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Peygamberimiz, namazlardan sonra zaman
zaman arkadaþlarýyla sohbet ederdi. Bu soh-
betler sýrasýnda Peygamberimiz’in arkadaþlarý
O’na birtakým sorular sorar, O da bu sorularý
cevaplandýrýrdý. 
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Yine böyle bir gün herkes can kulaðýyla
Peygamber Efendimizi dinlerken mescide bir
adam girdi. Bu adam çok yorgun ve bitkin  gö-
rünüyordu. Ýçeride bulunanlara selâm verdi.
Peygamberimiz ve arkadaþlarý adamýn selâmýný
aldýlar. Ona:
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– Hoþ geldin, dediler. 

Adam, Peygamberimiz’in yanýna yaklaþa-
rak kýsýk bir sesle:

– Ya Resûlallah, ben uzak bir þehirden geli-
yorum. Epey zamandan beri bir þey yiyeme-
dim. Çok aç ve yorgunum. Beni bir gün misa-
fir edebilir misiniz, dedi.

Peygamberimiz’e çok misafir gelirdi. O, mi-
safirlerine çok deðer verirdi. Her misafiriyle
özel olarak ilgilenir, evinde yiyecek, içecek ne
varsa misafirlerine ikram ederdi. Sahabeler de
evlerinde misafir aðýrlamayý çok severlerdi. 

Peygamber Efendimiz yanlarýna gelen bu
adamý nasýl misafir edebileceðini düþündü.
Adamýn çok aç olduðu hâlinden belli oluyordu.
Hareketleri ve konuþmasý durgunlaþmýþ, yüzü
de sararmýþtý. Tebessüm bile edemiyordu. Bu
yüzden önce onu doyurmak gerektiðini dü-
þündü.
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Evde yiyecek bir þeyler vardýr, düþüncesiyle
arkadaþlarýndan birini yiyecek getirmesi için
kendi evine gönderdi. Gönderirken ona: 

– Acele et. Misafirimiz çok aç, dedi. 

Sahabe koþa koþa Peygamber Efendimizin
evine gitti, kapýyý çaldý. Kapýyý Peygamberimi-
zin eþi açtý: 

– Buyurun ne istemiþtiniz, dedi. 

Peygamberimizin arkadaþý:

– Aç bir kiþi geldi. Resûlallah onu doyur-
mak istiyor. Evde yiyecek bir þey olup ol-
madýðýný soruyor, dedi. 

Peygamberimizin eþi hemen gidip içeriye
baktý. Fakat o gün evde yiyecek bir þey kal-
mamýþtý. Kapýya gelerek:

– Keþke yardým edebilseydim. Ama evde
yiyecek bir þey kalmamýþ, dedi. 

Sahabe, Peygamberimizin yanýna dönünce:
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– Yâ Resûlallah, sizin evinizde yiyecek bir
þey kalmamýþ, dedi.

Bu arada aç adam solgun gözlerle bekliyordu.
Peygamber Efendimiz, sahabelerinin de muhtaç-
lara yardým etmeyi çok sevdiðini biliyordu. On-
lara dönerek:

– Arkadaþlar! Bu misafirimizi hanginiz
aðýrlamak istersiniz, diye sordu. 

Orada bulunanlarýn tamamý misafiri aðýrla-
mak istedi. Herkes bir anda: 

– Ben, ben misafir edebilirim, diye öne atýl-
dýlar. 

Ebu Talha da “Ben misafir edebilirim.” di-
yenlerin arasýndaydý. 

Ebu Talha ve eþi misafirleri çok severlerdi.
Onun için hiç düþünmeden misafiri aðýrlamak
istemiþti. 

O günlerde Ebu Talha'nýn çok parasý yoktu.
Ama "Nasýl olsa bir misafiri doyurabiliriz." di-
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ye düþünüyordu. Peygamber Efendimiz, Ebu

Talha'nýn misafiri evine götürmeyi çok istediði-

ni görünce:

– Tamam Ey Ebu Talha, misafirimizi sen

aðýrla, dedi.

Ebu Talha bu duruma çok sevindi. Hem

Peygamberimizin bir isteðini yerine getirecek-

ti, hem de evinde bir misafir aðýrlayýp sevap

kazanacaktý. Çünkü o, evinde misafir aðýrla-

yanlarý Allah'ýn da çok sevdiðini biliyordu. Mi-

safiriyle birlikte Peygamber Efendimiz’den izin

isteyerek evinin yolunu tuttu. 

Hava kararmaya baþlamýþtý. Ebu Talha, yol-

da yürürken misafiriyle konuþuyor, bir yandan

da eve vardýklarýnda misafire ne ikram edeceði-

ni düþünüyordu.
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Bu arada, bu düþüncesini misafirine hisset-
tirmemeye çalýþýyordu. Çünkü hem misafirini
mutlu etmek hem de Peygamberimiz’e verdiði
sözü yerine getirmek istiyordu.

