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Kýymetli yavrularýmýz;

   Terim olarak hadis-i Þerif  Hz. Peygamber (sav) e ait sözler, fiiller yani hareket ve 

davranýþlar tekrirler ve ona ait sýfatlardýr. Diðer bir tabir olan sünnetle eþ anlamlýdýr.

   Hadisler bize Kur'an-ý Kerimi açýklar, ibadetlerin yapýlýþ þekillerini açýklar, Ýslam hukukunun 

Kur'andan sonra en önemli kaynaðýdýr. Kur'an-ý Kerim de olmayan dini hükümleri ortaya 

koyar, Ýslam dininin modelini oluþturur. Ýslam tarihinde çözülmelerin yaþandýðý ve kur'an 

ruhundan uzaklaþýldýðý zamanlar alimler çýkýþ yolunu sünnetin içinde aramýþlar ve orada da 

bulmuþlardýr. Çünkü Kur'aný en iyi anlatan þüphesiz Peygamber Efendimizdir.

   Peygamberimizin hadis-i þeriflerinin siz çocuklar tarafýndan okunmasý ve öðrenilmesi 

amacýyla hazýrlamýþ olduðu bu güzel kitaptan dolayý sayýn Prof. Dr. M.Yaþar KANDEMÝR Beye 

teþvik ve katkýlarýndan dolayý deðerli il müftümüz Ýsmail ÝPEK'e ve böylesine güzel bir 

kitapçýðý belediyemiz kültür yayýnlarýna kazandýrdýðý için baþkan yardýmcým Osman 

AKBAÞ'a  teþekkür ederim. Bu kitapçýðý okuyup hayatýnýzda hadis-i þeriflerin ýþýðýnda 

ilerlemenizi ümit ediyor, kitapçýðý siz deðerli yavrularýmýzýn istifadesine sunuyorum. 

                                                                                                                Cafer ÖZDEMÝR

                                                                                                       Amasya Belediye Baþkaný



                                                               TAKDÝM

       Okumak Ýslam'ýn ilk emridir. Yüce Rabbimiz okumamýzý istiyor. Kur'an-ý Kerim Allah Kelamý 
olarak ebetteki öncelikle okunmasý gereken ilahi bir kitaptýr. Kur'an okuduðumuz zaman pek çok 
konunun, hikaye þeklinde anlatýldýðýný görürüz. Peygamber Efendimizin mübarek sözleri olan 
hadis-i þeriflerde de bazý konular hikayeyle anlatýlýr. Öðrenebilmeyi kolaylaþtýrmak ve kalýcý 
olmak bakýmýndan bu çok önemli bir usuldür. 

“Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis” Kitabý'nýn yazarý deðerli hocamýz bu üslubu kullanarak 
Peygamberimizin hadislerinin küçüklerimiz – hatta hepimiz - tarafýndan kolay anlaþýlabilmesi için 
bir hikaye ile anlatýlmasýný saðlamýþ. Doðrusu pek de güzel olmuþ. 

Ýstanbul'da Yüksek tahsil yaparken hadis derslerinden çok istifade ettiðim saygýdeðer 
hocam Prof. Dr .Mehmet Yaþar Kandemir'in izniyle yeniden basýmý gerçekleþen bu esrin 
okurlarýna faydalý olmasýný diliyor, kendisine teþekkürlerimi arz ederek, saðlýklý uzun ömürler 
niyaz ediyorum. Eserin basýmý için Amasya Belediye Baþkanýmýz Sayýn Cafer Özdemir ile 
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Osman Akbaþ'a, ayrýca emeði geçen kardeþlerimize teþekkür 
ediyor, deðerli okurlara sevgilerimi sunuyorum.    

Ýsmail Ýpek
                                                                                                    Amasya Ýl Müftüsü



MERHABA  

Sevgili yavrular,
Yüce Rabbimiz kullarýnýn mutlu olmasýný ister. Onlara mutlu olmayý öðretmek için 

peygamberler gönderir. Peygamberler insanlarýn rehberi ve öðretmenidir. Onlara hem Allah 
Teâlâ'nýn buyruklarýný, hem de dünyada nasýl yaþamalarý gerektiðini öðretirler. Ýlk 
peygamber Hz. Âdem'den son peygamber Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- 
efendimize kadar hep böyle olagelmiþtir.

Peygamber efendimizin sözlerine hadis dendiðini biliyorsunuz. Yüce Rabbimizin buyruðu 
olan Kur'an-ý Kerim'i bize getiren Efendimiz, bu ilâhî buyruklarý hadisleriyle açýklamýþtýr. 
Sevgili Efendimiz bize hem dünyada hem de dünyadan sonraki hayatýmýzda mutlu olmak için 
ne yapmamýz gerektiðini hadisleriyle öðretmiþtir.

Yüce Rabbimizin buyruðunu iyice anlamak, güzel dinimizi eksiksiz öðrenmek için hadîs-i 
þerifleri çok okumalýyýz. Yüz yýllardan beri birçok din büyüðümüz, Peygamber efendimizin 
sözlerinden kýrk hadislik buketler hazýrlamýþlar, böylece hadis-i þerifleri müslümanlarýn 
kolayca öðrenmesini saðlamýþlardýr.

Ben de sizin için yazdýðým kýrkýncý kitabýmýn, Peygamber efendimizin sözlerinden 
derlenmiþ bir kýrk haddis  demeti olmasýný arzu ettim. Hikayeleri çok sevdiðinizi bildiðim için 
de hadisleri hikayelerle birlikte vermek istedim. Ýnþaallah kitabýmý beðenirsiniz. Eðer 
beðenirseniz, lütfen bana dua ediniz, sevgili yavrularým.

M. Yaºar Kandemir
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                                     KUÞLAR
        Avcýnýn biri dere kenarýna að kurmuþ. Aðýn içindeki yemlere aldanan bir sürü kuþ, tutulup 

kalmýþ. Avcý bunlarý toplamaya gelirken, kuþlar að ile beraber “pýrr” diye uçup havalanmýþlar.

Onlarýn güç birliði yaparak ayný yöne doðru, üstellik að ile beraber uçmalarýna þaþýran avcý, 

peþlerine düþmüþ.Yolda rastladýðý bir adam, avcýya, böyle telaþla ne diye koþtuðunu sormuþ.

Avcý da uçup giden kuþlarý göstererek onlarý yakalayacaðýný söylemiþ. Adam gülmüþ:

   - Allah akýl versin, demiþ. Havada uçup giden kuþlara yetiþebileceðini mi sanýyorsun?

  Avcý:

  - Evet, demiþ. Aðda bir kuþ olsaydý yetiþip tutamazdým. Ama göreceksin, bunlara yetiþeceðim.

Dediði gibi de çýkmýþ. Akþam olup da hava kararýrken kuþlarýn her biri kendi yuvasýna gitmek 

istiyormuþ. Bir kýsmý aðý ormana doðru çekiyormuþ, bir kýsmý göle doðru. Kimi daðlara gitmek 

istiyormuþ, kimi çalýlýklara. Hiç birinin de dediði olmamýþ. Að ile birlikte yere düþmüþler. Avcý da 

gelmiþ hepsini yakalamýþ.

Zavallý kuþlar, Peygamber efendimizin þu hadisini bilselerdi hep ayný yöne uçarlar, avcýya da 

yakalanmazlardý:
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              DÝKEN
   Vaktiyle ülkelerin birinde korkunç bir ceza þekli vardý. Suçlu bulduklarý insanlarý, aç arslanlara 

yedirirlerdi. Halk toplanýr, bu korkunç manzarayý seyrederdi.

O günkü suçlu, efendisinin yanýndan kaçan bir köleydi. Arena dedikleri yüksek duvarlarla çevrili 

bir meydanýn ortasýna köleyi diktiler. Üzerine on gündür aç býraktýklarý bir arslaný salýverdiler. 

Zavallý adamýn üzerine hýrsla saldýran arslan birden duraladý ve kölenin ellerini yalamaya baþladý.

Herkes hayretler içinde kalmýþtý.

Köleye bunun sebebini sordular. Þunlarý söyledi:

 - Bu arslana vaktiyle ormanda rastlamýþtým. Pençesine sivri bir diken batmýþtý. Ýnleyip 

duruyordu. Dikeni çýkarýnca onunla dost olduk.

Olayý dinleyen halk çok duygulandý.

    Köleyi de arslaný da serbest býraktýlar. Kölenin peþinde arslanýn uysal bir kedi gibi dolaþtýðýný 

hayretle ve hayranlýkla seyrettiler.

Peygamberimiz ne güzel buyurmuþ:
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             PALTO
      Çoban Ahmed Dayý dert küpüydü. Korkunç savaþ yýllarýnda çok þeyini yitirmiþti. Karýsý ölmüþ, 

oðlu da kaybolmuþtu. Þehirdeki iþini de kaybedince, bir köyde çobanlýk yapmaya baþlamýþtý.

Bir gün yol kenarýnda koyunlarýný otlatýrken hasta bir genci þehre götürdüklerini gördü. 

Anlaþýlan zavallý genç kendisinden de fakirdi. Ýncecik bir ceketin içinde titreyip duruyordu. 

Çoban Ahmed Dayý, yýllardýr üstünden çýkarmadýðý paltosunu hasta delikanlýya giydirdi.

    Hastane koridorunda muayene olmak için iki büklüm bekleyen hasta genç, birinin “baba” diye 

kendisine dokunduðunu hissedince þaþýrdý. Baþýný kaldýrýp, baktý. Karþýsýndaki delikanlýyý 

tanýyamadý. Ona “baba” diye seslenen delikanlý da þaþýrmýþtý:

- Afedersiniz. Üzerinizdeki paltoyu yýllardýr göremediðim babamýn paltosuna benzettim. Sizi de 

babam zannettim, diye özür diledi.

     Hasta delikanlý ona babasýnýn kim olduðunu sordu. Biraz konuþunca bu delikanlýnýn, Ahmed 

Dayý’nýn oðlu olduðunu anladý. Ona yanýlmadýðýný, bu paltonun gerçekten babasýna ait olduðunu 

söyledi. Muayenesi bittikten sonra, Çoban Ahmed Dayý’nýn hastabakýcý oðluyla birlikte köye 

döndüler.

Peygamber Efendimiz’in:

                                                                   hadisi þerifi ne kadar doðruymuþ deðil mi?
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               AYNA
    Vaktiyle vezirlerden biri, ileri gelen adamlarýyla çarþýda dolaþýrken yolu esir pazarýna uðradý. 

Hürriyetlerini kaybetmiþ zavallý insanlar, burada birer birer satýlýyordu.

Vezir esirlerin yanýna yaklaþtý. Onlarý yakýndan görmek istedi. Yaþlý bir esir vezire hitaben:

  - Efendimiz, sarýðýnýzda bir leke var, dedi.

Vezir sarýðýný çýkarýp baktý. Esir haklýydý. Demek ki saatlerdir böyle dolaþmýþ, onun bu halini 

herkes görmüþtü. Çok utandý. Adamlarýna üzgün üzgün baktý ve þunlarý söyledi:

 - Benim bu halde dolaþmama göz yumdunuz. Sarýðýmdaki lekeyi gördüðünüz halde ses 

çýkarmadýnýz. Benim gerçek dostum þu zavallý esirmiþ. Ama ben onun dostum olduðunu 

bilmiyormuþum. Dostumun köle olarak satýlmasýna razý olamam. Onu hemen satýn alýp hürriyetine 

kavuþturunuz.

   Bu olayý bir daha unutmamalarý için vezir, Peygamber efendimizin þu hadisini levha yaptýrýp 

adamlarýna gönderdi:
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             GADDAR
  Bir yaz günü çocuklar dere kenarýnda oynuyorlardý. Ýçlerinde Gaffar adýnda biri vardý. 

Hayvanlara yaptýðý iþkenceler yüzünden çocuklar ona Gaddar lakabýný takmýþlardý. Gaffar daha 

yeni ve daha canlý bir oyun oynanmasýný istiyor; fakat teklif edilen oyunlarýn hiç birini 

beðenmiyordu.

    Kendisi gibi düþünen iki üç arkadaþýný bir köþeye çekti. Onlarla baþ baþa vererek konuþtuktan 

sonra, eðlenceli bir oyun bulduklarýný söyledi.

Diðer çocuklar bu yeni oyunu merak ediyorlardý.

 

    Gaffar ve arkadaþlarý kasabaya yeni taþýndýklarý için henüz yüzmeyi bilmeyen Ali’nin yanýna 

sinsice yaklaþtýlar. Sonra zavallýyý kolundan, bacaðýndan yakalayarak dereye fýrlattýlar.

Büyük bir paniðe kapýlan Ali kulaç atmak için bir iki defa çýrpýndý; fakat yüzemedi. Suya batýp 

çýkmaya baþladý. O imdat diye baðýrýp çýrpýndýkça Gaffar ve arkadaþlarý kahkahalarla gülüyordu.

    Çocuklardan biri çabucak soyunmaya baþladý. Bu Ýsmail idi. Cesur bir çocuk olduðu için Gaffar’a 

sadece o karþý koyabilirdi. Ali’ye yapýlan fenalýðý görür görmez isyan etmiþti. Dereye atlamasýyla 

Ali’yi kenara çýkarmasý bir iki dakika sürdü.

Diðer çocuklar Ýsmail’i kutladýlar. Oradan geçmekte olan biri, olup bitenleri görmüþtü. Ýyi giyimli 

ve güzel yüzlü bu adam Ýsmail’in baþýný okþadýktan sonra dedi ki:
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     - Yavrum, sen Peygamber efendimizin buyurduðunu yaptýn. Allah senden razý olsun. 

 Efendimiz bir hadîs-i þerifinde þöyle buyurmuþtur
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            HAYALET
   Tâcirin biri geç vakit eve dönüyordu. Geceyi duvarýn dibinde geçirmeye çalýþan yaþlý bir zenci 

görddü. Çocuklarýmýz korkar diye zavallýyý kimse evine almamýþtý. Tâcir ona sýcak çorba, tertemiz 

çamaþýr ve yatacak bir oda verdi.

Pencere kenarýnda uyuyan zenci, gece yarýsý irkilerek uyandý. Hafif ay ýþýðýnda iki haydut 

pencereden içeri süzülmeye çalýþýyordu. Tâciri öldürecek, paralarýný çalacaklardý.

Zenci, ellerini kaldýrarak:

  - “Heey! Ne yapýyorsunuz?” diye haykýrdý.

Onu bembeyaz don, gömlek içinde gören haydutlar:

  - Anneee!.. Burada hayalet var, diye kendilerini dýþþarý attýlar. Birinin ayaðý kýrýldý, ötekinin baþý 

yarýldý. Gürültüye uyanan ev halký haydutlarý yakaladýlar.

Peygamberimiz ne güzel buyurmuþ:
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       CENNET KOMÞUSU
    Vaktiyle padiþahlardan biri þehri dolaþmaya çýkmýþtý. Tanýnmamak için kýyafetini deðiþtirmiþ, 

yanýna da bir kölesini almýþtý. Halkýn kendi yönetimi hakkýnda neler düþündüðünü öðrenmek 

istemiþti.

Mevsim kýþtý. Soðuk her yeri kasýp kavuruyordu.

Yolu bir mescide düþtü.

Ýki yoksul bir köþede titreþerek oturuyordu. Gidecek baþka yerleri yoktu.

Onlarýn ne konuþtuklarýný merak eden Padiþah yanlarýna sokuldu.

Fakirlerden þakacý olaný soðuktan þikayet ediyordu:

  - Yarýn cennete gittiðimizde bizim padiþahý oraya sokmayacaðým! Cennetin duvarýna 

yaklaþtýðýný görürsem, pabucumu çýkarýp kafasýna vuracaðým.

Öteki merakla sordu:

     - Onu niçin cennete sokmayacakmýþsýn?

    - Tabii sokmam. Biz burada soðuktan donarken o sarayýnda keyif sürsün. Bizim halimizden 

haberdar olmasýn. Sonra da kalkýp cennette bana komþu olsun. Ben öyle komþuyu istemem 

arkadaþ, dedi.

Gülüþtüler.

Padiþah kölesine:

      - Bu mescidi ve adamlarý unutma! dedi.

Saraya dönünce mescide adamlarýný yolladý. Ýki fakiri alýp saraya getirdiler.
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    Zavallýlar baþýmýza neler gelecek diye korkuyla bekleþirken onlarý dayalý, döþeli bir odaya 
yerleþtirdiler.

   - Burada yeyip, içip yatacak, padiþahýmýza dua edeceksiniz. Cennette size komþu olmasýna 
karþý çýkmayacaksýnýz,dediler.

Padiþah ne iyi kalbli imiþ, deðil mi?

 Peygamberimiz yoksula yardým edenleri þöyle övmüþtür:
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            DÝÞ ÝLÂCI
Kasabanýn lokantasýna iyi giyinmiþ bir yabancý girdi. Garsona:

    - Çok piþmiþ bir biftek istiyorum. Yanýnda da sallata olsun, dedi.

Adam daha ilk lokmayý aðzýna götürür götürmez:

   - Ay! Yine diþ aðrým tuttu, diye baðýrdý. Elinde büyükçe bir çanta bulunan bir baþka yabancý 

ona yaklaþtý. Çantasýndan bir küçük þiþe çýkardý. Elindeki pamuðu þiþeye batýrarak:

   - Lütfen þunu aðrýyan diþinize sürün, dedi.

 Adam söyleneni yaptý. Sonra âniden bir sevinç çýðlýðý attý:

   - Hayret, hiçbir aðrý duymuyorum, diye baðýrdý.

 Herkes bu hârika ilaçtan almak için iri çantalý adamýn etrafýnda toplandýlar. Çok geçmeden 

çantadaki bütün þiþeler tükendi.

Bir saat sonra diþi aðrýyan adamla ilaç satan adam istasyonda buluþtular. O kasabada iþlerin 

iyi gittiðini söyleyerek birbirini kutladýlar ve biraz sonra gelecek treni beklemeye baþladýlar.

Ýþte o sýrada iki polis onlarý tutukladý.

  Sahte ilacý alanlardan biri aðrýsýndan kurtulamayýnca, doðruca karakola gitmiþti.

Baþkomiser onlarý karþýsýna aldý ve:
 
  - Siz hangi dindensiniz? diye sordu.
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Baþlarýný yerden kaldýrmadan:

- Müslümanýz, elhamdülillah, dediler.

O zaman baþkomiser daha çok kýzdý:

- Siz Peygamber Efendimizin:

 buyurduðunu duymadýnýz mý? diye çýkýþtý ve onlarý cezalandýrdý.



12

                                  CÜZDAN
   Vaktiyle kötü huylu bir tüccar, pazarda dolaþýrken, içinde sekiz yüz altýn bulunan cüzdanýný 

kaybetmiþ. Saða sola koþmuþ; ama cüzdaný gören birine rastlamamýþ. Hemen bir tellal tutarak 

parasýný getirene yüz altýn mükâfat vereceðini ilan etmiþ.

   Kaybolan cüzdaný çok dürüst bir adam olan kunduracý Veli bulmuþ. Onu sahibi çýkana kadar 

saklamaya karar vermiþ. Tellalýn sesini duyunca, doðruca tüccarýn yanýna gitmiþ ve cüzdanýný 

teslim etmiþ.

  

   Tüccar cimri, yalancý, iyilik bilmezin biriymiþ. Parasýnýn bulunduðuna çok sevinmiþ ama bunu 

belli etmemmiþ. Hemen cüzdaný açýp paralarý saydýktan sonra:

   - Ooo arkadaþ! Zaten sen alman gereken parayý almýþsýn, diyerek zavallý kunduracýya bir de 

iftira etmiþ.

 Tüccarýn yakasýna yapýþan kunduracý Veli:

   - Bana bak efendi! demiþ. Ben fakir bir adamým, ama hýrsýz ve sahtekâr deðilim. Vâdettiðin 

parayý vermeyebilirsin. Ama beni paraný çalmakla suçlayamazsýn.

   Piþkin tüccar Veli’yi suçlamaya devam edince mahkemeye düþmüþler.

Kadý Efendi her iki tarafý da dinledikten sonra tüccarýn yalan söylediðini anlamýþ. Ona iyi bir ceza 

vermeyi kararlaþtýrmýþ. Fakat kýzdýðýný belli etmemiþ. Kararýný þöyle açýklamýþ:

   - Tüccar cüzdandaki parasýndan yüz lira alýndýðýný, kunduracý ise hiç para almadýðýný söylüyor. 

Ben onlara inanýyorum. Her ikisi de doðru söylüyor. Anlaþýlan þudur ki, kunduracýnýn bulduðu 

cüzdan bir baþkasýna aittir. Sahibi çýkýncaya kadar saklanacaktýr.
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Cimri tüccar yaptýðý haksýzlýða piþman olmuþ, ama iþ iþten geçmiþ.

Bu iyilik bilmez tüccarýn hali, Peygamber Efendimizin þu hadîs-i þerifini hatýra getiriyor:
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                  ZEHÝR
   Hüseyin Dayý þehirden köye dönüyordu. Pazara götürdüðü mallarýn hepsini sattýðý için 

sevinçliydi.

      Bir çeþme baþýnda mola verdi. “Eþek biraz yayýlýrken ben de þu aðacýn altýnda kestireyim” dedi. 

Uykuya dalacaðý sýrada aklýna paralarý geldi. Onlarý emniyetli bir yere koymalýydý. Kesesini açýp 

baktý. Hepsi yerli yerinde duruyordu. Keseyi gömleðinin içine koydu ve uyumaya baþladý.

Ne yazýk ki o sýrada aðacýn üzerinde bulunan bir soyguncu herþeyi gördü. Bütün hayatý baþkalarýna 

zarar vermekle geçen bu adamýn gözleri sevinçle parladý. Yavaþça aðaçtan aþaðý süzüldü. Cebinden 

bir kamýþ, bir de içinde zehir bulunan bir kutu çýkardý. Zehiri kamýþýn içine koydu. Derin bir uykuya 

dalmýþ olan Hüseyin Dayý’ya yaklaþmaya baþladý. Zehiri onun aðzýna üfleyerek kolayca öldürecek 

ve paralarýna sahip olacaktý.

    Soyguncu zehiri üfleyeceði sýrada Hüseyin Dayý aniden aksýrýverdi. Bütün zehir bu kötü niyetli 

adamýn aðzýna doldu ve onu bir anda öldürdü.

Peygamber Efendimiz ne güzel buyurmuþ:



15

                     KEMER
    Nihat geçimsiz bir çocuktu. Kaba davranýþlarýylla bitmeyen kavgalarýyla kardeþlerini incitirdi. 

Onun bu hali annesini çok üzerdi.

  - Evladým, kimsenin gönlünü kýrma. Çirkin sözler söyleme, diye öðüt verirdi. Ama her defasýnda 

kendinin haklý olduðunu iddia eden yaramaz çocuk:

  - Benim suçum yok. Böyle davranmaya onlar beni zorluyor, derdi.

Bir gün annesi:

  - Eðer bugün akþama kadar kimseyle kavga etmezsen, vitrindeki o kemeri sana alacaðým, dedi.

Bu konuþmayý duyan diðer kardeþleri, onu kýzdýrmak için birçok yolu denediler. Fakat kendini 

tutmaya karar veren Nihat’ý kýzdýramadýlar.

Akþam olunca, annesi ona þunlarý söyledi:

  - Bir kemere sahip olmak için kendini tutabiliyorsun. Bunu basit þeyler için deðil, Allah istediði 

için yapmalýsýn, oðlum.

Keþke biri Nihat’a Peygamber Efendimizin þu hadisini söyleyebilseydi:
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                      ÖFKE
           Halit güçlü kuvvetli bir çocuktu. Bir tabureyi kolunu bükmeden, tek eliyle kaldýrabilirdi.

Okulda güreþ tutup da yenmediði kimse yoktu. En çok da Nurettin ile güreþirdi.

Yine bir gün okul bahçesinde kapýþtýlar. Güreþi kaybeden Nurettin, sýnýfa girince Halit’in 

defterini karaladý.

      Halit buna fena halde öfkelendi. Arkadaþýnýn üzerine atýldý ve suratýna bir yumruk savurdu.

Nurettin’in burnundan akan kanlar hem elbisesini, hem de sýnýfý kirletti.

Olup bitenlere bütün sýnýf üzüldü.

Öðretmen Halit’i azarlarken ona Peygamber Efendimizin þu sözünü hatýrlattý:
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            YARIÞ
    Hüsnü çok iyi bir çocuktu. Ne yazýk ki, bir trafik kazasýnda gözlerini kaybetmiþti. Fakat 

kendisini hiç býrakmamýþ, baþkalarýnýn yardýmý olmadan yaþayabileceðini göstermiþti. Hatta çoðu 

zaman köylerinden þehre tek baþýna gidip gelirdi.

Ayný köyden Murtaza adlý kendini beðenmiþ bir çocuk, Hüsnü’yle alay etmek için:

- Benimle þehre kadar yarýþa var mýsýn, Hüsnü? dedi.

Hüsnü bu teklifi ciddiye aldý:

  -Varým. Ama yarýþý ben kazanýrsam ceketini bana vereceksin? dedi.

Murtaza bu þarta kahkahalarla güldü:

  - Kazanýrsan senin olsun, dedi.

Hüsnü:

  - Bir þartým daha var, ne zaman yarýþacaðýmýzý ben söyleyeceðim, dedi.

 Onun yarýþý kazanmasýna ihtimal vermeyen Murtaza:

   - Ýstediðin þartý ileri sürebilirsin, diyerek gülmesine devam etti.

   

     Zifiri karanlýk bir gecede, orman yolunu takip ederek þehre kadar yarýþacaklardý. Hüsnü için 

karanlýk ile aydýnlýðýn bir farký yoktu. Yürüyüp gitti. Fakat Murtaza ormanda yolunu kaybetti.
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      Hendeklere yuvarlandý, aðaç dallarý yüzünü, gözünü yýrttý. Þehre Hüsnü’den yarým saat 

sonra varabildi.

  Zavallý Murtaza Peygamber efendimizin þu hadisini duysaydý belki de böyle davranmazdý:
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               ALTINLAR
   

   Aylin kendini beðenmiþ, kibirli bir çocuktu. Babasýný kaybettikten sonra, iyice içine kapandý.

Köþklerinin bahçesinde yalnýz baþýna oynar dururdu. Bitiþik komþularý fakir olduðu için, onlarýn 

küçük kýzý Bedriye ile görüþmek istemezdi.

Bir gün Bedriye koþarak Aylin’e geldi:

- Babam aðýr hasta. Belki de son dakikalarýný yaþýyor. Sizi hemen görmek istiyor. Çok önemli 

bir þey söyleyecekmiþ, dedi.

Aylin burun kývýrdý:

- Fakir bir adamýn bana söyleyeceði önemli ne olabilir? Evinize de pis kokudan girilmez 

herhalde, dedi.

Birkaç dakika sonra Bedriye aðlayarak tekrar geldi:

- Babamýn size söyleyecekleri gerçekten önemliymiþ. Babanýz ölmeden önce altýnlarýný bir 

yere gömmüþ. Gömdüðü yeri de yalnýz babam biliyormuþ. Siz büyümeden önce de altýnlardan 

söz etmemesi gerekiyormuþ. Þimdi ise ölmek üzere olduðu için size altýnlarýn yerini 

söyleyecekmiþ. Acele edin, dedi.

    Bu sözleri duyan Aylin, Bedriyelerin fakir evine doðrru koþmaya baþladý. Ama çok geç 

kalmýþlardý. Zavallý adam ruhunu teslim etmiþti.

Aylin, kendine çok kýzdý. Yaptýðýna piþman olu.
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  Bu kendini beðenmiþ kýzýn kaybettiði þey sadece altýnlar mýdýr dersiniz?

Hayýr. Þayet o, bu kötü huydan vazgeçmezse altýnlarý kaybettiði gibi cenneti de kaybeder.

 Bakýnýz, Peygamber Efendimiz böyleleri için ne buyurmuþtur

  Bu kendini beðenmiþ kýzýn kaybettiði þey sadece altýnlar mýdýr dersiniz?

Hayýr. Þayet o, bu kötü huydan vazgeçmezse altýnlarý kaybettiði gibi cenneti de kaybeder.

 Bakýnýz, Peygamber Efendimiz böyleleri için ne buyurmuþtur
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             HIRSIZ
    Nuri Emmi kendi halinde bir köylüydü. Kimsenin iþine karýþmadýðý, gereksiz yere konuþmadýðý 

için bazýlarý onu beceriksiz zannederdi.

Akýllý geçinenlerden biri, Nuri Emmi’nin eþeðini çaldý. O da yeni bir eþek satýn almak için pazara 

gitti.

Orada bir aþaðý bir yukarý dolaþýrken kendi eþeðini görüverdi.

  - Bu eþek benim. Geçen hafta çalmýþlardý, dedi.

Hýrsýz piþkin bir adamdý:

  - Yanýlýyorsun; ben bunu küçük bir sýpa iken alýp büyüttüm, dedi.

Nuri Emmi’nin aklýna parlak bir fikir geldi. Elleriyle eþeðin gözlerini kapatarak hýrsýza sordu:

  - Eþek seninse, söyle bakalým hangi gözü kördür?

Biraz bocalayan hýrsýz:

  - Sað gözü, dedi.

Nuri Emmi eþeðin sað gözünü açtý:

  - Görüyorsun ki, sað gözü saðlam, dedi.

Bu defa hýrsýz:

  - Birden þaþýrdým, dedi. Sol gözü kördü.

  - Yine tutturamadýn, dedi Nuri Emmi, eþeðin sol gözzünü de açtý.

Baþlarýna toplanan pazar halký, eþeðin iki gözünün de saðlam olduðunu görünce, bu yalancý hýrsýzý 

yakalayýp polise teslim ettiler.
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    Nuri Emmi eþeðine binip köyüne döndü. Herkes onun ne akýllý bir adam olduðunu anladý.

Peygamber efendimiz hýrsýzlýk yapana beddua etmiþ ve þöyle buyurmuþtur.
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                 LOKMA
   Besim iyi bir çocuktu. Babasý zengin olduðu için istediði herþeye sahipti. Ne yazýk ki fakir ve yoksul 

kimselerin yaþayýþý hakkýnda bilgisi yoktu.

Bir gün top sahasýna giderken, bir köpek Besim’i kovalamaya baþladý. Dar bir sokakta ona yetiþti. Bu 

sýrrada ayaðý taþa takýlan Besim yere kapaklandý.

Gözünü açtýðýnda, kendi yaþýnda bir çocukla bir kadýnýn, yüzüne pansuman yaptýklarýný gördü.

Mehmet ile annesi Besim’i köpekten kurtardýktan sonra onu evlerine götürüp yüzündeki sýyrýklarý 

temizlemeye baþlamýþlardý.

  Besim onlara teþekkür etti. Evlerinin ne kadar basit, hayatlarýnýn ne kadar sâde olduðunu hayretle 

gördü.

  O akþam sofrada rahat olmadýðýný, lokmalarýn boðazýna dizildiðini farketti.

Ertesi gün annesinin hazýrladýðý yiyecek paketlerini alýp Mehmetlerin evine gitti. Yemeðini orada 

Mehmet’le birlikte yedi. Onunla çok iyi arkadaþ oldu.

Ýyi kalpli ve merhametli Besim, Peygamber efendimizin þu hadisine uygun hareket etti:
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                     PARA 

    Bir Ramazan günüydü. Ethem iftara doðru pide almak için fýrýna gitti. Fýrýnýn önünde uzun bir 

kuyruk vardý. Ýftar vakti yaklaþýnca, sýrada bekleyenler sabýrsýzlanmaya baþladý. Fýrýncý daha 

telaþlýydý. Sýrasý gelenlere pidelerini verip paralarýný almak kolay deðildi.

Ýftar topu atýlmak üzereyken sýra Ethem’e geldi. Ýyice yorulmuþ olan Fýrýncý, ona yanlýþlýkla fazla 

para verdi.

Ethem duraladý. Fýrýncýnýn yüzüne hayretle baktý. Adam:

   - Bir yanlýþlýk mý oldu evlat? diye sordu. Ethem:

   - Hayýr, diyerek paralarý aldý. Koþarak eve gitti.

   Ethem iftar sofrasýnda biraz düþünceliydi. Yataða girince tedirginliði arttý. Görünmeyen biri 

onu sanki hessaba çekiyordu:

“Niye öyle yaptýn?”

“Hakkýn olmayan parayý niye aldýn?” diyordu.

Olup bitenleri annesine anlatmayý düþündü. Sonra hemen vazgeçti. Annesi onu mutlaka ayýplar ve 

çok kýzardý. Gece rüyasýnda kâbuslar gördü. Sabah uyanýnca, içindeki sýkýntýnýn azalmadýðýný 

farketti.

  Duvar takviminin yapraðýný koparýp okumaya baþladý. Takvimde Peygamber efendimizin bir 

hadis-i þerifi yazýlmýþtý.
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 Ethem yüzünün kýzardýðýný hissetti. Bu hadisi Peygamber efendimiz sanki kendisi için 

söylemiþti. Doðruca fýrýna gitti. Hakký olmayan parayý, özür dileyerek geri verdi.
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             ARACI
   Soðuk bir kýþ günüydü. Ýsa okula giderken fakir bir çocukla karþýlaþtý. Zavallýnýn sýrtýnda palto 

yoktu. Ayaðýndaki yýrtýk ayakkabýnýn su aldýðý her hallinden belliydi. Ýsa, içinin titrediðini 

hissetti. Kendi ailesi pek varlýklý deðildi; ama kimseye muhtaç olmadan geçinip gidiyorlardý.

Yoksul çocuðu takip etmeye baþladý. Onun kendi okullarýna girdiðini görünce þaþýrdý. Daha önce 

onu gördüðünü hatýrlamýyordu. Ona yardým edebilmek için ne yapmasý gerektiðini düþündü; bir 

çýkar yol bulamadý. Ýki yýldýr giydiði botunu çýkarýp verse, yerine giyeceði bir baþkasý yoktu.

   Öðle tatilinde yoksul çocuðu buldu. Kendisiyle arkadaþ olmak istediðini söyledi ve onunla 

hemencecik kaynaþtý. Zavallýnýn babasý birkaç yýl önce ölmüþtü. Annesi ve iki küçük kardeþiyle 

birlikte yaþýyordu. Mahalleye yeni taþýnmýþlardý. Ýsa, çantasýndaki bisküvileri onunla paylaþtý.

Akþam babasýna:

- Öðretmenimiz bir ödev verdi. Fakirlere nasýl yardým edildiðini araþtýracaðýz, dedi.

Babasý ona bazý tavsiyelerde bulundu. Fakirlere nasýl yardým edileceðini söyledi.

  Ertesi gün Ýsa okuldan çýkýnca, doðruca yoksullara yardým vakfýna gitti. 

  

    Orada gördüðü temiz yüzlü bir adama, fakir arkadaþýnýn halini anlattý ve ona yardým etmelerini 

söyledi. Bu iyi kalpli adam Ýsa’nýn davranýþýný çok beðendi; onu kutladý. Arkadaþýnýn nerede 

oturduðunu öðrenmesini istedi ve ona þunlarý söyledi:



27

  - Senin gibileri hem Allah, hem de Peygamber sevver. Çünkü sen Peygamber efendimizin þu 

hadisine uygun davrandýn:
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          SAKLAMBAÇ
   

     Ýhsan arkadaþlarýyla saklambaç oynuyordu. Herkes saklanmak için bir yerlere daðýlýnca, yolun 

kenarýndaki kocaman kestane aðacýný kendisine siper etti. Ebenin onu bulmasý zordu. Ýþte bu 

sýrada, kasabanýn yabancýsý, bembeyaz sakallý bir adam, kestane aðacýnýn arkasýnda kýpýrdayýp 

duran Ýhsan’a yaklaþtý.

  - Oðul, sana bir adres soracaðým, dedi.

Ýhsan telaþla geri döndü. Elini dudaklarýna götürerek “sus!” diye iþaret etti.

Neden susmasý gerektiðini anlamayan yaþlý adam, Ýhsan’a hayretle baktý:

- Neden susacakmýþým ki, oðul? Sana birþey sorduk. Biliyorsan söyle. Bilmiyorsan sen sus. 

Doðrusu þehir çocuklarý bir tuhaf, diye söylendi.

   Yaþlý adamýn aðaç arkasýndaki biriyle konuþtuðunu gören Ebe, bir arkadaþýnýn orada 

saklandýðýný anladý. Parmaklarýnýn ucuna basa basa aðaca doðru yaklaþtý.

Ýyice sabýrsýzlanan yaþlý adam:

- Ne yazýk! Bu çocuklara Peygamber efendimizin:
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buyurduðunu öðretmemiþler, diyerek geri döndü.

      Ýþte o zaman Ýhsan çok utandý. Oyunda olduðunu unuttu. Saklandýðý yerden çýkarak bu 

yaþlý ve nur yüzlü adamýn yanýna geldi. Kendini baðýþlamasýný dileyerek onu gideceði yere 

götürdü.
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            MIZIKÇI
      Avni iyi bir çocuktu. Fakat herkesle çekiþtiði için arkadaþlarý onu sevmezdi. Bir sonbahar 

günü gölün kenarýnda toplanan çocuklar, denizler ve göller hakkýnda konuþtular. Denizlerin daha 

derin, sularýnýný daha soðuk olduðundan bahsettiler.

Avni her zaman yaptýðý gibi aksini savundu.

     Arkadaþlarý onun huyunu bildikleri için tartýþmaya girmediler. Daha sonra topladýklarý ince ve 

düz taþlarý sularýn üstünde kaydýrmaya baþladýlar. Yuvarlak taþlar mavi sularýn üzerinde keklik 

gibi sekiyordu.

O gün Faruk daha baþarýlýydý. Fýrlattýðý taþlar sularý yalayarak kayýp gidiyordu.

Faruk’u kýskanan Avni:

– Bakayým elindeki taþlara, dedi.

Faruk avucunu açarak topladýðý taþlarý gösterdi. Aslýnda bu taþlarýn diðerlerinden farký yoktu. 

Ama mýzýkçý Avni’nin bir bahane bulmasý gerekiyordu.

– Tabii, kaðýt gibi incecik taþ toplamýþsýn. Kimin elindde bu taþlar olsa iyi kaydýrýr, dedi.

Anlayýþlý bir çocuk olan Faruk:

– Al bunlarý, ver elindekileri, dedi.

Fakat yine deðiþen bir þey olmadý.

Bir trafik kazasýnda sakatlanan Haydar aksayarak Avni’ye yaklaþtý:

– Bugün formunda deðilsin, ahbap! dedi.
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    Avni’nin bu saygýsýzlýðý öteki çocuklarý öfkelendirdi. Hepsi ona haksýz ve saygýsýz olduðunu 

söylediler.

Avni’nin bu hali, Peygamber Efendimizin þu hadîs-i þerifine ne kadar aykýrý deðil mi?
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        KÝRAZ AÐACI
Ali ile Ayþe kiraz aðacýna çýkýp kýzaran kirazlarý yemeðe baþladýlar. Dallarýn ucundaki 

kirazlar Ali’ye daha olgun görünüyordu.

Ayþe:

- O dallar incedir, seni çekmez; buradakiler de güzel, diye onu uyardý.

Ama Ali dallarýn ucundaki kirazlardan baþkasýný görmüyordu. Ayþe’yi dinlemedi. Ýnce dallara 

doðru ilerlemeye baþladý. Çok geçmeden o güzelim kiraz dalýyla birlikte kendini yerde buldu. 

Hem aðacýn kocaman bir dalýný, hem de ayaðýný kýrdý. Alçýlý ayaðýyla haftalar boyu evde 

oturmak ve kiraz aðacýný geriden seyretmek zorunda kaldý.

Ali’nin yaptýðýna açgözlülük demez misiniz?

Peygamber efendimizin þu hadisi ne kadar düþündürücü deðil mi?:
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              OÐUL
     Bir zamanlar haydutlar yol kesip insanlarý soyar, yakaladýklarýný esir pazarýnda satarlarmýþ.

Bir soygunda yaþlý ve yoksul bir adam haydutlarýn eline düþmüþ. Haydutlarýn reisi yaþlý adama:

- Esir pazarýnda satýlmak istemiyorsan, yüz altýn getir; seni serbest býrakalým, demiþ.

Yoksul adam ailesine yazdýðý mektupta:

- Beni kurtarmak için verecek paranýz olmadýðýný biliyorum. Ama baþýma gelenleri bilesiniz diye 

yazýyorum, demiþ.

   Yoksul adamýn iyi kalpli ve cesur bir oðlu varmýþ. Babasýnýn mektubunu alýr almaz haydutlarýn 

yanýna koþmuþ:

- Aðalar! diye yalvarmýþ. Babamý karþýlýksýz serbest býrakýn demiyorum. Çünkü bunu 

yapmayacaðýnýzý biliyorum. Babam yaþlý, güçsüz, kuvvetsiz biri. Onu satsanýz bile, elinize birþey 

geçmez. Onun yerine beni satýn. Böylece daha çok para kazanýrsýnýz, demiþ.

 Bu teklif haydutlarýn hoþuna gitmiþ:

- Bunu bir de reisimize danýþalým, demiþler.

Pala býyýklý eþkiya reisi bu sözleri duyunca kulaklarýnna inanamamýþ. Yaþlý adamýn oðluna 

hayranlýkla bakarak:

- Vay be! Dünyada ne yiðit evlatlar var. Böyle bir insana can kurban. Ýnsanlýk öldümü be aslaným? 

Babaný sana baðýþlýyorum. Haydi gidin, demiþ.
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Yoksul baba ile fedakar oðlu sevinerek evlerine dönmüþler.

  Bu hikaye bize Peygamber efendimizin þu hadisi þerifini hatýrlatýyor:
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              OÐLAK
      Necip oðlaklarý çok severdi. Babasýnýn hediye ettiði oðlaðý, yaz boyu besleyerek büyüttü. Bu 

güzelim oðlaðýn peþinden koþarak gelmesi, avuçlarýna küçük tozlar atmasý doðrusu çok hoþtu.

Babasý Necip’e:

- Sakýn kapýyý açýk býrakma! Oðlak içeri girer, eþyalara zarar verir, diye sýk sýk tembih ederdi.

Bir gün Necip topunu almak için koþarak eve girdi. Babasýnýn sözünü hatýrladý ama, hemen geri 

çýkacaðým diye kapýyý kapamadý. Onu koþarken gören oðlaðýn peþinden içeri daldýðýný 

farketmedi.

Oðlak, güzel mavi gözleriyle Necip’in nereye gittiðini araþtýrýrken, salondaki büyük aynaya 

doðru yaklaþtý. Karþýsýnda kendisi gibi bir oðlak görünce, ona doðru ilerledi. Bu küstah hayvanýn 

korkmadan üzerine doðru gelmesine içerledi. Ona haddini bildirmek istedi. Birden ileri atýlarak 

var gücüyle tosladý.

“Þangýrrrr!” diye bir ses duyuldu. Kocaman ayna tuzla buz olmuþtu.

Necip Peygamber efendimizin iki genç sahabisi Abdullah ibni Ömer ile Abdullah Ýbni Amr’a ayrý 

ayrý zamanlarda:

                        

                                                               buyurduðunu bilseydi, babasýnýn sözünden çýkmazdý.
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        MARÝFETLÝ ÇOCUK
   

    Üç kadýn ellerinde sepetleriyle pazardan dönüyorlardý. Dinlenmek için yolun kenarýndaki 

kanepeye oturdular. Çocuklarý hakkýnda sohbet etmeye baþladýlar.

Birinci kadýn; oðlunun çok hareketli olduðunu, ellerinin üzerinde dakikalarca yürüyebileceðini 

söyledi.

  Ýkinci kadýn, bülbül sesli oðlunun þarkýlarýna herkessin bayýldýðýný anlattý.

Üçüncü kadýn onlarý dinlemekle yetindi. Niçin konuþmadýðýný sorduklarýnda:

    - Benimkinin anlatýlacak bir marifeti yok, dedi.

   Bu konuþmalara kulak misafiri olan bir ihtiyar, kadýnlarýn peþinden yürüdü.

Sokaðýn baþýnda kadýnlar sepetlerini yere býrakýp yorulan kollarýný, aðrýyan bellerini 

oðuþturmaya baþladýlar. Onlarý gören çocuklarý koþarak geldiler.

Birinci kadýnýn oðlu perendeler atarak ellerinin üzerinde yürüyordu.

Ýkinci kadýnýn oðlu bir taþýn üzerine oturup annesinin sevdiði þarkýlardan birini söylemeye 

baþladý. Diðer kadýnlar onu coþkuyla alkýþladýlar.
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  Üçüncü kadýnýn oðlu ise;

   -Sana yardým edeyim anneciðim, diyerek sepetin kulpuna yapýþtý. Kadýnlar oradan geçmekte 

olan yaþlý adama, çocuklarýnýn marifetini nasýl bulduðunu sordular.

   - Ben marifetli bir çocuk gördüm, dedi ihtiyar. O da annesine yardýma koþan þu çocuk. O, 

Peygamber efendimizin þu hadîs-i þerifine uygun davrandý:
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       PLASTÝK TABAK
     Ýhtiyar marangoz iyice yaþlanmýþtý. Gözlerinde fer, parmaklarýnda derman kalmamýþtý. Elleri 

titrediði için kaþýðý tutamýyor, yemeði sofra örtüsüne döküyordu.

    Oðlu ile gelini dikkatli davranmýyor diye ona kýzýyorlardý. Hele yemeðin çenesinden aþaðý 

sýzmasý onlarý çok rahatsýz ediyordu. Sonunda ihtiyarýn sofrasýný ayýrdýlar. Kendileri masada 

yerken ona yer sofrasý hazýrladýlar.

     Küçük torunu Hasan, dedesinin durumuna çok üzülüyor; yemek yerken onun kolundan tutarak 

dökmeden yemesine yardým ediyordu.

     Bir gün yaþlý adam, ýslak gözleriyle masadakileri seyrederken elindeki yemek tabaðýný 

düþürüp kýrdý. Buna daha çok öfkelendiler. Kalbini kýracak sözler söylediler. Yemeðini plastik 

tabakla vermeye baþladýlar.

Bir gün ihtiyar marangozun oðlu, karýsýna meyvelerý plastik tabaða koymamasýný söylerken:

- Kaldýr at bunlarý, dedi.

Hasan plastik tabaklardan ikisini ayýrarak:

- Bunlarý atma anne; ileride lazým olacak, dedi.

Babasý merakla sordu:

- Ne yapacaksýn onlarý?



Hasan þunlarý söyledi:

 - Yaþlandýðýnýz zaman size bu kaplarla yemek vereceðim.

  

     Hasan’ýn babasýyla annesi ihtiyar adama yaptýklarýna çok utandýlar. Onu tekrar sofraya 

aldýlar.

    Marangozun oðlu ile gelini, insaný cennete götürecek en iyi þeyin ana, babaya iyilik etmek 

olduðunu bilselerdi, her halde böyle davranmazlardý.

Peygamber efendimiz ne güzel buyurmuþ:
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             KALEM
     Celal fakir bir marangozun oðluydu. Dolma kalemini kaybettiði için yolun kenarýna oturmuþ 

aðlýyordu.

   Oradan geçmekte olan iyi giyimli bir adam Celal’in niçin aðladýðýný öðrendikten sonra cebinden 

bir kalem çýkarýp:

    - Kaybettiðin kalem bu muydu? diye sordu.

Celal hýçkýrýklarýný tutmaya çalýþýrken:

    - Hayýr, benim kalemim bu kadar güzel deðildi, dedi.

 Adam Celal’in dürüstlüðünü beðenmiþti.

- O halde doðru sözlü olduðun için ben de bu kalemi sana hediye ediyorum. Lütfen kabul et, diye 

kalemi ona verdi.

Peygamber efendimiz doðru sözlü olanlara Allah’ýn vereceði karþýlýðý þöyle bildirmiþtir:
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            YALANCI
    O gün mahkemede bir kadýnla bir erkeðin davasý vardý. Kadý Efendi yerini alýnca duruþma 

baþladý. Ýlk söz kadýna verildi.

Kadýn yanýndaki çelimsiz adamý göstererek:

    - Bu adam bana saldýrdý; namusumu iki paralýk etti; davacýyým, diyerek aðlamaya baþladý.

Adam kendini savundu:

- Yalan söylüyor, efendim! Ben sattýðým koyunlarýn parasýný sayarken bu kadýn yanýma geldi ve 

kendisine para vermemi istedi. Aksi halde beni zor durumda býrakacaðýný söyledi. Teklifini kabul 

etmediðimi görünce, baðýrýp çaðýrmaya baþladý.

     Kadý Efendi onlarý söz ve tavýrlarýna bakarak kimin haklý, kimin haksýz olduðunu anladý. Fakat 

bunu belli etmedi. Adama:

   - Zavallý kadýna hem saldýr, hem de saldýrmadým diye yalan söylersin ha! Çabuk cebindeki 

paralarý ona ver. Yoksa seni hapse atarým, diye çýkýþtý.

Kadý Efendi’nin bu davranýþý herkesi þaþýrttý.

Paralarý sevinçle kavrayan kadýn, Kadý’ya dua ederek gitti. O zaman Kadý Efendi adama dönerek 

kadýnýn peþinden koþup elindeki paralarý almasýný söyledi. Neye uðradýðýný þaþýran adam, 

paralarýna yeniden kavuþma ümidiyle dýþarý fýrladý.

Biraz sonra ikisini tekrar mahkemeye getirdiler. Adam saðýný, solunu ovuþturarak sýzlanýp 

duruyordu. Çizilen suratýndan kan sýzýyordu. Ýlk söz yine kadýna verildi. Kadýn öfkeliydi:

    - Kadý Efendi! Bu zorba adam, bu defa da sizin bana verdiðiniz paralarý elimden almaya kalktý, 

dedi. Kadý Efendi:

     - Peki alabildi mi? diye sordu. Kadýn sýrýtarak:
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     - Bende þu sýskaya para kaptýracak göz var mý? deyince Kadý Efendi gürledi:

   - Bre utanmaz kadýn! Namuslu biri gibi davranarak bu adamýn sana saldýrdýðýný iddia ettin. 

Madem öyle idi, haksýz yere aldýðýn paralarý geri vermemek için çýrpýndýðýndan daha çok namusunu 

korumak için çýrpýnmman gerekmez miydi? Çabuk ver adamýn paralarýný!

    Kadý Efendi yalancý kadýný cezalandýrmadan önce ona Peygamberimizin þu hadîsi-i þerifini 

hatýrlattý:
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      KESTANE AÐACI
Hüsnü Emmi parmaðýyla sanýðý gösterdi:

  - Hâkim bey! Ben geçen yýl gurbete giderken bu adama elmas taþlý bir yüzük emanet etmiþtim. 

Þimdi yüzüðümü geri istiyorum, vermiyor, dedi.

 Hâkim sanýk yerinde oturan Mýstýk Kâhya’ya sordu:

   - Bu adamýn yüzüðünü neden vermiyorsun?

 Mýstýk Kâhya:

   - Yalan söylüyor bu adam. Bana yüzük falan vermedi, dedi.

 Hâkim Hüsnü Emmi’ye sordu:

   - Yüzüðü bu adama verdiðini gören bir þâhidin var mý?

  - Yok, dedi Hüsnü Emmi. Bir kestane aðacýnýn altýnda yüzüðü ona verirken yanýmýzda kimse 

yoktu.

O zaman Hakim Hüsnü Emmi’ye:

- Çabuk oraya git ve bana kestane aðacýndan bir dal getir, dedi.

Mýstýk Kâhya’ya da orada beklemesini söyledi.

Çok geçmeden Hâkim Mýstýk’a:

- Nerede kaldý bu Hüsnü Emmi? Bak bakalým þu pencereden geliyor mu, dedi.

Mýstýk Kâhya yerinden kýmýldamadan konuþtu:
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Üç saatten önce gelemez, Hâkim Bey. Orasý uzak bir yer.

 O zaman Hâkim Mýstýk Kâhya’ya:

   - Seni yalancý budala. Yüzüðü almadýnsa kestane aðacýnýn uzakta olduðunu nereden biliyorsun? 

Sen Peygamber efendimizin:

      buyurduðunu duymadýn mý? diye baðýrdý.

   Sonra da ona aðýr bir ceza verdi.
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              YANKI
Küçük Remzi, tarlada çalýþan babasýna yemek götürüyordu. Çok uzakta, tepedeki kayalýklarýn 

dibinde bir karaltý gördü. Bir çocuk sandýðý dikili taþa doðru “Heey!” diye baðýrdý.

Tepedeki kayalýklardan “Heey!” diye bir ses geldi.

Remzi bunun bir yanký olduðunu bilemediði için kayalýklarýn arkasýna saklanmýþ bir çocuðun 

kendisiyle alay ettiðini düþündü ve:

   - Gelirsem fena yaparým, diye baðýrdý.

Ayný ses cevap verdi:

   - Gelirsem fena yaparým!

Ýyice öfkelenen Remzi var gücüyle baðýrdý:

   - Çýk meydana, korkak!

Yine ayný karþýlýðý alýnca tepeye doðru koþmaya baþladý. Yorulmuþtu. Tepenin eteðinde kimseyi 

göremeyince, kendini beðenmiþ çocuðun bir yerlere saklandýðýný zannetti. Kayalara týrmandý. Bu 

arada aðzýna geleni söylüyordu. Onu bir eline geçirirse, neler yapacaðýný biliyordu. Ama tabansýz 

oðlan karþýsýna çýkmaya cesaret edemiyordu.

    Hayli oyalandýðý için babasýnýn çok acýkmýþ olacaðýný düþünerek çocuðu aramaktan vazgeçti.

Tarlaya varýnca babasýna anlattý.

   Babasý ona bir atasözünü hatýrlattý:
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“Her istediðini söyleyen, istemediðini iþitir” dedi.

 Eðer Remzi Peygamber Efendimizin þu hâdis-i þerifini bilseydi, böyle davranmazdý:
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             EKMEK
Soðuk bir kýþ günüydü.

Hasan fýrýndan ekmek almýþ, eve dönüyordu.

   Kemikleri dýþarý fýrlamýþ bakýmsýz bir köpeðin yalvarýr gibi sesler çýkararak sepetindeki 

ekmeklere baktýðýný gördü.

    Zavallý hayvanýn hali Hasan’ýn yüreðine dokundu. “Ekmeðin birini köpeðe versem, annem kýzar” 

diye söylendi. Sonra da herþeyi göze alarak sepeti karlarýn üzerine býraktý. Ekmeklerden birini 

köpeðin önüne doðramaya baþladý.

  Fýrýndan gelmekte olan bir adam Hasan’ýn konuþmasýný duymuþtu. Kendi filesindeki 

ekmeklerden birini Hasan’ýn sepetine koydu.

Hasan eve vardýðýnda sepetindeki ekmeklerin eksilmediðini hayretle gördü.

Eðer Hasan Peygamber Efendimizin þu hadisini bilseydi, olayý kendi kendine açýklayabilirdi:
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             CÝMRÝ
Ýhsan’ýn cimri bir dayýsý vardý.

Malýný ne yer, ne de yedirirdi.

Bu yüzden onu hiç kimse sevmezdi. Bu cimri adam:

“Ýnsanýn serveti elinin altýnda olmalý” diyerek bütün mal varlýðýný altýna çevirdi. Onu da 

götürüp bahçenin bir köþesine gömdü.

Hemen her gün altýnlarýný çýkarýr, sayar, yine topraða gömerdi.

Bir gün altýnlarý gömdüðü yerde bulamadý. Belli ki çaldýrmýþtý. Deli divâneye döndü. Saçýný 

baþýný yoldu.

Durumu öðrenen Ýhsan, dayýsýna þunlarý söyledi:

- Boþuna aðlama, dayýcýðým. O altýnlar zaten senin deðildi ki! Eðer senin olsaydý topraða 

gömmez, ondan faydalanmaya bakardýn...

Cimrilikten Allah’a sýðýnan Peygamber Efendimiz, böylesi adamlar hakkýnda þöyle 

buyurmuþtur:
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           AYAKKABI
   Kýþ fena bastýrmýþtý. Sadi çok üþüyordu. Çünkü yýrtýk ayakkabýsý su alýyordu. Ailesinin yoksul 

olmasýna ilk defa o yýl üzüldü. “Ýyi bir elbise, kalýn bir palto ve saðlam bir ayakkabý alacak kadar 

paramýz olsa ne olurdu!” diye söylendi.

    Bir gün elindeki çantasýyla okuldan eve dönüyordu. Büyük Cami’nin yanýna gelince, ikindi ezaný 

okunmaya baþladý. Sadi camide cemaatla namaz kýlmayý çok severdi. Hemen cami avlusuna girdi.       

Abdest almak için þadýrvana gitti. Çantasýný kanapenin üzerine koydu. Kollarýný sývamaya baþladý.

Birçoðunu tanýdýðý müslümanlar þadýrvanýn etrafýnda abdest alýyorlardý.

Bir musluðun önüne oturdu. Ayakkabýsýný çýkarmaya baþladý. Çorabý yine kirlenmiþti. Yýrtýk 

ayakkabýsýný öfkeyle yere attý. Ýþte bu sýrada, yanýnda abdest alan adamýn bir ayaðýný yýkayýp 

kalktýðýný gördü. Zavallýnýn öteki ayaðý yoktu.

   Sadi iyi bir ayakkabým yok diye üzüldüðü için utandý. Ayaðý olmayan bu adamýn belki de bir çok 

ayakkabý alacak parasý vardý. Ama para herþeyi satýn alamýyordu.

Namazdan sonra ellerini daha yükseðe kaldýrarak dua etmeye baþladý. O gün Allah Teâlâ’ya 

kendisine saðlam bir ayak verdiði için þükretti.

Peygamber Efendimiz ne güzel buyurmuþ:
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              OTOMOBÝL
   Hikmet baþarýlý bir öðrenciydi. Evlerinden hayli uzakta bulunan bir ortaokulda okuyordu. 

Hergün okula otobüsle gidip geliyordu. Çeþitli meraklarý vardý Hikmet’in. Bunlardan biri de 

otomobil merakýydý. Okula gidip gelirken gördükleri bütün vasýtalarýn marka ve modellerini 

arkadaþlarýna bir çýrpýda söylerdi.

   Fakat kendilerinin bir otomobilleri olmamasýna çok üzülürdü. Anlayýþlý bir çocuk olduðu için de 

üzüntüsünü babasýna ve annesine söylemezdi. Çünkü babasý küçük bir memurdu. Dört kiþilik 

ailesinin geçimini zor saðlýyordu. Ondan otomobil istemenin elbette hiçbir anlamý yoktu. 

Geçimlerini saðlamak için didinip duran bir insaný, olmayacak bir istekle üzmek, büyük haksýzlýk 

olurdu.

Kendileriyle ayný mahallede oturan ve ayný okulda okuyan Ahmet adlý bir arkadaþýnýn okula yaya 

gidip geldiðini görür ve buna bir anlam veremezdi.

Yaðmurlu bir gündü. Hikmet bazý arkadaþlarýyla otobüs bekliyordu.

 Ahmet’in yaðmura aldýrmadan yanlarýndan hýzlý hýzlý geçip gittiðini gördü. Ona:

  - Otobüs gelmek üzere. Boþuna ýslanma, diye seslendi.

Ahmet:

  - Bir yere uðrayacaðým, saðol, diyerek yoluna devam etti.

   Ayný olay birkaç defa geçince, Hikmet arkadaþýnýn niçin otobüse binmediðini iyice merak 

etmeye baþladý. Bir gün bu konuyu annesine açtý.

  Annesi Ahmet’in ailesini iyi tanýyordu. Babasý birkaç yýl önce geride altý çocuk býrakarak 

ölmüþtü. Zavallý annesi evlerde temizlik yaparak onlarý kýt kanaat geçindiriyordu. Ahmet’in 

otobüse binmemesi, parasýzlýk yüzündendi.
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   Hikmet buna çok üzüldü. Otomobilimiz yok diye yakýndýðýný düþünerek utandý. Kendi 

seviyelerinde olmayan, baþlarýný sokacak yuvalarý bulunmayan, karýnlarýný doyurabilmek için 

didinip duran binlerce insanla ayný þehirde yaþadýklarýný düþündü. Verdiði nimetler için Allah’a 

þükretti.

    Otomobilimiz yok diye üzülen Hikmet, Peygamber Efendimizin þu hadîs-i þerifini duysaydý, 

herhalde üzülmezdi:
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             DUMAN
   Bir zamanlar Hâtem adýnda çok zengin, zengin olduðu kadar da cömert bir adam varmýþ. 

Otlaklarda sürü sürü hayvanlarý yayýlýrmýþ. Malýný baþkalarýyla paylaþmaktan büyük zevk alan 

Hatem’in Duman adýnda simsiyah bir atý varmýþ. Duman o kadar eþsiz bir atmýþ ki, her yerde onun 

rüzgâr gibi akýþý, kartal gibi uçuþu anlatýlýrmýþ. Hatem bu atý gözü gibi sever, onu hiç bir þeye 

deðiþmezmiþ.

  

   Hem Hatem’in cömertliði, hem de atýnýn güzelliði padiþahýn kulaðýna kadar gitmiþ. Padiþah 

baþvezirini yanýna çaðýrarak:

  

  - Hatem’in cömertliðini denemek istiyorum. Duman’ý benim için istet, bakalým verecek mi, demiþ.

Padiþah’ýn adamlarý ertesi gün yola düþmüþ. Bardaktan boþanýrcasýna yaðmurlarýn yaðdýðý bir 

gece Hatem’in köyüne varýp evine misafir olmuþlar.

   

    Hatem onlarý coþkuyla karþýlamýþ. Adamlarýna yemek hazýrlamalarýný emretmiþ. Çok geçmeden 

sofra kurulmuþ, kebaplar yenmiþ, sonra da misafirler en güzel yataklarda derin uykulara 

dalmýþlar.

   

    Ertesi sabah Padiþah’ýn adamlarý niçin geldiklerini söyleyince, Hatem derin bir üzüntüyle 

dövünmeye baþlamýþ:

  - Ah! Padiþahýmýn buyruðunu keþke gelir gelmez söyleseydiniz. Sizin at etini sevdiðinizi iyi 

bilirim. Dün akþam hava bozuk olduðundan sizlere ikram etmek için Duman’dan baþka kesecek 

hayvan bulamadým, demmiþ.
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   Hatem’in cömertliði, iki keçi isteyene bir sürü baðýþlayan Peygamber Efendimizin 

cömertliðine ne kadar da benziyor.

   Cömertliðin ne iyi bir huy olduðunu Efendimiz þöyle anlatmýþtýr:
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              KERPÝÇ
      Vaktiyle Has Murat adýnda fakir bir adam vardý. Namazýnda niyazýnda iyi huylu biriydi. Bir gün 

evinin duvarýný tamir ederken, kerpiç þeklinde dökülmüþ bir külçe altýn buldu. Sevincinden ne 

yapaccaðýný bilemedi.

   “Artýk fakirlikten kurtuldum. Kendime güzel bir köþk yaptýrayým. Yerleri beyaz mermerle, 

odalarý en âlâ mobilyalarla döþeteyim. Bahçesinde rengârenk çiçekler, çeþit çeþit meyva aðaçlarý 

bulunsun. Bu aðaçlarda dünyanýn en güzel kuþlarý þakýsýn” diye düþündü.

O gece bu hayâllerle uyudu.

 Ertesi gün evine alacaðý hizmetkârlarý, ahçýlarý, uþaklarý düþledi.

    Daha sonraki gün baþka hayâller kurdu. Hayâl kurmaktan yemeye, içmeye, namaz kýlmaya, 

hatta verdiði bu nimet için Allah’a þükretmeye vakit kalmýyordu.

Yine bir gün Has Murat zihninde bin bir hayâlle þehrin dýþýnda dolaþýrken mezarlýðýn kenarýnda 

kerpiç kessen bir adam gördü.

   Adam, kazma kürekle topraðý kazýyor; çýkardýðý topraðý su ve samanla karýþtýrýp kerpiç kalýbýna 

döküyordu.

   Kerpiç kesen adam, mezar topraðýndan yapýlan kerpiçin daha saðlam olduðunu söyleyince, Has 

Murat suratýna bir þamar yemiþ gibi sarsýldý. Kendisini kýnayarak yürümeye baþladý.
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   “Hey akýlsýz adam! dedi kendisine. Bir gün senin topraðýndan da kerpiç kesecekler. Eline bir 

külçe altýn geçince þaþkýna döndün. Namazý, niyazý unuttun. Halbuki hayat sen den her gün bir 

þeyler götürüyor. Ölüme adým adým yaklaþýyorsun. Býrak þu hayalciliði! Allah’ýn sana verdiði bu 

fýrsatý iyi deðerlendir! Paraný yerli yerince harca! Har vurup harman savurma!”O sýrada öðle ezaný 

okunmaya baþladý.

   Has Murat, iyi þeyler yapmaya karar veren kimselerin gönül huzuruyla camiye doðru yürüdü.

Keþke Has Murat daha önce Peygamber Efendimizin þu hadisini bilseydi o kadar bocalamazdý:



56

             MÝSAFÝR
    Hamdi bahçede oynarken ak sakallý bir ihtiyar gördü. Küçük adýmlarla yürüyordu. Þirin 

konaððýn bahçe kapýsýnda biraz dinlenmek için durddu. Hamdi’ye:

  - Evlat! diye seslendi. Bu misafirhânede bir gece kalabilir miyim?

Hamdi güldü:

  - Burasý misafirhâne deðil, amca, dedi.

  - Misafirhâne deðil de ne?

  - Bizim evimiz.

  - Yaa! Peki, bu konaðý kim yaptýrmýþ?

  - Dedem.

  - Dedenden sonra kime kalmýþ?

  - Babama.

  - Ondan sonra kime kalacak?

  - