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KOMÞUNUN AÐACI

Peygamber Efendimiz zamanýnda kötü
kalpli, cimri bir adam yaþardý. Cimri olduðu
kadar da zengin olan bu adamýn evinin
önünde kocaman bir bahçesi vardý. Bahçede
de pek çok hurma aðacý dikiliydi. Adam sýk
sýk bahçesinde dolaþýr. “Ne çok aðacým var.”
diye sevinir, gururlanýrdý. Hurmalarýndan
da kimseye vermezdi. Ýmkâný olmasýna rað-
men ihtiyacý olanlara yardým etmeyi hiç akýl
etmez, kendinden baþkasýný düþünmezdi. 
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Bu cimri adamýn evinin hemen yanýnda

bir de fakir aile yaþardý. Aile fertleri cimri
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adamýn tersine çok iyi niyetli, alçak gönüllü
ve dindar insanlardý. Bu ailenin, evleri gibi
bahçeleri de küçücüktü. Bir tek meyve aða-
cýnýn bile olmadýðý bu kupkuru bahçeyi þen-
lendiren tek þey, bu ailenin çocuklarýydý. Bü-
tün gün bahçede eðlenceli oyunlar oynar,
oradan oraya koþuþurlardý.

Âdeta cimri adamýn, hurma aðaçlarýnýn
gölgesinde yaþýyorlardý. Hatta adamýn bah-
çesindeki hurma aðaçlarýndan birinin dallarý,
bu fakir ailenin evinin üzerine doðru sarký-
yordu. Bu durum yýllardan beri cimri adamýn
hiç hoþuna gitmezdi. Özellikle de fakir kom-
þusunun evine yakýn olan bu aðacýn hurma-
larýný toplayacaðý zaman çok sinirli olurdu. 

O aðaca çýktýðýnda aðacýn dallarý sallanýr
ve hurmalardan bazýlarý komþusunun evinin
üzerine düþerdi. Fakir komþunun çocuklarý da
evlerinin önüne düþen bu hurmalarý alýp ye-
mek isterlerdi. Ama cimri adam, hemen
aðaçtan iner ve hiddetle komþusunun bahçe-
sine gelirdi. Sonra da çocuklarýn ellerinden
hurmalarý acýmasýzca çeker alýrdý. 
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Yine bir gün cimri adam, hurmalarýný top-

lamak üzere bu aðaca çýkmýþtý. O sýrada fakir

ailenin çocuklarý da bahçede oynuyorlardý. 

4



Evlerinin üzerine sarkan aðacýn dallarýnýn
sallandýðýný görünce oyunlarýný býrakýp oraya
doðru bakmaya baþladýlar. Her zamanki gibi
hurmalardan bahçelerine dökülenler olmuþ-
tu.  Çocuklardan en küçük olaný yerinden fýr-
ladý ve yerdeki hurmalardan birini alýverdi.
Sevinçle hurmayý aðzýna götürüp ýsýrdý. Fa-
kat bu sevinci uzun sürmedi. Çünkü küçük
kýzýn hurmayý yediðini gören cimri adam bir
çýrpýda aðaçtan inmiþti. Hemen koþup çocu-
ðun yanýna geldi. 

Bir eliyle çocuðun aðzýný açtý diðer eliyle
de hurma parçalarýný çýkardý. Zavallý çocu-
ðun ýsýrdýðý hurmayý bile yemesine izin ver-
memiþti. Cübbesinin eteklerini savurarak ye-
re eðildi ve hurmalarý teker teker topladý.
Sonra da fakir adamla karýsýna küçümseyen
gözlerle baktý ve hýþýmla arkasýný dönüp gitti. 

Küçük kýzýn siyah gözleri yaþlarla dol-
muþtu. Hýçkýrarak annesine sarýldý. Bir süre
öylece kaldý. Annesi küçük kýzýn gözyaþlarýný
silip daðýlan siyah saçlarýný düzeltti ve onu 
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tekrar kardeþlerinin yanýna gönderdi. Kýsa

bir süre sonra küçük kýz eski neþesine kavuþ-

muþtu. 
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Fakat fakir adam ve karýsý komþularýnýn

bu yaptýðýna çok içerlemiþlerdi. Zaten uzun

zamandýr,  adamýn  küçümser tavýrlarý onlarý 
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üzüyordu. Fakat son yaþadýklarý olay “Artýk

yeter!” dedirtmiþti. Fakir adam, durumunu

Peygamber Efendimize anlatmaya karar verdi. 
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Doðruca Allah Resûlünün yanýna gitti.
Komþusunun yaptýklarýný bir bir anlattý.
Duyduklarý Peygamber Efendimizi çok üz-
müþtü:

– Sen þimdi git. Ben senin bu derdinle il-
gileneceðim, diyerek onu evine gönderdi. 

Aradan biraz zaman geçmiþti ki Allah Re-
sûlü, hurmalarýn sahibi cimri adamla karþý-
laþtý. Ona: 

– Dallarý fakir komþunun evine sarkan
hurma aðacýný bana ver. Buna karþýlýk sana
cennette bir hurma aðacý verilsin, dedi. Ada-
mýn sözü uzatmaya pek niyeti yoktu:

– Doðrusu verirdim, ama o aðacýn mey-
vesi benim çok hoþuma gidiyor. Benim pek
çok hurma aðacým var, ama hurmasý ondan
daha çok hoþuma gideni yok, dedi ve oradan
ayrýlýp gitti. 

Adamýn kalbinin bu kadar katý olmasý
Efendimizi üzmüþtü. Bu konuþma sýrasýnda
orada bulunan bir sahabi, Peygamberimizin
cimri adama söylediklerini duymuþtu. Pey-
gamberimizin yanýna yaklaþarak:
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– Ey Allah’ýn Elçisi! O hurma aðacýný ben

satýn alýp sonra da onu sana versem cennetten
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bir hurma aðacýný bana da verir misin, dedi.
Hazreti Peygamber de:

– Evet, dediðini yaparsan cennetten bir
hurma aðacý senindir, buyurdu.

Sahabi, hemen gidip cimri adamý buldu.
Dallarý fakir adamýn evine sarkan hurma aða-
cýný göstererek ona: 

– Bu hurma aðacýný bana satar mýsýn, dedi.
Aðacýn sahibi cimri adam: 

– Ýstediðim fiyatý verirsen belki satarým
ama vereceðini sanmam, deyince sahabi: 

– Düþündüðün fiyat nedir, diye sordu.
Bunun üzerine cimri adam: 

– Bu aðacýn yerine kýrk hurma aðacý isti-
yorum, dedi. Sahabi: 

– Bir hurma aðacýna kýrk hurma aðacý mý?
Çok istedin, deyince bir süre sustular. Hurma
aðacýný alýp, Allah Resûlünü sevindirmeyi çok
isteyen sahabi: 

– Tamam, sana kýrk hurma aðacý verdim,
dedi. Bu sefer de cimri adam:
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– Eðer doðru söylüyorsan buna baþkalarý-
ný da þahit yap, deyiverdi.

Sahabi, gidip kendine þahitlik yapacak bi-
rilerini buldu ve tekrar cimri adamýn yanýna
geldi. Sonra da þahit olarak getirdiði kiþilere:

– Þahit olun, ben bu adama bir hurma
aðacý karþýlýðýnda kýrk hurma aðacý verdim,
dedi ve cimri adama dönüp: 

– Ne diyorsun, diye sordu. Adam:

– Tamam, kabul ettim. Ama seninle ara-
mýzda alýþveriþ daha bitmedi. Ancak bana is-
tediðim hurma aðaçlarýný verirsen bu teklifi
kabul ederim. Eðilmiþ olmayan hurma aðaç-
larýndan verecek misin, dedi. Sahabi, bir süre
düþündü ve: 

– Tamam! Eðilmiþ olmayan hurma aðaç-
larýndan kýrk tanesi senindir, dedi.