Sonunda evlerinin kapýsýna kadar gelmiþler-
di. Ebu Talha hâlâ endiþeliydi. "Ya evde misafi-
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re yetecek kadar yiyecek yoksa!" diye düþün-
mekten kendini alamýyordu. Çünkü uzun za-
mandýr evlerinde çok yiyecek olmamýþtý. Bu
düþünceler içinde kapýyý çaldý. Eþi kapýyý açtý.
Onlarý hemen içeri davet etti. 

Ebu Talha eve girdikten sonra misafirini
evin en güzel köþesine buyur etti. Daha sonra
ondan izin isteyerek mutfaktaki eþinin yanýna
gitti:

– Misafirimiz çok aç, ona ne ikram edebili-
riz, diye sordu.

Bu soru karþýsýnda eþi üzgün bir þekilde:

– Evimizde ikram edebileceðimiz pek bir
þey yok. Biraz çorba yapabiliriz. Fakat o da sa-
dece bir kiþiyi doyuracak kadar olabilir. Üstelik
çocuklar da akþam yemeði yemeden yattýlar,
dedi.

Ebu Talha'yla eþi birbirlerine baktýlar. Ne
yapacaklardý? Hem kendilerinin hem de uyu-
yan çocuklarýnýn karný açtý. Ama sadece bir ki-
þilik yemekleri vardý. 
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Mutfaðýn kapýsýný kapatarak bir plân dü-
þündüler. Plânlarýný misafirlerinin duymasýný
istemiyorlardý. Çünkü duyarsa rahatsýz olabilir,
üzülebilirdi.

Plânlarý þöyleydi:

Çocuklarý uyandýrmayacaklar, onlarý sabah
bulabildikleri yiyeceklerle doyuracaklardý. Çor-
bayý hazýrladýktan sonra onu bir tasta sofranýn
ortasýna koyacaklardý. Aydýnlanmak için yak-
týklarý kandili kazayla yere düþürmüþ gibi ya-
pacaklardý. 

Kandil düþünce eþi onu tekrar yakmak için
uðraþýp duracaktý. Diðeri ise sanki karanlýkta
çorba içiyormuþ gibi boþ kaþýðý aðzýna götürüp
getirecekti. Bu arada misafirleri bu plândan
habersiz bir þekilde yemeðe devam edecek ve
karnýný doyuracaktý.

Yaptýklarý plâný uygulamaya baþladýlar.
Çorba tasýný sofraya, kandili de sofranýn uza-
ðýnda bir yere koydular. 

9



Kararlaþtýrdýklarý gibi Ebu Talha’nýn eþi ka-

zayla kandili düþürmüþ gibi yaptý. Yere düþen
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kandil söndü ve eþi kandili yakmaya uðraþtý.

Bu arada zaten çok aç olan misafir Ebu
Talha’nýn iþaretiyle yemeðe devam etti. 

Pencereden içeriye vuran ay ýþýðýnda kaþý-
ðýný çorbaya getirip götürüyordu.

Biraz sonra misafir: 

– Çok teþekkür ederim, sizin vesilenizle
karnýmý doyurdum, dedi ve sofranýn kenarýna
çekildi. 

Ebu Talha ile eþi de: 

– Afiyet olsun, dediler. 

Sofra kaldýrýldýktan sonra Ebu Talha misa-
firle bir müddet daha sohbet etti. Ona, nere-
den geldiðini ve Peygamberimiz’i kimden duy-
duðunu sordu. 

Daha sonra yatsý namazýný kýlkýp, misafirin
yataðýný hazýrladýlar. Misafir yatýnca kendileri
de odalarýna gittiler.
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Ebu Talha ve eþi aç kalmýþlardý, ama çok

mutluydular. Çünkü  karný aç olan, bir insaný

doyurmuþlardý. 

Sabahleyin Ebu Talha ve misafiri kalkýp sa-

bah namazý için mescide gittiler. Orada Pey-
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gamber Efendimiz’i gördüler. Misafir çok

memnun kaldýðý için tebessüm ediyordu. 

Hâlbuki Peygamberimiz’in yanýna ilk geldi-

ðinde hiç de böyle deðildi. Aç olduðu için zor-

la yürüyor ve tebessüm bile edemiyordu. 

Peygamberimiz misafire:

– Nasýlsýn, karnýný doyura bildin mi, diye

sordu. 

Misafir:

– Evet, ya Resûlâllah doyurdum, dedi. 

