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IÞIK SAÇAN ÂSA

Mekke’de yaþayanlardan bazýlarý Ýslâm dinini
merak ediyorlardý. Bunlar aralarýndan birini Sevgili
Peygamberimize göndermeye karar verdiler. Ýçle-
rinden Tufeyl ibn Amr’ý seçtiler. Uðurlarken kendi-
sine þöyle dediler:

– Ey Tufeyl! Medine’ye git. Muhammed’le ko-
nuþ. O’nun hâl ve hareketlerini izle. Davasý neymiþ,
nasýlmýþ, gör. Sonra buraya dön ve her þeyi bize an-
lat!

Tufeyl þairdi. Üstelik güzel konuþan biriydi. Za-
ten bu özellikleri sayesinde seçilmiþti. Kýlýcýný ku-
þanýp hemen yola koyuldu. Günler sonra Medine’ye
girdi. Doðruca Sevgili Peygamberimizin yanýna
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vardý. O’nunla bir süre konuþtu. Peygamber Efen-
dimiz kendisine Ýslâm’ý anlattý. 

Tufeyl Sevgili Peygamberimizi dikkatle dinledi.
Her kelimeyi hafýzasýna not etti. Sonunda þöyle dedi:

– Ey Muhammed! Ben akýllý bir adamým. Üste-
lik þairim de. Þimdi de sen benim söyleyeceklerime
kulak ver.
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Tufeyl bu sözlerden sonra biraz þiir okudu. Pey-
gamberimiz de onu dinledi. Ardýndan da:

– Ey Tufeyl, dedi. Þimdi de ben sana bazý þeyler
okuyacaðým. Sen de bunlarý dikkatle dinlemelisin. 

Tufeyl zaten bunun için gelmiþti Medine’ye. Ku-
laklarýný açtý ve dikkat kesildi. Sevgili Peygamberi-
miz, Eûzü Besmele çekti ve Ýhlâs sûresini baþýndan
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sonuna kadar okudu. Sonra da Felâk ve Nâs surele-
rini okudu. 

Tufeyl bu birbirinden güzel âyetleri dinlerken
hayret ve heyecan içindeydi. Her kelime ruhunu tit-
retiyordu âdeta. Nihayet Peygamberimiz okumayý
býraktý ve þöyle dedi:

– Ey Tufeyl! Ýþte duydun ve anladýn. Haydi, Ýs-
lâm’ý kabul et artýk! 

Tufeyl zaten bu âný bekliyordu. Ýslâm dini her-
þeyiyle aklýna yatmýþtý. Yüreðinde kabaran coþkuy-
la birlikte oracýkta þahadet getirip Müslüman oldu.
Gözlerinin içi gülüyordu. Ýslâm’ý kavmine anlata-
bilme sabýrsýzlýðýyla yerinde duramýyordu. 

Yola çýkmadan önce Sevgili Peygamberimize:

– Ey Allah’ýn Resulü, dedi. Kavmimi Ýslâm’a da-
vet ederken üzerimde bir alâmet olmasý lazým. Dua
ediver de Allah bana bir alâmet ihsan eylesin.

Peygamber Efendimiz hemen dua etti:

– Ey Allah’ým, ona bir nûr ihsan eyle!

Tufeyl hemen yola koyuldu. Durmaksýzýn ilerli-
yordu. Gün battý, akþam geçti, gece oldu. Tufeyl
hâlâ yürüyordu. Birden hava bozuldu. Karanlýða
bir de yaðmur eklendi. Artýk göz gözü görmüyordu.
Fakat Tufeyl’in durmaya hiç niyeti yoktu. Bastýðý
yeri bile görmeden ilerlemeye karar verdi. 
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Bu sýrada tuhaf bir olay gerçekleþti. Tufeyl’in iki
gözü arasýnda bir ýþýk belirmiþti. Tufeyl bu ýþýðýn ye-
rinin deðiþmesi içi dua etti. Bunun üzerine iki gözü
arasýndaki ýþýk kýrbaçýna geçti. Artýk elindeki kýrbaç
etrafa ýþýk saçýyordu. Tufeyl bu mucizenin Allah’tan
bir lütuf olduðuna kanaat getirdi. Sevinç içinde yo-
luna devam etti. Nihayet Mekke’ye geldi.

Ýnsanlar merakla etrafýný sardýlar. Herkesin gö-
zü ýþýk saçan kýrbaçtaydý. Bazýlarý hemen uzanýp ýþý-
ðý avuçlamayý denediler. Fakat parmaklarýnýn ara-
sýndan yol bulan ýþýk yine etrafý aydýnlatmaya de-
vam etti. 

Tufeyl, anne ve babasýný buldu. Olaný biteni bir
bir anlattý. Ardýndan da onlarý Ýslâm’a davet etti. 

Babasý, duyduklarýndan çok etkilenmiþti. Hemen
Müslüman oldu. Fakat annesi tereddüt etti. 

Tufeyl orada durmadý. Kavminin yanýna gitti.
Onlarý da Ýslâm’a davet etti. Bu davete ilk koþan
Hazreti Ebu Hüreyre oldu. 

Tufeyl yýlmaksýzýn Ýslâm’ý anlatmaya devam edi-
yordu. Aradan epeyce bir zaman geçti. Nihayet sa-
yýlarý seksen kadar olmuþtu. Hep birlikte Sevgili
Peygamberimizin yanýna döndüler.

* * *
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SOÐUK HAVA

Gece sona ermek üzereydi. Bilal ezan okuma-
ya hazýrlanýyordu. Hava oldukça soðuktu. 

Ýnsanlar henüz uyanmamýþlardý. 

Medine semalarý Bilal’in ezanýný bekliyordu.
Onun gönüllere ferahlýk veren sesini herkes çok iyi
tanýrdý. Müslümanlarýn ilk müezziniydi Bilal. Elini
kulaðýna atýp bir ezana baþladý mý, insanlar mest
olurlardý.

Sevgili Peygamberimiz de onun sesinden çok
hoþlanýrdý. Zaman zaman:

– Bizi rahatlat ey Bilal, diyerek kendisine ezan
okuturdu.
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Bir ses duyuldu Medine üzerinde:

– Allahü Ekber, Allahü Ekber…

Sabah ezaný okunuyordu. Ýnsanlar yataklarýn-
dan doðruldular. Sonuna kadar dinlediler bu kutlu
naðmeleri. Sonra baþlarýný pencerelerden, kapýlardan
uzattýlar. Havanýn soðukluðunu hissedince namazý
evde kýlmayý düþündüler. 

Bilal bekledi bir süre. Ne gelen vardý ne gi-
den… 

Peygamberin müezzini bir kere daha elini kula-
ðýna götürdü. Yanýk yanýk yeniden okudu ezaný. En
katý gönülleri bile mum eden sesi evleri tek tek yok-
ladý. Fakat sonuç aynýydý. Kimse soðuðu göze alýp
da mescide gelmiyordu.

Sevgili Peygamberimiz, Bilal’in sabah ezanýný
ikinci kez okuduðunu duyunca yanýna yaklaþtý ve:

– Ne oluyor, dedi. Niçin kimse gelmiyor?

Bilal üzgündü. Sadece:

– Soðuktan diyebildi.

Efendimiz Medine evlerine þöyle bir göz gezdir-
di. Sonra ellerini semaya açtý. Yüce Mevla’ya þöyle
dua etti:
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– Allah’ým! Soðuðu onlarýn üzerinden kaldýr!

Aradan çok fazla bir zaman geçmemiþti ki ev-
lerde hareketlenmeler oldu. Hava birden ýsýnmýþtý.
Ýnsanlar doðruca mescide vardýlar. Kendilerini bek-
lemekte olan en büyük imamýn ardýnda safa durdu-
lar. Hep birlikte sabah namazýný eda ettiler.

Böylece Peygamber mescidi, bir mucize sayesin-
de en soðuk gecede bile cemaatsiz kalmamýþtý.

* * *
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YALNIZ ADAM

Hazreti Ebu Zerr, doðruluða çok önem veren
biriydi. Hata yapanlarý hemen uyarýr, onlarý yanlýþ-
larýndan döndürmeye çalýþýrdý. Onun bu özelliði
dilden dile dolaþmaya baþladý. 

Sevgili Peygamberimiz Ebu Zerr’i çok severdi.
Çünkü o, herkesin Ýslâm’a karþý çýktýðý dönemde
Müslüman olmuþ biriydi. Üstelik dininden dolayý
olmadýk eziyetlere maruz kalmýþtý. 

Müslümanlar gün geçtikçe kuvvetlendiler.
Komþu devletlere seferler düzenleyecek kadar sayý-
larý çoktu artýk. Her gün bir grup, Ýslâm’ý anlatabil-
mek için yollara düþüyordu. 
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Bazý münafýklar vardý þehirde. Bunlar çok sinsi
insanlardý. Ýnanmadýklarý hâlde inanmýþ gibi görü-
nürlerdi. Bununla da yetinmez, inananlarýn akýlla-
rýný karýþtýrmak için uðraþýr dururlardý. Böyle yapa-
rak onlarý Allah yolunda koþturmaktan alýkoymayý
hedefliyorlardý. Bir ordu yola çýkacaðý zaman halkýn
arasýna karýþýr ve fitne yaymaya baþlarlardý:

– Bu sýcakta ne iþimiz var seferde?

– Serin gölgeliklerde yan gelip yatmak varken
bu ordu hazýrlýðý da neyin nesi? 

Bir gün Sevgili Peygamberimiz Tebük’e bir se-
fer düzenleneceðini ilan etti. Sahabiler hazýrlanan
orduya büyük bir coþkuyla katýldýlar. Her birinin
yüreði Allah’ýn dinine hizmet aþkýyla atýyordu. Or-
talýkta yayýlmaya çalýþýlan fitnelere aldýrmadan yola
koyuldular. Çünkü Allah o münafýklar hakkýnda
âyet indirmiþti:

“De ki: Cehennemin sýcaðý daha þiddetlidir.”

