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KÂBE’DEKÝ YABANCI

O yýllarda dünyanýn pek çok yerinde oldu-
ðu gibi Ebu Zer’in yaþadýðý yerde de kötülük-
ler bir hayli çoðalmýþtý. Ebu Zer bu kötülükle-
re karþý koyacak, onlarla mücadele edecek bi-
rinin geleceðini tahmin ediyordu. Kendisi çok
temiz kalpli biriydi. Yalan söylemez, yoksulla-
ra yardým ederdi. Yaþlýlara saygý gösterirdi. 
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O gün çalýþtýðý yere yeni ulaþmýþtý. Ama

bir türlü kendini iþine veremiyordu. Aklý, ge-

leceðini tahmin ettiði son peygamberdeydi.

Aslýnda Mekke tarafýnda bir peygamberin

zuhur ettiðini duymuþtu. “Ýþleri nasýl olsa baþ-

ka zaman yaparým.” diye düþünerek evine geri

geldi. Kardeþi ve annesi onu görünce þaþýrdýlar.

Çünkü iþe gideli çok vakit geçmemiþti. Ebu

Zer’in yanýna gelerek:

– Neden geldin? Yoksa bir aksilik mi oldu,

diye sordular. Ebu Zer bir þey söylemeden kar-

deþine:

– Senden bir þey istersem yapar mýsýn, diye

sordu. Kardeþi:

– Tabi ki, diyerek aðabeyinin boynuna sa-

rýldý. Sonra da: 

– Ne yapmamý istiyorsun, diye sordu.
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– Mekke’de Muhammed adýnda biri yeni

bir din getirdiðini söylüyormuþ. Benim bu

günlerde iþim çok. Sen Mekke’ye gidip bana

Muhammed ve anlattýklarý hakkýnda bilgi ge-

tirir misin, dedi. Kardeþi:

– Orasý bize çok uzak. Ama sen istediðin

için elbette giderim, diyerek kabul etti.

Ertesi gün Ebu Zer’in kardeþi yol hazýrlýk-

larýný tamamladý. Ardýndan da vakit kaybet-

meden yola çýktý. 

Ebu Zer’in aklý sürekli Mekke’ye gönder-

diði kardeþindeydi. Bir an önce Peygamberimiz

ve anlattýklarý hakkýnda bilgi toplayýp dönme-

sini istiyordu. 

Günler geçiyor ama kardeþi bir türlü gel-

miyordu. Ebu Zer, iþlerini yaparken aklý

sürekli kardeþindeydi.
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O gün yine erkenden kalkýp iþe gitmiþti.

Yanýndan geçen biri:

– Ey Ebu Zer, kardeþini gördüm. Seni soru-

yordu, dedi. 

Ebu Zer bunu duyunca hemen iþini gücünü

býraktý. Eve doðru koþmaya baþladý. Kardeþi-

nin anlatacaklarýný çok merak ediyordu. Yolda

onu görenler kötü bir haber aldýðýný düþün-

düler. Çýlgýnca koþarak eve girdi. Kardeþi de

onu aramaya çýkmýþ ve ondan az önce eve gel-

miþti. Ebu Zer kardeþini gördüðü için sevinç-

ten gözleri parlýyordu. Ona sarýlmayý bile

unutarak:

– Hoþ geldin! Neler öðrendin anlat bakalým?

Anlatýlanlar doðru muymuþ, dedi. 

Kardeþi anlatmaya baþladý:

– Duyduklarýn doðruymuþ. Muhammed

adýnda biri yeni bir din getirdiðini söylüyor. 
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Bazýlarý O’nun anlattýklarýna inanarak bu
dine girmiþ. Bazýlarý ise O’na karþý çýkýyor.
Karþý çýktýklarý gibi insanlarýn O’nunla konuþ-
masýný da yasaklýyorlar. Hatta bu dine giren-
lere ve Muhammed’le konuþanlara türlü ceza-
lar veriyorlar. Bu sebeple kendisiyle çok fazla
konuþamadým, dedi. 

Ardýndan gördüðü kadarýyla Peygamberi-
mizin nasýl biri olduðunu anlattý. 

Ebu Zer kardeþini dinledikten sonra yeterli
bilgi alamadýðýný düþünerek:

– Bu böyle olmayacak. Kendim gitmem
lâzým, diye mýrýldandý. 

Eðer gitmezse kafasýndaki düþünceler onu
rahat ettirmeyecekti. O gece evdeki herkes
uyumuþtu ama Ebu Zer’i bir türlü uyku tut-
muyordu. Gece boyunca Mekke’ye gitme
planlarý yaptý. Sabahýn olmasýný bekliyordu.
Sabah erkenden yola çýkacaktý. Sabah olunca
annesine ve kardeþine dönerek:
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– Ben Mekke’ye gidiyorum. Oraya gidip bu

dini anlataný tanýmak, neler anlattýðýný öðren-

mek istiyorum, dedi. 

Yanýna biraz su biraz da ekmek aldý.

Ardýndan annesi ve kardeþiyle vedalaþarak yo-

la çýktý. Günlerce süren yolculuktan sonra

Mekke’ye ulaþtý. Peygamberimizi sevmeyenle-

rin kendisini engelleyeceklerini biliyordu. Bu

sebeple Mekke’ye niçin geldiðini kimseye

söylemeyecekti. 