Tabi misafirin, Ebu Talha ve eþinin plânýn-

dan hiç haberi yoktu. Peygamberimiz elini Ebu

Talha'nýn omzuna koydu ve ona:

– Bu gece misafirin için ne yaptýn, diye

sordu. 
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Ebu Talha önce cevap vermek istemedi ama
Peygamberimiz ýsrar edince olanlarý anlattý.
Bunun üzerine Peygamberimiz: 
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– Bu gece misafirin için yaptýðýn þeyden
dolayý Allah hoþnut oldu. Size müjde var, dedi.

Bu sevinçli haber Ebu Talha’yý çok mutlu
etmiþti. Hem Allah’ýn hem de Peygamberimi-
zin Ebu Talha ve eþinden hoþnut olmasýndan
daha güzel ne olabilirdi ki?
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Muaz, Medine sokaklarýnda yürürken karþý-
dan bir arkadaþýnýn geldiðini fark etti. Ona
yaklaþarak:

– Nereye gidiyorsun, diye sordu. 

– Mus’ab'a gidiyorum.

– Mus’ab'a mý, Mus’ab da kim?
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– Mus’ab'ý duymadýn mý?

– Hayýr duymadým. Kim bu Mus’ab?

– Hazreti Muhammed'in getirdiði dini an-
latmak için buraya gönderdiði genç. Birçok
insan gidip onunla tanýþmýþ. Ben de onunla
tanýþmaya gidiyorum. Gelmek istersen birlikte
gidelim.

Muaz biraz duraksadý. “Gitsem mi acaba?” di-
ye düþündü. Hazreti Muhammed'in yeni bir din-
den bahsettiðini duymuþtu. Demek ki Mus’ab da
bu yeni dini anlatanlardan biriydi. Mus’ab'ý da
anlatacaklarýný da merak etmiþti doðrusu. Arka-
daþýyla beraber giderse belki merakýný giderebilir-
di. Arkadaþýna:

– Ben de merak ettim. Haydi beraber gide-
lim, dedi. Sonra birlikte yürümeye baþladýlar. 

Güneþ bir hayli yükselmiþ, sýcaklýk iyice
artmýþtý. Sokaklar biraz daha sakindi. Ýki arka-
daþ konuþa konuþa Medine sokaklarýnda yürü-
yorlardý. Yolda giderlerken onlara birkaç kiþi
daha katýldý. Mus’ab'ýn oturduðu eve epeyce
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yaklaþmýþlardý. Hepsi de Mus’ab'ýn anlatacak-
larýný çok merak ediyordu. 

Nihayet Mus’ab'ýn bulunduðu eve geldiler.
Eve girdiklerinde onu dinlemeye gelen bir çok
kimsenin olduðunu gördüler. Ev o kadar kala-
balýktý ki insanlar içeriye sýðmamýþ kapýya ka-
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dar taþmýþlardý. Herkes can kulaðýyla Mus’ab'ý
dinliyordu. 

Muaz ve arkadaþlarý da hemen boþ bulduk-
larý bir yere oturup onu dinlemeye baþladýlar.
Mus’ab yeni gelenlerin olduðunu görünce:

– Hoþ geldiniz, diyerek gülümsedi. Ardýn-
dan kaldýðý yerden anlatmaya devam etti. 

Mus’ab, çok kibar yakýþýklý ve asil bir genç-
ti. Henüz 18-19 yaþlarýndaydý. Tane tane ko-
nuþuyor, sorulan sorularý teker teker cevap-
lýyordu. 

Mus’ab, kendisini dinlemeye gelenlere, her
þeyi Yüce Allah'ýn yarattýðýný, O’nun her þeye
gücünün yettiðini, ve putlara tapmanýn yanlýþ-
lýðýný anlatýyordu. Muaz, anlatýlanlarý can ku-
laðýyla dinliyordu. Daha önce böyle þeyleri hiç
duymamýþtý. 

Mus’ab, putlarýn cansýz varlýklar olduðunu
ve putlarý, insanlarýn kendi elleriyle yaptýðýný
söylüyordu. Ardýndan insanlarýn bu cansýz put-
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lardan yardým istemelerinin mantýksýzlýðýný
vurguluyordu. 

Muaz'ýn aklýna o an babasý geldi. Çünkü ba-
basý Amr, her gün Menat adýný verdiði, aðaç-
tan bir putun karþýsýna geçip dua ederdi.
Önünde eðilerek ondan iþlerine yardýmcý ol-
masýný isterdi. Bazen de onu yýkayýp kurular,
güzel kokular sürerek, evinin en güzel yerine
koyardý.