Sonunda alýþveriþ bitmiþti. Dallarý fakir
adamýn evinin üzerine sarkan hurma aðacý
artýk sahabiye aitti. Merhametsiz, cimri ada-
mýn ise kýrk hurma aðacý daha olmuþtu.
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Hem de eðilmiþ olmayanlarýndan. Sahabi, hiç
beklemeden Peygamber Efendimizin yanýna
gelip: 

– Ey Allah’ýn Elçisi! O fakirin evine sar-
kan hurma aðacý benim oldu. Þimdi de se-
nindir, dedi. Buna  çok memnun olan Allah
Resûlü, hemen fakir adamýn yanýna gitti. Fa-
kirin evini gölgeleyen hurma aðacýný göstere-
rek:

– Bu hurma aðacý artýk senin ve ailenindir,
buyurdu.

Bu olanlar karþýsýnda fakir adam da haný-
mý da çok duygulanmýþlardý. Çocuklarý artýk
o aðacýn hurmalarýndan yiyebileceklerdi.

*   *   *
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ALLAH’IN ADIYLA 

Allah Resûlüne peygamberlik görevinin
verildiði günlerdi. O, bu görevi yerine getire-
bilmek için bir an bile boþ durmadan çalýþý-
yordu.

Akrabalarýný ve diðer tanýdýklarýný yeme-
ðe davet edip Allah’ý anlatýyordu. Azýlý din
düþmaný olan Ebu Cehil ve Ebu Leheb’e kaç
kez gitmiþti. Çevresinde O’na inananlarýn sa-
yýsý oldukça azdý. Kapý kapý dolaþýp davasýný
anlatýyor ama insanlar, Efendiler Efendisini
dinlemiyordu.
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Yine bir hac mevsimi gelip çatmýþtý. Pey-
gamberimiz insanlarýn kurduklarý çadýrlarý
tek tek dolaþarak onlarý, bir olan Allah’a iman
etmeye çaðýrýyordu. O’na inananlar oluyordu,
ama insanlarýn çoðunun söylediklerine aldýr-
mayýþý O’nu çok üzüyordu. Bu yetmiyormuþ
gibi Peygamberimizin azýlý düþmaný Ebu Le-
heb her an O’nun peþindeydi.

Efendimizin çýktýðý çadýra hemen O’nun
peþinden giriyor ve:

– Az evvel gelen þu insanýn sözüne sakýn
aldanmayýn. Kendisi bizim buralarýn delisidir.
Baksanýza bizim içimizde de O’na inanan
kimse yok. Sakýn ha, aklýnýzý çelmesin. Bir da-
ha da çadýrlarýnýza girmesine izin vermeyin,
diyordu.

Efendiler Efendisi, insanlar Mekke’de
kendisini dinlemeyince Taif’e gitmeye karar
verdi. 

Belki orada çok sevdiði Rabbini anlatabi-
leceði birilerini bulabileceðini düþünüyordu.
Taif, Mekke’ye çok uzak olmayan bir yerdi.
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Peygamberimiz, evlâdým dediði ve çok

sevdiði Zeyd ile yola çýktý. Aradan çok zaman
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geçmeden Taif’e vardýlar. Peygamberimiz, bu-
ranýn ileri gelenleriyle konuþmaya ve onlara
Allah’ý anlatmaya çalýþtý. Fakat kimse O’nu
dinlemiyordu.

Taifliler, Mekke’de Efendimize kötülük
yapýp hakaret eden insanlardan daha azgýn
çýkmýþlardý. Daha birkaç insana bir þey an-
latmýþtý ki Taif’in taþ kalpli insanlarý, Pey-
gamber  Efendimize ve Zeyd'e hakaret etme-
ye baþladýlar. Sokak serserilerini toplayýp on-
larý taþ yaðmuruna tutturdular. Geçecekleri
yollara dikenler serdiler. Mübarek bedenini
attýklarý taþlarla yaraladýlar.

Bütün bu olanlara Zeyd tek baþýna engel
olmaya çalýþýyordu. Atýlan taþlarýn Peygam-
berimize isabet etmemesi için O’nun bir önü-
ne bir arkasýna dolanýyordu. Bir yandan da
bu kötü davranýþlarýndan vaz geçmeleri için
etraftaki insanlara:

– Ne yapýyorsunuz! O, Allah’ýn elçisidir.
O’na taþ atmayýn, çok yanlýþ yapýyorsunuz.
Hayýr, yapmayýn, durun, diye feryat ediyordu.
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Fakat kötülüðe kenetlenmiþ bu insanlar

Zeyd’i duymuyordu bile. Allah Resûlünün ve 
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Zeyd’in vücutlarý atýlan taþlardan dolayý yara

bere içinde kalmýþtý. Taif’in dýþýna kendileri
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zor atmýþlar, canlarýný zor kurtarmýþlardý. Pey-

gamber Efendimiz, bütün bu olanlar karþýsýn-

da çok hüzünlendi. Bastýðý yerlerin nurlandýðý

ayaklarýndan kanlar akýyordu. Gül kokulu te-

nine birçok taþ isabet etmiþti. 

Bütün bunlar neticesinde Yüce Allah, va-

hiy meleði Cebrail Aleyhisselâm’ý Efendimi-

zin yanýna gönderdi. Cebrail Aleyhisselâm,

Peygamber Efendimizin yanýna gelerek etraf-

taki büyük bir daðý gösterdi ve:

– Ey Muhammed! Allah’ýn sana selâmý var.

Allah, sana yapýlanlardan dolayý bu azgýn in-

sanlarý cezalandýracak. Eðer sen izin verirsen

þu daðý onlarýn baþýna geçirecek. Bunun yap-

mak için de beni görevlendirdi, dedi.

Gözü yaþlý nebi, o çok üzgündü. Yaralan-

mýþ ve çok hakaret görmüþtü. Ama yine de

Cebrail Aleyhisselâm’a þu cevabý verdi: 

– Hayýr, ey Cebrail. Onlar, beni bilmiyorlar

ve tanýmýyorlar. Belki gelecekte bu insanlarýn
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içinden iman edenler olur. O daðý bunlarýn
üzerine kapamaný istemem.

Ýnsanlarýn en þefkatlisi, merhametlilerin
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en merhametlisi, Cebrail’e bu cevabý vererek

onu geri gönderdikten sonra ellerini açarak

Allah’a þöyle dua etti:

“Allah’ým! Ýnsanlarýn gözünde küçük gö-

rülmemi Sana þikâyet ediyorum. Sen, hor ve

hakir görülenlerin, çaresizlerin Rabbisin. Be-

nim de Rabbimsin. Beni kime býrakýyorsun?

Kötü sözlü, kötü yüzlü, uzak kimselere mi?

Yoksa Seni anlatmama engel olan düþmana

mý? Ya Ýlâhi! Sen razý olana kadar Senin affýný

istiyorum.”

Sevgili Peygamberimiz, ellerini kaldýrmýþ

Allah’a böylece yalvarýrken yanlarýna sessizce

biri yaklaþtý. Yanýnda tabaða koyarak getirdi-

ði bir salkým üzüm vardý. Zeyd’e Efendimizi

göstererek sordu:

– O, çok farklý birine benziyor. Þu an ne

yapýyor?

– Tek olan Allah’a dua ediyor, dedi Zeyd.
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Gelen kiþi Addas isimli bir çobandý. Ge-
tirdiði üzüm tabaðýný Efendimize uzatarak:

– Buyurun, bundan yeyin, dedi.
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Zeyd ile Addas yere oturdular. Peygamber

Efendimiz de “Bismillah! (Allah’ýn adýyla)”

diyerek tabaktan bir salkým üzüm aldý. Addas
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için hiç alýþýlmadýk bir olaydý bu. Heyecanla
Efendimize:

– Sen kimsin, diye sordu. Peygamberimiz
de:

– Ben son peygamberim. Sen nerelisin,
dedi.

– Ben Ninovalýyým.

– Demek sen benim kardeþim Yunus pey-
gamberin memleketindensin.

– Siz, bunlarý nereden biliyorsunuz? Bun-
lar ancak Allah’ýn peygamberlerine öðrettiði
gerçeklerdir.

Temiz kalpli Addas, Peygamberimizin he-
men yanýnda O’nunla göz göze idi. Orada
Allah’a ve Resûlüne iman etti.

Sevgili Peygamberimiz için çok kötü baþ-
layan bir gün bu olay sayesinde sevinçli bir
güne dönüþmüþtü.

*   *   *

28


	KOMŞUNUN AĞACI
	İÇİNDEKİLER
	KOMŞUNUN AĞACI
	ALLAH’IN ADIYLA

