. 

Bir aralýk adamýn elinden fýrlayan ok Velid’in
bileðine isabet etti. O ana kadar dalgýn dalgýn ok
yapýmýný seyreden Velid acýyla kendine geldi. Benzi
korkudan sapsarý oldu. Çünkü eli bileðinden kop-
muþtu. Kan oluk oluk akýyordu. Hemen bileðini
tutup kaný durdurmaya çalýþtý. Fakat olan olmuþtu
artýk. Velid bir elini kaybetmiþti. Böylece Cebrail’in
kendisi hakkýnda dediði son gerçekleþmiþ oldu.

Esved bir aðaç gölgesine oturdu. Az önce alay
ederken attýðý kahkahalar hâlâ kulaklarýndaydý.
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Birdenbire feryat etmeye baþladý. Ýki eliyle gözlerini
tutuyordu. Bir yandan da:

– Evlatlarým beni kurtarýn, diye baðýrýyordu.

Çocuklarý koþup geldiler. Þaþkýn þaþkýn babala-
rýna baktýlar. Esved acýyla inliyordu.

– Evlatlarým, ne duruyorsunuz? Kurtarýn beni!
Ölüyorum, görmüyor musunuz? 

Çocuklar bir þey anlamamýþlardý. Esved onlara
gözlerini iþaret ederek:

– Gözüme diken batýrýyorlar, diye haykýrdý.

Çocuklar hemen eðilip babalarýnýn gözlerine
baktýlar. Fakat bir þey göremeyince:

– Baba ne dikeni, dediler. Biz senin gözlerinde
diken filan görmüyoruz!

Esved onlarý duymuyordu bile. Çünkü gözleri
alabildiðine acý içindeydi. Sürekli olarak baðýrýyor ve:

– Kurtarýn beni, diyordu. 

Acýlarý dindiðinde Esved’i bir sürpriz bekliyor-
du. Ýki gözü de kör olmuþtu. Efendimizin güzel yü-
zünü gördüðü hâlde, bile bile inkârcýlardan olduðu
için Allah onun gözlerini geri almýþtý. Böylece Ceb-
rail’in sözü de gerçekleþmiþ oldu.

Asî, olan bitenden habersiz yürüyordu. Birden
ayaðýnda derin bir acý hissetti. Hemen olduðu yere
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çöktü. Acýyan yerine baktý. Bir diken batmýþtý aya-
ðýna. Dikeni çekip çýkardý. Sonra yoluna devam etti.
Çok geçmeden diken batan yerin acýsýnýn arttýðýný
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hissetti. Ayaðýný kontrol ettiðinde yüzü acýyla buru-
þuverdi. Çünkü tabaný yara olmuþ ve su toplamýþtý.
Hemen ilaçlar sürdü. Fakat ne yaptýysa yarasýnýn az-
masýna engel olamadý. Daha önce inanan insanlarla
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alay eden Asî þimdi feryat ediyordu. Nihayet acýlar
içinde ölüp gitti.

Böylece Cebrail’in bir sözü daha gerçekleþmiþ
oldu. Sevgili Peygamberimizin mübarek vücuduna
çimdik atýp O’nunla alay etmenin bedelini hayat-
larýyla ödediler. Allah Biricik Peygamberiyle bu in-
sanlarýn alay etmesini cezasýz býrakmamýþtý. Bütün
insanlara ibret verici bir þekilde cezalandýrmýþtý on-
larý. Yüce Allah bu olayý, Hicr sûresinin on beþinci
âyetini indirerek Sevgili Peygamberimizin aracýlýðýy-
la herkese ilan etti: “Biz seninle alay edenlerin hak-
larýndan geliriz!”

* * *
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SÝPER OLAN GÖZ

Sevgili Peygamberimize bir yay hediye edildi.
Uhud Savaþý’nda Efendimiz bu yayý sahabilerinden
biri olan Katâde’ye verdi. Katâde buna çok sevindi.
Hemen oklarýný aldý ve yayýyla düþmanlara karþý sa-
vaþmaya baþladý. 

Savaþ çok çetin geçiyordu. Müslümanlarýn sayýsý
fazla deðildi. Ama hepsi canlarýný diþlerine takmýþ
savaþýyorlardý. Hiçbirinin yüreðinde korkudan eser
yoktu. Hepsi de þehit olma arzusuyla yanýp tutuþu-
yordu. Birçok sahabi, ellerini açýp “Allah’ým beni
burada þehid eyle!” diye dua ediyordu.

Katâde, Efendimizin tam önünde savaþýyordu.
O’na birilerinin zarar vermesini engelliyordu. Bunu
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yaparken, gelen saldýrýlarý yay ve oklarýyla savuþtu-
ruyordu. Allah Resûlünün yanýna kimseleri yaklaþ-
týrmýyordu. 

Elindeki yay ile oklarýný birbiri ardýnca savurdu.
Her atýþta bir düþmaný deviriyordu. Sonunda yayýn
iki ucu iyice inceldi. 

Katâde kullanabileceði bir silah bulamayýnca
gelen saldýrýlarý vücuduyla engellemeye baþladý.
Dört bir yandan acýmasýzca üzerine çullanýyorlardý.
Fakat o, kendisini korumak yerine, Sevgili Peygam-
berimize bir zarar gelmesin diye çaba sarf ediyordu. 

Düþmanlar, Peygamberimize yaklaþamayacakla-
rýný anladýlar. Çünkü O’nun etrafýný sahabiler kale
gibi sarmýþlardý. 

Müþrikler sonunda uzaktan ok atmaya karar
verdiler. Peygamberimizi bu þekilde vuracaklarýný
düþünüyorlardý. Fakat yanýldýklarýný çok geçmeden
anladýlar. Attýklarý her oku Katâde vücuduyla kar-
þýlýyordu. Müþrikler onun bu akýl almaz fedakârlýðý
karþýsýnda hayretler içinde kaldýlar. Fakat yine de ok
atmaktan geri durmadýlar.

Katâde büyük bir telaþ içindeydi. Gözlerini dört
açmýþ, etrafýna bakýnýyordu. Efendimizi hedeflemiþ
olan oklarý kaçýrmamaya çalýþýyordu.
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Bir okun hýzla Efendimizin yüzüne doðru geldi-
ðini gördü. O an deliye döndü âdeta. Sevgili Pey-
gamberimizin zarar görmesini engellemenin bir tek
yolu vardý: Baþýný oka hedef yapmak! Katâde hiç
düþünmeden okun önüne baþýný uzattý. Ayný anda
yüzünde bir acý hissetti. 

Ok, Katâde’nin gözüne saplanmýþtý. Katâde he-
men Peygamberimize koþtu. 