Mus’ab’ýn anlattýklarý Muaz'ýn aklýna ya-
týyordu. Kendi kendine "Ne kadar doðru þeyler
söylüyor. Babamýn yaptýðý doðru deðil. Aðaç-
tan yapýlmýþ bir put insana nasýl yardýmcý olsun
ki?" diye düþünüyordu. Mus’ab'ýn konuþmasý
bitmiþti. Orada bulunanlarýn bazýlarý onun an-
lattýklarýný kabul ederek Müslüman oluyor-
lardý. Bazýlarý ise anlatýlanlarý biraz daha dü-
þünmek istiyordu. 

Muaz, olup bitenleri dikkatlice izlemiþti.
Ýnsanlar yavaþ yavaþ Mus’ab'ýn bulunduðu ev-
den ayrýlmaya baþlamýþtý. 
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Mus’ab kendisini dinlemeye gelen Muaz ve
arkadaþlarýnýn yanýna gitti. Onlarla tanýþtýktan
sonra biraz daha oturup konuþtular. 

Mus’ab'ýn yanýndan ayrýldýktan sonra evle-
rine döndüler. Muaz da evine gelmiþti. Evde
annesi Hind ve üç aðabeyi vardý. Hepsi de Mu-
az'ý çok severdi. Muaz akþam yemeðinden son-
ra annesine ve aðabeylerine o gün Mus’ab'dan
duyduklarýný anlattý.
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Muaz anlattýkça annesi ve aðabeyleri onu
merakla dinliyorlardý. Muaz'ýn anlattýklarý bi-
tince aðabeylerinden biri:

– Bence söylediklerin çok doðru. Kendi
yaptýðýmýz bir puttan yardým istemeyi ben de
mantýklý bulmuyordum zaten, dedi. Diðerleri
de ona hak verdiler ve ertesi gün Mus’ab'ý din-
lemeye birlikte gitmeye karar verdiler.

Muaz ve aðabeyleri Mus’ab'ýn yanýna birkaç
gün daha gittiler. Mus’ab'ýn anlattýklarý onlara
çok mantýklý geliyordu. Her gün öðrendikleri
þeyleri annelerine de anlatýyorlardý. Anneleri de
anlatýlanlarý doðru buluyor ve kabul ediyordu. 

Birkaç gün sonra hep birlikte, Mus’ab'ýn
anlattýðý dini kabul etmeye ve Müslüman ol-
maya karar verdiler. Fakat babalarý Amr'ýn bu
kararlarýný duymalarýný istemiyorlardý. Çünkü
Amr, putlara çok baðlýydý ve yeni bir dine ilk
baþta tepki verebilirdi. Bu yüzden en azýndan
belli bir süre Müslüman olduklarýný Amr'dan
saklamaya karar verdiler. 
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Amr, bir ayaðý sakat ve yaþlý bir adamdý.

Ýnsanlara iyilik yapar, her zaman muhtaçlarýn

yardýmýna koþardý. Çocuklarý çok severdi. On-

lara hediyeler daðýtýr, fakir insanlarýn çocuk-

larýna elbiseler alýrdý. 

Bir gün Amr erkenden kalktý. Doðruca pu-

tun yanýna gitti. Karþýsýna geçerek ona dua etti: 

– Bana iþlerimde yardýmcý ol. Sen yardým

edersen iþlerimi daha çabuk bitiririm, diyerek

ona isteklerini sundu. Sonra da onu yýkayýp ku-

ruladý. Güzel güzel kokular sürdü. 

Amr, bir ayaðýnýn sakat olmasýna ve yaþlýlý-

ðýna raðmen iþlerini aksatmazdý. Bahçesinde

her gün gücünün yettiði kadar çalýþýr, sonra da

aðaçlarýn gölgesinde dinlenirdi. Oðullarýna:

– Bahçede bu gün çok iþ yok, siz gelmese-

nizde olur, diyerek evden ayrýldý. 
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Bahçesine giderken yolda karþýlaþtýðý insan-
larla selamlaþýyor, çocuklara da ceplerindeki
hurmalardan veriyordu. Bahçesine bir hayli
yaklaþmýþtý. Komþu bahçe sahipleri toplanmýþ
konuþuyorlardý.

Ýçlerinden biri:

25



– Duydunuz mu? Muhammed, Mekke'den
diðer yerlere adamlarýný gönderiyormuþ. 

Bir diðeri:

– Evet, ben de duydum. Buraya da Mus’ab
adýnda bir genç göndermiþ. Bu genç kendisi gi-
bi gençleri baþýna topluyormuþ. Onlara, putla-
ra ibadet etmenin yanlýþ olduðunu anlatýyor-
muþ, dedi.

Bu konuþmalarý duyan Amr, "Ya benim
oðullarým da bu gencin yanýna giderlerse? O
genci dinlerlerse? Sonra da putumuza iyi dav-
ranmazlarsa ne yaparým?" diye düþünmeye baþ-
ladý. 