Bu yüzden Müslümanlar dünyanýn sýcaðýna al-
dýrmayarak yola koyuldular. Kýzgýn çöl kumlarýnda
ilerlemeye baþladýlar. Tepelerinde yükselen Güneþ
kaynýyordu âdeta. Allah Resûlü bazý Müslümanla-
rýn orduya katýlmamýþ olduðunu görünce üzüldü.
Gelmeyenlerin arasýnda Ebu Zerr de vardý. 
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Ordu bir süre sonra mola verdi. Herkes bir kö-
þeye çekilip dinlenmeye baþladý. Ordudaki Müslü-
manlar güvenliði saðlamak için etrafý kolluyorlardý.

– Bir adam geliyor! Bir adam geliyor!

– Hem de tek baþýna…

– Üstelik yürüyerek geliyor!

Nöbetçiler durumu hemen Peygamberimize ha-
ber verdiler. 

– Ey Allah’ýn Resûlü! Arkamýzdan tek baþýna ve
yürüyerek bir adam geliyor!

Peygamber Efendimiz ufka doðru baktý. Ger-
çekten de çöle bata çýka biri geliyordu, ama kim ol-
duðu belli deðildi. Peygamberimiz bir süre baktýk-
tan sonra:

– Bu gelen kiþi inþaallah Ebu Zerr’dir.

Herkes gözünü gelen adama dikmiþti. Acaba
kimdi bu? Neden geç kalmýþtý? Çok geçmeden yüz-
lerdeki merak ifadesi yerini gülümsemeye býraktý.
Çünkü geriden gelen bu adam Hazreti Ebu Zerr’den
baþkasý deðildi.

Sahabiler sevinç içinde Sevgili Peygamberimize
döndüler ve:
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– Ey Allah’ýn Resûlü, dediler. Bu gelen Ebu
Zerr’miþ!

Bu haber üzerine Peygamberimiz gülümsedi.
Yüreklere iþleyen sesiyle oradakilere þöyle dedi:

– Allah, Ebu Zerr’e merhamet etsin! O, yalnýz
yürür, yalnýz ölür, yalnýz olarak dirilir!

Az sonra Hazreti Ebu Zerr orduya katýldý. Hep
birlikte Ýslâm’ý anlatabilmek için kuzeye doðru iler-
lemeye devam ettiler. Günlerce sürdü bu yolculuk.
Ve bir gün geri döndüler. Yorgun ama huzurlu bir
þekilde Medine’ye girdiler. 

Ýnsanlar yeniden gündelik iþlerine döndüler. Bir
yandan dinlerinin gereðini yaparken diðer yandan
da tarlalarýnda baðlarýnda çalýþýyorlardý. 

Bir gün acý bir haberle yürekleri daðlandý âdeta:

– Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili
Peygamberimiz, Rabbine kavuþtu!

Sahabiler o an dünyanýn sonu geldi zannettiler.
Her biri bir köþede yýðýldý kaldý. 

Hazreti Ebu Bekir halife oldu. Sonra Ömer, on-
dan sonra da Hazreti Osman… Hazreti Osman za-
manýnda devlet alabildiðine zenginleþti. Bazý in-
sanlar da çok büyük servetlere sahip oldular. Bu
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zenginlik gönüllerdeki huzuru zedelemeye baþladý.
Halk arasýnda yer yer para pul konuþulur oldu. Bazý
kimseler fakirken, diðerleri alabildiðine zenginleþ-
miþlerdi. Bu duruma içten içe üzülen biri vardý:
Hazreti Ebu Zerr...

Dünya malýna deðer vermeyen Ebu Zerr, eski
huzurlu günleri arar oldu. Peygamberimiz devrinde
çoðu insan bu kadar varlýklý deðildi, ama hepsinin
de gönlü alabildiðine zengindi. Birinin eline üç beþ
lokma bir yiyecek geçse onu hemen komþusuyla
paylaþýrdý. 

Ebu Zerr o günlerin özlemiyle evine geldi. Ha-
nýmýný ve hizmetçisini aldýðý gibi þehri terk etti.
Kimseciklerin olmadýðý kuytu bir yerde yaþamaya
baþladý.

Hazreti Ebu Zerr kendini ibadete vermiþti. Sü-
rekli namaz kýlýyor, dua ediyordu. Aradan uzun bir
süre geçti. Aklýnda Peygamberimizle yaþadýðý gün-
ler vardý hep. Efendimizle kýldýðý namazlarý, yaptýðý
sohbetleri, çýktýðý seferleri düþünüyor ve “Hey gidi
günler!” diye iç geçiriyordu. 

Nihayet her insan gibi Hazreti Ebu Zerr de ve-
fat etti. Hanýmý ve hizmetçisi onu bir güzel sarýp
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sarmaladýlar. Yol kenarýna koyup baþýnda bekleme-

ye baþladýlar. 

Bir süre sonra uzaktan bir kafile gözüktü. Ýçle-
rinde Ýbni Mesut da vardý. Yol kenarýnda bekleyen
iki kiþiyi görünce yanlarýna yaklaþtý. O zaman yer-
deki cenazeyi fark etti. Hemen sordu:

– Bu da ne böyle?

Bekleyenlerden biri üzüntü içinde cevap verdi:

– Bu, Peygamber’in sahabilerinden Ebu Zerr’in
cenazesidir!

Ýbni Mesut o an donup kaldý âdeta. Öylece ba-
kakaldý yerdeki cenazeye. Sonra gözleri doldu. Göz-
yaþlarý yanaðýndan aþaðýya süzülürken o þöyle mýrýl-
danýyordu:

– Allah’ýn Resûlü gerçeði söylemiþtir. Çünkü
Efendimiz bir gün þöyle demiþti: “Allah Ebu Zerr’e
merhamet etsin! O, yalnýz yürür, yalnýz ölür, yalnýz
dirilir!”

Orada bulunanlar atlarýndan indiler. Ebu
Zerr’in cenazesini kaldýrdýlar. Yýkayýp kefenlediler
ve namazýný kýldýlar. Sonra topraðýn baðrýna emanet
ettiler. 
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Sevgili Peygamberimizin dediði gibi Ebu Zerr,
yapayalnýz yaþamýþ ve toplumdan uzak bir yerde öl-
müþtü. Muhakkak ki mahþer zamaný yine yapayal-
nýz olarak dirilecekti. Çünkü Allah, Sevgili Pey-
gamberimizin sözlerini asla yalan çýkarmamýþtý.

* * *
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EKMEK KIRINTILARI

Çok yoksuldular. Evleri bile yoktu. Suffe as-
habý denirdi onlara. Mescitte yatýp kalkarlardý. Sev-
gili Peygamberimizin önünde diz çöküp ilim tahsil
ederlerdi. 

Biraz varlýklý olan sahabiler, Suffe ashabýna yi-
yecek bir þeyler getirirlerdi. Onlar da bu yiyeceklerle
karýnlarýný doyururlardý. Fakat çoðu zaman aç kalýr-
lardý. Böyle zamanlarda sabrederlerdi.

O gün çok acýkmýþlardý. Sabrettiler ama daya-
nacak hâlleri kalmamýþtý. Karýnlarýna taþ baðladýlar.
Böyle yapmakla midelerine baský yapýyorlardý. Fa-
kat bir süre sonra bu da çare olmadý. 
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Sonunda aralarýnda konuþtular. Durumlarýný
Peygamberimize anlatmaya karar verdiler. Vâsile’yi
O’na göndereceklerdi:

– Ey Vâsile, dediler. Haydi Resûlûllah’a git de
bizim için O’ndan yiyecek bir þeyler iste!

Vâsile itiraz etmedi. Peygamberimizin kapýsýný
çaldý. Efendimize:

– Ey Allah’ýn Rasûlü, dedi. Arkadaþlarým çok aç.

Þefkat Peygamberi Suffe ashabýný çok severdi.
Çoðu zaman onlarla mescidde birlikte kalýrdý. Ayný
sofraya oturur, onlarla ayný kaptan yemek yerdi. 

Peygamberimiz eþi Aiþe’ye seslendi:

– Ey Aiþe! Yiyecek bir þeyler var mý?

– Ekmek kýrýntýlarýndan baþka hiçbir þey yok,
dedi.

Sevgili Peygamberimiz bu cevap üzerine ekmek
kýrýntýlarýný getirmesini istedi.

Hazreti Aiþe hemen kýrýntýlarý aldý, geldi. Sevgi-
li Peygamberimiz onlarý bir kaba koydu. Dua ederek
üzerine su dökmeye baþladý. Bir yandan da karýþtý-
rýyordu. 

Vâsile kaba dikkat kesildi. Sevgili Peygambe-
rimiz karýþtýrdýkça ekmek ve sudan oluþan tirit
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çoðalýyordu. Öyle bir zaman geldi ki, kap aðzýna
kadar doldu.

Sevgili Peygamberimiz, karýþtýrmayý býraktý.
Hayretle olaný biteni izleyen Vâsile’ye seslendi:

– Ey Vâsile! Git, arkadaþlarýndan on kiþiyi bu-
raya getir.

Çok geçmeden on sahabi çýkýp geldi. Efendimiz
onlara:

– Oturun, dedi. Allah’ýn adýyla alýn. 

On sahabi, besmele çekip yemeðe baþladýlar. Ýyi-
ce doydular. Gitmek için ayaða kalktýklarýnda ken-
dilerini hayrete düþüren bir manzarayla karþýlaþtýlar.
Kaptaki yiyecek olduðu gibi duruyordu. Hiç eksil-
memiþti.

Peygamberimiz kabý tekrar karýþtýrýrken:

Ey Vâsile, dedi. Git, arkadaþlarýndan on kiþiyi
daha getir!

– Vâsile denileni yaptý. Suffe ashabýndan onunu
daha alýp getirdi. Sevgili Peygamberimiz onlara da:

– Oturun, dedi. 

