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MUÞTULU HABER



Güneþ yavaþ yavaþ gözden kaybolurken,
Mekkeliler de iþlerinden evlerine dönüyorlardý.
Ticaretle uðraþan Osman da diðerleri gibi dük-
kânýný kapatmýþ evine gidiyordu. 

Bir hayli yorgundu. Eve girmek için kapýda
ayakkabýlarýný çýkarýrken, içeriden gelen taný-
dýk sesler duydu. Annesiyle teyzesi konuþuyor-
lardý. Teyzesinin:

1



– Ben kesinlikle doðru söylediðine inanýyo-
rum. Çünkü O çok dürüst bir insan, dediðini
duydu. 

Ama kimin hakkýnda konuþtuklarýný anla-
yamamýþtý. Dürüstlükten bahsettikleri için ti-
caretle uðraþan biriyle ilgili konuþtuklarýný  dü-
þündü.  

Osman, kapýyý açýp içeri girdiðinde anne-
siyle teyzesi konuþmalarýný bir anda kestiler.
Konuþmaya çok daldýklarý için Osman'ýn geldi-
ðini duymamýþlardý. Biraz telâþlý görünüyor-
lardý. Birbirlerinin gözüne baktýlar. Sanki Os-
man'dan bir þeyler saklýyorlardý. 

Osman, teyzesine hemen “Hoþ geldin.”
dedi ve elini öperek boynuna sarýldý. Teyzesini
çok seviyordu.

Onlarýn tam karþýsýna geçip oturdu. Sonra
da:

– Az önce kimden bahsediyordunuz, diye
sordu. 

2



Osman, eve girerken annesi ile teyzesi Haz-
reti Muhammed’in Peygamberliðini ilân ettiðini
konuþuyorlardý. Mekke’de yeni yeni yayýlan bu
habere insanlar çok deðiþik tepkiler veriyordu.
Bazý kimseler Hazreti Muhammed’in peygam-
ber olarak görevlendirilmesini çekemiyordu.
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Annesi ve teyzesi bu haberi Osman'ýn nasýl

karþýlayacaðýný bilemediklerinden, ona söyle-

mek istemediler.

Fakat Osman ýsrar etmeye baþlamýþtý. Ama

annesiyle teyzesi bir türlü onun sorusunu ce-

vaplamýyordu. Onlar sakladýkça Osman iyice

meraklandý. Israrlarýna devam etti. Sonunda

teyzesi dayanamayýp ne konuþtuklarýný anlat-

maya baþladý: 

– Muhammed, peygamber olarak görevlen-

dirildiðini söylüyormuþ. Biz de annenle O’nun

hakkýnda konuþuyorduk. Bize kýzarsýn diye sa-

na söylemek istemedik.

Osman:

– Olur mu teyzeciðim neden kýzacakmý-

þým? Bunu  ben de duydum. Kafam karma

karýþýk oldu. Çünkü O’nun bu zamana kadar

yalan söylediðine hiç þahit olmadým.

Teyzesi:
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– Muhammed'i uzun zamandýr tanýyoruz.
Çok güvenilir bir kimse olduðunu herkes bili-
yor. Bu yaþýna kadar þakacýktan olsun yalan
söylediðini duyan olmadý. Neden bu konuda
yalan söylesin ki? Hiç Allah adýna yalan konu-
þulur mu? Allah beni peygamber ilân etti denir
mi?

Osman:
– Doðru, O’nun dürüst ve asla yalan söyle-

meyen biri olduðunu hepimiz biliyoruz. Peki
baþka neler söylüyormuþ?

Teyzesi:
– Ýnsanlara iyilik yapmayý, anaya babaya

saygý göstermeyi tavsiye ediyormuþ. Yalan söy-
lemeyi, yetim hakký yemeyi yasaklýyormuþ.

Osman:
– Ama putlarýmýza ibadet etmeye, onlardan

yardým istemeye de karþý çýkýyormuþ.
Teyzesi:
– Bence o da doðru. Söylesene Osman can-

sýz putlarýn kendine bir faydasý var mý? Ýnsan-
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lara nasýl iyilik yapsýnlar. Hem biz onlarý kendi
ellerimizle yapmýyor muyuz? Üstelik kadýnlar-
dan da Müslüman olanlar varmýþ. Belki ben de
yakýnda gidip Müslümanlýðý kabul ettiðimi
Muhammed'e söylerim. Sen de iyice düþün,
araþtýr. Eðer kalbin O’nun doðru söylediðine
inanýyorsa, gidip O’na destek ol.

Bunlar konuþulurken vakit bir hayli ilerle-
miþti. Teyzesi evine gitmek için izin istedi. Os-
man ve annesi de onu uðurladýlar. 

Osman'ýn aklý bu konuþulanlar üzerine bir
hayli karýþmýþtý. Erkenden odasýna çekildi.
Kendi kendine: “Muhammed dürüst biri. Ya-
lan söylemez. Ama eðer O’nun söyledikleri
doðru ise biz bu zamana kadar boþ yere mi
putlara ibadet ettik.” diye düþünüyordu. Ak-
lýnda hep teyzesiyle konuþtuklarý vardý. Bir
türlü ne yapacaðýna karar veremiyordu. Vakit
oldukça ilerlemiþ olmasýna raðmen gözüne bir
türlü uyku girmemiþti. Uzun uzun düþündük-
ten sonra kendi kendine: 
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“En iyisi gidip Muhammed'in yakýn arka-
daþlarýndan biriyle konuþmak.” dedi. 