Peygamberimiz, Katâde’nin yaptýðý fedakârlýðý
görmüþtü. Gözyaþlarý içinde ona baktý. Dudakla-
rýndan þu dualar döküldü:

– Ýlâhî! Hiç þüphesiz, Katâde yüzünü senin pey-
gamberine siper etti. Akan gözünü, gözlerin en gü-
zeli ve en keskini olarak kendisine iade eyle!

Sonra Katâde’nin çýkmýþ gözünü aldý. Göz çu-
kuruna yerleþtirdi. 

O an bir mucize gerçekleþti. Katâde’nin siyahý
beyazýna karýþmýþ olan gözü birdenbire eski hâline
geldi. Hangi gözünün aktýðý belli bile olmuyordu.
Hatta Efendimizin yerine koyduðu göz, diðerinden
daha güzel ve keskindi.

* * *
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DÝRÝLEN ÇOCUK 

Müþrikler inanan insanlarý dinlerinden dön-
dürmek için eziyetler ediyorlardý.

Bir kadýn onlarýn yaptýklarýna aldýrmadan Müs-
lüman oldu. Boynundaki küçük putlarý çýkarýp yere
çaldý. Sonra yanýna biricik oðlunu da aldý ve þehir-
den çýktý. Medine’ye gidiyordu. Orada Sevgili Pey-
gamberimiz vardý. O’nun yanýnda rahat ederdi. 

Nihayet Medine’ye geldi. Hemen Efendimizin
yanýna gitti. Olaný biteni anlattý. 

Allah Resûlü bu fedakâr kadýný aðýrladý. Kadýný
ve oðlunu misafir etti. 
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Kýsa bir süre sonra Medine’de bir veba hastalýðý
baþ gösterdi. Bu korkunç hastalýk ortalýðý kasýp ka-
vuruyordu. Sahabilerin çoðu hasta oldu. 

Kadýnýn oðlu da hastalananlar arasýndaydý.
Herkes onun iyileþmesi için çabaladý. Fakat çocuk
hastalýðýn þiddetine dayanamadý ve hayata gözlerini
yumdu. 

Sevgili Peygamberimiz ve sahabiler çok üzül-
müþlerdi. Efendimiz, sahabilere çocuðun yýkanýp
kefenlenmesini söyledi. 

Sahabiler bu emri yerine getirmeye hazýrlaný-
yorlardý ki Efendimiz:

– Enes, diye seslendi.

Hazreti Enes koþarak Peygamberimizin yanýna
geldi. Efendimiz ona:

– Git, çocuðun annesine evladýnýn öldüðünü ha-
ber ver, dedi.

Hazreti Enes hemen yola çýktý. Az sonra kadýn-
la birlikte geri döndü. Acýlý anne gözyaþlarý içinde
biricik evladýna yaklaþtý. Onun ayakucuna oturdu.
Ayaklarýný avucunun içine aldý ve aðlayarak mýrýl-
danmaya baþladý:

– Allah’ým! Kendi arzumla Müslüman oldum.
Putlardan yüz çevirdim, hepsini boynumdan çýkarýp
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attým. Seni arzulayarak memleketimden çýktým.
Hicret ettim. Ne olur, beni belaya uðratýp da put-
perestleri mutlu etme. Taþýyamayacaðým bu acýyý
bana yükleme!

Oradaki insanlar gözyaþlarýný salývermiþti. Her-
kes acýlý annenin ýstýrabýyla iki büklüm olmuþtu. 

Kadýn duasýný bitirmiþti ki tuhaf bir þey oldu.
Cansýz yatan çocuk, ayaklarýný kýpýrdattý. Ardýndan
da yüzünü kapatan örtüyü açtý. Yattýðý yerden doð-
rulup ayaða kalktý. Son derece saðlýklý görünüyordu.

Ýnsanlar bir an ne diyeceklerini bilemediler. Bu
mucize karþýsýnda Allah’a hamdettiler. Kadýn sevinç
içindeydi. Hemen evladýna sarýldý. 

Allah’ýn izniyle dirilen çocuk, uzun seneler ya-
þadý. Allah, kadýnýn duasýný kabul etmiþ, ona yaþa-
dýðý sürece evlat acýsýný tattýrmamýþtý. Müþriklere
de “Bak, bizi terk ettin, evladýn da öldü iþte!” de-
dirtmemiþti.

* * *
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SUYA KANAN TOPRAK 

Ensardan bir sahabi hurma bahçesini sulama-
ya çalýþýyordu. Fakat ne kadar uðraþtýysa da topraðý
suya doyuramýyordu. Bu yüzden aðaçlardan tam
verim alamýyordu. 

Bu sýrada bahçe kapýsýnda nur yüzlü biri gö-
ründü. Sahabi, gelen misafiri görünce sevindi. He-
yecanla O’nu içeriye buyur etti. Bu misafir kâinatýn
en güzel insaný olan gül kokulu Peygamberimizdi.

Sevgili Peygamberimiz sahabinin yaþadýðý soru-
nu biliyordu. Ona:

– Bu bahçeyi iyice suya doyurursam bana bunun
karþýlýðýnda ne vereceksin, diye sordu.
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Sahabi baþýný ümitsizce salladý. Bahçenin topra-
ðýna þöyle bir göz atarken:

– Bu imkânsýz, dedi. Ben bunca zamandýr uðra-
þýrým ama bir kere olsun bu topraðý doyuramadým. 

Peygamberimiz sahabinin bu sözleri karþýsýnda:

– Allah’ýn izniyle burayý suya doyurursam sen
bana yüz adet hurma verir misin, diye sordu.

Sahabi hiç itiraz etmeden:

– Evet, dedi. Tabii ki veririm!

Peygamberimiz bu anlaþmadan sonra iþe koyul-
du. Hemen ilerideki kuyunun baþýna vardý. Kovayý
eline aldý. Su çekmeye baþladý. Kovayý aðzýna kadar
dolduruyor, sonra aðaçlarýn dibine döküyordu. 

Sahabi elinde çapayla olaný biteni seyrediyordu.
Zaman geçtikçe gördüðü manzara karþýsýnda yü-
zündeki ifade deðiþmeye baþladý. Çünkü kendisinin
bunca zamandýr üstesinden gelemediði toprak, Sev-
gili Peygamberimize boyun eðmiþti. 

Kýsa bir süre sonra sahabinin hayreti endiþeye
dönüþtü. Çünkü toprak suya kanmýþ, fazlasý aþaðýya
doðru akmaya baþlamýþtý. Efendimiz hâlâ sulamaya
devam ediyordu. Sahabi telaþla:

– Yeter ya Resûlûllah, diyordu. Bahçemi sel gö-
türecek yoksa!
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Allah Resûlü gülümsüyordu. Sahabi, bu mucize
karþýsýnda hayran hayran Peygamberimize bakýyor-
du. Anlaþma gereði vereceði hurmalarý hemen ge-
tirdi. 