Hemen eve gidip oðullarýna, bu gencin
yanýna gitmemelerini söylemeye karar verdi.
Bahçesine çok yaklaþmasýna raðmen o kadar
yolu hiçbir iþ yapmadan geri döndü. 

Kapýyý çaldý. Eþi Hind:

– Kim o, diye seslendi.

– Benim, Amr!
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Hind þaþkýnlýkla kapýyý açtý. Çünkü Amr

yeni gitmiþti. "Bir eksik mi var acaba?" diye

düþünmeye baþladý. Babalarýnýn geldiðini gö-

ren çocuklarý da telâþlanmýþlardý.

– Bir þey mi oldu babacýðým, diye sormadan

edemediler.

– Evet yavrularým, Muhammed, Medine'ye

Mus’ab adýnda bir genç göndermiþ. Duyduðu-

ma göre anlattýklarýyla, özellikle gençlerin ak-

lýný çeliyormuþ. Putlara inanmanýn iyi bir þey

olmadýðýný anlatýyormuþ. Oysa bizim putumuz

bize þans veriyor, bize iyilikler yapýyor. O gen-

cin yanýna gitmemeniz için sizi uyarmaya gel-

dim, dedi. 

Sonra odasýna geçerek eþi Hind'i yanýna

çaðýrdý. Hind yanýna geldiðinde ona: 
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– Çocuklarýn, Mus’ab'la görüþmesine sakýn

izin vermeyelim, dedi. 

Hind, Amr'ýn bu tavrý karþýsýnda ne diyece-

ðini bilememiþti. Ona, kendisinin ve çocuk-

larýnýn aslýnda Mus’ab'ýn anlattýklarýný çoktan
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beri dinlediklerini ve Müslüman olduklarýný
doðrudan söylese Amr çok kýzardý. 

Bu yüzden onu ikna etmeyi denedi:  
– Amr, Mus’ab'ý bir kez dinlesek, belki

güzel þeyler söylüyordur, dedi. 

Amr ise buna çok sert tepki gösterdi:
– Hayýr, anlattýklarýný dinlemeye hiç gerek

yok. Bir sürü boþ sözle vakit geçirmek an-
lamsýz, dedi.

Hind, Amr'ýn bu sözlerinden sonra dayana-
mayarak:

– Ey Amr, Mus’ab'ýn anlattýklarýný ben bili-
yorum. Muaz, onun konuþmalarýný her gün
dinleyip bana da anlattý, dedi.

Amr kulaklarýna inanamýyordu. Yüzü kýp-
kýrmýzý olmuþtu. Demek ki geç kalmýþtý. Mu-
az, Mus’ab'ýn anlattýklarýný hem dinlemiþ hem
de annesine anlatmýþtý. Korkuyla:

– Yoksa Muaz da mý din deðiþtirdi, diye sordu.
Hind: 

– Evet, Muaz Müslüman oldu, dedi.
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Amr buna çok kýzmýþtý. Nasýl olurdu da
kendi oðlu yüce ilâhlarý býrakýp dinini deðiþti-
rirdi? 

Hind'e:

– Bana Muaz'ý çaðýr hemen, dedi. Hind ise:
– Çaðýrayým ama sakin ol lütfen. Ona kýz-

ma, onu anlamaya çalýþ, dedi.
Amr, Hind'e hak verdi. Oðlunu yaptýðýnýn

yanlýþ olduðuna ikna etmek için sakin olma-
lýydý. Bir yandan da kendine kýzýyordu. Bu du-
rumu daha önceden fark edip tedbir almalýydý.
Hind'e:

– Tamam kýzmayacaðým. Haydi çaðýr onu,
dedi. 

Hind odadan çýkýp eþiyle arasýnda geçen ko-
nuþmalarý oðluna anlattý ve babasýnýn onu ça-
ðýrdýðýný söyledi. Bunun üzerine Muaz ba-
basýnýn bulunduðu odaya girdi. Amr bir süre
Muaz'ýn gözlerine baktýktan sonra: 

– Oðlum bana olanlarý anlat bakalým, dedi. 
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Muaz sakin bir þekilde babasýnýn yanýna
geldi. Toplantýlara nasýl gitmeye baþladýðýný
anlattý. Amr:

– Pekalâ bu Mus’ab neler anlatýyor size? 

Bunun üzerine Muaz, Mus’ab'dan öðren-
diklerini babasýna bir bir anlatmaya baþladý.
Oðlunun anlattýklarýný dinledikçe Amr'ýn kýz-
gýnlýðý meraka dönüþüyordu. Anlattýðý þeyler
çok mantýklýydý.