Ama kiminle konuþacaktý ki? Bir süre
düþündükten sonra onu da bulmuþtu. Tabi ki
Hazreti Muhammed'i en iyi tanýyan, O’nun en
yakýn dostu Hazreti Ebubekir'le konuþacaktý. 

Onunla hemen konuþmak istiyordu. Ama
gecenin yarýsý olmuþtu. Bu vakitte kimseyi ra-
hatsýz edemezdi. “Bir an önce sabah olsa da
Ebubekir'i bulup onunla konuþsam.” diye
düþündü.  

Uzun gecenin ardýndan güneþin ilk ýþýklarý
odasýna girmeye baþlamýþtý. Osman çok heye-
canlýydý. “Bugün hiç bir iþe gitmeyeceðim.
Sadece Ebubekir'i bulup onunla konuþacaðým.
diye düþünüyordu. 

Hazreti Ebubekir'le kimse görmeden ko-
nuþmalýydý. Çünkü bazý Mekkelilerin Peygam-
berimizi ve arkadaþlarýný izlediklerini biliyordu.
Evinden çýktý. Hazreti Ebubekir’in evine doðru
ilerlemeye baþladý. Bir yandan yürüyor, bir
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yandan da kendisini takip eden var mý diye et-
rafýna bakýyordu. Böylece kapýnýn önüne kadar
gelmiþti. Kapýyý çaldý. Ýçeriden Hazreti Ebube-
kir:

– Kim o, diye seslendi.
– Ben Osman!
Hazreti Ebubekir kapýyý açtý. 
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Osman'ý görmeyi beklemiyordu. Ona:
– Buyur Osman, ne istiyorsun, dedi. 
Osman:
– Seninle arkadaþýn Muhammed hakkýnda

konuþmak için geldim.
Hazreti Ebubekir, Peygamberimizin adýný

duyunca hemen heyecanlandý. Müþriklerin
Peygamberimize zarar verdiðinden endiþe du-
yarak:

– Yoksa O’na bir þey mi oldu, diye sordu.
– Hayýr, Muhammed'e bir zarar verildiðini

duymadým. Ben seninle O’nun insanlarý davet
ettiði din üzerine konuþmak istiyorum, deyin-
ce Hazreti Ebubekir etrafýna baktý. Müþriklerin
onlarý duymasýndan çekiniyordu. Osman'ý içeri
davet etti.

Osman, Hazreti Ebubekir'e kafasýna takýlan
bütün sorularý tek tek sordu. Hazreti Ebubekir
de bütün sorularý cevapladý. Anlatýlanlar Os-
man’a çok mantýklý geliyordu. 
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Konuþmaya iyice dalmýþlardý ki kapý çalýnma-

ya baþladý. Hazreti Ebubekir Osman'dan izin is-

teyerek kapýyý açmaya gitti. Biraz sonra te-

bessüm ederek geri döndü. 

Osman: 

– Kim gelmiþ, diye soracaktý ki Hazreti

Ebubekir'in ardýndan Peygamberimiz odaya

girdi. 

Selâm verdi. Hazreti Ebubekir'le konuþtuk-

tan sonra Müslüman olmaya karar veren Os-

man, Peygamberimizin geldiðini görünce çok

sevindi. Müslüman olmak için vakit kaybet-

mek istemiyordu. Peygamberimiz:

– Seni Allah'tan baþka ilâh olmadýðýna

inanmaya ve benim peygamber olduðumu ka-

bul etmeye davet ediyorum, dedi. Sonra da ona

kelime-i þehadeti öðretti. 

Osman ayaða kalktý. Peygamberimizin elini

sýktý, boynuna sarýldý. 

10



– Eþhedü en lâ ilâhe illâllah ve eþhedü enne
Muhammeden abdühü ve resûlühü, diyerek
Müslüman oldu. 

Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir buna
çok sevindiler. Osman, Peygamberimize her
zaman yanýnda olup destek olacaðýna dair söz
verdi. Ardýndan da izin isteyerek oradan
ayrýldý. 

Hazreti Osman yolda giderken çok sevinç-
liydi. Ýçinde büyük bir huzur hissediyordu.
Hýzlý adýmlarla ilerleyerek teyzesinin evinin
önüne geldi. Teyzesine bu müjdeli haberi bir an
önce vermek istiyordu. Kapýyý çaldý. Evde olan
teyzesi hemen kapýyý açtý. Teyzesi onu uzun za-
mandýr böyle sevinçli ve heyacanlý görmemiþti.
“Ne oldu?” diye soramadan Hazreti Osman
teyzesinin boynuna sarýldý ve: 

– Allah resulünün yanýndan geliyorum.
Müslümanlýðý kabul ettim ve O’na destek ola-
caðýma dair söz verdim, dedi. 
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Teyzesi bu habere çok sevinmiþti. Onlar bu
þekilde konuþurlarken Hazreti Osman'ýn am-
casý da oradan geçiyordu. Onlarýn konuþma-
larýnýn hepsini duymuþtu.

Hazreti Osman'ýn amcasý Peygamberimizi
sevmiyordu. Yeðeninin Müslüman olduðunu
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duyunca çok kýzdý. Oradan hemen uzaklaþtý ve

yanýnda birkaç kiþiyle beraber geri geldi. Haz-

reti Osman'ý yakalayarak bir direðe baðladýlar.

Sonra da kýrbaçla ona vurmaya baþladýlar. Bir

yandan da:

– Muhammed'in dininden vazgeçeceksin.

Putlarýmýza ibadet edeceksin, diyorlardý. 

Hazreti Osman ise: 

– Hayýr ben Müslüman oldum. Bundan

sonra sadece Allah'a ibadet edeceðim. Asla

bundan vazgeçmeyeceðim, diye baðýrýyordu. 

Amcasý ne kadar uðraþtýysa da yeðenini vaz-

geçiremedi. O’nun iplerini çözdürdü ve serbest

býraktý. Osman yeni Müslüman olmuþtu. Fakat

hemen o gün iþkence görmüþtü. Yine de o, Pey-

gamberimizi tanýdýðý ve Müslüman olduðu için

çok mutluydu. Ne olursa olsun dininden vaz-

geçmeyecekti. 
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Medine þehri en hareketli günlerini yaþýyor-
du. Medine'ye Mekke'den hicret baþlamýþtý. 

Müslümanlarýn hayatlarý Mekke'deki müþ-
riklerin iþkenceleri ve baskýlarý yüzünden  iyice
zorlaþmýþtý. Bunun için Peygamber Efendimiz-
den izin alan Müslümanlar birer ikiþer Medi-
ne'ye göç ediyorlardý. Müslümanlar bu zorlu
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yolculuða çýkarlarken bütün mallarýný, eþya-
larýný Mekke'de býrakýyorlardý.

Bütün Müslümanlar Medine'ye hicret ettik-
ten sonra Peygamber Efendimiz de en yakýn ar-
kadaþý Hazreti Ebubekir’le birlikte Medine'ye
gelmiþti. Medine'deki Müslümanlar onlarýn ge-
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liþini büyük bir sevinçle karþýlamýþlardý. Her-
kes sokaklara dökülmüþ, ilâhîler söylemiþti. 

Peygamber Efendimiz Medine’de ilk olarak
Mekkeli Müslümanlarla Medineli Müslüman-
larýn birbiriyle kardeþ olduðunu ilân etti.

Medinelilere ensar, Mekke’den hicret edip
gelenlere de muhacir deniyordu. Muhacir,
“hicret eden” ensar da “yardým edenler” de-
mekti. Ensardan her biri, bir muhacir kardeþi-
ni evinde misafir edecekti. 

Ensar, muhacir kardeþlerine her türlü yar-
dýmý yapýyordu. Yiyeceklerini, evlerini, her þey-
lerini onlarla paylaþýyorlardý. Muhacirler çok se-
vinçliydi. Hem müþriklerin iþkencelerinden
kurtulmuþlardý hem de kendilerine her türlü
iyiliði yapan ensar kardeþleriyle tanýþmýþlardý.

Kýsa bir süre sonra Medine'nin sokaklarýnda
yeni evler görülmeye baþladý. Muhacirler, Me-
dine'de kendileri için evler yapmaya baþla-
mýþlardý. Evlerini yapanlar bir yandan kendile-
ri için iþ arýyordu. Bazýlarý ensarla beraber tar-
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lalarda ve hurma bahçelerinde çalýþýyordu. Ba-
zýlarý da Medine'nin pazarýnda satýcýlýk, ha-
mallýk yapýyordu.

Muhacirler, Medine'ye iyice alýþmýþlardý.
Artýk onlar da Medineli gibi olmuþlardý. Ço-
cuklar da yeni arkadaþlar bulmuþlardý. Herkes
bu yeni þehre tamamen yerleþmiþ gibiydi. An-
cak muhacirlerin hepsini çok zor durumda bý-
rakan bir problem vardý: Susuzluk. 

Muhacirler, Mekke'deyken tadý çok güzel
olan Zemzem suyunu içiyorlardý. Ama Medi-
ne'nin sularýnýn tadý güzel deðildi. Bu sebeple
bu suya alýþmak çok zordu. Suyu ilk defa içen-
ler, çok susuz olsalar da birkaç yudumdan faz-
la içemiyordu. Sýcak yaz günlerinde de su içme-
den yaþamak mümkün deðildi. 

Bu durumdan en çok etkilenenler çocuk-
lardý. Sokaklarda birbirleriyle koþup oynayan
çocuklar çok susuyorlar ama Medine’nin suyun-
dan birkaç yudumdan fazla içemiyorlardý. Sýcak
yaz günleri bu zorlukla geçiyordu. 
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Aslýnda Medine'de tadý güzel olan su yok
deðildi. Ensardan birinin evinin bahçesinde su-
yunun tadý güzel olan bir kuyu vardý. Evin sa-
hibi uzun çabalar sonucunda bu kuyuyu kazýp,
suyu çýkarmýþtý. 

Baþka bir geliri olmadýðý için de suyu insan-
lara parayla veriyordu. Parasý olup tatlý su iç-
mek isteyenler bu bahçeye geliyorlardý. 
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Mekke'den gelirken yanýnda parasýný geti-
rebilmiþ olan Müslümanlar bu sudan alýp içebi-
liyorlardý. Ama birçok Müslüman Mekke'den
gelirken yanýnda çok para getirememiþti. Bu-
nun için pek az kimse buradan su alabiliyordu.
Medineliler de misafirlerini zor durumda bý-
rakmamak için kuyudan su satýn alýyorlar ve
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bu suyu kendileri içmeden onlara ikram edi-
yorlardý. Ama bunu her zaman yapamýyorlardý.
Çünkü onlarýn da birçoðu zengin deðildi. 

Peygamber Efendimiz, hem ensarla hem de
muhacirlerle hemen her gün namazlardan son-
ra mescitte oturur, sohbet ederdi. Onlara Ýslâm
dinini anlatýrdý. Onlar da Peygamber Efendi-
mize bilmediklerini sorarlar, dertlerini an-
latýrlardý. 

Yine bir gün Peygamber Efendimiz arka-
daþlarýyla sohbet ediyordu. Her zaman yaptýðý
gibi herkesin ihtiyacýný, sýkýntýsýný sordu. Mu-
hacirlerden biri ayaða kalktý: 

– Ey Allah'ýn Resûlü! Allah'a þükürler ol-
sun, burada rahatýmýz çok iyi. Ýþkencelerden
kurtulduk. Bizi misafir eden ensar kardeþleri-
miz çok yardým severler. Her þeylerini bizimle
paylaþýyorlar, dedi. Sonra sözlerine devam etti:

– Her þeyden memnunuz. Ama buranýn
suyuna bir türlü alýþamadýk. 

Baþka biri söz istedi: 
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– Bir kuyudan güzel bir su çýkýyor. Ancak

kuyunun sahibi suyu parayla satýyor. Paramýz

varken oradan su alýyorduk. Ama artýk Mekke-

den gelirken getirdiðimiz paralar da bitti. O

yüzden su alamýyoruz. 

Bir baþkasý da söze karýþtý:

– Biz büyükler dayanmaya çalýþýyoruz.

Ama çocuklarýmýz çok zorlanýyorlar. Onlar o

kuyunun suyundan baþkasýný içemiyorlar.

Peygamberimiz, arkadaþlarýný dinledikten

sonra bir süre düþündü. O, hiçbir Müslüman'ýn

üzülmesini, acý çekmesini istemezdi. Arkadaþ-

larýnýn yaþadýðý zorluklarý çok iyi biliyordu.

Kendisi de onlar gibi Mekke'den yeni gelmiþti.

Eskiden olduðu gibi ticaret yapamýyordu.

Onun için kendisinin de çok parasý yoktu. Eðer

olsa idi hiç düþünmeden gider kuyuyu Müs-

lümanlar için satýn alýrdý. Sonra da Müslüman-

lar hiç para ödemeden kuyudan su içebilirlerdi.
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Sonunda Peygamberimiz gidip kuyu sahi-
biyle görüþmeye karar verdi. Kuyunun yanýna
vardýðýnda sahibi kuyudan su çekiyordu. Bir
hayli yorgun görünen adam, Peygamber Efen-
dimizi görünce elindeki kovayý býrakýp hemen
karþýlamaya koþtu.
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Peygamberimiz ona selâm verdi. Adam çok
sevinçliydi:

– Hoþ geldiniz Yâ Resûlallah, dedi.
Peygamber Efendimiz ona Muhacirlerin

çektiði sýkýntýyý anlattý ve sonunda:
– Eðer bu kuyuyu Müslümanlarýn kullan-

masý için verirsen Allah cennette seni ödüllen-
direcektir, dedi. 

Adam birden þaþýrdý. Karþýsýnda dünyanýn
en sevgili insaný Peygamber Efendimiz vardý.
O’nun istediði bir þeyi yerine getirmek için
canýný verirdi.  Peygamberimiz ondan kuyusu-
nu istiyordu. Baþýný önüne eðdi. 

“Ah bir zengin olsaydým!” diye düþündü.
Zengin olsaydý kuyuyu hiç düþünmeden verir-
di. Ama eðer kuyudan kazandýðý para olmazsa
çocuklarý ve eþi aç kalýrdý. Çünkü kendisinin bu
kuyudan baþka hiçbir gelir kaynaðý yoktu. Ne
tarlasý ne de bahçesi vardý. Baþýný yavaþ yavaþ
kaldýrdý:
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– Ey Allah'ýn Resûlü! Kardeþlerimin duru-
muna ben de çok üzülüyorum. Ama benim
bundan baþka hiç bir malým mülküm yok. Bu-
radan kazandýðým parayla ailemi geçindiriyo-
rum. Çocuklarýmý buradan kazandýðým paray-
la doyuruyorum, dedi. Biraz durdu. Sonra  söz-
lerine devam etti:
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– Bana düþünmem için biraz zaman ver yâ
Resûlallah.