Herkes besmele çekip doyuncaya kadar yedi.
Sonra kalktýlar. Peygamberimiz yine:
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– Git, arkadaþlarýndan on kiþi daha getir, dedi. 

Vâsile hemen koþtu. On kiþi daha çaðýrdý. On-
lar da yediler. Peygamberimiz onlarý uðurladýktan
sonra:

– Baþka kimse kaldý mý, diye sordu.

Vâsile:

– On kiþi var, diye karþýlýk verdi.

Peygamberimiz bu cevap üzerine:

– Git, onlarý da getir, dedi. 

Son on kiþi de geldi. Onlar da yemekten doya-
sýya yediler. Kalkýp gittiler. Kapta bir eksilme ol-
mamýþtý. 

Sevgili Peygamberimiz:

– Ey Vâsile, dedi. Bunu Aiþe’ye götür!

Vâsile kalan yemeði Hazreti Aiþe’ye götürüp
teslim etti. 

O gün üç beþ kýrýntý ve sudan oluþan tirit tam
bir bereket kaynaðý olmuþtu. Alabildiðine aç olan
kýrk kiþi yemiþti, ama yemek olduðu gibi duruyor-
du. Bu muhteþem bir mucizeydi!

* * *
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ÞEHÝT HABERÝ

Ordu savaþa hazýrdý. Sevgili Peygamberimiz
onlarý uðurlarken son bir konuþma yapýyordu:

– Komutanýnýz Zeyd’dir. Eðer o þehit olursa ye-
rine Cafer geçsin. O da þehit olursa komutanýnýz
Abdullah ibn Revaha’dýr. Þayet Abdullah da þehit
olursa aranýzdan razý olduðunuz birini seçin!

Bu sözleri dinleyenler arasýnda Numan diye biri
de vardý. Bu adam Yahudi idi. Eski kitaplarý oku-
muþtu ve çok bilgiliydi. Hemen ayaða kalktý ve
Peygamberimize seslendi:
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– Ey Muhammed! Eðer sen gerçekten bir pey-
gamber isen, burada isimlerini saydýðýn adamlarýnýn
hepsi þehit olacaklardýr. Daha pek çoklarýnýn isim-
lerini saymýþ olsan, muhakkak onlar da þehit ola-
caklardýr. Senden önceki Benî Ýsrail peygamberle-
rinde de bu böyle olmuþtur. Bir peygamber, yüz ki-
þinin “Eðer þehit olursa...” diye ismini saymýþsa, on-
larýn yüzü de o savaþta þehit olmuþtur.

Numan bu sözlerden sonra bakýþlarýný Zeyd’e
çevirdi. Kendinden emin bir eda ile ona þöyle dedi:

– Ey Zeyd! Savaþa gitmeden vasiyetini yap!
Çünkü sen bu savaþtan geri dönmeyeceksin. Asla
Muhammed’i bir daha göremeyeceksin! Eðer O bir
peygamberse, bu muhakkak böyle olacaktýr!

Zeyd bu sözler karþýsýnda hiç düþünmeden:

– Elbette ki O, hak peygamberdir, diye konuþtu.
Üstelik iyi ve güzel ahlâklý olup doðru sözlüdür!

Bayrak Zeyd’e teslim edildi. Ordu harekete
geçti. 

Günlerce sonra düþman ordusuyla karþýlaþtýlar.
Müslümanlar imanla gerilmiþlerdi. Karþýlarýndaki
ordunun kendilerinden güçlü ve kalabalýk olmasý
onlarý korkutmamýþtý. Allah’a inanýyor ve güveni-
yorlardý. Böyle olunca nice güçlü ordularýn hakkýn-
dan kolayca gelebilirlerdi.
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Savaþ baþladý. Ýki taraf da kýyasýya mücadele
ediyordu. Mýzraklar ve oklar havada uçuþuyor, kýlýç-
lar birbiri ardýnca iniyordu. Ortalýðý at kiþnemeleri
naralar ve feryatlar inletiyordu. 

Bu sýrada Medine’de meraklý bir bekleyiþ vardý.
Ýnsanlar Mute Savaþý’nýn nasýl geçmekte olduðunu
birbirlerine sorup duruyorlardý. 

Sevgili Peygamberimiz mescide gitti. Minbere
çýktý ve etrafýnda toplanan sahabilere savaþtan bah-
setmeye baþladý. Herkes hayretler içinde anlatýlan-
larý dinliyordu. Peygamber Efendimiz kilometreler-
ce ötede devam eden savaþý bütün ayrýntýlarýyla an-
latýyordu:

– Bayraðý taþýyan Zeyd þehit oldu! Ýþte þimdi de
bayraðý Cafer aldý. Fakat o da þehit oldu. Þu an bay-
raðý Abdullah ibn Revâha taþýyor. O da diðerleri gi-
bi þehit oldu. Þimdi de bayraðý Halit bin Velid aldý.
Allah’ým o, senin kýlýçlarýndan bir kýlýçtýr. Sen ona
yardým et!

Medine’deki Müslümanlar Peygamberimizin
sözleriyle gözyaþlarýna bürünmüþlerdi. Zeyd’in, Ca-
fer’in ve Abdullah’ýn þehit ediliþi onlarý derinden ya-
ralamýþtý. Allah Resûlü sonunda müjdeyi verdi:

– Müslümanlar Halid’in sayesinde kurtuldular!
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Sahabiler bu habere çok sevindiler. Azýcýk as-
kerden oluþan Müslümanlar, sayýca ve malzeme ba-
kýmýndan üstün olan düþman ordusu karþýsýnda
maðlup olmamýþtý demek. Bu ne güzel bir haberdi
böyle!

Sevgili Peygamberimiz dýþarýya çýktý. Cafer’in
hanýmý Esma’yý buldu ve ona: 

– Haydi, bana Cafer’in çocuklarýný getir, dedi.

Esma hemen koþtu. Az sonra yanýnda çocuklar-
la geri döndü. Peygamberimiz eðildi. Bu mini mini
yavrularý okþadý, baðrýna bastý. Gözyaþlarýný salýver-
miþti o an. Esma, Peygamberimizin aðladýðýný fark
edince endiþeyle sordu:

– Ey Allah’ýn Resûlü! Niye aðlýyorsunuz? Yoksa
size Cafer hakkýnda bir haber mi ulaþtý?

Efendimiz dolu dolu gözlerle kucaðýndaki ye-
timleri koklarken:

– Evet, dedi. Cafer ve arkadaþlarý bu gün sava-
þýrken þehit oldular!

Sevgili Peygamberimiz, Cafer’in çocuklarýndan
Abdullah’a þöyle dedi:

– Ben sana müjde ediyorum! Allah, Cafer’e iki
kanat verdi! O da bu iki kanadýyla Cennet’e uç-
maktadýr!
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Nihayet Medine’ye bir haberci geldi. Doðruca
Peygamberimizin yanýna vardý. Olaný biteni bütün
ayrýntýsýyla anlattý. Her þey, Sevgili Peygamberimi-
zin, Müslümanlara minberden anlattýðý gibiydi.
Zeyd þehit olmuþtu. Sancaðý alan Cafer de þehit ol-
muþtu. Bu kez Abdullah ordunun baþýna geçmiþti.
Ama o da çok geçmeden þehit olmuþtu. Sonunda
Halit, komutayý devralmýþ ve Müslümanlarý ölüm
çemberinden çýkarmýþtý.

* * * 
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SAÐ EL

Cerhed isminde bir sahabi  vardý. Sevgili Pey-
gamberimizin nasihatleri doðrultusunda yaþardý.
Bu sahabinin sað elinde bir rahatsýzlýk belirmiþti.
Ondan dolayý iþlerini hep sol eliyle yapardý. Hatta
yemeði bile sol eliyle yemek zorunda kalýrdý. Yeme-
ðin sað elle yenmesi Peygamber Efendimizin sünne-
tiydi. 

Peygamberimiz bir gün Cerhed’in yemek yedi-
ðini gördü. O her zaman olduðu gibi yine sol elini
kullanýyordu. Efendimiz hemen:

– Yemeði sað elinle ye, diye uyardý.

Cerhed çok mahcup bir ifade ile Peygamberimize
þöyle karþýlýk verdi:
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– Sað elim özürlü, onu kullanamýyorum!

Sevgili Peygamberimiz bu söz üzerine onun ya-
nýna yaklaþtý. Sað elini tutup kendine doðru çekti.
Mübarek tükürüðüyle bir güzel sývazladý. 

O an harika bir olay gerçekleþti. Cerhed artýk
sað elini kullanabiliyordu. Bu, apaçýk bir mucizeydi! 

* * *
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YÜRÜYEN AÐAÇ

Adamýn biri, yeni Müslüman olmuþtu. Çok
mutluydu. Çünkü Ýslâm dini, yüreðindeki sýkýntýla-
rýn hepsini silip götürmüþtü. 

Sevgili Peygamberimizin deðiþik zamanlarda in-
sanlara mucizeler gösterdiðini duymuþtu. Bunun
nasýl olduðunu merak ediyordu. Nihayet karar ver-
di. Efendimize gidip O’ndan kendisine bir mucize
göstermesini isteyecekti. 

Hemen Peygamberimizin yanýna geldi. Gülen
gözlerle O’nun nur saçan yüzüne baktý. Sonra da:
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– Ey Allah’ýn Resûlü, dedi. Ben Müslüman’ým.
Allah’tan baþka ilah olmadýðýna, senin de O’nun
kulu ve elçisi olduðuna þahadet ediyorum. Ama sýrf
nasýl olacaðýný seyretmek için bana bir mucize gös-
termeni arzu ediyorum. 

Peygamberimiz onun temiz niyetli olduðunu an-
lamýþtý. Hoþgörüyle karþýladý bu isteðini. Nasýl bir
mucize görmek istediðini sordu. Adam çevresine
þöyle bir bakýndý. Az ilerideki aðacý görünce:

– Emret de þu aðaç senin yanýna gelsin, dedi.

Peygamberimiz onun bu teklifine karþýlýk gü-
lümseyerek:

– Git de o aðaca sen emret, diye cevap verdi. 

Adam bu sözü duyar duymaz koþtu. Aðacýn ya-
nýna yaklaþtý ve heyecan içinde: 

– Peygamber seni çaðýrýyor. Haydi, O’nun em-
rini yerine getir, dedi.

O an gözleri fal taþý gibi açýlýverdi. Çünkü aðaç
kýpýrdandý. Bir yanýna eðilmeye baþladý. Bu sýrada
kökleri topraktan dýþarýya çýkýyordu. Sonra diðer
yanýna eðilmeye baþladý. O taraftaki kökleri de çýk-
tý. Kendisini topraktan kurtaran aðaç saða sola yal-
pa yapa yapa ilerlemeye baþladý. Peygamberimizin
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önüne geldi ve olduðu yerde durdu. O an bir muci-
ze daha gerçekleþti. Aðaç:

– Selam sana ey Allah’ýn Resûlü, diye seslendi. 

Adam’ýn hayreti ikiye katlanmýþtý. Hemen Pey-
gamberimize doðru koþtu ve:

– Yeter, yeter ey Allah’ýn Resûlü, dedi.

Sevgili Peygamberimiz aðaca, yerine dönmesini
söyledi. Bu emri duyan aðaç geldiði yoldan geriye
döndü. Yerine varýnca köklerini topraða soktu. Kýsa
sürede eski hâline geliverdi.

Adam hayret dolu bakýþlarýný Efendimize çevirdi.
Heyecanlý bir ses tonuyla:

– Ey Allah’ýn Resûlü, dedi. Ýzin ver, baþýný ve
ayaklarýný öpeyim!

Bunlarý söylemesiyle de atýlmasý bir oldu. Pey-
gamberimizin baþýný öptü. Sonra da:

– Ne olur, sana secde etmeme de izin ver, dedi.

Efendimiz ona:

– Hiç kimse, hiçbir kul için secde edemez, diye
cevap verdi.

* * *
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ESRARENGÝZ KEÇÝ

Çöl alabildiðine ýssýzdý. Rüzgâr, kumlarý önü-
ne katmýþ, oradan oraya sürükleyip duruyordu. Ne
bir yeþillik, ne de yeþilliklere hayat olacak bir damla
su vardý. Üstelik hava oldukça sýcaktý.

Dört yüz kiþilik bir kafile belirdi ufukta. Bunlar
Müslümanlardý. Baþlarýnda insanlarýn en büyüðü
Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)
vardý.

Kafile saatlerdir yoldaydý. Herkes çok yorul-
muþtu. Susuzluk yüzünden periþan bir hâldeydiler.
Ýçecek bir þeyler arýyorlardý.
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Uygun bir yere gelince durdular. Burada ko-
naklayýp bir süre dinlenmeye karar verdiler. Herkes
eþyasýný alýp bir köþeye çekildi. 

“Susuzluk canýmýza tak etti!” diye düþünmeye
baþlamýþlardý ki herkesi hayretler içinde býrakan bir
olaya þahit oldular. Bir keçi kendilerinden yana sal-
lana sallana gelmekteydi. Koca koca boynuzlarý
býçak gibi keskindi bu hayvanýn. 

Sahabiler etrafa bakýndýlar. Acaba bulunduklarý
yerde yerli halktan birileri mi yaþýyordu? Ama her
yer göz alabildiðine boþtu. Buralarda birilerinin ol-
masý bir yana börtü böcek bile yaþayamazdý. Öyley-
se keçi nereden çýkmýþtý? Kime aitti?

Keçi insanlarýn þaþkýn bakýþlarý arasýnda Sevgili
Peygamberimizin yanýna doðru ilerledi. Tam O’nun
önünde durdu. Peygamberimiz bir kap alýp keçiyi
saðmaya baþladý. Kapta biriken sütü kafiledekilere
ikram etti. Herkes doyasýya içti. 

Susuzluk derdi sona ermiþti. Ýnsanlar hâllerinden
memnunlardý. 

Peygamberimiz sahabilerden olan Nafî’yi yanýna
çaðýrdý ve ona þöyle dedi:

– Ey Nafî! Bu keçiyi sana vereyim mi? 

Nafî bu teklife sevindi. Fakat Peygamberimiz
sözlerini þöyle bitirdi:

Peygamber Efendimizin Mucizeleri34



– Ama senin bu keçiye sahip olabileceðini zan-
netmiyorum!

Her þeye raðmen Nafî, keçiyi aldý. Yere saðlam
bir kazýk çaktý. Güzel bir iple de keçiyi kazýða sýkýca
baðladý. Hayvanýn ipten kurtulup kaçmasý mümkün
gözükmüyordu. 

Derken uyumaya karar verdiler. Çok geçmeden
herkes yorgunluðun da etkisiyle uykuya daldý. Epey
bir zaman sonra uyandýlar. 

Nafî keçiyi almak için kalktý. Fakat onun ye-
rinde yeller esiyordu. Geride sadece bir ip ile ipin
baðlý olduðu kazýk vardý. 

Gördüðü manzara karþýsýnda hayret eden Nafî,
durumu Peygamberimize haber verdi. Efendimiz
hiç de þaþýrmýþ gözükmüyordu. Gayet sakin bir þe-
kilde:

– Ben sana o keçiye sahip olamayacaðýný söyle-
miþtim, dedi. 

Nafî, sýkýca baðladýðý hayvanýn iplerden nasýl
kurtulmuþ olabileceðini düþünüyordu. Sevgili Pey-
gamberimiz sözlerini þöyle devam ettirdi:

– Onu buraya gönderen götürmüþtür!

Nafî ancak o zaman anladý ki, bu keçinin kendi-
si de bir mucizeydi!
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KURUYAN EL

Ýnsanlar Sevgili Peygamberimizi çok seviyor-
lardý. Çünkü O’nun sayesinde Allah’ý bulmuþlar,
putlarý býrakmýþlardý. Huzurla dolu bir hayata baþ-
lamýþlardý.

Bazý insanlar ise henüz Peygamberimizi anlaya-
mamýþlardý. Kýskançlýklarýndan ve kibirlerinden do-
layý Ýslâm’ýn güzelliklerini göremiyorlardý. Bunlar
Efendimizin etrafýndaki kalabalýk arttýkça iyice öfke-
leniyorlardý. O’na ve diðerlerine zarar verebilmek
için ellerinden geleni yapmaya çalýþýyorlardý. Eðer
bir Müslümana rastlarlarsa onunla alay ediyorlardý.
Kötü sözler söyleyerek incitiyorlardý. Bütün bunlarla
da yetinmeyip taþlýyor, iþkence ediyorlardý.
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O gün Sevgili Peygamberimiz namaz kýlýyordu.
Her zamanki gibi dünyayla alakasýný kesmiþ, kendi-
ni kýldýðý namaza vermiþti.

Az ileride bir grup insan belirdi. Bunlar putpe-
restlerdendi. Kin dolu gözlerle Peygamberimize bak-
týlar. Ýçlerinden biri öne çýktý. Gözüne kestirdiði iri-
ce bir taþý aldý. Yavaþ adýmlarla ilerlemeye baþladý.
Yüzünde þeytanî bir gülümseme belirdi. Arkasýndan
bakanlar onun niyetini anlamýþlardý.

Adam, Peygamberimize çok yaklaþmýþtý. Elin-
deki taþý sýkýca kavradý. Efendimize vuracaðý âný
kollamaya baþladý. Nihayet beklediði ânýn geldiðini
düþündü. Elini usulca kaldýrdý. Bütün gücünü kolu-
na vermek istercesine gerindi. Sonra var gücüyle
taþý atmaya çalýþtý. 

Arkadaþlarý merak içinde bekleþiyorlardý fakat
adamýn eli havada kalakalmýþtý. Taþ düþmemiþti.
Herkes hayretler içindeydi. Adam havadaki eline
þaþkýn þaþkýn baktý. Parmaklarýný görünce hemen
geriye döndü. Koþarcasýna arkadaþlarýnýn yanýna
geldi. 

Ne olup bittiðini anlamayan arkadaþlarý:

– Ne oldu? Taþý neden O’na vurmadýn? Galiba
sen Muhammed’den korktun, dediler.
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Adam konuþacak hâlde deðildi. Sürekli olarak
eline bakýyordu. Nihayet kekeleyerek:

– Ne korkmasý, diye inledi. Görmüyor musu-
nuz, elim kurudu. Taþ, parmaklarýmýn arasýndan bir
türlü çýkmýyor!

Bütün gözler adamýn eline döndü. Gerçekten
de gördükleri manzara tuhaftý. Adamýn parmaklarý
kuruyuvermiþti. Taþý býrakma çabalarýna karþýn ba-
þarýlý olamýyordu. Hemen müdahale ettiler. Kuru-
muþ parmaklarý tek tek açarak taþý aldýlar. Herkesin
yüreðine bir korku düþtü. Bakýþlar tekrar Sevgili
Peygamberimize döndü. O hâlâ ibadet ediyordu.
Duruþunda apayrý bir heybet vardý. 

Kötü niyetli insanlar oradan uzaklaþýrken eli
kuruyan adama þöyle diyorlardý:

– Doðrusu bu durum þaþýlacak bir þey! Seni bu
hâle koyan þüphesiz ki Allah’týr!

Putperestler bu kez doðruyu söylüyorlardý. Ger-
çekten de Yüce Allah, Sevgili Peygamberimizi kötü
niyetli insanlardan harika bir olayla korumuþtu.

* * *
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KONUÞAN EÞEK

Sevgili Peygamberimiz ashabýyla birlikte bir
yere gitmiþti. Derken karþýdan bir eþeðin gelmekte
olduðu görüldü. 

