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GERÇEK SEVÝNÇ



Peygamber Efendimizin amcasý Hamza sa-
bahýn erken saatlerinde avlanmaya çýkmýþtý.
Sýrtýnda ok atmak için kullandýðý yayý, belinde
de keskin kýlýcý vardý. Hava iyice ýsýnýncaya ka-
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dar çölde av peþinde dolaþmýþ, hava ýsýnýnca da
Mekke'ye dönmeye karar vermiþti. 

Hamza çok cesur ve güçlü bir insandý. Ka-
ranlýk gecelerde bile tek baþýna ava çýkardý.
Korkunç çöl aslanlarýnýn dolaþtýðý yerlerde hiç
korkmadan dolaþýrdý. Çok güçlü ve cesur oldu-
ðu için çevresindeki insanlar da ondan çekinir-
ler, ona saygý duyarlardý.  

Mekke þehri çok sýcak günlerinden birini
yaþýyordu. Sýcaktan bunalan insanlar evlerine
ve aðaçlarýn gölgelerine çekilmiþlerdi. 

O sýrada Hamza da atýyla Mekke'ye doðru
ilerliyordu. Hava sýcak olduðu için atýný yavaþ
sürüyordu. Hamza etrafýna bakarken aklýndan
çeþit çeþit düþünceler geçiyordu. Son günlerde
aklýnda sürekli Peygamber Efendimizin sözleri
vardý. 

Ýkisi zaman zaman bir araya gelir uzun
uzun konuþurlardý. Peygamber Efendimiz ona
Ýslâm dinini anlatmýþtý. Ama Hamza henüz
Müslüman olmamýþtý. 
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Bununla beraber Peygamberimizi çok sevi-
yordu. O'nun sözlerine ve fikirlerine çok deðer
veriyordu. 

Peygamber Efendimiz bir gün Hamza'ya
bütün insanlarý, hayvanlarý, daðlarý, denizleri
yaratan biri olduðunu anlatmýþtý. Bütün bun-
larýn kendiliðinden var olamayacaðýný söyle-
miþti. Ýnsanlarýn taptýðý putlarýn faydasýz oldu-
ðunu uzun uzun anlatmýþtý. 

Hamza o gün avdan dönerken iþte bunlarý
düþünüyordu. Bir yandan düþünüyor bir yan-
dan da Mekke'nin etrafýndaki daðlara, tepelere
bakýyordu. Sonra baþýný uçsuz bucaksýz gökyü-
züne kaldýrýyor güneþi seyrediyordu. 

Sonra aklýna tahtadan ve taþtan yapýlmýþ
putlar geliyordu. Bu düþünceler içinde dalgýn
dalgýn ilerlerken atýnýn onu Mekke'nin kenar
mahallelerine kadar getirdiðini bile fark etme-
miþti. Bu dalgýnlýk arasýnda bir ses duydu:

– Ey Hamza! 
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Bu ses Hamza'yý kendine getirdi. Sesin gel-
diði tarafa yöneldi. Seslenen bir kadýndý:

– Sen avlanmaya gidiyorsun, ama burada
yeðenini sürekli rahatsýz ediyorlar.

Hamza kadýnýn sözlerini tam olarak anlaya-
mamýþtý. 
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– Hangi yeðenimi? Kim rahatsýz ediyor?
– Muhammed'i.
Hamza'nýn kaþlarý birden çatýldý.
– Ne yaptýlar O'na? 

– Muhammed Kâbe'de arkadaþlarýyla otur-
muþ sohbet ediyordu. Onlar konuþmaya dal-
mýþlarken Ebu Cehil ve arkadaþlarý geldiler.
Muhammed'e ve arkadaþlarýna hakaret ettiler.
Kötü sözler söylediler. Onlarý tehdit ettiler.
Ýtip kaktýlar. 

Gerçekten de Ebu Cehil ve yanýndakiler o
sabah Peygamberimiz ve arkadaþlarýný çok ra-
hatsýz etmiþlerdi. Peygamberimiz Kâbe'de et-
rafýndakilere Ýslâm'ý anlatýrken yanlarýna gel-
miþler, onlara kötü sözler söylemiþlerdi. Müslü-
manlarý hýrpalamýþlar, itip kakmýþlardý. Pey-
gamberimiz de bu olanlara çok üzülmüþtü. 