Bu sözleri dinleyen Peygamber Efendimiz
adama hak verdi ve oradan ayrýldý.

Günler geçiyor, su sýkýntýsý gittikçe artýyor-
du. Peygamber Efendimizin en yakýn arkadaþ-
larýndan olan Hazreti Osman da bu duruma
çok üzülüyordu. 

Mekke'de iken çok zengin olan Hazreti Os-
man o zamanlar Müslümanlarýn her türlü sý-
kýntýsýný hiç düþünmeden çözüyordu. Sürülerle
develeri, kervanlar dolusu malý vardý. Ancak
Mekke'den Medine'ye hicret ederken bütün
tarlalarýný, bahçelerini, mallarýný orada býrak-
mýþtý. O da diðerleri gibi yanýnda sadece bir
miktar para getirmiþti. 

O parayý da hem kendisi hem de diðer
Müslüman kardeþleri için harcýyordu. Bunun
için parasý giderek azalýyordu. 

Ama Mekkeli kardeþlerinin problemlerine
çözüm bulmadan da rahat edemiyordu. Yattý-
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ðýnda gözlerine uyku girmiyordu. Aklýnda de-
vamlý su problemi vardý. 

Yine bir sabah düþünceli düþünceli evden
ayrýldý. Doðruca Peygamberimizi bulmaya
gitti.

Evine gidip kapýsýný çaldý. Peygamberimiz
evinden ayrýlmýþtý. Hazreti Osman mescide git-
meye karar verdi.

Çünkü Peygamberimiz evde yoksa genellik-
le mescitte olurdu. Hazreti Osman mescide
gittiðinde bir grup arkadaþýný sohbet ederken
buldu. Onlara selâm verdikten sonra:

– Peygamberimiz nerede, diye sordu.
Arkadaþlarý Peygamber Efendimizin kuyu

sahibiyle ikinci kez konuþmaya gittiðini söy-
lediler.

Hazreti Osman, Peygamber Efendimizin
de su meselesini çok dert ettiðini anlayýnca
iyice üzüldü.

Hazreti Osman, her þeye dayanýrdý ama
Peygamberimizin üzülmesine asla dayanamaz-
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dý.  Evine geldi ve bütün parasýný yanýna alarak
çýktý. Doðruca kuyunun olduðu bahçeye gitti.
Kuyunun sahibini kuyunun baþýnda buldu.
Ona selâm verdi:

– Kolay gelsin! Duyduðum kadarýyla Pey-
gamber Efendimiz senin yanýna gelmiþ.

Adam, Hazreti Osman'ý tanýyordu:
– Evet ya Osman, az önce buradaydý, dedi.
– Peygamberimiz senden ne istedi?
– Kuyuyu Müslümanlara vermemi istedi.

Bunu yaparsam Allah’ýn cennette beni ödül-
lendireceðini söyledi.

– Peki sen ne cevap verdin? 
– Ailemi geçindirmek için baþka gelirim ol-

madýðýndan teklifini düþünmem için bana za-
man vermesini istedim. 

Bunun üzerine Hazreti Osman:
– Peki kuyunu satar mýsýn, diye sordu.
– Evet. Eðer deðerini veren olursa satarým. 
– Bu kuyuya ne kadar para istersin?
– Otuz beþ bin dirhem.
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– Peki, ben bu parayý sana verirsem kuyunu
bana satar mýsýn?

– Elbette ey Osman, satarým tabi.
Hazreti Osman yanýnda getirdiði bütün pa-

rayý saydý. Paranýn tamamý otuz beþ bin dir-
hemdi. Adama uzattý:

– Al sana otuz beþ bin dirhem.
Adam biraz þaþkýndý. Bu iþin bu kadar ça-

buk olacaðýný beklemiyordu. Parayý aldý:
– Al Osman, kuyu artýk senindir, dedi. 
Hazreti Osman'ýn baþka parasý kalmamýþtý.

Ama o bunu düþünmedi bile. Kuyunun yanýn-
dan hýzla ayrýlarak Peygamber Efendimizi ara-
maya baþladý. 

Nihayet O’nun yerini öðrendi. Peygamberi-
miz, arkadaþlarýyla birlikte, ev yapan bir Müs-
lümana yardým ediyordu. Hýzlý adýmlarla onla-
rýn olduðu yere doðru yürümeye baþladý. 

Hazreti Osman'ýn hýzlý adýmlarla geldiðini
gören arkadaþlarý telâþlanmýþlardý. Peygambe-
rimizin yanýna yaklaþan Hazreti Osman, önce
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onlara selâm verdi. Sonra Peygamber Efendi-
mize döndü:

– Yâ Resûlallah! Duydum ki su kuyusunu
Müslümanlara hediye edene cennette mükâfat
verileceðini söylemiþsiniz. Acaba bu  hâlâ  ge-
çerli mi?
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Peygamber Efendimiz:
– Evet,  dedi.
– O hâlde su kuyusunu kardeþlerimiz istedik-

leri gibi para vermeden kullansýnlar. Çünkü ben
orayý satýn aldým. Bugünden itibaren de bütün
Müslümanlara hediye ediyorum, dedi. 