Mekkelilerin Kâbe’de toplandýklarýný bili-

yordu. “Muhammed de nasýl olsa buraya gelir,

O’nu orada tanýrým.” diye aklýndan geçirdi.

Bunun için o da Kâbe’ye gelip bir köþeye

oturdu. Beklemeye baþladý. Orada konuþma-

larýn arasýnda Muhammed ismi çok geçiyordu.

Ama belli ki O, orada yoktu. Kimseye de so-

ramýyordu. 

8



9



O gün Kâbe’de olanlardan biri de Hazreti

Ali’ydi. Ebu Zer, dikkatini çekmiþti. Hissettir-

meden onu izliyordu. Yabancý biri olduðu her

hâlinden anlaþýlýyordu. Ancak müþriðe benze-

meyen bir duruþu vardý. Peygamberimizi

araþtýrmak için gelmiþ biri olabilirdi. Eðer

öyleyse bunu mutlaka öðrenmeli ve Kâinatýn

Efendisi hakkýnda ona doðru bilgiler verme-

liydi. 

Vakit ilerlemiþ, akþam olmaya baþlamýþtý.

Kâbe’de bulunanlar yavaþ yavaþ evlerine

dönüyorlardý. Ebu Zer, geceyi Kâbe’de geçir-

meye karar vermiþti. Kâbe’nin bir köþesine

geçti. Yatmak için hazýrlanýyordu. Bu sýrada

Hazreti Ali yanýna gelerek:

– Yabancýsýn galiba?

– Evet.
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– Nereden geldin?

– Þam civarýndan, Gýfar kabilesinden.

– Buradan baþka kalacak yerin yok mu?

– Hayýr yok.

Ebu Zer, Hazreti Ali’yi tanýmýyordu. Onun

Hazreti Muhammed’i sevip sevmediðini de bil-

miyordu. Bu sebeple onunla çok fazla konuþ-

mak istemiyordu. Sorularý isteksiz isteksiz ce-

vaplýyordu. Ebu Zer’in kendisinden çok bah-

setmek istemediðini anlayan Hazreti Ali, ona

baþka soru sormaktan vazgeçti. Sonra ona:

– Bizim eve gidelim, dedi. Seni bu gece

misafir etmek isterim.

Ebu Zer biraz isteksizdi. Hazreti Ali onu

ikna etmek için:

– Ýstemiyorsan hiçbir þey konuþmazsýn. Gece

bizde kalýrsýn. Yarýn istediðini yaparsýn, dedi. 

Ebu Zer biraz rahatlamýþtý.
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– Tamam, diyerek Hazreti Ali’nin teklifini

kabul etti.

Birlikte Kâbe’den ayrýlarak Hazreti Ali’nin

evine vardýlar. Yemek yediler. Misafiri rahatsýz

olur diye Hazreti Ali hiç bir þey sormadý. Ebu

Zer de kendisini misafir eden bu insaný taný-

madýðý için bir þey söylemek istemiyordu.

Yemekten sonra Hazreti Ali misafirinin ya-

taðýný hazýrlayýp, gösterdi.

Geceyi orada geçiren Ebu Zer, sabah kalk-

týðýnda: 

– Çok teþekkür ederim, izin verirseniz ben

gitmek istiyorum, dedi.

Sonra da Hazreti Ali’nin evinden ayrýldý.

Doðruca Kâbe’ye geldi. Bir köþeye oturdu ve

beklemeye baþladý. Gözlerini Kâbe’nin giriþine

dikmiþti. Ýçeriye her giren kiþiye dikkatli dik-

katli bakýyordu. Ama kardeþinin tarif ettiði

zât hâlâ gelmemiþti.
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Kâbe’nin içi gittikçe kalabalýklaþýyordu.

Sabah iþlerini halleden Hazreti Ali de öðle so-

nunda Kâbe’ye gelmiþti. Ýçeri girer girmez

gözleri Ebu Zer’e takýldý. Yine önceki gün ol-

duðu gibi köþesinde oturuyordu. Bir ara yaný-

na gitmek istedi. Ama Ebu Zer’in çekindiðini

bildiðinden yanýna gitmedi. Saatler geçiyordu,

ama Ebu Zer’in beklediði kiþi hâlâ gelmemiþti.

Akþam olmuþ, Kâbe’dekiler yavaþ yavaþ

evlerine gitmeye baþlamýþlardý. Ebu Zer yine

köþesinde oturuyordu. Ýçeridekilerin iyice

ayrýlmalarýný bekleyen Hazreti Ali, Ebu Zer’in

yanýna yaklaþtý.

– Seni bu gece de bizim evde misafir etmek

istiyorum, dedi.
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Hazreti Ali’nin bu teklifini biraz düþünen

Ebu Zer sonunda teklifi kabul etti. Birlikte

çýkýp Hazreti Ali’nin evine gittiler. Ama hâlâ

hiç konuþmuyorlardý. 

Tekrar sabah olmuþtu. Ebu Zer önceki

günün sabahýnda olduðu gibi yine Hazreti

Ali’den izin isteyerek Kâbe’nin yolunu tuttu.

Henüz Kâbe’ye fazla kimse gelmemiþti.

Kâbe’nin giriþine yakýn bir köþesine oturdu ve

beklemeye baþladý. Kendi kendine:

“Keþke bugün gelse.” diye mýrýldandý. Ebu

Zer, evinden uzakta çektiði sýkýntýlarý düþün-

müyordu. Ancak Peygamberimizle bir an önce

tanýþmak için sabýrsýzlanýyordu. 

Güneþ gitmiþ yerine karanlýk gelmeye baþ-

lamýþtý. Ýnsanlar iþlerinden evlerine dönüyor-

lardý. Ama Peygamberimiz o gün de Kâbe’ye

gelmemiþti. 
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Kâbe’de bulunanlarýn çoðunluðu oradan

ayrýlarak evlerine gitmiþlerdi. Muhtaç birine

yardým etmeyi çok seven Hazreti Ali, Ebu

Zer’in o gece de misafir olarak kalacaðý yeri-

nin olamayacaðýný tahmin ediyordu. Ýþlerini

bitirdikten sonra Kâbe’ye uðramaya karar

verdi. Geldiðinde durum tahmin ettiði gibiydi.

Ebu Zer yine bir yere gitmemiþ, Kâbe’nin bir

köþesine uzanmýþ yatýyordu. Yanýna gitti. 

– Bu gece de seni misafir etmek istiyorum,

dedi.

Ebu Zer, yerinden kalktý. Birlikte Hazreti

Ali’nin evine doðru yürümeye baþladýlar. Ebu

Zer, “Bu çok iyi bir insan. Kesinlikle kötü bi-

rine benzemiyor. Acaba Mekke’ye niçin geldi-

ðimi ona anlatsam mý?” diye düþündü. Sonra

ne olur ne olmaz diye bu düþüncesinden vaz-

geçti. 
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Eve gelmiþler, yemeklerini yemiþlerdi. Haz-

reti Ali, bu yabancýnýn hâlâ neden Mekke’de

olduðunu iyice merak etmeye baþlamýþtý. En

sonunda sormaya karar verdi:

– Neden hâlâ buradasýn? Bana neden Mek-

ke’ye geldiðini söylemeyecek misin?

Ebu Zer, kendisini üç gündür evinde misa-

fir eden bu yardýmsever insaný kýrmak istemi-

yordu. Zaten Hazreti Ali’nin her hareketi ona

güven vermiþti. Ebu Zer içinden geçenleri

söyleyip söylememe tereddüdünü aþarak: 

– Eðer konuþtuklarýmýzý kimseye söyleme-

yeceðine ve bana yardým edeceðine söz verir-

sen söylerim, dedi.

Bunun üzerine Hazreti Ali:



– Elbette söz veriyorum. Anlattýklarýný kim-

seye söylemeyeceðim ve sana yardým edeceðim.

– Peygamber olduðunu söyleyen Muham-

med adýndaki zâtla tanýþmak için geldim.

Bunu duyan Hazreti Ali gülümseyerek:

– Tahmin etmiþtim. Çünkü sen çok iyi biri-

ne benziyorsun. Ebu Zer bir anda þaþýrmýþtý.

Ev sahibinden hiç böyle bir cevap beklemiyor-

du. 

– Muhammed’i iyi tanýyor musun, diye

sordu. 

– Tabi ki. O benim amcamýn oðlu.

Bunlarý duyan Ebu Zer kulaklarýna ina-

namýyordu. Bir anda heyecanlanmýþtý. 

– Kaç gündür O’nu göremedim. Beni

O’nunla görüþtürür müsün?

Ebu Zer’in Peygamberimize kötülük yapa-

cak biri olmadýðýný anlayan Hazreti Ali:
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– Elbette görüþtürürüm. Þimdi yatalým.
Yarýn erkenden gideriz, dedi.

Sonra da misafirinin yataðýný hazýrladý.
Kendisi de yatmak için odasýna çekildi. 

Ebu Zer yataðýna uzanmýþtý. Ama onu
Peygamberimizle görüþmenin heyecaný sar-
mýþtý. Bir an önce sabahýn olmasýný bekliyordu.
Uyumak istiyordu, ama heyecandan uyuya-
mýyordu.

Nihayet sabah olmuþtu. Hazreti Ali, Ebu
Zer’e:

– Müþrikler, insanlarýn O’nunla görüþmesini
engellemeye çalýþýyorlar. Bu yüzden kaldýðý
eve birlikte gidersek dikkatlerini çekeriz. Se-
nin O’nunla görüþmeni engellemeye çalýþýrlar,
dedi.

Ebu Zer: 
– Ama ben O’nun nerede kaldýðýný bilmi-

yorum. Mekke’nin sokaklarýný da tanýmýyorum.
Onu nasýl bulacaðým, diye cevap verdi.
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Hazreti Ali de:

– Ben önden yürürüm. Sen beni biraz uzak-

tan takip edersin. Ben hangi eve girersem sen

de oraya girersin, dedi.

Sonra anlaþtýklarý gibi Hazreti Ali önde,

Ebu Zer arkada yürüyerek Peygamberimizin

yanýna geldiler. Ebu Zer, Efendimizi selâm-

ladý. Gidip karþýsýna oturdu. Baþýndan geçen-

leri Peygamberimize anlattý. Peygamberimiz

hem çok duygulandý hem de çok sevindi.

Ebu Zer, kafasýndaki bütün sorularý Pey-

gamberimize sordu. O da tane tane hepsini

cevapladý. Efendimiz anlattýkça Ebu Zer’in

kafasýndaki þüpheler gidiyor, içini bir sevinç ve

mutluluk kaplýyordu. Sonunda Ebu Zer’in ka-

fasýnda cevapsýz hiçbir soru kalmamýþtý. Haz-

reti Muhammed’in, (Sallalahu aleyhi vesellem)

Allah tarafýndan seçilmiþ bir peygamber
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olduðuna inanmýþtý. Efendimiz sözünü ta-

mamladýktan sonra Ebu Zer:

“Eþhedü en lâ ilâhe illâllah ve eþhedü enne

Muhammeden abduhu ve Rasûlühü.” diyerek

Müslüman oldu. Ardýndan Peygamberimize

her zaman destek olacaðý sözünü verdi. 

“Böyle güzel bir dini bütün insanlar öðren-

meli” diye düþünüyordu. Bu düþüncesini Pey-

gamberimize açarak:

– Ey Allah’ýn Rasûlü, anlattýðýnýz bu güzel

þeyleri herkesin bilmesi gerek. Onun için ben

gidip herkesin arasýnda sizin Peygamber oldu-

ðunuzu haykýracaðým. 

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bu-

nun erken olduðunu, sayýlarýnýn henüz çok az

olduðunu anlattý. Ama Ebu Zer çok kararlýydý.

Peygamberimizden izin istedi. Daha önce üç

gün beklediði Kâbe’ye geldi. 
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Ýnsanlar orada yine gruplar hâlinde dur-

muþ, putlarýyla ilgileniyorlardý. Ebu Zer, Kâ-

be’nin tam ortasýna gelerek:

– Eþhedü en lâ ilâhe illâllah ve eþhedü enne

Muhammeden abduhü ve rasûlühü, diye

baðýrmaya baþladý.

Ebu Zer’in bu sözleri Kâbe’nin duvarlarýnda

yankýlandý. Kimse kulaklarýna inanamýyordu.

Birbirlerine:

– Kim bu adam, diye soruyorlardý. Ebu Zer

ise sesinin çýktýðý kadar baðýrmaya devam edi-

yordu. 

Bir grup müþrik yerlerinden fýrlayarak Ebu

Zer’in üzerine saldýrdý. Kimisi yumruk vuru-

yor, kimisi de tekme atýyordu. Ebu Zer ise ke-

lime-i þehadeti söylemeye devam ediyordu. Bu

sýrada yere düþmüþ, bayýlmýþtý. 
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Onun bayýldýðýný gören müþrikler dayak

atmayý býraktýlar. Biraz vakit geçtikten sonra

Ebu Zer ayýlmaya baþladý. Ayýlýr ayýlmaz tek-

rar:

– Eþhedü en lâ ilâhe illâllah ve eþhedü enne

Muhammeden abduhu ve rasûlühü, diyerek

yine kelime-i þehadet getirmeye baþladý.

Ebu Zer’in yeniden kelime-i þehadet getir-

diðini duyan müþrikler hemen yanýna gelerek

onu tekrar dövmeye baþladýlar.  

Mekkeli müþriklerin Ebu Zer’e iþkence

yaptýklarýný gören Peygamberimizin amcasý

Abbas koþa koþa geldi. Mekkeli müþriklere:

– Siz ne yaptýðýnýzýn farkýnda mýsýnýz? Bu

adam ticaret yaptýðýmýz Þam bölgesine yakýn

bir yerde yaþýyor. Eðer buna bir þey olursa bu-

nun akrabalarý Þam’a ticaret yapmamýza engel

olurlar. 
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Onun bu sözlerinden etkilenen müþrikler

iþkence yapmayý býraktýlar. Ebu Zer’in her ta-

rafý yara bere içindeydi. Müslümanlar, Ebu

Zer’i Kâbe’den alarak Peygamberimizin yaný-

na getirdiler. Peygamberimiz, Ebu Zer’i bu

hâlde görünce çok üzüldü. Hemen arkadaþ-

larýndan Ebu Zer’in yaralarýný tedavi etmeleri-

ni istedi. Ebu Zer’i bir yere yatýrdýlar. Yara-

larýný temizlediler. Sonra orada uykuya daldý.

Bu sýrada bir sahabi baþýnda bekliyordu.

Uyandýktan sonra Peygamberimiz onun

yanýna geldi. 

– Geçmiþ olsun ey Ebu Zer, dedi. 

Ebu Zer, yaptýklarýndan hiç piþman deðil-

di. Çünkü onun yapýsý böyleydi. Ýnandýklarýný

haykýrmak, herkese duyurmak istiyordu. An-

cak Peygamberimiz, böyle yapmaya devam

ederse Mekkeli müþriklerin buna çok kýza-

caðýný Ebu Zer’e tekrar anlattý. 
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Bunun hem kendisine hem de diðer arka-

daþlarýna çok zarar vereceðini söyledi. Sonra

da ona:

– Sen þimdi yaþadýðýn yere dön. Bizim her-

kesi açýktan Ýslâm’a davet ettiðimizi duyarsan

ortaya çýkarsýn, dedi.

Efendimizin tavsiyeleri Ebu Zer’i ikna et-

miþti. Memleketine dönecekti. Þimdi Peygam-

berimizden geçici olarak ayrýlýyordu. Artýk

O’na yeniden kavuþacaðý günü sabýrsýzlýkla

bekleyecekti. 



SEVÝNÇ YILI

Medineli Müslümanlarýn isteði üzerine Pey-

gamber Efendimiz, onlara dinimizi öðretmesi

için Mus’ab bin Umeyr’i görevlendirmiþti. O,

Medine’ye öðretmen olarak gidecekti. Böylece

Mus’ab bin Umeyr, dinimizde öðretmen ola-

rak görevlendirilen ilk kiþi olmuþtu.
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Hazýrlýklarýný kýsa sürede tamamlayan

Mus’ab, Peygamber Efendimizle vedalaþarak

Medine’ye vardý. Medineliler Mus’ab’ýn geliþine

oldukça sevinmiþlerdi. Kendisinden dinimiz

hakkýnda çok þey öðreneceklerdi. Böylece Al-

lah’a daha güzel kulluk yapacaklardý. Hem de

imanlarý artacaktý.

Mus’ab, Medine’de ilk Müslüman olanlar-

dan Es’ad bin Zürare’nin evinde misafirdi.

Medineliler, Mus’ab’ýn yanýndan hemen he-

men hiç ayrýlmýyorlardý.

Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye

bir öðretmen gönderdiði, çok kýsa sürede Me-

dine’nin her tarafýnda duyuldu. Mus’ab’la

tanýþmak için Es’ad’ýn evine gelenlerin sayýsý

her geçen gün artýyordu. Gelenler Mus’ab’la

sohbet ediyor, onun anlattýklarýný dinliyor-

lardý. Ona, Peygamberimiz ve Ýslâm dini

hakkýnda sorular soruyorlardý.
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Görenler Mus’ab’a hayran kalýyordu.

Henüz on sekiz yaþýnda, tertemiz ve þýk giyi-

nen, yakýþýklý bir gençti. Konuþmasý çok aký-

cýydý. Sorulara tane tane cevap veriyordu. Sesi

de çok güzeldi. Gelen misafirlerine güzel se-

siyle Kur’ân-ý Kerîm okuyordu. Mus’ab’ý din-

leyip onun anlattýklarýný kabul edenler, keli-

me-i þehâdet getirerek Müslüman oluyorlardý.

Ýlerleyen günlerde Medine’de Müslüman

olanlarýn sayýsý epey artmýþtý. Ama bundan ra-

hatsýz olanlar da vardý. Mus’ab’ý evinde misafir

eden Es’ad’ýn halasýnýn oðlu Sa’d bin Muaz

bunlarýn baþýndaydý. 

Sa’d, Medine’de bulunan birkaç büyük ka-

bileden birinin lideriydi. Büyük bir topluluk

onun yönetimi altýndaydý. Sa’d, her gün

Mus’ab’ý dinlemek için gidenleri gördükçe

kýzýyor, çýlgýna dönüyordu. Kendi kendine:
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“Es’ad’ýn evine gideyim. Orada bulunan-

larýn tamamýný daðýtayým. O genci de geldiði

yere geri göndereyim.” diye düþünüyordu. Ama

Es’ad, halasýnýn oðlu olduðu için zorla da olsa

sinirini yatýþtýrýyor, oraya gitmekten vazgeçi-

yordu. 

Evinde misafir etmesinin yanýnda Mus’ab’a

en çok yardýmý yapan da yine Es’ad’dý. Onu,

akrabalarýyla, arkadaþlarýyla tanýþtýrýyor; sü-

rekli onunla birlikte geziyordu. 

Yine bir gün Es’ad, Mus’ab’ý bazý akraba-

larýnýn yanýna götürmüþtü. Kenarýnda kuyu

bulunan bir hurma bahçesine oturmuþlardý.

Burasý Es’ad’ýn halasýnýn oðlu Sa’d’ýn kabilesi-

nin bulunduðu yere çok yakýndý. Mus’ab’ýn

oraya geldiðini duyan Müslümanlar, hemen

onlarýn yanlarýna geldiler. Birlikte sohbet et-

meye baþladýlar. 
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Mus’ab’ýn ismini duymuþ, ama onunla

henüz tanýþmamýþ bazý Medineliler de oraya

gelmiþlerdi. Bunlarýn çoðu Mus’ab’ýn yanýndan

Müslümanlýðý kabul etmiþ olarak ayrýldýlar.

Yakýnlarda bulunan Sa’d, Mus’ab’ýn yanýna

gelenleri görmüþtü. Kendi kendine:

“Yine her zamanki gibi ne kadar çok insan

geldi. Böyle devam ederse çok geçmeden Me-

dinelilerin hepsi Müslüman olacak. Buna engel

olmalýyým.” diye mýrýldanmaya baþladý. 

Sa’d, kýzgýn kýzgýn Mus’ab’la Es’ad’ý izler-

ken arkadaþý Useyd yanýna gelmiþti. Sa’d’ýn

çok öfkeli olduðu her hâlinden belli oluyordu.

Useyd ona:

– Neden böyle kýzgýnsýn, diye sordu. Sa’d,

Es’ad’la Mus’ab’ýn oturduklarý hurma bahçesini

göstererek:
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– Þuraya baksana. Pek çok Medineli o genci

dinlemek için geldi. Gelenlerin çoðu da onu

dinledikten sonra Ýslâmý kabul ediyor.

Useyd:

– Eðer böyle devam ederse senin kabilenden

de bazýlarý onun anlattýklarýný kabul ederek

Müslüman olacaklardýr.

– Zaten beni en çok düþündüren ve kýzdý-

ran da bu. Çok uzaklardan gelen bir genci din-

liyorlar. Onun istediklerini hemen yapýyorlar.

– Peki bu genç onlara ne anlatýyormuþ?

– Bence yalan yanlýþ þeyler anlatýyordur.

Zaten kendisi çok genç. Ne kadar çok biliyor

olabilir ki?

– Buna bir çözüm bulmayý düþünmüyor

musun?

– Elbette düþünüyorum. Ama ne yapaca-

ðýmý bilmiyorum.
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– Neden?

– Çünkü Es’ad halamýn oðlu. Ona bir þey

yapamam. Ama senden bir þey yapmaný iste-

yeceðim. Bu adamý sen kov. Geldiði yere gön-

der, gitsin!

Sa’d’ýn anlattýklarýndan etkilenen Useyd,

Mus’ab’a kýzmaya baþladý. Sa’d’a dönerek:

– Sen hiç merak etme. Ben gider ona had-

dini bildiririm. Medinelileri kandýrmak ney-

miþ onlara gösteririm, diyerek Sa’d’ýn yanýn-

dan ayrýldý. Hýzlý adýmlarla ilerliyordu. Kýzgýn

bir þekilde Hazreti Mus’ab ve yanýndakilerin

oturduklarý hurma bahçesine daldý. 

Sa’d, uzaktan olanlarý izliyordu. Neler ola-

caðýný sabýrsýzlýkla bekliyordu. 

Biraz sonra Useyd’in bahçeden çýktýðýný

gördü. Fakat Useyd’in yürüyüþünde bir garip-

lik vardý. Kýzgýn olmasý gerekirken gayet sa-

kindi. Öfkeli olmasý gerekirken yüzünde bir
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tebessüm vardý. Onun  Es’ad ve arkadaþýna bir

þey yapamadýðýndan þüphelenmeye baþladý.

Kendi kendine:

“Galiba Useyd de diðer Medineliler gibi bu

gence inandý. Gittiði gibi dönmüyor. Giderken

kýzgýn ve hiddetliydi. Ama þimdi çok deðiþmiþ

geliyor.” dedi.

Gerçekten de öyle olmuþtu. Hazreti Mus’ab,

yanlarýna gelen bu öfkeli adamý sonuna kadar

dinlemiþti. Niyetini de gayet iyi anlamýþtý. Bu

sýrada etraftaki insanlarýn þaþkýn bakýþlarý iyice

tedirginleþmiþti. 

Hazreti Mus’ab, Useyd’e isteðini yerine

getirebileceðini söyledi. Bunun üzerine onlarý

dinleyenler çok tedirgin oldular. Yoksa Efendi-

mizin onlara gönderdiði bu öðretmen geri mi

dönecekti? Buna asla müsaade edemezlerdi.

Merakla Hazreti Mus’ab’ýn sözlerinin bitmesi-

ni bekliyorlardý. Hazreti Mus’ab:
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– Ýsteklerini kabul ediyorum. Ama sen de
bir kere benim anlattýklarýmý dinleyeceksin
tamam mý, dedi. 

Useyd de bunu kabul etti. Önce bu gencin
anlattýklarýný dinleyecek ve sonra “Haydi artýk
Medine’yi terk edin.” diyecekti. Baþtan bu iþin
bu kadar kolay olacaðýný tahmin etmemiþti.
Merakla onun anlattýklarýný dinlemeye baþ-
ladý. Ýþte ne olduysa bu dakikadan sonra oldu.
Useyd, Hazreti Mus’ab’ý dinledikçe âdeta
büyüleniyordu. Aðzýndan çýkan kelimeler san-
ki bu âlemin kelimeleri deðildi. 

Useyd, iþte bu konuda doðru düþünüyor-
du. Çünkü Hazreti Mus’ab’ýn anlattýðý þeyler,
Efendimizin sözleri ve Kur’ân’ýn kendisiydi.
Bir süre sonra Useyd de anlatýlanlara çarpýl-
mýþtý. Bu sözlere çarpýlmamak zaten mümkün
deðildi. Zihnindeki bir sürü cevapsýz soru ce-
vabýný buluyordu. O anda Müslüman olmaya
karar verdi. Sonra Hazreti Mus’ab’dan özür
diledi. Ardýndan: 
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– Eþhedü en lâ ilâhe illâllah ve eþhedü enne

Muhammeden abdûhu ve rasûlühü, diyerek

Müslüman oldu. 