Hamza olan biteni öðrendiðinde çok öfke-
lenmiþti. Yorgun olmasýna raðmen hýzla ilerle-
meye baþladý. Ebu Cehil'i bulmalý, ona yaptýk-
larýnýn hesabýný sormalýydý. 



Hamza, Peygamber Efendimizin amcasý idi.

Ama aralarýnda çok yaþ farký yoktu. Birlikte

büyümüþlerdi. Çocukken sokaklarda birlikte

oynamýþlardý. Develeri, koyunlarý birlikte ot-

latmýþlardý. Çok iyi anlaþýyorlardý. Hem akraba

idiler hem süt kardeþ hem de iki dost. 

Peygamberimizin yanýndan ayrýlan Ebu Ce-

hil ve arkadaþlarý Kâbe'de toplanmýþlardý. Za-

ten Mekkeliler için Kâbe çok önemli bir yerdi.

Herkes arkadaþlarýyla burada buluþurdu. Or-

tak olarak yapacaklarý iþlerde burada karar

alýrlardý. Törenler burada yapýlýrdý. 

Mekkeli müþriklerin taptýðý putlarýn en

büyükleri de Kâbe'de bulunurdu. Ebu Cehil de

arkadaþlarýyla Kâbe'ye gelmiþti. 

Kahkahalarla gülüyorlar ve o sabah Pey-

gamber Efendimize ve arkadaþlarýna yaptýk-

larýný birbirlerine anlatýyorlardý. 
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Ýçlerinden þiþman biri baðýra baðýra þöyle

diyordu:



– Hâllerini bir görecektiniz. Nasýl da kork-
tular Müslümanlar! Ne iyi yaptýk! Muham-
med'in insanlarla konuþmasýný engelledik.

– Evet, evet! Çok iyi oldu. Onlara hiç fýrsat
vermemeliyiz.

Ebû Cehil de bir yandan gülüyor bir yandan
konuþuyordu:
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– Bütün Müslümanlardan kurtuluncaya
kadar onlarý rahatsýz etmeye devam edeceðiz.
Hepsi piþman olana kadar onlara iþkence ede-
ceðiz. 

Tam bu sýrada Hamza'nýn oraya doðru gel-
diðini fark ettiler. Birden yüzleri asýlýverdi.
Hepsi sustular. Çünkü hepsi Hamza'nýn Pey-
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gamber Efendimizin amcasý olduðunu ve O’nu
çok sevdiðini biliyorlardý. Ebu Cehil onlara
baktý ve: 

– Korkmayýn bir þey olmaz. Hamza, Müs-
lüman deðil, dedi. 

Aslýnda Ebu Cehil de Hamza'dan çok kor-
kuyordu. Ama kendi kendine, "Nasýl olsa
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Hamza yeðeninin sözlerini dinleyip Müslüman
olmadý. Bunu için bizim yaptýklarýmýza da bir
þey demez." diye düþünüyordu. 

Hamza onlara iyice yaklaþýnca atýndan indi.
Ok atmak için kullandýðý yayýný eline aldý. Sert
adýmlarla Ebu Cehil ve arkadaþlarýnýn yanýna
doðru yürümeye aþladý. Müþrikler, Hamza'nýn
çok kýzgýn olduðunu anlamýþlardý. Herkesin
içine bir korku düþmüþtü. Çünkü Hamza çok
iyi ok atar, çok iyi kýlýç kullanýrdý. Herkes bir-
birine bakýyor Hamza'nýn  ne yapacaðýný me-
rak ediyordu. Hamza, Ebu Cehil'in önüne gel-
di ve durdu. Ona:

– Sen benim yeðenimi üzmeye nasýl cesaret
ediyorsun, diye baðýrdý. Hamza'nýn sert ve
öfkeli sesi, Ebu Cehil'i çok korkutmuþtu. Titre-
yerek:

– O insanlarla konuþup onlarý put-
larýmýzdan uzaklaþtýrýyor. Ben de insanlarla ko-
nuþmasýna izin vermemek için bunu yaptým,
dedi. 
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Ebu Cehil'e çok kýzan Hamza, elindeki yayý
kaldýrdý ve sertçe Ebu Cehil'in kafasýna indirdi.
Sonra da:

– Bir daha yeðenimi üzersen o zaman ce-
zaný yayla deðil okla veririm, dedi. 