Bu sözü duyan Peygamberimiz ve sahabeleri
çok duygulanmýþ ve aðlamaya baþlamýþlardý.

Haber kýsa sürede bütün Medine'ye yayýldý.
Herkes olan biteni sevinçle birbirine anlatýyordu. 
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– Bugün de yaðmadý.

– Evet, maalesef bugün de yaðmadý. 

Ýnsanlar her gün böyle sözler söylüyorlardý.

Günler geceler birbirini kovalamýþ, uzun zaman

geçmiþti. Ancak Medine topraklarýna aylardýr bir

damla bile yaðmur düþmemiþti. Bu yüzden insan-

larý bir hüzün sarmýþtý.

33



Her gün evlerinden çýkýp gözlerini gökyüzüne
dikiyor, akþama kadar bekliyorlardý. Bazý günler
gökte küçük siyah bulutlar görüyorlar ve heye-
canlanarak:

– Galiba bugün yaðmur yaðacak, diye sevini-
yorlardý. 

Fakat o bulutlar da azýcýk yaðmur ya býraký-
yor ya býrakmýyordu. Ýnsanlar yine umutsuz bir
þekilde evlerine dönüyorlardý.
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Medine'nin bahçelerindeki bitkiler sararmýþ
tarlalardaki buðdaylar ise baþaklarýný çýkarama-
dan kurumuþtu. 

Bu kuraklýk ortamýnda çocuklarýn bile neþesi
kaçmýþtý. Çünkü anne ve babalarýný üzgün gö-
rünce onlar da üzülüyorlardý. Eskiden bol bol ye-
dikleri yiyecekler artýk oldukça azalmýþtý. Üzerin-
de oyunlar oynadýklarý çimenler, artýk yeþillikleri-
ni kaybetmiþ, sararýp kurumuþtu. 
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Hayvanlar da bu durumdan insanlar kadar et-

kilenmiþlerdi. Yemyeþil otlardan yiyemiyor, her is-

tedikleri zaman su bulamýyorlardý. Kuzular da

artýk eskisi gibi koþmuyordu. Çocuklar gibi on-

larýn da neþesi kaçmýþtý.

Ýnsanlar sadece karýnlarýný doyurabilmek için

uðraþýyordu. Herkes zor durumda olmasýna rað-

men insanlar kendilerinden daha zor durumda

olanlara yardýmcý olmaya çalýþýyordu. Yiyecek ek-

meði olanlar ekmeðini, buðdayý olanlar buðdayýný

diðer insanlarla paylaþýyordu. 

Ýþte bu kýtlýk döneminde Hazreti Ebubekir ha-

lifeydi. Devlet baþkaný olarak halkýnýn sýkýntýlarýný

yakýndan biliyor, bu sýkýntýlara çözüm bulmaya

çalýþýyordu. Ýnsanlara elinden geldiðince yardým

ediyordu. 

Ama yaðmur yaðmadýðý için buðdaylar büyü-

memiþti. Devletin ambarlarý da boþalmýþtý. Tüc-

carlardaki buðday miktarý her geçen gün daha da

azaldýðý için buðday fiyatlarý durmadan artýyordu. 
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Ýnsanlar sýkýntý içinde hayatlarýný sürdürürken

bu durumdan faydalanmak isteyenler de vardý. 

Bazý fýrsatçý tüccarlar ellerindeki buðdaylarý

satmýyor, buðday fiyatlarýnýn daha çok artmasýný

bekliyorlardý. Böylelikle daha çok kâr elde etmek

istiyorlardý. Þehre bir yerden buðday gelecekse, bu

tüccarlar hemen o buðdayý satýn alýyor ve halka

yüksek fiyatla satýyorlardý. Çünkü onlar Müslü-

man deðillerdi. 
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Kendilerine:

– Görmüyor musunuz? Ýnsanlar zor durum-

dayken buðdayý neden pahalý fiyata satýyorsunuz,

diye soranlara kurnazca:

– Ne yapalým biz de pahalý aldýk, diye cevap

veriyorlardý.

Günler geceler birbirini kovalýyor, kuraklýk

uzadýkça uzuyordu. Havanýn sýcaklýðýna yürekler-

deki sýkýntý da ekleniyordu. Her yeni günde açlýk

tehlikesi daha da artýyordu. 

Ancak günlerden bir gün Medine'nin sokak-

larýnda sevinçli bir haber duyuldu. Herkes birbirine:

– Duydun mu Þam'dan Osman'ýn buðday

yüklü kervaný geliyormuþ. Belki Osman bize buð-

dayý ucuza satar. Böylece biraz olsun rahatlarýz,

diyordu.

Bu haber kýsa sürede Medine'ye yayýlmýþtý.

Tüccarlar da Hazreti Osman'ýn buðday yüklü ker-

vanýyla geleceðini duymuþlardý.
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Hazreti Osman'ýn kervanýyla gelecek buðday-

lar elbette ucuza satýlacaktý. Çünkü Hazreti Os-

man insanlar ne zaman böyle zor durumda kalsa

onlarýn yardýmýna koþuyordu. Bu durumda kendi

mallarýný yüksek fiyatla satamayacaklarýný düþü-

nen   tüccarlar, bir araya gelerek bir plân yapma-

ya baþladýlar. 