Herkes bu hayvana dikkat kesildi. Çünkü eþek
kendilerine doðru geliyordu. Nihayet Peygamberi-
mizin önünde durdu. Hâli bir garipti. Sanki kýrk
yýllýk sahibini bulmuþ gibi duruyordu. Sevgili Pey-
gamberimiz, bu siyah eþeðe:

– Senin adýn ne, diye sordu.

Herkes þaþkýndý. Acaba hayvan bu soruya nasýl
cevap verecekti? 
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Bekleyiþ uzun sürmedi. Eþek hayret dolu bakýþ-
lar altýnda þöyle konuþtu:

– Benim adým Amr! Biz üç kardeþiz. Hep senin
ortaya çýkacaðýn âný bekledim. Bu yüzden sahibimi
sýrtýma bindirmedim. Onu üzerimden attým. Sahi-
bim de sýrf bu yüzden  sürekli beni döverdi.

Peygamberimiz onu teselli etti ve kendisine þöyle
dedi:

– Senin adýn Yâfûr olsun!

Eþek sevindi. Hem Sevgili Peygamberimize ka-
vuþmuþtu, hem de O’nun tarafýndan ismi konul-
muþtu.

* * *
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KADER OKLARI

Rifaa Medine’de putlara tapan biriydi. Kendi
elleriyle yaptýðý taþtan, tahtadan putlara dua eder,
onlardan yardým dilenirdi. 

Bu sýrada Mekke’de hak din olan Ýslâmiyet orta-
ya çýkmýþtý. Sevgili Peygamberimiz herkese kurtulu-
þun yollarýný gösteriyordu. Fakat çoðu insan henüz
bu dinden haberdar deðildi. Kimisi de haberdar ol-
masýna raðmen kendisine yanlýþ anlatýldýðý için Ýs-
lâm’a girmemiþti. Rifaa da onlardan biriydi. 

Rifaa bir grup arkadaþýyla Mekke’ye gidecekti.
Orada Kureyþ kabilesiyle bir anlaþma yapmayý
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planlýyorlardý. Hemen yolculuk hazýrlýðý yapmaya
baþladý. Yolda kendisine lâzým olacak eþyalarý yaný-
na aldý. Duvarda asýlý duran sadaðýný da unutmadý.
Bu sadakta bir sürü ok vardý. Rifaa bunlara “Kader
Oklarý” derdi. 

Nihayet altý kiþi Medine’den yola çýktýlar. Gün-
ler süren zorlu bir yolculuktan sonra Mekke’ye gir-
diler. Rifaa orada  Peygamberimizi gördü. Arkadaþ-
larýyla birlikte hemen O’nun yanýna vardý. Allah’ýn
Elçisi, Rifaa’yý ve arkadaþlarýný gülümseyerek karþý-
ladý. Hemen ardýnda da Rifaa’ya seslendi:

– Ey Rifaa! Bütün bu gökyüzünü, yeryüzünü,
daðlarý kim yarattý?

Rifaa ve yanýndakiler hep bir aðýzdan cevap ver-
diler:

– Hiç þüphe yok ki Allah yarattý!

Peygamberimiz bu cevaptan memnun olmuþtu.
Bir soru daha sordu:

– Peki, sizleri kim yarattý?

Yine ayný aðýzdan cevap geldi:

– Allah yarattý!

Efendimiz onlarýn putlardan medet umduðunu
biliyordu. Gözlerinin içine bakarak þöyle dedi:
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– Peki, o tapýnmakta olduðunuz putlarý kim ya-
rattý?

Adamlar bir anda afalladýlar âdeta. Þaþkýn þaþ-
kýn birbirlerinin yüzüne baktýlar ve yine ayný aðýz-
dan:

– O putlarý biz kendi ellerimizle yaptýk, dediler.

Peygamberimiz beklediði ânýn geldiðini görünce:

– Öyleyse söyleyin bakalým, yoktan var eden mi
ibadete layýktýr, yoksa baþkalarýnýn yaratmasýyla
meydana gelen mahlûk mu?

O an kimseden ses çýkmadý. Doðrusu bunu hiç
beklemiyorlardý. Peygamberimiz harika bir yöntem-
le kendilerini þaþkýna çevirmiþti. Yaptýklarý iþin an-
lamsýzlýðýný ve garipliðini gözler önüne serivermiþti.
Bu ne muhteþem bir mantýktý böyle?

Sevgili Peygamberimiz onlarýn yüzlerindeki ifa-
deyi görünce sözlerine devam etti:

– Sizin kendi ellerinizle yaptýðýnýz putlara ta-
pýnmanýz uygun deðildir. Çünkü onlar sizin eseri-
nizdir. Kendi ellerinizle yaptýðýnýz o putlara deðil,
sizlerin de, her þeyin de yegâne yaratýcýsý olan Al-
lah’a ibadet etmelisiniz. Size yakýþan budur! Ýþte
ben sizi Allah’a ibadet etmeye, O’na kul olmaya,
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Allah’tan baþka ibadete layýk hiçbir ilah olmadýðýna
ve benim de Allah’ýn Resûlü olduðuma þahadet et-
meye davet ediyorum! 

Rifaa ve arkadaþlarý öylece bakýyorlardý Efendi-
mize. Bu muhteþem sözler gönüllerini fethediver-
miþti bir anda. 

Allah Resûlü’nün  söyleyecekleri daha bitme-
miþti. Ýnci gibi dizilmiþ cümlelerle konuþmasýný sür-
dürdü:

– Ayrýca sizleri akrabayý görüp gözetmeye, her
çeþit düþmanlýðý kaldýrýp atmaya da çaðýrýyorum.
Benim bu çaðrýmý kabul ederseniz, þüphesiz ki dün-
yada da, ahirette de bahtiyar olacaksýnýz!

Rifaa ve yanýndakiler Sevgili Peygamberimizden
çok etkilenmiþlerdi. Fakat yine de hemen Müslüman
olmadýlar. Ýçlerinden biri hepsi adýna konuþtu:

– Eðer senin bizi davet ettiðin bu din hak olmasa
bile söylediðin þeyler iþlerin en yücesi, ahlakýn da en
güzelidir! Bunlarý kabul etmemek için itiraz etme-
yeceðiz. 

Hep birlikte oradan ayrýldýlar. Rifaa’nýn aklý fik-
ri Efendimizin söylediði sözlerdeydi. Her cümle ka-
fasýnda yankýlanýyor, âdeta “Müslüman ol!” diyor-
du. Rifaa daha fazla dayanamadý. Kâbe’ye doðru
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yürümeye baþladý. Oraya varýnca sadaðýný çýkardý.
Ýçindeki oklara baktý. Müslüman olmayý düþünü-
yordu, ama önce “Kader Oklarý”na danýþacaktý. Yü-
zünü Kâbe’ye çevirdi. Oklardan birine bir iþaret
koydu. Sonra hepsini karýþtýrdý ve þöyle dua etti:

– Ey Allah’ým! Þimdi oklarýmý yedi defa çekece-
ðim. Eðer Muhammed’in bizi çaðýrdýðý din hak ise
her çekiþimde, iþaretlediðim bu oku denk getir. 

Heyecanla oklardan birini çekti. Bu, az önce iþa-
retlediði ok idi. Onu yerine koyup bir daha karýþ-
týrdý. Ýkinci çekiþinde de ayný ok geldi eline. Her de-
fasýnda ayný oku çekiyordu. Nihayet yedinci kez de-
nedi. Onda da ayný ok gelince hayretler içinde kal-
mýþtý. Ýçinde gittikçe kabaran bir coþkuyla avazýnýn
çýktýðý kadar haykýrdý:

– Bütün varlýðýmla þahadet ederim ki, Allah’tan
baþka hiçbir ilah yoktur! Muhammed de Allah’ýn
Resûlüdür!

Rifaa bir mucize ile kurtuluþa ermiþti. O gün-
den sonra putlarý terk etti. Bir daha Allah yolundan
asla ayrýlmadý.

* * *
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ÞÝFA KAYNAÐI

Ebu Talib, Sevgili Peygamberimizin amcasýydý.
Her zaman yeðenini koruyup kollamasýna raðmen
yine de Ýslâm’a girmemiþti. Efendimiz her fýrsatta
yanýna gidiyor, ona Allah’ý anlatýyordu. Sonra da
Müslüman olmasýný istiyordu.

Ebu Talib her defasýnda ayný cümleyi söylüyordu
Peygamber Efendimize:

– Ben atalarýmýn dini üzere ölmek istiyorum! 

Bir gün Ebu Talib hastalandý. Hastalýðý kendisi-
ne rahatsýzlýk vermeye baþlayýnca dayanamadý ve
Efendimize þöyle dedi:
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– Yeðenim! Kendisine ibadet ettiðin Rabbine
dua et, O bana þifa versin!

Sevgili Peygamberimiz amcasýný çok severdi.
Onun bu isteðini geri çevirmedi. 

Hemen oracýkta ellerini açtý. Amcasý için yüce
Allah’a þöyle dua etti:

– Allah’ým! Amcama þifa ihsan eyle!

O an Ebu Talib’de tuhaf bir hâl meydana geldi.
Sanki az önce hasta olan kendisi deðildi. Birdenbire
iyileþivermiþ ve ayaða kalkmýþtý. Hayret dolu bakýþ-
larýný Sevgili Peygamberimizin ýþýl ýþýl yüzüne dikti
ve:

– Yeðenim, dedi. Senin ibadet ettiðin Rabbin sen
ne istersen onu hemen yerine getiriyor!

Peygamberimiz amcasýnýn bu sözlerine karþýlýk
þöyle cevap verdi:

– Ey amca! Eðer sen Allah’ýn isteklerini yerine
getirirsen O da senin isteklerini yerine getirir.

* * *
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SARIK

Sevgili Peygamberimiz saçlarýný kestiriyordu.
Sahabiler hemen etrafýný sardýlar. Kesilen saçlardan
bir tel olsun kapabilmek için birbirleriyle yarýþýyor-
lardý. O mübarek saçlarý çok anlamlý bir hatýra ola-
rak saklayacaklardý.

Halid ibn Velid de sahabiler arasýndaydý. Uzun
bir uðraþtan sonra Efendimizin saçlarýndan birkaç
tel alabildi. Çok sevinçliydi. Hemen onu büyük bir
özenle sarýðýnýn içine koydu. Bir daha yanýndan hiç
ayýrmadý.
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Birçok savaþlara girdi. Allah’ýn izniyle hepsinden
de galip olarak ayrýldý. Her savaþta ayný sarýðý taký-
yordu. Ýçinde Peygamberimizin saçý olan sarýktý bu.

Bir gün nasýl olduysa savaþ sýrasýnda sarýðýný
kaybetti. O an saða sola koþuþturmaya, sarýðýný ara-
maya baþladý. Ýnsanlar þaþkýn þaþkýn kendisine baký-
yorlardý. Halid sonunda sarýðýný buldu. Yeniden sa-
vaþa devam etti. 

Bir aralýk yanýndakiler kendisine neden öyle
yaptýðýný sordular. Halit onlara þöyle dedi:

– Peygamber Efendimiz umre yaptýðý zaman sa-
çýný týraþ ettirmiþti. Ýnsanlar iki tarafýna dizilip kesi-
len saçlarýný hemen alýyorlardý. Ben de O’nun alýn
kýsmýndan kesilen bir miktar saçýný almýþtým. Onlarý
bu baþlýðýmda saklýyordum. Bu sarýk baþýmda iken
girdiðim savaþlardan hiçbirini kaybetmedim. Bu
yüzden öyle yaptým!

* * *
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O HÝÇ PUTA TAPMADI

Kureyþ kabilesi o sabah pek telaþlýydý. Herkes
yolculuk hazýrlýðý yapýyordu. Büvane denilen yere
gidilecekti. Orada bir put vardý. Kureyþliler senede
bir gün hep birlikte gider o puta taparlardý.

Ebu Talib kafiledekileri þöyle bir gözden geçirdi.
Yeðeni Muhammed’i göremeyince kaþlarýný çattý.
Hemen arayýp buldu O’nu. O’ndan kafileye katýl-
masýný istedi. Efendimiz bu teklifi kabul etmedi.
Çünkü hayatý boyunca putlardan nefret etmiþti. O,
sadece yüce Allah’ý ilah olarak kabul ediyordu. 
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Ebu Talib yeðeninin tavrý karþýsýnda üzüldü. Bi-
raz daha ýsrar etmeyi denedi, fakat bir sonuç ala-
madý. Bunun üzerine sevgili Peygamberimizin hala-
larý da geldiler. Onlar da öfkeliydiler. Kýzgýn bir þe-
kilde yeðenleri Muhammed’e þöyle dediler:

– Tanrýlarýmýza saygý göstermekten kaçýnýyor-
sun! Bu yüzden baþýna kötü bir iþ gelmesinden kor-
kuyoruz. Ey Muhammed! Senede sadece bir gün
olan bu bayramýmýza neden katýlmýyorsun? Kastýn
ne senin?

Daha birçok þey söylediler. Nihayet Efendimiz
dayanamadý. En azýndan yanlarýnda gidebilirdi. Ve
öyle yaptý. Hemen hazýrlýklara baþladý. Kafile hep
birlikte yola koyuldu. 

Biraz ilerlemiþlerdi ki herkesi bir endiþe sardý.
Peygamberimiz kayýplara karýþmýþtý. Kureyþliler sa-
ða sola koþuþturdular. Her yana baktýlar ama Efen-
dimizi bulamadýlar. 

Bir süre sonra Peygamberimiz kendiliðinden çý-
kageldi. Benzi sararmýþ gibiydi. Halalarý hemen ya-
nýna koþtular. Merakla:

– Sana ne oldu, diye sordular. Seni kim korkuttu
böyle?

Efendimiz onlara:

Iþýk Saçan Âsa 53



– Bana bir hâl olmasýndan korkuyorum, diye
cevap verdi. 

Onlar bu sözlerden bir þey anlamamýþlardý, ama
O’nu sakinleþtirmek için:

– Ey Muhammed,  þeytanýn sana zarar vermesi-
ne Allah müsaade etmez. Çünkü sen, çok iyi ve ha-
yýrlý birisin. Þimdi ne gördüðünü bize anlatýr mýsýn?

Sevgili Peygamberimiz onlarýn gözlerine baka-
rak þöyle dedi:

– Ben ne zaman putlardan birine yakýn olsam,
beyaz elbiseli biri gelip haykýrýyor: “Geriye ey
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Muhammed, geriye! Sakýn putlara yaklaþma! Asla

hiçbir puta el sürme!

Orada bulunanlar hatalarýný anladýlar. Bir daha

Peygamberimizi Büvane’ye götürmek için ýsrar et-

mediler. Peygamberimiz geri döndü. Diðerleri de

yollarýna devam ettiler. 
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BÝR AVUÇ TOPRAK

Mekke Müslümanlar tarafýndan fethedilmiþti.
Muhacirler böylece evlerine ve ailelerine kavuþmuþ
oldular. Sevgili Peygamberimiz o gün hiç kimseye
esir muamelesi yapmadý. Endiþeyle bekleyen Mek-
kelilere:

– Gidin! Hepiniz özgürsünüz, diye seslendi.

Ýçlerinden birçoðu Müslüman olurken bazýlarý
da Ýslâmiyet’i kabul etmediler. Bunu kimseye belli
etmiyorlardý. 

Þeybe ibn Osman da Müslüman olmamýþtý.
“Bütün insanlar Müslüman olsalar,  yalnýz ben kal-
sam, yine de Müslüman olmam!” diye düþünüyor-
du.  Müslümanlara ve Peygamberimize karþý büyük
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bir kin besliyordu. Çünkü daha önce yapýlan bir sa-
vaþta babasý ve amcasý Müslümanlara karþý savaþýrken
ölmüþlerdi. Þeybe bu yüzden tüm inananlara karþý
çok öfkeliydi. Günün birinde intikam almayý hayal
ediyordu. Bunun için sürekli olarak fýrsat kolluyordu.

Sevgili Peygamberimiz Huneyn seferine çýkma-
ya karar verdiðinde Þeybe çok sevindi. Ýçinden “Ýþte
þimdi aradýðým fýrsatý yakaladým! Bugün, intikam
alacaðým gündür!” dedi. Hemen orduya katýldý. Bir
karýþýklýk anýnda Peygamberimize yaklaþacak ve
O’nu öldürecekti. 

Ýslâm ordularýyla düþman ordularý savaþa tutuþ-
tu. Müslümanlar canlarýný diþlerine takmýþlar, ölesi-
ye mücadele ediyorlardý.

Savaþ Þeybe’nin umurunda bile deðildi. O sade-
ce intikam peþindeydi. Bir aralýk, beklediði karýþýk-
lýðýn çýktýðýný fark etti. Kýlýcýný sýkýca kavrayarak
Peygamberimizin sað yanýna doðru ilerledi. Orada
Hazreti Abbas vardý. Þeybe onu görünce “Abbas be-
ni engeller.” düþüncesiyle geri döndü. Bu kez sol ta-
raftan yaklaþmayý denedi. Orada bir baþka sahabi
vardý. Þeybe intikam hýrsýyla yine yön deðiþtirdi.
Peygamberimizin arkasýna dolanmayý düþündü.
Hemen kalabalýðýn arasýndan sýyrýlarak o yöne doð-
ru ilerlemeye baþladý.
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Peygamberimize iyice yaklaþtý. Kýlýcýný kýnýn-
dan çýkardý ve usulca kaldýrdý. Tam vurmaya hazýr-
lanýyordu ki olan oldu. Þimþek gibi bir ýþýk içerisin-
den alev fýþkýrdýðýný gördü. Bu korkunç alev kaþla
göz arasýnda bütün vücudunu sarýverdi. Þeybe neye
uðradýðýný þaþýrdý. Ellerini gözlerine siper ederek
geri çekildi. Yanýp kül olacaðýný sanmýþtý. Beklediði
olmayýnca ellerini usulca indirdi. Þaþkýn þaþkýn et-
rafýna bakýndý. Bu sýrada Peygamberimizin sesini
duydu:

– Þeybe! Yakýnýma gel!

Þeybe heyecan içindeydi. Endiþeli bakýþlarla
Efendimize doðru yürüdü. Peygamberimiz bir eliy-
le onun göðsünü sývazladý ve þöyle dua etti:

– Ey Allah’ým! Onu þeytanýn þerrinden koru ve
kendisine hidayet ver!
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Þeybe o an sarsýldý. Hayret dolu bakýþlarý hay-
ranlýða dönüþtü. Bu duanýn hemen ardýndan tuhaf
bir olay gerçekleþti. Þeybe’nin yüreðini saran intikam
duygusu birden kayboluverdi. Þeybe için dünyada
sevgili Peygamberimizden daha sevimli bir þey yok-
tu artýk. 

Efendimiz onun gözlerine bakarak þöyle dedi:

– Ey Þeybecik! Haydi diðerleri gibi sen de Allah
yolunda çarpýþ!

Þeybe ne diyeceðini bilemedi bir an. Sonra kýlý-
cýnýn kabzasýný sýkýp düþman üstüne atýldý. Var gü-
cüyle Efendimizin önünde savaþmaya baþladý. 

Bir aralýk Peygamberimiz çadýrýna girdi. Þeybe
de arkasýndan gitti. Efendimiz ona:

– Ey Þeybe, dedi. Senin o kendi kendine konuþ-
tuðun þeylerden, Allah’ýn sana verdiði hidayet daha
hayýrlý olmuþtur!
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Þeybe buraya gelirken içinden geçirdiklerini,
kendi kendine konuþtuklarýný hatýrladý birden. Pey-
gamberimizin gülümseyen yüzüne bakarak þöyle
cevap verdi:

– Anam babam sana feda olsun! Ben, Allah’tan
baþka ilah olmadýðýna ve senin Allah’ýn elçisi bu-
lunduðuna þahâdet ediyorum!

Þeybe muhteþem bir mucize sayesinde kendine
gelmiþ ve gerçek kurtuluþu bulmuþtu. 

Çadýrdan çýkmadan önce yine Efendimize bakarak:

– Ey Allah’ýn Resûlü, dedi. Ne olur, benim için
Allah’tan af dile!

Allah Resûlü hemen oracýkta Þeybe için dua etti:

– Allah seni maðfiret etsin!

Bu sýrada Müslümanlar galip gelmiþlerdi. Düþ-
man bozguna uðramýþ, ardýna bakmadan kaçýyor-
du. Her þeylerini savaþ alanýnda býrakmýþlardý.
Müslümanlar hemen bu eþyalarý toplamaya koyul-
dular. Ne olduysa bundan sonra oldu. O ana kadar
kaçmakta olan düþman bir anda geriye döndü. Ga-
nimet toplamakla meþgul olan Müslümanlara yeni-
den saldýrdýlar. 

Müslümanlar bu ani saldýrýyý hiç beklemiyor-
lardý. Bir an neye uðradýklarýný þaþýrdýlar. Herkes
bir yana daðýldý. Peygamberimiz onlarýn bu hâlini
görünce amcasý Abbas’a seslendi:
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– Amca! Müslümanlarý buraya çaðýr! Sesinin
çýktýðý kadar baðýr! 

Hazreti Abbas hemen kendisine denileni yaptý.
Avazýnýn çýktýðý kadar baðýrmaya baþladý. Sesi du-
yanlar büyük bir heyecanla o yöne doðru akýn akýn
gelmeye baþladýlar. Kýsa süre sonra herkes sevgili
Peygamberimizin çevresinde toplanmýþtý. Hep bir-
likte kahramanca savaþmaya baþladýlar.

Bir ara Peygamberimiz amcasý Abbas’a döndü.
Yerden bir avuç toprak alýp kendisine vermesini
söyledi. Hazreti Abbas yerden aldýðý topraðý uzattý.
Allah Resûlü avucuna aldýðý topraðý düþmana doðru
savurdu ve þöyle dedi:

– Yüzleri kara olsun! Hâ Mîm. Ýnþallah yardým-
sýz kalýp periþan olsunlar!

Düþmanlar olduklarý yerde çakýlýp kaldýlar. Yüz-
lerine gözlerine çarpan topraklar onlarýn yüreðine
dehþet saçmýþtý. Korkuyla geriye döndüler. Delice-
sine yeniden kaçmaya baþladýlar. 

Bir süre sonra savaþ tamamen sona erdi. Bir
mucize eseri Müslümanlar tek bir ok bile atmadan
galip gelmiþlerdi. 

Þeybe ise muhteþem bir zaferin yaný sýra, savaþ
meydanýnda Müslüman olmanýn mutluluðunu da
yaþýyordu.
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NECAÞÝ

Habeþistan Kralý Necaþi ülkesine sýðýnan
Müslümanlara çok iyi davranmýþtý. Allah da onu Ýs-
lâmiyetle þereflendirdi. 

Bir gün Peygamberimiz ona misk kokularý ve
çeþitli elbiselerden oluþan hediye gönderdi. Aradan
epeyce bir süre geçti. Peygamberimiz etrafýndakilere
þöyle dedi:

– Ben Necaþi’ye birkaç okka misk ve elbise gön-
dermiþtim. Fakat onun vefat etmiþ olduðunu görü-
yorum. Ona göndermiþ olduðum hediyeler yakýnda
geri gelecektir.
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Peygamberimiz kalktý. Sahabilerle birlikte Ne-
caþi’nin cenaze namazýný kýldý. Bu sýrada Necaþi’nin
tabutu önlerine gelivermiþti. 

Namaz kýlýndýktan bir süre sonra bir haberci
geldi. Necaþi’nin ölüm haberini verdi. Ardýndan da
yanýnda getirdiði hediyeleri Efendimize iade etti.

Sahabiler böylece Yüce Mevla’nýn Peygamberi-
mize lütfettiði mucizelere bir kere daha þahit oldu-
lar.

* * *
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PUTUN VERDÝÐÝ HABER

Mazin puthanede çalýþan bir hizmetçiydi. Sa-
bah akþam durmaksýzýn etrafý temizler, putlara göz
kulak olurdu. Ustasý yeni yeni putlar yaparken, o da
kendisine verilen iþleri yapardý. 

Mazin’in bir derdi vardý. Çocuðu yoktu onun.
Bu yüzden soyunun kendisiyle sona ereceðini dü-
þünüyor ve buna çok üzülüyordu. 

Fýrsat buldukça Nâcez ismindeki putuna tapar-
dý. Ýhtiyaçlarýný karþýlamasý için ona dua ederdi. En
çok da bir erkek evlat istiyordu. 
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Yine bir gün iþlerini bitirdikten sonra biraz iba-
det etmeye karar verdi. Hemen putunun karþýsýna
geçti. Bir süre durdu. Sonra yerinden kalktý. Ahýra
gitti. Hayvanlardan gözüne kestirdiði birini tuttu.
Putun yanýna geri döndü. Hayvaný ona kurban et-
meye hazýrlanýyordu ki duyduðu bir sesle irkildi.
Doðrulup saða sola bakýndý. Sesin nereden geldiðini
anlamaya çalýþýyordu. Puta daha dikkatle bakýnca
sesin onun içinden geldiðini anladý. Þaþkýnlýðý daha
da arttý. Put’un içinden gelen ses þöyle diyordu:

“Ey Mazin! Durma yönel, yönel! 

Bana kulak ver de dinle! 

Cahillik etme de anla! 

Ýþte gönderilen Peygamber; 

O’na semadan gelmiþ haber, 

O’na iman et de soyun kesilmesin! 

Cehennem’de yanmaktan kurtul, 

Onun yakacaðý taþtýr veya kul!”

Mazin, hayretler içinde donmuþ kalmýþtý âdeta.
Ne yapacaðýný, ne edeceðini bilemez hâlde bir süre
öylece bekledi. Keseceði kurbaný unutmuþ, duy-
duklarýný düþünüyordu. Kendini biraz toparlayýnca
geri döndü. Etrafý temizlemeye baþladý. 
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Aradan birkaç gün geçmiþti. Mazin sürekli ola-
rak putun söylediði sözleri düþünüyordu. Acaba bu
nasýl olmuþtu? Bir cansýz varlýk nasýl konuþabilmiþ-
ti? Daha da önemlisi, bahsettiði peygamber de ney-
di öyle? Kendi kendine mýrýldandý:

– Vallahi bu çok þaþýlacak bir þey!

Aklýna bir fikir geldi. Puta bir kurban daha sun-
mayý deneyecekti. Sonucun ne olacaðýný merak edi-
yordu. Hemen iþe koyuldu. Ahýrdan güzel bir hay-
vaný tutup getirdi. Putun önünde kesmeye hazýrla-
nýyordu ki yine ayný ses yankýlandý etrafta. Put yine
konuþuyordu:

“Ey Mazin, dinle ve huzura er!

Hayrý açýða çýkaran, 

Þerri yerin dibine batýran dine gir! 

Muhammed peygamber olarak gönderildi. 

Semadan Allah’ýn en büyük dini indirildi. 

Artýk sen, kendi elinle yonttuðun taþlara tapýn-
maktan vazgeç!

Ebedî azaptan kurtaracak yolu seç!”

Mazin yine þaþkýndý. Ayný zamanda dehþete
düþmüþtü. Taþ kesilmiþ bir hâlde dikildi kaldý bir
süre. Sonra da kendi kendine:
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– Bu, öncekilerden daha da þaþýlacak bir þey, di-
ye mýrýldanmaktan kendini alamadý.

“Fakat bu durum, sanki benim hakkýmda hayýr
getirecek gibi…” diye düþünerek tekrar iþinin baþý-
na döndü. 

Aradan günler geçti. Mazin bu süre içinde sü-
rekli olarak etrafýnda konuþulanlara kulak kabarttý.
Þehir dýþýndan gelenlerin yanýna gitti, onlardan ha-
berler sordu. 

Nihayet Mekke’den bir adamýn geldiðini duydu.
Hemen onu buldu. Ýçinde kabaran merakýn sabýr-
sýzlýðýyla:

– Geldiðin yerlerde ne gibi olaylar oluyor, diye
sordu.

Adam Mazin’in yüzüne þöyle bir baktý ve anlat-
maya baþladý:

– Mekke vadisinde ortaya bir adam çýktý. Adý
Ahmet… Kendisinin yanýna gelenleri yeni bir dine
davet ediyor. “Ey insanlar, Allah’ýn davetçisine uyu-
nuz!” diyor.

Mazin titredi bir an. Putun sözleri bir kere daha
beyninde yankýlandý. Sonra kendi kendine konuþur
gibi:
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– Vallahi benim iþittiðim þeyin anlamý da budur,
dedi.

Hemen evine geldi. Eþyalarýný hazýrladý. Hiç
beklemeden yola koyuldu. Mekke’ye gidiyordu.

Uzun süren bir yolculuktan sonra sevgili Pey-
gamberimizin yanýna ulaþtý. Kalbi heyecanla atýyor-
du. Peygamberimizin gül yüzünü görünce âdeta
kendinden geçti. Sanki yýllardýr hasret kaldýðý biri-
ne kavuþmuþ gibi sevinçliydi o an. 

Peygamber Efendimiz, Mazin’in gözlerine sev-
giyle baktý. Ardýndan da ona Ýslâm’ý anlattý. Efendi-
miz konuþtukça Mazin’in hayranlýðý artýyordu. Ni-
hayet dayanamadý ve:

– Ben þahadet ederim ki Allah’tan baþka ilah
yoktur. Muhammed de O’nun kulu ve elçisidir,
dedi. 

Putlarýný filan unutmuþtu Mazin. Artýk onun
için sadece Allah ve Resûlü vardý. 

Bir süre Efendimizin tatlý sohbetini dinledi. Bir
aralýk:

– Ey Allah’ýn Resûlü, dedi. Ben bazý kötü alýþ-
kanlýklarý olan biriyim. Arazimiz de alabildiðine ku-
raktýr. Bir de, benim hiç oðlum yok. Ne olur benim
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için dua edin; Allah beni kötü alýþkanlýklardan kur-
tarsýn. Bana bir erkek evlat versin. Bize bol bol yað-
mur göndersin.

Sevgili Peygamberimiz, Mazin’in bu isteðini geri
çevirmedi. Hemen oracýkta ellerini açtý ve dua etti.

– Ey Allah’ým! Bu kulunun eðlence sevgisini,
Kur’ân okuma sevgisine çevir! Harama olan istekle-
rini, helâl olan istekler hâline getir. Onu yaðmura
ve erkek evlâda kavuþtur!

Mazin sevinç içinde geri döndü. Putlarý terk et-
ti. Bir daha Allah’tan baþkasýna tapmadý. Kötü alýþ-
kanlýklarýný bir anda unutuverdi. 

Allah’ýn kendisine lütuflarý bununla da sýnýrlý
kalmadý. Bol bol yaðmur yaðdý. Tarlalar suya kandý.
Eskiden ot bitmeyen topraklardan bereket fýþkýrdý
âdeta. 

Mazin mutlu bir þekilde yaþayýp giderken ken-
disine bir müjde verdiler:

– Müjdeler olsun sana Mazin! Nur topu gibi bir
oðlun oldu!

Mazin Ýslâm’a girmekle ayný zamanda en büyük
isteklerine de kavuþmuþ oluyordu.

* * *
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SAVAÞ MEYDANINDAN KAÇIÞ

Bedir Savaþý baþlamak üzereydi. Müslüman-
larla müþrikler karþý karþýyaydýlar. Kýlýçlar kavran-
mýþ, diþler sýkýlmýþtý. Her iki taraf da hücum emri-
ni bekliyordu.

Kubâs isminde biri vardý. Bu adam müþriklerin
safýndaydý. Bulunduðu yerden Müslümanlara þöyle
bir baktý. Onlarýn zayýf ve az olduklarýný görünce
sevindi. Sonra gözlerini içinde bulunduðu orduya
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çevirdi. Bu taraf oldukça kalabalýk ve güçlüydü. O
hâlde savaþýn sonucu daha þimdiden belli sayýlýrdý.
Yani Müslümanlar burada periþan olacaklardý.

Kubâs kendinden emin bir þekilde iyice gerildi.
Savaþa hazýr olmaya çalýþtý. 

Çok geçmeden iki ordu birbirine girdi. Kýyasýya
bir mücadele baþladý. Kubâs canýný diþine takmýþ,
var gücüyle kýlýç sallýyordu. Fakat bir süre sonra et-
rafýndaki arkadaþlarýnýn bir bir yere düþtüðünü gö-
rünce yüreðini bir korku sardý. Az önceki cesaretin-
den eser kalmamýþtý. 

Müþrikler kaçýþmaya baþladý. Silahýný atan, ca-
nýný kurtarmaya çabalýyordu. Kýsa sürede hepsi pe-
riþan olmuþtu. 

Kubâs bulunduðu yerde daha fazla kalmanýn
canýna mal olacaðýný düþündü. Silahý býrakýp kaç-
maktan baþka çýkar yol kalmamýþtý artýk. Nihayet
aklýna eseni yapmaya karar verdi. Hýzla geri döndü.
Var gücüyle koþmaya baþladý. Kaçarken bir yandan
da az önceki güçlü ordunun ne hâle geldiðini düþü-
nüyordu. Onlarýn birbirlerini eze eze gidiþlerini gö-
rünce içinden:

“Bu durumda, yalnýz kadýnlar kaçmayý düþün-
müþ olabilirdi.” diye geçirdi. 
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Kendisine ve arkadaþlarýna bu davranýþý yakýþ-

týramamýþtý Kubâs. Ýçi kan aðlayarak koþtu koþtu.

Nihayet canýný kurtardý. Ama içindeki utançtan ken-

dini kolay kolay kurtaracaða benzemiyordu doðrusu.

Nasýl olmuþ da savaþ meydanýndan kaçmýþtý?
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Aradan yýllar geçti. Müslümanlarýn sayýsý hýzla
artýyordu. Kubâs bu durumu yakýndan takip ediyor-
du. Çevresindekilere belli etmeden Ýslâm hakkýnda
bilgi edinmeye çalýþýyordu. Duyduðu her söz onu
Allah’a biraz daha yaklaþtýrýyordu. 

Nihayet kararýný verdi. Müslüman olacaktý. Put-
larý býrakacak ‘bir’ ve ‘tek’ olan Allah’a yönelecekti.
Bundan sonra iyi bir insan olacaktý. 

Doðruca Medine’ye geldi. Sevgili Peygamberi-
mizin huzuruna çýktý. Yüreðindeki sevgiyle Efendi-
mize selam verdi. Peygamberimiz onun gülümseyen
yüzüne bakarak:

– Ey Kubâs, diye seslendi. Bedir’de “Þu durum-
da ancak kadýnlar kaçmayý düþünmüþ olabilir.” di-
yen sendin deðil mi?

Kubâs bir an neye uðradýðýný þaþýrdý. Öylece ba-
kakaldý Efendimizin yüzüne. Kendini toparlar to-
parlamaz da büyük bir coþkuyla þahadet getirip
Müslüman oldu. Sonra heyecan dolu bir sesle þöyle
söyledi:

– Ey Allah’ýn Resûlü! Ben o sözü hiçbir kimse-
ye söylemiþ deðildim. Hatta öyle bir söz için dudak-
larýmý bile kýpýrdatmadým. Ben onu sadece içimden
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kendi kendime söylemiþtim. Bunu sana bildiren hiç
þüphesiz Allah’týr. Eðer sen gerçekten peygamber
olmasaydýn, bu sana bildirilmiþ olamazdý! 

Sevgili Peygamberimiz gülümsedi. Kubâs’a Ýs-
lâmiyet hakkýnda bilgiler verdi.

* * *
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KÝM GALÝP GELECEK

Araplarda iki ordu karþý karþýya gelince önce
en güçlü adamlarýný öne çýkarýrlardý. Bunlar birbir-
lerine karþý kýlýç çekerlerdi. Galip gelen adamýn ta-
rafý savaþa daha yüksek bir moralle baþlardý.

Uhud Savaþý’nda Müslüman ordusu ile müþrik-
ler karþý karþýyaydýlar. Müþrikler en iyi savaþçýlarýn-
dan birini öne çýkardýlar. Bu, güçlü kuvvetli biriydi.
Küçümseyen bakýþlarla Müslümanlara þöyle bir
baktý. Herkes bu bakýþlarýn anlamýný çok iyi biliyor-
du. Kendisine denk bir rakip istiyordu adam.
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Müslümanlar arasýnda bir kýpýrdanma oldu. Fa-

kat Zübeyr herkesten önce davranýp ileriye çýktý.

Müslümanlar adýna bu müþriðe haddini bildirmek

niyetiyle elini kýlýcýna attý. Sakin ve temkinli adým-

larla savaþ meydanýna doðru yürüdü. 

Bu sýrada iki ordudan da çýt çýkmýyordu. Asker-

ler nefesini tutmuþ mücadelenin baþlamasýný bekli-

yorlardý. 

Müþrik, devesi üzerinde doðruldu. Kazanaca-

ðýndan emin bir duruþu vardý. Zübeyr ona doðru

yaklaþmaya baþladý. Aralarýnda birkaç adýmlýk bir

mesafe kalmýþtý ki herkesi þaþýrtan bir olay oldu.

Zübery beklenmedik bir hareketle sýçrayýp

müþriðin devesi üzerine çýkýverdi. Ýki savaþçý gýrtlak

gýrtlaða geldi. Canlarýný diþlerine takýp birbirlerini

yenmek için mücadeleye baþladýlar. Deve üzerinde

bir saða bir sola yalpalýyorlardý. Her ikisi de diðerini

yere düþürmeye çalýþýyordu.

Bir aralýk Zübeyr, müþriði daha sýký kavradý ve

alta aldý. Müþrik neredeyse deveden düþmek üze-

reydi. 

Bu sýrada Peygamberimiz onlarý izliyordu. Zü-

beyr’in üstte, müþriðin altta olduðunu görünce:
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– Devenin üzerinden yere daha yakýn olaný,
mücadeleyi kaybedecektir, dedi.

Müslümanlar sevindiler. Çünkü Peygamberimiz

Zübeyr’in galip geleceðini söylüyordu. Öyleyse
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sonuç muhakkak öyle olacaktý. Sabýrsýzlýkla ve dua

ederek sonucu beklemeye baþladýlar. 

Deve üzerindeki mücadele sürüyordu. Müþrik-

ler de heyecan içindeydiler. Zübeyr bir hamle daha

yaptý. Müþrik o an kendini yerde buluverdi. Zübeyr

onun peþini býrakmadý. Hemen deveden aþaðýya at-

ladý. Kalkmaya çalýþan müþriðin üzerine çýktý ve onu

maðlup etti.
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Müþrik ordusu kendi adamlarýnýn yenilmesi
karþýsýnda moral yönünden çöktüler. Müslümanlar
ise hem Zübeyr’in galip geliþine sevindiler hem de
sevgili Peygamberimizin bir kere daha haklý çýktý-
ðýný gördüler.

* * *
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