Herkes donakalmýþtý. Hamza oradakilere
döndü ve gür sesiyle:
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– Bu hepiniz için böyledir! Bir daha yeðe-
nim Muhammed'e kötülük yapan karþýsýnda
beni bulur, dedi. Sonra da geldiði gibi yine
öfkeli adýmlarla oradan uzaklaþtý. 

Arkadaþlarý Ebu Cehil'e:
– Neden bir þey yapmadýn, dediler. 

– Hamza'yý daha çok kýzdýrmak istemedim.
Eðer bize çok kýzarsa Muhammed'in yanýna gi-
dip Müslümanlýðý kabul edebilir. Hamza gibi
güçlü birinin bizi býrakýp Müslümanlara katýl-
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masýný istemem. Zaten her geçen gün Muham-
med'in yanýnda yer alanlarýn sayýsý artýyor.
Hamza da onlara katýlýrsa iþimiz zorlaþýr, dedi.

Hamza, Ebu Cehil'in yanýndan ayrýlýp doð-
ruca Peygamberimizin evine gelmiþti. Peygam-
ber Efendimiz amcasýný kapýda karþýladý. 

Hamza, Peygamberimize:
– Ya Muhammed! Bugün olanlara çok

üzüldüm. Ebu Cehil seni rahatsýz etmiþ. Ben
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yaþýyorken seni kimsenin incitmesine izin vere-
mem. Yapýlanlarý öðrenir öðrenmez Ebu Ce-
hil'in yanýna gittim. Sana yaptýðýný yanýna
býrakmadým. Ýçin rahat etsin, dedi. 

Hamza bu sözleri söyledikten sonra sustu.
Anlattýklarýna Peygamber Efendimizin çok se-
vineceðini sanmýþtý. Hâlbuki Peygamberimiz
sevinmiþ gibi görünmüyordu. Hamza biraz
þaþkýn bir þekilde anlatmaya devam etti:

– Ya Muhammed! Ýntikamýný aldým. Onla-
ra öyle bir ders verdim ki bir daha karþýna çýka-
mazlar. Buna sevinmedin mi,  diye sordu. Pey-
gamber Efendimiz:

– Ben buna sevinmem, deyince Hamza iyi-
ce þaþýrdý.

– Benim sevgili yeðenim Muhammed!  Se-
ni ne sevindirir, diye sordu. 

– Beni sevindirecek en önemli þey senin
Müslüman olmandýr, dedi. 

Hamza biraz durakladý. Baþýný önüne eðdi.
Günlerdir her yerde Allah'ýn varlýðýný düþü-
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nüyordu. Yýldýzlarý, daðlarý, insanlarý yaratan
yüce kudreti düþünüyordu. Putlarýn iþe yara-
madýklarýný anlamýþtý. O yüce yaratýcýnýn put-
lar gibi dört duvar arasýna sýðmayacaðýný
düþünüyordu. Þimdi de Peygamber Efendimiz
ona Müslüman olmayý teklif ediyordu. Baþýný
kaldýrdý:
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– Ya Muhammed. Geceleyin çölde do-
laþýrken putlarýn hiçbir iþe yaramadýðýný an-
ladým. Evet kabul ediyorum. Müslümanlýðý ka-
bul ediyorum, dedi. Sonra da gür sesiyle
“Eþhedü enlâ ilâhe illâllah ve eþhedü enne
Muhammeden abdühü ve rasûlühü.” diyerek
Müslüman oldu.

Hazreti Hamza'nýn bu sözlerini duyan Pey-
gamber Efendimiz çok sevinmiþti. 

Onu kucakladý, sonra da Allah'a uzun uzun
þükretti. 