Yýllardýr kendisinin de cevabýný merak etti-
ði birçok soruya þimdi cevap buluyordu. Muaz
babasýnýn sorularýna bildiði kadar cevaplar ver-
di. Konuþmanýn sonunda babasýna: 

– Baba lütfen bana söyler misin, bu anlat-
týklarým yanlýþ mý, diye sordu. Amr, biraz dü-
þünüp: 

– Aslýnda bunlar güzel sözler, doðru gibi
görünüyor, dedi.

Muaz heyacanla:

– Yani sen de Müslüman olur musun? 
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– Sözler doðru gibi ancak yine de Menat'a
danýþmadýkça bir þey yapamam. O ne derse
onu yaparým.

– Babacýðým Menat cansýz bir put, o konu-
þamaz ki! Onun dili ve aklý yok. O sadece bir
aðaç.

– Sana söyledim, ona danýþmadan kabul e-
demem. Þimdi beni yalnýz býrak. Menat'la baþ
baþa kalýp konuþmak istiyorum.

Muaz çýktýktan sonra Amr, aðaçtan yontul-
muþ putun karþýsýna geçip saygýyla fikrini sor-
du. Cevap alamayýnca da onu kýzdýrdýðýný dü-
þünerek birkaç gün öfkesinin geçmesini bekle-
meye karar verdi. 

Muaz, Mus’ab'ýn yanýna gelen gençlerden
birçok arkadaþ edinmiþti. Onlarýn birçoðunun
babasý Müslüman olmuþtu. Kendi babasýnýn
Müslüman olmayýþý Muaz'ý çok üzüyordu. Ar-
kadaþlarýndan birine:

– Babama Mus’ab'ýn anlattýðý bazý þeyleri
anlattým. Çok etkilendi. Ama henüz Müslü-
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manlýðý kabul etmedi. Keþke babam da Müs-

lüman olsa, dedi. 

Muaz'ýn babasýnýn Müslüman olmasýný ar-

kadaþý da istiyordu. Bir süre düþündükten son-

ra Muaz'a: 

– Üzülme! Babanýn putuyla ilgili benim bir

plâným var. Bunu yaparsak baban gerçeði anla-

yacaktýr, dedi. Muaz, çok meraklanmýþtý, heye-

canla:

– Nasýl bir plânýn var, diye sordu. 

– Anlatýrým ama, plâným için aðabeylerinin

de bize katýlmasý lâzým, dedi. 

Bunun üzerine Muaz, aðabeylerini de ça-

ðýrdý. Sonra baþ baþa verip plâný konuþtular.

Plâna göre, Muaz ve aðabeyleri, her gece baba-

larýnýn putunu alýp evin yakýnýndaki bir çöp-

lüðe atacaklardý. 

Böylece Amr, bu putun kendisini bile koru-

yamadýðýný anlayabilirdi. 
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Ertesi gece, plânladýklarý gibi putu yakýndaki
bir çöplüðe attýlar. Kimse görmeden evlerine ge-
ri döndüler. 
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Sabahleyin putunu yerinde bulamayan Amr

çok endiþelenmiþti. Korkuya kapýlýp putu aradý. 

Uzun bir arayýþtan sonra putu çöplükte bul-

du. Onu özenle temizleyip kokular sürdü ve

tekrar yerine koydu. 

Muaz ve aðabeyleri ayný þeyi birkaç gece da-

ha yaptýlar. En sonunda Amr, Menat'ýn boynuna

büyük bir kýlýç asarak: 

– Ey Menat, bunlarý sana kimin yaptýðýný bil-

miyorum. Eðer sen gerçekten büyüksen iþte sana

kýlýç. Kendini koru, dedi. 

Amr'ýn oðullarý putu o gece de çöplüðe attý-

lar. Ertesi sabah Amr putunu yine çöplükte gö-

rünce onu bulunduðu yerden almayarak:

– Ey Menat, sen güçlü olsaydýn kaç gecedir

seni çöplüðe atanlara karþý kendini savunurdun.

Artýk senin büyük olduðuna inanmýyorum, dedi. 

Sonra da Muaz'ýn yanýna giderek: 
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– Evet oðlum, sen gerçekten haklýymýþsýn.
Bu putun kendisine bir faydasý yok ki bana
faydasý olsun. Ben yanlýþ yapýyormuþum. Ben
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de senin gibi Müslüman olmak istiyorum, di-
yerek Kelime-i Þehâdet getirdi ve müslüman
oldu. Bu duruma bütün aile çok sevindi. 
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KUTLU MÝSAFÝRLER
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Peygamberimiz her zaman yaptýðý gibi o
gün de evindeki yiyecekleri ihtiyacý olanlara
daðýtmýþtý. Müslüman öðrencilere, askerlere ve
yoksullara yardýmda bulunmuþtu. Geç saatlere
kadar misafirleriyle ilgilenmiþti. Misafirleri git-
tikten sonra bir süre ibadet etti. Daha sonra
karnýnýn çok acýktýðýný hissetti. 
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Yiyecek bir þeyler bulmak amacýyla evine
baktý. Fakat evde hiçbir þey kalmamýþtý. Gece-
nin yarýsý olmuþtu. O saatte nereden yiyecek
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bulacaktý? Ama açlýktan gözüne de uyku gir-

miyordu. 