Þimdi artýk Useyd’in derdi çok farklýlaþ-

mýþtý. Sa’d’ýn da Müslüman olmasýný istiyor-

du. Bunun için Sa’d’ýn, Mus’ab’ýn yanýna gel-

mesi ve onu dinlemesi yeterli olacaktý. Ama

bunu nasýl saðlayacaktý? Useyd, bir yandan

Sa’d’ýn yanýna doðru yürüyor bir yandan da:

“Mutlaka Sa’d’ý, Mus’ab’ýn yanýna götürmeli-

yim.” diye mýrýldanýyordu.

Ama bunu nasýl yapacaktý? Bir plân yap-

malý ve Sad’ýn mutlaka  Mus’ab’ýn yanýna git-

mesini saðlamalýydý. Aklýna bir fikir geldi. Bu

plânla düþündüðü olabilirdi.
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Bu arada yürüyerek Sa’d’ýn yanýna kadar

gelmiþti. Sa’d’ýn kendisine soru sormasýna fýr-

sat vermeden:

– Halanýn oðlu Es’ad’ýn baþý dertte. Senin

kabilene düþman olan bir kabile, Es’ad’ýn bu

genci misafir ettiðini öðrenmiþ. Gençle birlikte

onu da cezalandýrmak istiyorlarmýþ, dedi. 

Aslýnda böyle bir þey yoktu. Sa’d’ý, Es’ad ve

Mus’ab’ýn yanýna göndermek için bu plâný

yapmýþtý. Bunun bir plân olduðunu anlamayan

Sa’d bin Muaz yerinden fýrlayarak:

– Benim halamýn oðluna kimse zarar vere-

mez. Ben onu korumaya gidiyorum, dedi. 

Kýlýcýný kuþandý. Mýzraðýný eline aldý. “Sen

beni burada bekle!” diyerek hýzla oradan

ayrýldý. Sonra doðruca Mus’ab’la Es’ad’ýn yaný-

na geldi. Mus’ab o esnada bazý Medinelilere

Ýslâm’ý anlatýyordu.
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Sa’d’ý gören Es’ad, gözlerine inanamamýþtý.
Kendisine kýzgýn olduðunu duyduðu Sa’d bin
Muaz yanlarýna gelmiþti. Hemen ayaða kalka-
rak onu davet etti. Sa’d’ýn sinirli olduðu her
hâlinden belli oluyordu. Es’ad ona:

– Hoþ geldin, dedi ama Sa’d onu duymu-
yordu bile. Es’ad’a:

– Anlattýklarýyla insanlarýmýzý yanlýþa sevk
eden bu genç yüzünden baþýný belâya sokma.
Evinde misafir etme. Onu evinden kov. Geldiði
yere geri dönsün. Sen benim akrabamsýn,
baþýna bir kötülük gelmesini istemem, dedi.

Es’ad, Mus’ab’ýn arkadaþý olduðunu ve onu
çok sevdiðini söyledi. Bunlarý duyunca Sa’d’ýn
kýzgýnlýðý daha da arttý. Bu defa Mus’ab’ýn
yanýna giderek:

– Bizim insanlarýmýzdan uzak dur. Hemen
geldiðin yere dön. Yoksa sana vereceðim cezaya
katlanmak zorunda kalýrsýn, diye baðýrmaya
baþladý. 
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Es’ad bir hayli telâþlanmýþtý. Hazreti

Mus’ab’a bir zarar gelmesinden korkuyordu.

Hemen koþarak Sa’d’ý engellemeye çalýþtý.

Hazreti Mus’ab ise çok sakindi. Oturduðu

yerden kalktý. Kendinden emin bir þekilde:

– Hoþ geldiniz, dedi. Sa’d öfkeli bir þekilde

baðýrmaya devam ediyordu. Hazreti Mus’ab

ise ona þöyle seslendi:

– Önce gel otur ve dinle. Anlattýðým þeyler

hoþuna gitmezse, hiç tereddüt etme ve elindeki

kýlýcý boynuma indir. Yemin ederim ki sana

karþý koyacak deðilim. Sana elimi bile kaldýr-

mayacaðým.

Hazreti Mus’ab’ýn gayet sakin, yumuþak

sesiyle yaptýðý bu teklifi Sa’d:

– Tamam, ama bunun sonucuna katlanýrsýn,

diyerek kabul etti. 
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Hazreti Mus’ab ona, Ýslâm dinini anlat-

maya baþladý. Hazreti Mus’ab anlattýkça Sa’d

sorular soruyor, Hazreti Mus’ab da onlarý ce-

vaplýyordu. Hazreti Mus’ab, Sa’d’a putlara

tapmanýn çok anlamsýz bir þey olduðunu, iba-

detin bizleri yaratan Allah’a yapýlmasý gerek-

tiðini anlattý. Peygamberimizin çok dürüst bi-

ri olduðunu, herkesin bunu kabul ettiðini

söyledi. 

Sa’d, hem Hazreti Mus’ab’ýn asil tavrýndan

hem de anlattýklarýndan çok etkilenmiþti.

Ama onu en çok etkileyen Hazreti Mus’ab’ýn

güzel sesiyle okuduðu Kur’ân-ý Kerîm oldu.

Kur’ân’ý dinleyen Sa’d:

– Bu çok farklý bir þey. Daha önce hiç böyle

bir þey duymadým. Kesinlikle bu uydurma

olamaz. Bu sözler insan sözü olamaz. Ne kadar

52



etkileyici. Bunu dinleyip de etkilenmeyecek

hiç kimse yoktur, dedi. 
Geliþmeleri Es’ad sesini çýkartmadan izli-

yordu. Hiç böyle olacaðýný tahmin etmemiþti.
Çünkü halasýnýn oðlu Sa’d yanlarýna geldiðinde
çok kýzgýndý. Sürekli baðýrýyordu. Ama þimdi
gayet sakindi. Mus’ab’ýn yanýndan ayrýlmýyordu.
Oraya niçin geldiðini bile unutmuþtu. Es’ad,
yaþadýðý bu durumdan dolayý Yüce Allah’a dua
edip, þükrediyordu.

Hazreti Mus’ab’tan çok etkilenen Sa’d,
ona:

– Ben de bu dine katýlmak istiyorum. Bu-
nun için ne yapmam gerektiðini söyler misin,
dedi. Hazreti Mus’ab, Sa’d’a kelime-i þehadeti
öðretti. Sonra Sa’d:

– Eþhedü en lâ ilâhe illâllah ve eþhedü enne
Muhammeden abduhu ve rasûlühü, diyerek
Müslüman oldu. Bunun üzerine halasýnýn oðlu
Es’ad, Sa’d’ýn boynuna sarýldý. Onu tebrik etti.
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Hazreti Mus’ab da ayaða kalktý. Boynuna

sarýlarak Sa’d’ý tebrik etti. Sa’d çok mutluydu. 

– Bunca zamandýr neden ben bu dini kabul

etmemiþim. Meðer Ýslâmdaki her þey ne kadar

doðruymuþ, dedi ve devam etti:     

– Þimdi yapacak çok önemli bir iþim var.

Ýstiyorsanýz benimle beraber siz de gelin, dedi. 

Onlar da neler olacaðýný merak ederek bu

teklifi kabul ettiler. Hep birlikte Sa’d’ýn kabi-

lesine geldiler. Sa’d, kabilesini toplayarak on-

lara þöyle seslendi:

– Beni nasýl bilirsiniz?

Orada bulunanlarýn tamamý:

– Sen büyük, güçlü, zeki bir insansýn.

– Peki sizden bir þey yapmanýzý istersem ya-

par mýsýnýz?

– Elbette yaparýz, sen bizim efendimizsin,

liderimizsin. Bugüne kadar istediðin her þeyi

yaptýk.
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Herkes liderlerinin ne diyeceðini merakla

bekliyordu. Hazreti Mus’ab ise kenardan

olanlarý merakla izliyordu. Sa’d:

– Ben az önce Ýslâm dinine girdim. Aklýma

takýlan tüm sorularýn cevabýný bu dinde bul-

dum. Aldýðým cevaplar beni ikna etti. Ýstediði-

niz bütün sorularý Peygamber Muhammed’in

bize Ýslâm’ý anlatmasý için gönderdiði bu gen-

ce sorabilirsiniz. Sizden de bu dine girmenizi

istiyorum, deyince büyük bir sessizlik oluþtu.

Sa’d kalabalýða:

– Eðer bu söylediðimi yapmazsanýz sizinle

asla konuþmayacaðým. Fakat dediklerimi yap-

manýz sizin için elbette daha iyi olacaktýr, dedi.

Liderlerinin kararlý tutumunu gören topluluk,

hep birlikte: 

– Evet biz de Ýslâm dinine girmek istiyoruz,

dediler.
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Mus’ab bu yaþananlar karþýsýnda çok mutlu

olmuþtu. Yaþlý gözlerle Allah’a dua ediyor,

O’na þükrediyordu. 

Çok geçmeden bu güzel haber Peygambe-

rimiz’e ulaþtýrýldý. Peygamberimiz ve sahabileri

çok mutlu oldular. Bu kadar çok insanýn Müs-

lüman olduðu bu seneyi “Sevinç Yýlý” ilân et-

tiler.
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S Ö Z L Ü K
peygamber : Allah’ýn dinini anlatmak için

seçilmiþ özel insanlarýn her biri.

Mekke : Müslümanlarýn kutsal þehri.

Medine : Peygamberimizin kabrinin ol-
duðu þehir.

Kâbe : Hazreti Adem tarafýndan Allah
adýna yapýlmýþ dünyadaki ilk
bina. Müslümanlarýn hac için
gittikleri kutsal yer.

resûl : Peygamber, seçilmiþ kiþi.

put : Bazý insanlarýn Allah gibi deðer
verdiði ve ibadet ettiði canlý
cansýz varlýklar.

müþrik : Allah’a inanmanýn yanýnda pu-
ta da tapan kiþi.

Sahabe : Peygamberimizin arkadaþlarýna
verilen isim.

zuhur : Ortaya çýkma, gözükme.
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