Hazreti Hamza'nýn Müslüman olduðu kýsa
bir sürede Mekke'nin her yerinde duyuldu.
Bütün müþrikler buna çok üzüldü. Ebu Ce-
hil'in  öfkesi günlerce geçmedi. Hazreti Ham-
za gibi cesur ve güçlü birisinin Müslüman ol-
masý müþrikleri üzdüðü kadar Müslümanlarý
sevindirmiþti. Onun Müslüman olmasýna en
çok sevinen ise Peygamber Efendimizdi.
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KIRILAN KALP
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Medine'de yeni bir gün baþlamýþtý. Ýnsanlar
yavaþ yavaþ evlerinden çýkýyorlardý. Kimileri
pazara, kimileri de bahçe ve tarlalarýna gidiyor-
lardý. Çocuklar da her günkü gibi, oyunlarýný
oynamak için bir araya geliyorlardý. Bütün þe-
hirde bir hareketlilik vardý.
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Vaktin biraz daha ilerlemesiyle sýcaklýk iyi-
ce kendini hissettirmeye baþlamýþtý. Çocuklar,
sýcaklarýn artmasýyla oyunlarýna gölgede de-
vam ediyorlardý. Çalýþmaktan yorulan insanlar
aðaçlarýn, evlerin gölgesine çekilmiþ dinleni-
yorlardý. 
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Peygamberimizin sahabelerinden Hazreti
Bilâl ve Hazreti Ebu Zer de bir gölgede otur-
muþ konuþuyorlardý. Bazen Hazreti Bilâl, ba-
zen de Ebu Zer, el kol hareketleri yaparak bir-
birlerine bir þeyler anlatýyorlardý. Konuþma
uzadý, uzadý… Ýki güzel dost bir süre sonra
tartýþmaya baþladýlar. Tartýþma uzadýkca heye-
canýn dozu da artýyordu. Ebu Zer, tartýþtýklarý
konu hakkýnda bir þeyler söyledi. Hazreti Bilâl,
Ebu Zer'in fikrine itiraz etti. Bunun üzerine
Ebu Zer tartýþmanýn verdiði heyecanla: 

– Haydi be sen de! Siyah kadýnýn oðlu! Hiç
öyle olur mu, dedi. 

Hazreti Bilâl bir an durakladý. Kulaklarýna
inanamamýþtý. Ebu Zer'in söylediði söz kulak-
larýnda uðulduyordu. 

Hazreti Bilâl, bir zenci idi. Cildi bir hayli si-
yahtý. Anne babasý siyah tenli olduðu için ken-
disi de öyleydi. Arkadaþý Ebu Zer, annesi siyah
yüzlü bir insan olduðu için kendisini küçük
görmüþtü. 
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Zenci olmak ayýp deðildi. Zaten siyah ya da
beyaz olarak doðmak insanýn elinde olan bir
þey deðildi. Peygamber Efendimiz de bunun
için Bilâl'in siyah olmasýný hiç önemsememiþti.
Hazreti Bilâl, Müslüman olduktan sonra onun
en yakýn arkadaþlarýndan biri olmuþtu. Pey-
gamber Efendimiz onu çok severdi. 

Ebu Zer söylediði sözün farkýna vardýðýnda
iþ iþten çoktan geçmiþti. Kendisi de böyle bir
þeyi nasýl söylediðine bir türlü inanamýyordu.
Bir an kendisine hakim olamamýþtý. Çok sevdi-
ði arkadaþýna, "Haydi be sen de! Siyah kadýnýn
oðlu!" deyivermiþti. 

Hazreti Bilâl bu söze çok üzülmüþtü. Ebu
Zer'e hiç cevap vermedi. Oturduðu yerden
kalktý. Baþýný yere eðdi, arkasýný döndü ve hýzla
oradan uzaklaþtý. 

Hazreti Bilâl Ebu Zer'in yanýndan ayrýldýk-
tan sonra üzgün bir þekilde doðruca Peygam-
ber Efendimizin evinin yolunu tuttu. 
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Peygamberimizin evinin önüne vardýðýnda

Bilâl’in hüznü hâlâ yüzünden okunuyordu.

Neredeyse aðlayacaktý. Kapýyý çaldý. Çok geç-

meden kapý açýldý. Bilâl içeri girmek için izin
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istedi. Peygamber Efendimiz Bilâl'i gördü-
ðünde onun üzgün olduðunu hemen fark etti. 

Efendimiz onu hemen içeriye davet etti.
Ona oturmasý için yer gösterdi. Neden að-
ladýðýný sordu.

Bilâl: 
– Yâ Resûlâllah, Ebu Zer beni çok üzdü,

dedi. 
Efendimiz ona  Ebu Zer'in ne  yaptýðýný sor-

du. Bunun üzerine Bilâl de aralarýnda geçen
hadiseyi anlattý. 

Peygamber Efendimiz bu duruma çok
üzüldü. Hem iki arkadaþý tartýþmýþtý hem de
çok sevdiði  Bilâl'in kalbi kýrýlmýþtý. Kâinatýn
Efendisi, Bilâl'e kendisini çok sevdiðini söyledi.
Allah'ýn insanlarýn dýþ görünüþlerine önem ver-
mediðini, aksine kalplerindeki imana önem
verdiðini anlattý. 

Peygamberimizin bu güzel sözleri Bilâl'in
üzüntüsünü bir hayli azalmýþtý. Bilâl  izin iste-
di. Peygamberimiz tekrar boynuna sarýlarak
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ona üzülmemesini söyledi. Peygamberimizin
yakýnlýðýný gören Bilâl'in gözlerinin içi yine es-
kisi gibi gülmeye baþlamýþtý. Peygamberimiz-
den izin alarak oradan ayrýldý.
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Ebu Zer ise Bilâl'i çok kýrdýðýnýn farkýna
varmýþtý. Üzgün bir þekilde evinin yolunu tut-
tu. Evinin önüne gelmiþti ama içeri girmek is-
temiyordu. Adýmlarý sanki onu geri geri gö-
türüyordu. Sýkýntýsýnýn evde daha da çok arta-
caðýný biliyordu. Evinin önünde öylece kal-
mýþtý. Hazreti Bilâl'in gönlünü nasýl alacaðýný
düþünüyordu. 

"Acaba Bilâl beni affeder mi?" diye aklýndan
geçiriyordu. Çünkü onu çok kýrdýðýný biliyor-
du. Bilâl'in sýrtýný dönüp, baþýný eðerek yanýn-
dan uzaklaþtýðý aný unutamýyordu. "Onu çok
üzdüm. Acaba beni affeder mi?" diye mýrýlda-
nýyordu. 

Bir anda geri döndü ve hýzlý adýmlarla
yürümeye baþladý. O da Peygamberimizin ya-
nýna gidiyordu. Çünkü kendisine en çok O’nun
yardýmcý olacaðýný biliyordu. Bir an önce bu
üzüntüden kurtulmak istiyordu. 

Peygamberimizin evinin önüne kadar gel-
miþti. Kapýyý çalacaktý. Ýçinde bir tereddüt var-
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dý. Müslüman bir kardeþini üzdüðünü için
Peygamberimizin kendisine kýzacaðýný düþünü-
yordu.



Kapýyý çaldý. Peygamber Efendimiz kapýyý
açtý. Ebu Zer bir hayli üzgün görünüyordu.
Peygamber Efendimiz, Ebu Zer'i de çok sever-
di. O da en yakýn arkadaþlarýndan biriydi. Onu
da içeri davet etti. Ebu Zer içeri girdi. Olayý
anlattýktan sonra:

– Ey Allah'ýn Resûlü, Bilâl'i çok kýrdým.
Çok üzgünüm, dedi. 

Peygamberimiz:
– Ey Ebu Zer, sen hâlâ Ýslâm gelmeden ön-

ce yapýlanlarý mý yapýyorsun, dedi. 
Ardýndan da ona Ýslâm dininin insanlarý

renklerinden dolayý küçümsemeyi yasakladý-
ðýný söyledi. Allah'ýn dýþ görünüþe hiç önem
vermediðini anlattý. Allah katýnda asýl önemli
olanýn O’na ibadet etmek ve iyi insan olmak
olduðunu vurguladý.

Bunlarý dinleyen Ebu Zer yaptýðýndan do-
layý çok piþman olduðunu söyledi ve ne yap-
masý gerektiðini sordu. Efendimiz, ona:
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– Arkadaþýn Bilâl'i bul, ondan hakkýný helâl
etmesini iste. Seni ancak o baðýþlayabilir, dedi. 

Peygamberimizden izin isteyen Ebu Zer hiç
vakit kaybetmeden Bilâl'in evinin yolunu tut-
tu. Giderken, “Ýnþallah arkadaþým Bilâl bana
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hakkýný helâl eder." diye düþünüyordu. Az son-

ra Bilâl'in evine ulaþmýþtý. Ama Bilâl evde yok-

tu. "Gidip daha sonra geleyim." diye düþündü.

Ama bunu yapamadý. "Ya ben gittiðimde gelir-

se! Onun için buradan ayrýlmamalýyým." diye

aklýndan geçirdi. Çünkü bir an önce kardeþi

kadar çok sevdiði arkadaþý Bilâl'den hakkýný

helâl etmesini isteyecekti. Orada beklemeye

karar verdi. 

Vakit bir hayli ilerlemiþti. Ama Ebu Zer

oradan ayrýlmýyordu. En sonunda Bilâl'i uzak-

tan gelirken gördü. Ebu Zer bir hayli ümitlen-

miþti. Kendisine yaklaþýnca Bilâl'in kapýsýnýn

önünde yere uzandý. Baþýný yere koydu. 

Bilâl gördükleri karþýsýnda þaþkýna dön-

müþtü. Arkadaþý Ebu Zer, evinin kapsýnýn

önüne uzanmýþ, baþýný yere koymuþtu. Bilâl

ona: 
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– Ey Ebu Zer! Ne yapýyorsun burada?
Ebu Zer baþýný kaldýrmadan ona cevap verdi:
– Ey Bilâl, yüzüme basýp geç ve bana

hakkýný helâl et. 
Peygamberimizin yanýndan ayrýldýktan son-

ra Bilâl'in üzüntüsü ve kýrgýnlýðý çoktan geç-
miþti. 

– Hayýr. Olur mu öyle þey! Neden basayým
yüzüne Ebu Zer? Basamam.

– Sen yüzüme basýp geçmedikçe kafamý bu-
radan kaldýrmayacaðým. Ben senin kalbini
kýrdým. Beni affetmen için sen benim yüzüme
basmadan ben baþýmý kaldýrmayacaðým, dedi.

Bilâl sözünü yine tekrarladý:
– Hayýr, ben senin yüzüne basamam.
Sonra sözlerine devam etti:
– Ben sana hakkýmý helâl ettim. 
Ebu Zer kulaklarýna inanamamýþtý. Bilâl

onu affetmiþti. 
– Gerçekten de bana hakkýný helâl ettin mi,

diye sordu
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– Evet, dedi Bilâl. 

Hemen yerinden fýrlayan Ebu Zer, arkadaþý
Bilâl'in boynuna sarýldý. Ona çok teþekkür etti.
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Bir daha onu asla üzmeyeceðine söz verdi.
Bitmek üzere olan gün bu barýþma üzerine

Ebu Zer için yeniden doðuyor gibi olmuþtu.
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NASIL SÖYLESEK
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Hasan ve kendisinden bir yaþ küçük karde-
þi Hüseyin birlikte çok güzel vakit geçirirlerdi.
Devamlý birlikte oynarlar, birbirlerini hiç üz-
mezlerdi. Onlar Hazreti Ali'nin oðullarýydý.
Anneleri ise Peygamber Efendimizin kýzý Haz-
reti Fatýma idi. 

Hasan ile Hüseyin hemen her gün Peygam-
berimizin yanýnda bulunurlardý. Peygamberi-
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mizin yaptýðý davranýþlarý her an görüyor, ko-
nuþtuklarýný her zaman duyuyorlardý. Peygam-
ber Efendimiz onlarý çok severdi. Evde oturur-
ken onlarý yanýndan ayýrmazdý. Onlarla oyun-
lar oynar, güreþirdi. Bazen de onlarý omzunda
dolaþtýrýrdý. 

Hasan ile Hüseyin de dedelerini çok sever-
lerdi. O’nun yanýndan bir an bile ayrýlmak iste-
mezlerdi. Geceleri dahi kendi evlerine gitmek
istemezlerdi. Bazý gecelerde anne ve babalarýn-
dan izin alýp Peygamberimizin yanýnda kalýr-
lardý. 

Hasan ile Hüseyin, O'nun yaptýðý her dav-
ranýþý kendilerine örnek alýrlardý. Sebebini anla-
yamadýklarý þeyleri Peygamberimize sorarlardý.
Peygamber Efendimiz de onlarýn sorularýný ce-
vaplardý. Böylece Hasan ile Hüseyin her þeyi
O'ndan öðrenirlerdi. Abdest almayý, namaz kýl-
mayý diðer bütün ibadetleri ve güzel þeylerin
hepsini Peygamber Efendimizden iyice öðren-
miþlerdi. Yaþlarý biraz ilerledikten sonra da ca-
miye, mescide kendileri gitmeye baþlamýþlardý. 
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Bir gün annelerinden izin alarak evden çýk-
týlar. Namaz için mescide gidiyorlardý. O gün
de hava çok güzeldi. Bahar gelmiþ, etrafa çiçek
kokularý yayýlmaya baþlamýþtý. Dallarda kuþlar
ötüþüyordu. 

Hasan ve Hüseyin sohbet ederek yavaþ ya-
vaþ mescide doðru yürüyorlardý. Ýkisi de Pey-
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gamber Efendimizin torunu olduklarý için in-
sanlar onlarý tanýyordu. Onlar da karþýlaþtýklarý
insanlarla selâmlaþýyorlardý. Büyüklerine saygý
gösteriyorlardý. 

Namaz için az bir vakit kalmýþtý. Hasan ve
Hüseyin de mescide bir hayli yaklaþmýþlardý.
Mescidin yakýnýnda bir çeþme vardý. Bu çeþme-
de yaþlý bir adam abdest alýyordu. Hasan ve
kardeþi Hüseyin, ihtiyar adamýn yanýndan ge-
çerlerken Hasan'ýn gözü abdest alan yaþlý ada-
ma takýldý. Ýhtiyar adam abdest alýrken bazý
hatalar yapmýþtý. Yýkamasý gereken bazý yerle-
rini yýkamamýþtý.

Hasan kendi kendine:
"Adam galiba abdesti yanlýþ alýyor."diye

söylendi. Sonra da ihtiyar adama biraz daha
dikkatli baktý. Gerçekten de yaþlý adam abdest
alýrken hatalar yapýyordu. Hasan kardeþi
Hüseyin'e dönerek yavaþça:

– Hüseyin, amca abdesti hatalý alýyor, dedi. 
Abisinin bu sözü üzerine Hüseyin de abdest

alan yaþlý adama baktý. Sonra abisine dönerek:
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– Evet abi. Doðru söylüyorsun, dedi.

Ýki kardeþ bunlarý konuþurken yaþlý adama
çok bakmayý da istemiyorlardý. Belki adam on-
larýn bakýþlarýndan rahatsýz olur, yanlýþ anlaya-
bilirdi. Onlar kimsenin kalbinin kýrýlmasýný is-
temezlerdi. Bu yüzden de ihtiyar adamýn duy-
mamasý için kýsýk sesle konuþuyorlardý. Hasan
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kardeþinin kulaðýna eðilerek:
– Bu amcaya abdestin nasýl alýnacaðýný

söylemeliyiz. Ama ben onun kalbi kýrýlýr diye
korkuyorum, dedi.

– Evet abi söyleyelim. Ama onu üzersek çok
kötü olur. Peki bunu nasýl yapacaðýz? 

Biraz düþündükten sonra Hasan sevinçle:
– Buldum, dedi. 
– Nasýl yapacaðýz abi?
Hasan aklýna gelen fikri kardeþinin ku-

laðýna söyledi. Hüseyin de fikri beðenmiþti.
Birlikte ihtiyar adamýn yanýna gitmeye karar
verdiler. Bu arada yaþlý adam abdest almayý bi-
tirmiþti. Tam çeþmenin baþýndan ayrýlacakken
Hasan ve Hüseyin onun yanýna yaklaþtýlar. Se-
lâm verdiler. Yaþlý adam da onlarýn selâmlarýný
aldý. 

Sonra Hasan konuþmaya baþladý:
– Amca, kardeþim ve ben abdest almayý ve

namaz kýlmayý yeni öðrendik. Abdest aldýktan
sonra doðru abdest alýp almadýðýmýz konusun-
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da tartýþýyoruz. Ben, "Benim aldýðým abdest
daha doðru." diyorum; kardeþim de "Benim al-
dýðým abdest daha doðru." diyor. Bir türlü an-
laþamadýk. Namaza da az bir vakit kaldý. 

Yaþlý adam Hasan'ýn anlattýklarýný dikkatli
dikkatli dinledi. Sonra:

– Eee, dedi.
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Hasan sözlerine devam etti:
– Biz kardeþimle sizin yanýnýzda þu çeþme-

den abdest alalým. Hangimizin doðru aldýðýna
siz karar verin, dedi. 

Yaþlý adam Hasan'ýn teklifin kabul etti:
– Tamam, hadi bakalým, dedi.

Hasan ve Hüseyin abdest almak için çeþme-
nin baþýna geldiler. Kollarýný sývadýlar. Besmele
çektiler. Sonra ellerini yýkayarak abdest almaya
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baþladýlar. Ellerini yýkadýlar. Ardýndan üç kez
aðýzlarýna su verdiler. Sonra da üç kez burun-
larýna su verdiler. Daha sonra yüzlerini yýka-
dýlar. Bunlarý yaparken çok dikkatli davraný-
yorlardý. Daha sonra kollarýný yýkadýlar. Sonra
da baþlarýný meshettiler. Ýhtiyar adam, Hasan
ve Hüseyin'in abdest alýþlarýný dikkatle izliyor-
du. Bir yandan da aklýndan az önce kendisinin
nasýl abdest aldýðýný geçiriyordu. 

Kendi kendine:
"Evet, unutmuþum. Az önce yanlýþ abdest

almýþým. Bana da bu çocuklarýn abdest aldýðý
gibi abdest almayý öðretmiþlerdi. Ama ben
karýþtýrmýþým. Her ikisinin de abdesti doðru.
Ben de öyle öðrenmiþtim, ama karýþtýrmýþým."
diye düþünüyordu.

Hasan ve Hüseyin kulaklarýný yýkadýktan
sonra son olarak ayaklarýný yýkadýlar. Ýhtiyar
adam ise hiç bir þey söylemeden onlarý seyredi-
yordu. Hasan ve Hüseyin abdestlerini bitirdi-
ler. Meraklý gözlerle adama bakmaya baþ-
ladýlar. Ýhtiyar adamýn ne diyeceðini merakla
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bekliyorlardý. 
Yaþlý adam onlarýn beklemediði bir cevap

verdi:
– Yavrularým. Ýkinizin abdesti de doðru.

Ýkiniz de çok doðru öðrenmiþsiniz. Asýl hatalý
abdest alan benmiþim. Ben de sizin aldýðýnýz
gibi öðrenmiþtim. Ama unutmuþum. Þimdi
hatýrladým. 

Ýhtiyar adam Hasan'ýn baþýný okþadý. Sonra
sözlerine devam etti:

– Bana doðru abdest almayý siz hatýrlat-
týnýz. Bunun için size çok teþekkür ederim, de-
di. 

Sonra da her ikisinin alnýndan öptü. Ardýn-
dan da yeniden abdest almak için çeþmenin
baþýna geldi. 

Hasan ve Hüseyin ihtiyar adamdan izin is-
teyerek yanýndan ayrýldýlar. Namaza gitmek
için mescide doðru yürüdüler. Ýkisi de çok
mutluydular. Týpký Peygamber Efendimizden
öðrendikleri gibi ihtiyar adamý üzmeden onun
önemli bir hatasýný düzeltmiþlerdi. 
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