Peygamberimiz hurmalarý aldý. Arkadaþlarýnýn
yanýna gitti. Onlarla birlikte hurmalardan yedi. Ka-
rýnlarý doymuþtu. Sonra Efendimiz geri döndü. Bah-
çe sahibine hurmalarýný iade etti. Hurmalar hiç ek-
silmemiþti.

* * *
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TATLI SU 

Hemmâm, sahabilerden biriydi. Bulunduðu
yerde fazla su kaynaðý yoktu. Oysa herkes gibi onun
da suya ihtiyacý vardý. Ailesinin su içmesi, ev iþlerin-
de su kullanmasý, hayvanlarýnýn sulanmasý gereki-
yordu.

Kararýný verdi. Bir kuyu açtýracaktý. Fakat bu,
öyle kolay bir iþ deðildi ki. Ama ne kadar zahmetli
de olsa topraðýn kazýlýp su aranmasý gerekiyordu.
Kazmayý, küreði alýp hemen iþe baþladý. Günlerce
süren bir uðraþ sonunda suya ulaþtý. 
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Hemmâm ve yanýndakiler sevinç içindeydiler.
Artýk onlarýn da kendilerine ait sularý vardý. 

Sudan ilk yudumu aldýklarýnda yüzlerindeki
mutluluk ifadesi þaþkýnlýða dönüþüverdi. Su acýydý.
Hem de içilemeyecek kadar acýydý.

Hemmâm, bunca emeðin boþa gidiþi karþýsýnda
çok üzülmüþtü. Bir an ne yapmasý gerektiðini dü-
þündü. Aklýna bir fikir geldi. Durumu gidip Sevgili
Peygamberimize anlatacaktý. Hemen yola çýktý.
Peygamberimizi buldu ve O’na dert yandý:

– Ey Allah’ýn Resûlü! Biz bir kuyu açtýrdýk. Fa-
kat suyu acý çýktý.

Sevgili Peygamberimiz, insanlarýn sýkýntýlarýna
karþý çok duyarlýydý. Hemmâm’ýn yüzündeki çare-
sizlik ifadesini görünce yanýndaki matarayý ona
uzattý ve:

– Al bunu, dedi. Gidip o kuyunun içine boþalt. 

Hemmâm hiç düþünmeden matarayý aldý. Biraz
merak, biraz da heyecandan aceleyle kuyunun baþý-
na geldi. Mataradaki suyun tamamýný kuyuya bo-
þalttý. 

Acaba ne olmuþtu? Peygamber Efendimiz niçin
böyle yapmasýný istemiþti? Hemmâm merak içinde
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kuyudan su çekti. Daha ilk yudumu almýþtý ki yü-
zünde bir gülümseme belirdi. Az öncesine kadar
acýlýðýndan dolayý içilemeyen su, þimdi apayrý bir
tada bürünmüþtü. Sevgili Peygamberimizin mata-
rasýndan dökülen su, kuyudaki suyun bütün acýlý-
ðýný alývermiþti. Hatta bununla da kalmamýþ, ola-
ðanüstü bir tat vermiþti. Hemmâm’ýn kuyusundaki
sudan daha tatlý bir su yoktu.

* * *
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BEREKET 

Hazreti Enes, Sevgili Peygamberimizin hiz-
metini görürdü. O’nun yanýndan hiç ayrýlmaz, bir
dediðini iki etmezdi. 

Bir gün Efendimizi arkadaþlarýyla sohbet eder-
ken gördü. Sahabiler gözlerini dört açmýþlar, O’nun
kutlu sözlerini dinliyorlardý. Hazreti Enes, Efendi-
mize dikkatle bakýnca bir tuhaflýk hissetti. Peygam-
berimizin karnýnda bir þeyler baðlýydý. Sanki bir ra-
hatsýzlýðý var gibiydi.

Hazreti Enes sahabilerden birine yaklaþtý. Pey-
gamberimizin beline baðlý olan bezi iþaret ederek:

– Resûlûllah, karnýný neden baðlamýþ, diye sordu.

Sahabi üzüntülü bir ses tonuyla:
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– Açlýktan, diye cevap verdi.

Enes bir an ne yapacaðýný þaþýrdý. O da çok üzül-
müþtü bu duruma. Allah Resûlü karnýna taþ baðla-
yacak kadar acýkmýþtý demek. 

Hazreti Enes mahzun gözlerle Efendimize ba-
karken aklýna bir çare geldi. Hemen evine koþtu.
Üvey babasý olan Talha’ya gördüðü manzarayý an-
lattý. Hazreti Talha da en az onun kadar üzülmüþtü
duyduðu bu habere. Nasýl üzülmesindi ki! Onlar
canlarýný bile Allah ve Resûlü yolunda feda etmeye
hazýrken þimdi gül yüzlü Peygamber aç idi. Hem de
karnýna taþ baðlayacak kadar… Buna yürek dayan-
mazdý. Hazreti Talha hemen hanýmýna döndü ve:

– Evimizde yiyecek bir þey var mý, diye sordu.

Ümmü Süleym, Enes’in annesi idi. O da varýný
yoðunu Allah yolunda harcayanlardandý. 

Hatta bir keresinde verecek bir þeyi kalmayýnca
oðlu Enes’i elinden tutup Efendimize götürmüþ ve
þöyle demiþti: “Ey Allah’ýn Resûlü! Herkes Allah
yolunda bir þeyler veriyor. Benim bir þeyim yok.
Ama ben bu yarýþtan geri kalmak istemiyorum.
Onun için sana en deðerli varlýðýmý yani biricik ev-
ladým Enes’i vermek istiyorum. Ne olur, kabul et de
Enes sana hizmet etsin!” Allah Resûlü bu candan
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arzuyu geri çevirmemiþti. Enes’in kendi yanýnda
durmasýný kabul etmiþti.

Ümmü Süleym böylesine fedakâr bir kadýndý.
Þimdi yine fedakârlýk zamanýydý. Kocasýna:

– Birazcýk ekmek ve birkaç tane hurma var, de-
di. Eðer Peygamberimiz tek baþýna gelirse O’na an-
cak yeter. Fakat yanýnda biri daha gelecek olursa bu
yiyecekler az gelir, dedi.

Hazreti Talha, Enes’e:

– Haydi git, dedi. Yalnýzca Peygamberimizi da-
vet et. Ne yap yap, O’nun buraya yalnýz gelmesini
saðla.

Hazreti Enes koþarak geri döndü. Doðruca
Efendimizin bulunduðu yere geldi. Bu sýrada Pey-
gamberimiz sohbeti bitirmiþ evine girmeye hazýr-
lanýyordu. Enes, Efendimize, Hazreti Talha’nýn ken-
disini yemeðe davet ettiðini söyledi. 

Peygamberimiz eve girmekten vazgeçti. Hemen
sahabileri topladý. Enes’in elinden tutarak hep bir-
likte Hazreti Talha’nýn evine doðru yürümeye baþ-
ladýlar.

Hazreti Enes, Efendimizin yaný sýra yürürken
düþünceliydi. Hazreti Talha’nýn “Peygamberimizin
yalnýz gelmesini saðla.” sözüne takýlmýþtý aklý. Þimdi
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evdeki bir parça yemek, bunca insana nasýl yetecek-
ti? Talha sadece Efendimizi beklerken o kadar insaný
karþýsýnda görünce ne diyecekti? Efendimiz ve saha-
bilerin karþýsýnda ev sahipleri mahcup olmaktan
nasýl kurtulacaklardý?

Hazreti Enes bu sorularý aklýnda evirip çevirir-
ken eve yaklaþtýklarýný fark etti. Bu sýrada Sevgili
Peygamberimiz de elini býrakmýþtý. Bunu fýrsat bi-
len Enes ileriye atýldý. Koþar adým eve girdi. Duru-
mu birkaç cümleyle annesine ve Hazreti Talha’ya
anlattý. 

Ümmü Süleym ve Talha bir an ne yapacaklarýný
þaþýrdýlar. Kendisini ilk toparlayan Ümmü Süleym
oldu. Kocasýnýn telaþýný, “Allah Resûlünün elbette
bir bildiði vardýr.” sözleriyle yatýþtýrmaya çalýþtý. 

Bu sözler Talha’yý sakinleþtirmeye yetmedi. O,
“Kaþ yapayým derken göz çýkardýk.” diye düþünü-
yordu. Yani Efendimizi doyurmayý amaçlamýþken
onca insanýn ümidini boþa çýkarmýþ olacaklardý. He-
men dýþarýya fýrladý. Heyecanlý ve çekingen bir ta-
výrla Efendimizi karþýladý. Mahcup bir ses tonuyla:

– Ey Allah’ýn Resûlü, dedi. Bizim evde ancak se-
ni doyuracak kadar yiyecek var. Bu durumu Enes’e
söylemiþtim…
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Efendimiz gülümseyen bir yüzle onu sakinleþ-
tirmeye çalýþtý:

– Telaþlanmana gerek yok, dedi. Haydi içeriye
gir bakalým. Allah senin evinde bulunan yiyeceði
bereketlendirir!

Sahabiler dýþarýda kaldýlar. Hazreti Talha ve Enes,
Peygamberimizle birlikte içeriye girdiler. Peygam-
berimiz ev sahiplerine döndü:

– Evinizde bulunan yiyeceðin hepsini bir araya
toplayýn. Sonra da onlarý buraya getirin, dedi.

Yiyecekler hemen getirildi. Efendimizin önüne
konuldu. Enes sofraya konan bir parçacýk yiyeceðe
bakýyordu. Acaba þimdi ne olacaktý? Bu kadarcýk
yiyecek onca insana nasýl yetecekti?

Sevgili Peygamberimiz ellerini açtý. Önündeki
yiyeceðin bereketlenmesi ve herkesi doyurmasý için
Yüce Mevla’ya yalvardý. Sonra da bakýþlarýný Enes’e
çevirdi ve:

– Ashabýmýn sekizer sekizer içeriye gelmelerini
saðla, dedi.

Hazreti Enes ok gibi fýrladý yerinden. Bir ham-
lede dýþarý çýktý. Orada bulunan sahabilere Efendi-
mizin sözlerini iletti. Sahabiler düzenli bir þekilde
denileni yaptýlar. Aralarýndan sekiz kiþi öne çýktý.
Enes’le birlikte içeriye girdiler. 
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Peygamberimiz elini yiyeceðin üzerine koymuþ,
öylece bekliyordu. Sahabilerin geldiðini görünce ye-
meði iþaret ederek:

– Haydi yiyin, dedi. Ama “Bismillah” diyerek
Allah’ýn adýný anýn!

Sahabiler çok aç idiler. Hemen sofraya sekiz sa-
habi oturdu. “Bismillah” dediler. Sonra yiyecekleri
iþtahla yemeye baþladýlar. 

Meraklý gözlerle olacaklarý seyreden Talha ve
Enes o an hayretler içinde kaldý. Çünkü gözlerinin
önünde muhteþem bir mucize gerçekleþiyordu. Bir
kiþiye ancak yeteceðini düþündükleri yiyecek, saha-
bilerin yemelerine raðmen eksilmiyordu.

Sekiz sahabi doydu. Onlar Allah’a hamd ederek
dýþarýya çýkarken içeriye sekiz sahabi daha girdi. Bu
sahabiler de öncekiler gibi aç idiler. Yiyecekten
“Bismillah” diyerek yediler. Mucize devam ediyordu.
Onlar da yerlerini sonraki sekiz sahabiye býraktýlar.
Nihayet dýþarýda yemek yemeyen bir kiþi kalmadý.
Seksen kiþi yemek yemiþ ve karnýný doyurmuþtu.
Ama yiyecek baþlangýçta ne kadarsa yine ayný mik-
tardaydý. 

Efendimiz elini kaldýrdý ve Enes’in annesine:

– Ey Ümmü Süleym, dedi. Bak bakalým, yiyece-
ðinizde bir eksilme olmuþ mu?
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Ümmü Süleym hayret dolu gözlerini yiyeceðin
üzerinde gezdirirken:

– Anam babam sana feda olsun ey Allah’ýn
Resûlü! Eðer ben onca insanýn yediðini görmemiþ
olsaydým “Yiyeceðimizden hiç eksilme olmamýþ.”
derdim, diye cevap verdi.

O gün birçok sahabiyle birlikte Enes’in ailesi de
Allah’ýn sonsuz kudretine þahit olmanýn mutlulu-
ðunu yaþamýþlardý. Yüce Mevla, Resûlü için feda-
kârlýk yapmayý düþünen ev sahiplerini mahcup et-
memiþti. Peygamberimizin duasý hürmetine yeme-
ðe, kendi rahmet hazinesinden bereket vermiþti.

* * *
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ALLAH DÝLERSE 

Zinnire, Rum asýllý bir hanýmdý. Müþrik bir
kadýnýn elinde esir olarak hayatýný sürdürüyordu.
Sahibi ne derse onu eksiksiz olarak yapýyor, ona hiç
itiraz etmiyordu.

Günler bu þekilde geçip giderken Mekke’de
olaðanüstü bir haber yayýlmaya baþladý: “el-Emin
diye anýlan Abdullah oðlu Muhammed, peygamber
olduðunu ilan etti. Ýnsanlarý putlara tapmaktan
menediyor. Herkesi bir olan Allah’a inanmaya da-
vet ediyor.”

Zinnire hiç tereddüt etmeden gönlünü Allah’a
teslim etti. O andan itibaren Müslüman’dý artýk.
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Her dakika, dýþarýda olan bitene kulak veriyor,
Efendimiz hakkýnda bir haber bekliyordu. Duydu-
ðu bu haberler onu hayata baðlýyordu çünkü.

Zinnire’deki bu deðiþiklik sahibinin gözünden
kaçmadý. Kölesinin Müslüman olmasýný asla kabul-
lenemezdi. Daha ilk andan itibaren Zinnire’nin kar-
þýsýna dikildi. Onu yýldýrmak ve geri döndürmek
için elinden ne geliyorsa ardýna koymadý. Fakat Zin-
nire kaya gibi saðlam duruyordu. Öldürseler de di-
ninden dönmeyecekti.

Kadýn onun hakkýndan tek baþýna gelemeyece-
ðini anladý. Durumu diðer müþriklere haber verdi.
Onlardan yardým istedi. 

Ebu Cehil tam bu iþlerin adamýydý. Müslüman-
lara en aðýr iþkenceleri o yapýyordu. Zinnire’nin
Müslüman olduðunu duyunca deliye döndü. Öf-
keyle Zinnire’nin yanýna geldi. Hemen boðazýna
yapýþtý. Elleriyle kadýncaðýzýn boðazýný sýktý, sýktý. 

Sevgili Peygamberimiz sahabilerle haber gönde-
riyor, “Sabredin” diyordu. “Sabredin, çünkü sonun-
da cennet vardýr.”

Ýþkenceyi Ebu Cehil býraktýðýnda, bir baþkasý
devam ediyordu. Zinnire kendisine yapýlanlara diþi-
ni sýkýp sabrederek dayanýyordu. 
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Müþrikler o sabrettikçe iþi azýttýlar. Sonundan ka-
dýncaðýzýn gözleri kör oldu. Bu durum karþýsýnda
müþrikler bayram ettiler âdeta. Hemen yanýna gelip:

– Oh olsun, dediler. Sen bizim putlarýmýzý terk
ettin, onlar da  gözlerini kör ederek sana acý bir ders
verdiler!

O âna kadar kendisine yapýlanlarýn hiçbiri Zin-
nire’nin yüreðine dokunmamýþtý. Ama bu sözler onu
çok üzdü. Hemen yerinden doðruldu.

– Hayýr! Siz yalan söylüyorsunuz! Ýnandýðým
Allah adýna yemin ederim ki, bu iþ sizin dediðiniz
gibi olmadý. Kendilerini korumaktan âciz olan put-
larýnýz benim gözlerimi kör edemez. Onlar cansýzdýr! 

Müþrikler güldüler. Onunla alay ettiler. Zinnire,
içli bir sesle konuþmasýný sürdürdü:

– Benim gözlerimi Allah aldý. Eðer O isterse
gözlerimi bana iade etmeye de kâdirdir!

Müþrikler bir an þaþýrdýlar. Sonra birbirlerinin
yüzlerine bakarak yeniden gülmeye baþladýlar. Bir-
birlerine Zinnire’yi göstererek:

– Þuna bakýn hele, diyorlardý. Ýnandýðý Allah ona
gözlerini geri vermeye kâdirmiþ!

Ebu Cehil, Zinnire ve diðer zayýf Müslümanlarý
kastederek:
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– Kabul ettiðiniz din gerçekten doðru olsaydý
önce biz kabul ederdik, sözleriyle, Ýslam’a girenlerin
zayýf, fakir ve kimsesiz olduklarýný ima ediyordu. 

Sonra hep birlikte daðýldýlar. 

Vakit akþamdý. Mekke sessizliðe büründü. Müs-
lümanlar evlerinde dualar ederek uykuya daldýlar. 

Müþrikler, Müslümanlara ertesi gün neler yapa-
caklarýný planlayarak yataklarýna yattýlar. Yine iþ-
kence yapacaklardý. Zayýf ve kimsesiz Müslümanlarý
kýzgýn kumlara yatýracaklardý. Açlýða mahkûm ede-
ceklerdi onlarý. Zinnire ile alay edecekler, “Seni Lât
ve Uzza adlý putlarýmýz kör etti!” diyeceklerdi.

Nihayet Mekke üzerine gün doðdu. Sabahleyin
Mekkelileri bir sürpriz bekliyordu. Zinnire gözleri
açýlmýþ bir vaziyette geziyordu. Onun bu hâli müþ-
rikleri þaþkýna çevirdi. Aval aval bakýp durdular bir
süre. Kendi aralarýnda fýsýldaþarak:

– Ama bu nasýl olur, diyorlardý. Daha dün kör

deðil miydi bu kadýn?

Evet, Zinnire bir gün önce kördü gerçekten de.

Ama Allah’a güvenmiþti. “Rabbim benim gözlerimi

geri vermeye de kâdirdir!” demiþti. Yüce Allah da müþ-

riklere ibret olsun diye onun duasýný kabul etmiþti.
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Arkasýndan da Sevgili Peygamberimize Ahkaf

sûresinin on birinci âyetini indirdi:

“Ýnkâr edenler bir de mü’minler hakkýnda

þöyle derler: ‘Bu Ýslam dini eðer önemli ve deðerli

bir þey olsaydý, bu Müslümanlar akýllarýný kullanýp

onu anlamakta bizi geçemezlerdi.’ Kendileri bunu
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baþaramayýnca ‘Bu zaten eski ve modasý geçmiþ bir
yalan!’ deyip geçiþtirmek isterler.”

Bu âyet Ebu Cehil’in, Müslümanlarý küçümse-
yen sözlerine bir cevap olarak inmiþti. 

Fakat cahillerin babasý Ebu Cehil bu sözleri an-
layacak hâlde deðildi. Kibri kulaklarýný saðýr, gözle-
rini kör etmiþti. Zinnire’deki mucizeyi görmesine
raðmen inkârýna devam etti.

Zinnire, gözleri açýlmýþ olsa da hâlâ bir köleydi.
Sahibi iþkencelere devam ediyor ve ona þöyle diyordu:

– Seni, iman etmiþ biri satýn alýp hür býrakma-
dýkça sana iþkenceye devam edeceðim!

Hazreti Ebubekir bu sözleri duydu. Hemen ka-
dýnýn yanýna geldi. Gerekli parayý verdi ve Zinnire’yi
satýn aldý. Sonra da onu serbest býraktý. 

Zinnire, iþkenceler karþýsýnda dininden dönme-
yiþinin dünyadaki mükâfatýný özgürlüðüne kavuþa-
rak almýþ oldu. 

* * *
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HURMA SALKIMI 

Ýnsanlýk periþan bir hâldeydi. Yaratýcý unutul-
muþ, O’nun yerine putlara tapýlmaya baþlanmýþtý.
Âhiret endiþesi olmadýðý için güçlüler zayýflarý ezi-
yor, kimse kimseyi dinlemiyordu. Mazlumlar tutu-
nacak bir dal arýyorlardý.

Bir gün müjdeli bir haber yayýldý Mekke sokak-
larýnda. Küçük büyük herkes kulak kabarttý söyle-
nenlere. Ýnsanlar fýsýltý hâlinde birbirlerine:

– Duydunuz mu, diyorlardý. Muhammed putla-
rýn faydasýz olduðunu söylüyor. Herkesi bir olan Al-
lah’a çaðýrýyor. Kýyametin çok yakýn olduðundan ve
bir gün herkesin, yaptýklarýnýn hesabýný vereceðin-
den söz ediyor. 
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O güne kadar bir kurtarýcý bekleyenler bu dave-
te koþtular. Büyük bir hasret ve heyecanla iman et-
tiler. 

Peygamberimiz herkesin ayaðýna kadar gidip
insanlarý tek tek Ýslam’a çaðýrýrdý. Kimi “Tamam” di-
yor, kimi de “Hayýr” deyip reddediyordu.

Peygamberimiz bazen onlarý ikna etmek ama-
cýyla mucizeler gösterirdi. Kimi zaman Ay’ý ikiye
böldü, kimi zaman akýllarýndan geçirdikleri þeyleri
söyledi. 

Yine böyle bir gündü. Peygamberimiz sokak so-
kak dolaþýp insanlarý Allah’a inanmaya çaðýrdý. Bu
sýrada bir adam gördü. Hemen onun yanýna vardý.
Ona, Ýslam’ýn güzelliklerinden söz etti. Sonra da
kendisinin bir peygamber olduðunu söyledi ve
adamdan Müslüman olmasýný istedi. 

Adam, Efendimizin nurlu yüzüne baktý:

– Tamam da, dedi. Ben senin gerçekten bir pey-
gamber olduðunu nereden bileceðim? Önce beni
senin peygamber olduðuna ikna et, sonra ben senin
dediðini yaparým!

Efendimiz etrafýna þöyle bir baktý. Az ilerideki
aðacýn üzerinde salkým salkým duran hurmalarý
görünce:
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– Þimdi þu aðacýn üzerindeki hurma salkýmýný
çaðýracaðým. Eðer o salkým benim davetim üzerine
yanýma gelirse peygamber olduðuma inanýr mýsýn?

Adam bu teklif karþýsýnda þaþýrdý bir an. Bir
Efendimize bir de aðaçtaki salkýma baktý. Bu ne tu-
haf bir teklifti böyle! Yani o salkým çaðrýlýnca yerin-
den inip buraya mý gelecekti? Bu, olacak bir þey de-
ðildi. Ama karþýsýndaki insanýn hiç de þaka yapar
gibi bir hâli yoktu. Son derece ciddi görünüyordu.
Böylesine kendinden emin olduðuna göre mutlaka
güvendiði bir þey olmalýydý. Belki gerçekten bir
peygamberdi O. Adam daha fazla düþünmedi. Biraz
meraktan biraz da içindeki inanma hissinden dolayý
Sevgili Peygamberimize:

– Tamam, dedi. Eðer o salkým, sen çaðýrýnca bu-
raya gelirse senin peygamber olduðuna inanacaðým!

Bu söz üzerine Efendimiz aðaca döndü. Dalda-
ki hurma salkýmýný çaðýrdý. Adam gözlerini kýrp-
maksýzýn salkýma bakýyordu. O an akýllara durgun-
luk veren bir olay gerçekleþti. Dalda öylece duran
salkým, Efendimizin daveti üzerine, aðaçtan aþaðýya
doðru inmeye baþladý. Kýsa süre sonra yerdeydi.
Sýçraya sýçraya Allah Resûlüne doðru yaklaþýp
önünde durdu. 
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Adam fal taþý gibi açýlmýþ gözlerini salkýmdan
ayýramýyordu. Peygamberimiz ise sanki sýradan bir
þey yapýyormuþ gibi sakindi. Gülümseyerek hurma
salkýmýna:

– Haydi yerine dön, dedi. 

Hurma salkýmý, emri duyar duymaz yeniden
harekete geçti. Sýçraya sýçraya geri döndü. Aðaca
týrmanýp yerine geçti. Hiçbir þey olmamýþ gibi da-
lýnda salýnmaya baþladý.

Sevgili Peygamberimiz adama baktý. Olayýn, ol-
sa olsa bir mucize olacaðýný düþünen adam hayretler
içinde:

– Ben þahâdet ederim ki sen Allah’ýn elçisisin!
Buna bütün kalbimle iman ediyorum, dedi.

Bir mucize sayesinde bir insan daha karanlýktan
aydýnlýða yönelmiþti. 

* * *
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YAÐMUR 

Mudar Kabilesi, Sevgili Peygamberimizi çok
üzmüþtü. 

Aradan çok fazla bir zaman geçmeden Mudar
Kabilesi’nin yaþadýðý yerlerde tuhaf olaylar baþ gös-
terdi. Yaðmurlar kesilip sular çekildi. Dereler, ku-
yular bir bir kurudu. Otlar sararmaya, aðaçlar ku-
rumaya baþladý. Ýnsanlar susuzluktan periþan hâl-
deydiler. 

Baþlarýna bu felaketin niçin geldiðini farkettiler.
Yaptýklarýndan dolayý piþmandýlar. Ebu Süfyan’ý
Efendimize gönderdiler. Ebu Süfyan, Sevgili Peygam-
berimize Mudar Kabilesi’nin durumunu anlattý ve:
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– Þu kuraklýktan ve kýtlýktan helak olan kavim
senin kavmindir. Bu musibetlerden kurtulmalarý
için dua eder misin, dedi.

Sevgili Peygamberimiz onlarýn hâlini zaten bili-
yordu. Ellerini açtý ve þöyle dua etti:

– Ey Allah’ým! Bol ve bereketli, çok ve yeterli,
faydalý ve afetsiz yaðmur ihsan eyle! Bu yaðmuru
acilen ver yâ Rab!

Ýnsanlar ümitle beklemeye baþladýlar. Gözler
gökyüzünde bir bulut kolluyordu. 

Bir hafta sonra birden gökyüzü karardý. Yað-
mur bulutlarý her yaný sarmýþtý. Az sonra da rahmet
damlalarý yeryüzüne inmeye baþladý. Susuz dudak-
lar ýslandý, kuruyan topraklara can geldi. Bitkiler
kendini topladý. Hayvanlar bile bayram ediyordu
âdeta. 

Bulutlardan sürekli olarak damlalar iniyordu.
Toprak suya kanmýþtý. Kuyular dolmuþ, hatta taþ-
maya baþlamýþtý. Mudar Kabilesi’nin coþkusu yerini
endiþeye býraktý. Çünkü yaðmur dinmiyordu. Bu
kez de yaðmurlarýn çokluðundan þikâyet etmeye
baþladýlar. 

Aralarýndan birkaç kiþiyi Sevgili Peygamberimi-
ze gönderdiler. Durumlarýný anlattýlar ve yaðmur-
larýn kesilmesi için dua etmesini rica ettiler. 
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Peygamberimiz ellerini yeniden açtý þöyle dua
etti:

– Allah’ým! Üzerimize deðil, etrafýmýza yaðdýr!

O an bir mucize gerçekleþti. Her yaný saran bu-
lutlar saða sola daðýlmaya baþladý. Gökyüzü yavaþ
yavaþ açýldý. Çok geçmeden de yaðmur tamamen
kesiliverdi. 

* * *
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EN GÜZEL NASÝHATÇÝ 

Hazreti Ömer, henüz iman etmediði günlerin
birinde, putlarýn yanýna gelmiþti. Bir yere oturdu.
Bu sýrada bir adam geldi. Yanýnda bir keçi vardý.
Adam keçiyi putlarýn önünde kesti. 

Keçi çok tuhaf bir þekilde feryat etmeye baþladý.
Sesi alabildiðine gür çýkýyordu. Hazreti Ömer hay-
retler içinde olayý izliyordu. Gördüðü manzara ger-
çekten de çok tuhaftý. Keçi avazýnýn çýktýðý kadar
haykýrarak þöyle diyordu:

– En güzel nasihatçi bak ne diyor: Allah’tan
baþka hiçbir ilah yoktur!
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Orada bulunanlarýn yüreðine bir korku düþtü.
Faltaþý gibi açýlan gözlerle birbirlerine baktýlar. Ar-
dýndan da kaçmaya baþladýlar. 

Hazreti Ömer kaçmadý. Ýçinde beliren merakla
olduðu yerde durup olanlarý seyretmeye devam etti.
Bir yandan da kendi kendine mýrýldanýyordu:

– Bu durumun ne olduðunu öðrenmeden asla
buradan ayrýlmayacaðým!

Ayný feryat birkaç kere daha tekrar etti. Bu sýra-
da bir adamýn sesi duyuldu:

– Peygamber ortaya çýktý!

Gerçekten de bu sýrada Sevgili Peygamberimiz
Allah’ýn dinini yaymaya baþlamýþtý. Herkesi putlara
tapmaktan menediyor ve çevresindeki insanlara
þöyle nasihat ediyordu:

– Allah’tan baþka ilah yok, deyin ve kurtulun!

* * *

Peygamber Efendimizin Mucizeleri80



GÝZLÝ ANLAÞMA 

Bedir Savaþý sona ermiþti. Müslümanlar bü-
yük bir zafer kazanmýþ, müþriklerse periþan olmuþ-
lardý. Savaþ meydanýndan kaçýp da canýný kurtarabi-
lenler kendilerini Mekke’ye zor atmýþlardý. 

Her yerde yas vardý. Mekkeliler maðlubiyetleri-
ne aðlýyorlardý. Nasýl olmuþtu da, bir avuç Müslü-
man kendilerinden kat kat fazla sayýdaki müþrikleri
bozguna uðratmýþtý. Bunu akýllarý almýyordu bir
türlü.

Safvan, Kâbe’nin yanýndaydý. Bir köþeye büzül-
müþ, baþý önde düþünüyordu. Yüzünde, kaybetmiþ
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olmanýn acýsý vardý. Gözleri boþluða takýlýp kalmýþtý.
Birinin geldiðini görünce baþýný kaldýrdý. Gelen, ar-
kadaþý Ümeyr idi. O da üzgündü. Çünkü bu savaþ-
ta öz evladý esir düþmüþtü. 

Donuk donuk baktýlar birbirlerine. Neden sonra
Safvan derin bir iç geçirdi.

– Bedir’de bu kadar kurban verdikten sonra ya-
þamak ne kadar çirkin bir þey, diye sýzlandý. 

Maðlubiyetin yüreðine nasýl dokunduðunu an-
latmak istiyordu bu sözlerle. Oysa Müslümanlarý
bir hamlede yenip yok edeceklerine öylesine inan-
mýþlardý ki… Umduklarýnýn tam tersi olunca her-
kes þoka girmiþti. 

Ümeyr diþlerini sýktý. Bütün vücudu sinirden
titriyordu. Safvan’ýn yüzüne dikti ve:

– Evet, gerçekten de öyle, diye onayladý. 

Yere çömeldi. Bir süre sessiz kaldýlar. Konuþan
yine Ümeyr oldu.

– Vallahi, bundan böyle yaþamanýn hiçbir anla-
mý yoktur. Eðer benim bunca borcum bulunmasa,
bir de çoluk çocuk derdi olmasa, gidip tek baþýma
Muhammed’i haklardým! Eðer maksadýmý gerçek-
leþtiremeden yakalanýrsam, “Esir düþen oðlum için
gelmiþtim.” diyerek ellerinden kurtulurdum.
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Safvan rüyadan uyanmýþçasýna doðrulup Ümeyr’e
baktý. Bu sýrada yüzünde hafif bir gülümseme belir-
miþti. Heyecan dolu bir eda ile:

– Bu harika bir fikir, dedi. Ümeyr, sen borcunu
ve evlatlarýný hiç dert etme. Ben bütün borcunu
ödeyeceðim. Çocuklarýna da kendi öz evladýmdan
daha iyi bakacaðým. Bundan emin ol. Yeter ki sen
bu söylediðin sözden cayma. Yani git ve Muham-
med’i öldür! Ýntikamýmýzý al!

Ümeyr bir an duraksadý. Þaþkýn þaþkýn baktý
Safvan’a. Az önce söylediði cümleleri bir daha dü-
þündü. Sözünden dönemezdi artýk. Zaten istediði de
intikam deðil miydi? Ýþte aradýðý fýrsat ayaðýna gel-
miþti. Üstelik yalnýz intikam almakla kalmayacak,
borçlarýndan da kurtulacaktý. Ölürse de geride ka-
lan evlatlarý rahat edecekti. Safvan güvenilir biriydi.
“Yaparým.” diyorsa gerçekten yapardý. Yani borçlarý
öder ve geride kalanlara bakardý.

Ümeyr ayaða kalktý. Safvan’ýn elini tuttu.

– Tamam, dedi. Ama bir þartým var. Sakýn bu
konuþtuklarýmýzý hiç kimseye söyleme!

Anlaþtýlar. Ümeyr hemen evine döndü. Gizlice
hazýrlýklara baþladý. Nihayet yola çýkma vakti geldi.
Kimselere görünmeden Medine’ye doðru yola çýktý.
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Yolda devamlý plan yapýyordu. Þehre nasýl gire-
ceðini, Peygamberimizi nerede bulabileceðini he-
saplýyordu. O’na yaklaþmanýn kolay olmayacaðý ke-
sindi. Fakat neye mâl olursa olsun bunu baþarmak
zorundaydý. Bütün Mekkelilerin öcü ancak bu þe-
kilde alýnabilirdi. 

Medine’ye girdi. Ürkek ve temkinli adýmlarla
sokaklarý geçti. Doðruca mescide vardý. Kýlýcýný sý-
kýca kavradý ve içeriye bir göz attý. Peygamberimizi
görünce kalbi “güm güm” atmaya baþladý. Hazreti
Ömer de oradaydý. Efendimiz Ümeyr’i görünce
Hazreti Ömer’e seslendi:

– Sen geri dur!

Hazreti Ömer, Ümeyr’i görmüþtü. Tedbiri elden
býrakmayarak Efendimizin dediðini yaptý. Ümeyr’in
her hareketini izliyordu.

Sevgili Peygamberimiz:

– Ey Ümeyr, diye seslendi. Geliþinin sebebi nedir?

Ümeyr heyecanýný belli etmemeye çalýþarak ce-
vap verdi:

– Oðlum için geldim!

Efendimiz bu söz üzerine þöyle dedi:
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– Peki, Kâbe’nin Hicr tarafýnda Safvan ile yap-
týðýn anlaþma ne idi? Borcuna ve ev halkýna kefil ol-
masý üzerine, beni öldüreceðine dair ona söz verme-
din mi? Fakat Allah asla buna imkân vermeyecektir!

Ümeyr iliklerine kadar titredi. Hayret ve korku
dolu gözlerle olduðu yerde öylece donakaldý. Ne
konuþabiliyor ne de hareket edebiliyordu. Nasýl ol-
muþ da kendisinden ve Safvan’dan baþka kimsenin
bilmediði anlaþma ortaya çýkmýþtý? Bu, olsa olsa bir
mucize olabilirdi.

Nihayet kendini toparladý ve elindeki kýlýcýný
fýrlatýp attý bir kenara. Ardýndan da:

– Bunu sana þüphesiz Allah haber verdi, diye
haykýrdý. Þahit ol, ben Allah’a ve O’nun Resûlüne
iman ettim!

Ümeyr, bir mucize ile inananlarýn safýna katýl-
mýþtý. 

* * *
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TEVBE ÝÞARETÝ 

Ferrâs baþaðrýsýndan duramýyordu. Bu has-
talýk ona rahat yüzü göstermiyordu. Gece gündüz
hep acý içinde kývranýp duruyordu. Babasý, oðlunun
çektiði bu ýstýrap karþýsýnda çare arýyordu. Herkese
danýþtýðý hâlde bir fayda bulamamýþtý. 

Günler bu þekilde gelip geçerken Ferrâs’ýn da
hastalýðý þiddetleniyordu. Acýlara dayanamaz ol-
muþtu. Babasý bu durumu Sevgili Peygamberimize
haber vermeyi düþündü. Gidip bir de O’na danýþa-
caktý. Hemen Ferrâs’ý aldý, Efendimize götürdü. 
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Peygamberimiz eliyle Ferrâs’ýn iki gözü arasýný
tutup çekti ve býraktý. O an hastalýk sona erdi. Ar-
týk baþaðrýsýndan eser kalmamýþtý. Baba oðul sevinç
içindeydiler.  

Aradan epeyce bir zaman geçti. Bu zaman içeri-
sinde tuhaf bir olay oldu. Ferrâs’ýn iki gözü arasýnda
birkaç tane tüy çýktý. Tüylerin çýktýðý yer, Peygam-
berimizin, eliyle tutup býraktýðý yerdi. Ferrâs bu du-
rumdan çok hoþlandý. Vücudunda Peygamberimiz-
den bir hatýra taþýyordu. 

Yýllar yýllarý kovaladý. Allah’ýn Elçisi vefat etti.
Yýllar sonra halifeliðe Hazreti Ali seçildi. 

Hazreti Ali zamanýnda bazý karýþýklýklar baþ
gösterdi. Müslümanlar kendi içlerinde ayrýlýða düþ-
müþlerdi. Kýlýçlar çekildi. Sahabiler çok üzgündüler.
Kimisi bu çatýþmaya girmedi, evine çekildi. Bazýlarý
da Hazreti Ali’nin yanýnda olmayý tercih etti. Fakat
bunun yaný sýra bazý insanlar Hazreti Ali’ye isyan
edenlerin yanýnda oldular. Ferrâs da onlara katýl-
mayý düþündü. Kýlcýný biledi, Hazreti Ali’ye karþý
savaþmak için harekete geçti. 

Babasý onun niyetini fark etmiþti. Oðlunun,
Peygamber damadýna karþý savaþmaya gitmesini
engellemeye çalýþtý. Ýkna edemeyeceðini anlayýnca
onu tutup sýkýca baðladý. 
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Ferrâs eli kolu baðlý beklerken iki gözünün or-
tasýndaki tüylerin döküldüðünü gördü. O an yüre-
ðinden bir þeyler kopup gider gibi oldu. Bu tüyler
Peygamber hatýrasýydý. O’nun ellerinin dokunduðu
yerden çýkmýþlardý. Bu yüzden çok anlamlýydýlar.
Ferrâs þaþkýn þaþkýn düþünürken arkadaþlarýndan
biri kendisine:

– Ey Ferrâs, dedi. Bu durum sana bir iþarettir.
Hazreti Ali’ye karþý gelmekle büyük hata ettin. O,
Müslümanlarýn halifesidir. Üstelik Peygamberimi-
zin akrabasý ve biricik kýzýnýn kocasýdýr. Ona karþý
isyan etmeye kalkýþtýðýn için o tüyler döküldü.
Tövbe et, Allah belki seni baðýþlar!

Ferrâs o an neye uðradýðýný þaþýrdý. Ýçinde piþ-
manlýk emareleri belirdi. Nasýl olmuþ da böyle bir
hataya bulaþmýþtý ki! Hemen secdeye kapandý, Al-
lah’tan af diledi. 

Kýsa bir süre sonra iki gözü arsýndaki tüylerin
yeniden çýkmaya baþladýðýný gördü. Ferrâs çok mut-
luydu. Hem hatasýndan dönmüþtü hem de çok sev-
diði hatýraya kavuþmuþtu. Üstelik mucizevî bir iþa-
retle tövbesinin kabul edildiðini anlamýþtý.

* * *
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