Biraz uyuyabilseydi, açlýðýn verdiði acýdan

geçici de olsa kurtulabilirdi. Ama açlýk uyu-

masýna engel oluyordu. Artýk dayanacak gücü

kalmamýþtý. Bunun için dýþarý çýkýp yiyecek

bulmaya karar verdi. En yakýn arkadaþlarýndan

Ebu Bekir'in evine gidecekti. Belki onun evin-

de yiyecek bir þeyler vardýr, diye düþünüyordu. 

Eviden ayrýlýp yola çýktý. Tam o sýrada biri-

nin kendine doðru geldiðini gördü. Ortalýk ge-

cenin karanlýðýna bürünmüþtü. Ama Peygam-

berimiz bu geleni tanýmakta gecikmedi. Çün-

kü gelen yakýn arkadaþý Ebu Bekir'den baþkasý

deðildi. Sanki gecenin bu saatinde anlaþmýþ gi-

biydiler. 
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Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e selâm
verdi. Ardýndan da sordu: 
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– Ey Ebu Bekir! Gecenin bu vaktinde ne-
den dýþarý çýktýn?

– Açlýktan dolayý, ey Allah'ýn Rasulü. Gece
acýktým. Evde yiyecek bir þey bulamayýnca sen-
de bir þeyler vardýr, diye yanýna gelmeye karar
vermiþtim, dedi.  

Bunlarý söyledikten sonra Hazreti Ebu Be-
kir merakla Peygamber Efendimiz’e: 

– Ey Allah'ýn Rasulü, sen neden dýþarý çýk-
mýþtýn, diye sordu. 

Peygamber Efendimiz:
– Ben de senin gibi açlýktan dýþarý çýktým.

Ben de senin yanýna geliyordum, dedi. 
Bunlarý duyan Hazreti Ebu Bekir kendi derdi-

ni unutmuþtu. Hazreti Peygamber'in açlýðýný bir
an önce gidermek için ne yapabileceðini düþün-
meye baþladý. 

Bu sýrada bir karartýnýn kendilerine doðru
geldiðini gördüler. Uzun boylu birisi onlara doðru
yaklaþýyordu. Bu iri yapýlý adam Hazreti Ömer'di.
Karþýsýnda en yakýn iki dostunu görünce o da
þaþýrýp kalmýþtý. Selâmlaþtýlar. 
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Peygamber Efendimiz, Hazreti Ömer'e: 

– Niçin gece yarýsý dýþarý çýktýn, diye sordu. O

da, ayný cevabý verdi: 

– Açlýk... Ey Allah'ýn Resûlü, evimde yiyecek

bir þey bulamadým, dedi. 

Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir gibi evde-

ki yiyeceklerini muhtaçlara daðýtmýþtý. 

Açlýk gece yarýsý üç candan dostu sokakta bu-

luþturmuþtu. Birbirlerine ne yapacaklarýný sordu-

lar. Bir arkadaþlarýndan yiyecek bulmaya karar

verdiler. Ama bu kim olacaktý? Vakit bir hayli iler-

lemiþti. Gece yarýsý kimin kapýsýný çalacaklardý?  

Ne yapacaklarýný düþünürlerken Peygam-

ber Efendimiz'in aklýna Ebulheysem geldi. 

Peygamberimiz Ebulheysem'i çok seviyor-

du. Onun da kendisini çok sevdiðini biliyordu.

Gece yarýsý da olsa kapýsýný çalsa, Ebulheysem

asla rahatsýz olmazdý. Evi de çok uzakta deðil-

di.
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Peygamberimiz “Ebulheysem'in bahçesi

var. Belki bahçesinden hurma getirmiþtir.” di-

ye düþündü. 

Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek:

– Gelin Ebulheysem'e gidelim, dedi.
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Hazreti Ebu Bekir ve Ömer de Peygambe-
rimiz’in bu teklifini kabul ettiler. Sonra hep
birlikte yola koyuldular. 

Ebulheysem'in güzel bir bahçesi vardý. Her
sabah oðlu Heysem ile birlikte bahçeye gider-
lerdi. Giderlerken bahçeye koyunlarýný da
götürürlerdi. Babasý bahçede çalýþýrken Hey-
sem, hem koyunlarý otlatýr hem de taptaze
hurmalardan toplardý.  

Heysem henüz beþ altý yaþlarýnda, çok zeki
bir çocuktu. Babasý, Peygamberimizin ve arka-
daþlarýnýn yanýna giderken onu yanýndan hiç
ayýrmazdý. 

Ebulheysem ve oðlu Heysem o gün de bah-
çeye gitmiþler ve çalýþmýþlardý. Yorulduklarý
için erkenden yatmýþlardý. 

Onlar derin bir uykuya dalmýþken Peygam-
ber Efendimiz ve iki dostu evlerinin kapýsýna
kadar gelmiþlerdi. Vaktin çok ilerlediðinin far-
kýndaydýlar. Kapýya iyice yaklaþtýlar. Kapýyý
önce Hazreti Ömer çaldý. Ardýndan gür sesiyle:

– Ebulheysem, diye seslendi. Ebulheysem
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ve eþi, Hazreti Ömer'in sesini duymamýþlardý.
Fakat Heysem, bu sesi duymuþtu. Daha önce
çok kez duyduðu bu sesi tanýyordu. Hemen ya-
taðýndan fýrlayarak:

– Baba kalk, Hazreti Ömer geldi, dedi. Ba-
basý Heysem'in rüya gördüðünü zannetmiþti. 

– Uyu oðlum, bu vakitte Ömer buraya ne-
den gelsin, dedi. 

Babasýnýn sözlerini dinleyen Heysem örtü-
sünü üzerine çekerek uykuya daldý. Kapýnýn
açýlmadýðýný gören Peygamberimiz ve iki dostu
seslerini duyuramadýklarýný anladýlar. Bu kez
kapýyý Hazreti Ebu Bekir çalarak:

– Ebulheysem, diye seslendi. 
Ebulheysem ve eþi Hazreti Ebu Bekir'in se-

sini de duymamýþlardý. Ama Heysem bu sesi de
tanýyordu. Yataðýndan fýrlayarak:

– Baba kalk! Hazreti Ebu Bekir geldi, dedi.
Babasý yine Heysem'in rüya gördüðünü zan-
netmiþti. 

– Yat oðlum, gecenin yarýsýnda Ebu Bekir-
in ne iþi var burada, dedi ve Heysem'i yatýrarak
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üzerini örttü. 

Kapýnýn yine açýlmadýðýný gören Peygam-

berimiz bu kez kendisi seslenmeye karar verdi: 

– Ebulheysem, dedi. 

Çok sevdiði Peygamberimizin sesini duyan

Heysem artýk yataðýnda duramýyordu. Yata-

ðýndan hemen fýrlayarak kapýya doðru koþma-

ya baþladý. Bir yandan da babasýna:

– Baba kalk! Peygamberimiz geldi, O bura-

da diyordu. 

Babasý ne olduðunu tam anlayamamýþtý.

Heysem'in kapýya doðru koþtuðunu görünce o

da hemen kapýya yöneldi. 

Kapýyý açtýðýnda bir de ne görsün? Allah

Resulü ve iki dostu kapýda beklemiyorlar mý?

Ebulheysem heyecandan ne yapacaðýný þaþýr-

mýþtý. Hemen kapýyý sonuna kadar açarak bu

deðerli misafirleri evine buyur etti. Heysem ise

sevinçten uçacak gibiydi. 
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Peygamber Efendimiz, Ebulheysem'e aç ol-
duklarýný ve kendilerini doyuracak yiyeceðinin
olup olmadýðýný sordu. Bunun üzerine Ebul-
heysem  hemen avluya giderek bir koyun kes-
ti. Eþi, bu koyunun etinden piþirdi. Etleri sof-
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raya koydular. 

Heysem de o gün bahçeden topladýklarý

hurmalardan getirdi. Sofraya koyun sütü de

koydular. Sofra bir hayli güzelleþmiþti. Ama

onlar çok deðer verdikleri bu misafirlerine da-

ha çok þey ikram etmek istiyorlardý. 

Peygamberimiz ve yakýn iki dostu “Bismil-

lah!” diyerek yemeðe baþladýlar. Biraz yemek

yedikten sonra sofradan kalktýlar. Ebulhey-

sem'e, eþine ve küçük Heysem'e çok teþekkür

ettiler.

Peygamberimiz ve iki dostunun karný doy-

muþtu. Gece bu yaþananlara en çok sevinen ise

Heysem'di. Her zaman yanýna gitmek için can

attýðý Peygamberimiz onlarýn evlerine misafir

olmuþtu. 
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Heysem, “Eðer Peygamber Efendimiz’in ve
arkadaþlarýnýn seslerini duymasaydým, þimdi
onlarla birlikte oturuyor olamayacaktým.” diye
düþündü. 
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Sonra da babasýyla birlikte  bu kutlu insan-
larý evlerine gönderdiði için Allah'a þükrettiler.
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