Ýçlerinden biri söz alarak:

– Arkadaþlar, Osman buðdayý Medine'de ucu-

za satarsa bizim kârýmýz azalýr. Buna karþý bir

hamle yapmalýyýz, dedi.

Bir baþkasý:

– Ýyi de ne yapacaðýz?

Ýlk konuþan daha önceden düþündüðü plâný

söyledi:

– Medine'ye gelmeden Osman'ýn kervanýný

yolda karþýlayalým. Onunla anlaþýp tüm buðday-

larýný biz alalým. 
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Bir diðeri:

– Evet, ben anladým. Osman kaç para istiyor-

sa verip buðdayýný alalým. Sonra da ayný buðdayý

biz daha pahalý satalým. Ýnsanlar aç kalmamak için

mecburen bizim söylediðimiz fiyatý kabul edecek-

lerdir, dedi. 

Bu sözler toplantýya katýlanlarýn kafasýna yat-

mýþtý. Vakit kaybetmemek için hemen hazýrlandý-
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lar ve atlarýna binip yola koyuldular. Buðday yük-
lü develer Medine'ye girmeden ve kimse olaný bi-
teni anlamadan buðdaylarý satýn almak istiyor-
lardý. Yolda giderken hepsi de buðdaylardan kaza-
nacaðý parayý düþünüyordu.

Bir hayli yol aldýktan sonra kervanlarýn geçti-
ði yola vardýlar. Bir süre bekledikten sonra da bi-
raz uzakta bir kervanýn kendilerine yaklaþtýðýný
fark ettiler. Ýçlerinden biri:

– Ýþte geliyorlar, dedi.
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Bir baþkasý da:
– Durun bakalým, acele etmeyin. Az bekleyin,

dedi.
Kervan biraz daha yaklaþýnca bu kervanýn

Hazreti Osman'ýn kervaný olduðundan emin oldu-
lar. Ýçlerini gizli bir sevinç kaplamýþtý. “Tam za-
manýnda gelmiþiz.” diye düþündüler. 

Kervan kendilerine bir hayli yaklaþýnca yola
çýktýlar ve el kol iþaretleriyle kervaný durdurdular.
Hazreti Osman kervanýn ön tarafýndaydý. Tüccar-
lar hemen onun yanýna yaklaþtýlar. Hazreti Osman
bir hayli þaþýrmýþtý. Bu tüccarlarýn kendisini ve ker-
vanýný neden durdurduklarýný merak ediyordu.

Tüccarlardan biri selâm verdikten sonra söze
baþladý:

– Ey Osman nereden geliyorsunuz, diye sordu.
– Þam'dan geliyoruz.
– Epey ticaret yapmýþsýn. Develerin ne taþýyor

böyle?
– Buðday getiriyorum.
Bir diðer tüccar sabýrsýzca söze karýþtý.
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– Ey Osman! Buðdaylarýný biz almak istiyo-
ruz. Sen daha fazla yorulma. Hemen burada anla-
þalým. Buðdayýný bize sat ve onlarý Medine'ye biz
götürelim, dedi.

Hazreti Osman:
– Hayýr, buðdayýmý size satmayý düþünmüyo-

rum, dedi.
Bir baþka tüccar:
– Ne kadar fiyat istiyorsan söyle. Biz sana iste-

diðin parayý veririz, dedi. 
Sonra da çok yüksek bir fiyat teklif etti. Nasýl

olsa ne kadar pahalý alýrlarsa alsýnlar yüksek kârla
satacaklardý. 

Fakat Hazreti Osman kararlýydý:
– Hayýr, ben buðdayýmý size satmak istemiyo-

rum. Çünkü daha fazla veren var, dedi. 
Gözlerini para hýrsý bürümüþ bu adamlar þaþýr-

mýþlardý. Kazanacaklarý paralarýn birden uçup gi-
deceðini düþününce ýsrarlarýna devam ettiler. Her
seferinde daha fazla fiyat verdiler. Ama Hazreti
Osman’ýn cevabý hep ayný oldu: 
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– Daha fazla veren var.

Bu cevap onlarý çýldýrtmaya yetmiþti. Bunun

üzerine onu ikna edemeyeceklerini anlayýnca ker-

vanýn yolunu açtýlar. 

Kervan uzaklaþýrken kendi aralarýnda konuþ-

maya baþladýlar:

– Osman da bizim gibi çok kâr etmek istiyor

galiba. Baksanýza ne kadar para verdiysek yine de

buðdayýný satmadý. 

– Tabi o da halkýn zor durumda olduðunu bi-

liyor. Nasýl olsa gelip benden buðday alacaklar di-

ye düþünüyordur herhâlde.

Ýþler plânladýklarý gibi gitmemiþti. Ne yapa-

caklarýný düþünüp dururlarken içlerinden biri he-

yecanla atýldý:

– Gidip Osman'ý halifeye þikâyet edelim. O za-

man belki buðdayý satmaya razý olur. 

– Þikâyet mi edelim? Ne diye?

– Osman'ýn elindeki buðdayý saklayarak deðe-

rinin çok üstünde satmaya çalýþtýðýný söyleyelim. 
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Bu fikri diðerleri de beðenmiþti. Hep birlikte
halifeye gitmek üzere yola çýktýlar. Halife Hazreti
Ebubekir yanýna gelenlerin telâþlý hâllerini gö-
rünce:

– Ne oldu, bir isteðiniz mi var, diye sordu.
Ýçlerinden en kurnazý söz aldý:
– Efendim biz ticaretle uðraþýyoruz. Mallarý

toptan alýr küçük parçalar hâlinde satarýz. Böyle-
ce geçimimizi saðlarýz. Osman'ýn Þam'dan çok
buðday getirdiðini duyduk. Gidip ondan buðday
almak istedik ama o bize satmadý, dedi.

Hazreti Ebubekir:
– Neden satmýyormuþ, diye sordu.
Kurnaz adam tam istediði fýrsatý bulmuþtu:
– Biliyorsunuz efendim, kýtlýk baþladýktan

sonra buðday fiyatlarý gün geçtikçe artýyor. Os-
man'ýn buðday fiyatlarýnýn daha da yükselmesini
beklediðini zannediyoruz. Niyeti çok büyük para-
lar kazanmak anlaþýlan. Fakat siz Müslümanlarýn
halifesi olarak bu durumu engellemelisiniz. Hal-
kýnýz periþan durumdayken bir kiþinin elindeki
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buðdayý daha fazla paraya satmak için saklamasýný

engellemelisiniz.

Bu sözleri dinleyen Hazreti Ebubekir:

– Benim tanýdýðým Osman böyle bir þey yapmaz,
dedi.
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Tüccarlar hemen atýldýlar:

– Efendim, isterseniz Osman'ýn yanýna birlikte

gidip konuþalým. Belki siz onu ikna edebilirsiniz,

dediler.

Hazreti Ebubekir:

– Tamam ben de sizinle geleyim. Durumu bir

de Osman'a sormak isterim, dedi.

Tüccarlar halifeyi de yanlarýna alarak Hazreti

Osman'ýn yanýna gitmek için yola düþtüler. Bu

arada Osman da kervanýyla birlikte Medine'ye gir-

miþti. Yoldan geçen insanlar bir kenara çekilmiþ

develerin geçiþlerini seyrediyorlardý.

Halife Ebubekir ve tüccarlar, Hazreti Os-

man'ýn yanýna yaklaþýp selâm verdiler. Hazreti

Osman da onlarýn selâmýný aldý ve Hazreti

Ebubekir ile kucaklaþtý. Halifenin de tüccarlarla

birlikte geldiðini gören Hazreti Osman, durumu

fark etmiþti. Bu kötü niyetli adamlarýn kendisini

Hazreti Ebubekir'e þikâyet ettiklerini anlamýþtý.

Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman'a:
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– Ey Osman, insanlarýn sýkýntýsýný biliyorsun.

Uzun zamandýr kuraklýk çekiyoruz. Bu tüccarlar

gelip senden buðdayýný almak istemiþler, ama sen

satmamýþsýn. Bu tüccarlar, senin müþterilerin. Hem
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sen her zaman baþka ülkelerden getirdiðin mallarý

bunlara satardýn. Bu kiþiler ne kadar para istiyorsan

vermeye hazýr olduðu hâlde buðdayýný neden sat-

madýn?

Hazreti Osman biraz durdu ve:

– Evet, ey Ebubekir! Ben de bu þehirde yaþýyo-

rum ve insanlarýn hâlini çok iyi biliyorum. Ýþte

buðdayý da bu yüzden satmýyorum, dedi.
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Halife Hazreti Ebubekir ve tüccarlar þaþýr-
mýþlardý. Hazreti Ebubekir sordu:

– Ne demek istiyorsun Ey Osman? Yoksa buð-
dayý elinde tutarak daha pahalýya mý satmak isti-
yorsun?

Hazreti Osman tebessüm ederek sözlerine de-
vam etti:

– Satmýyorum. Çünkü belki de insanlarýn
buðday alacak paralarý bile kalmadý. Bunun için
Þam'dan getirdiðim buðdayý yarýn ücretsiz olarak
halka daðýtmak istiyorum. Ayrýca benim gerçek
müþterilerim bu zengin ve hýrslý tüccarlar deðil,
çaresizlik içinde kývranan insanlardýr. Bu buðday-
lara daha fazla fiyat veren Allah’týr. Ben Allah için
onlarýn hepsini bedava daðýtacaðým. 

Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman'ýn gerçek
niyetini anlamýþtý:

– Evet Osman. Ben de senin yanlýþ bir þey yap-
mayacaðýný düþünmüþtüm zaten, dedi.

Hazreti Osman ertesi gün gerçekten de söyle-
diði gibi yaptý. Zaten o, bu terbiyeyi Peygamber
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Efendimizden görmüþtü. Ýhtiyacý olanlara haber

göndererek tonlarca buðdayý bedava daðýttý. 

Ýnsanlar sevinç içinde ihtiyaçlarýný giderdiler.

Hazreti Osman için bu durum para kazanmaktan
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çok çok daha güzeldi. Ýnsanlarýn mutlu olduk-
larýný gördükçe kendisi de mutlu oluyordu.
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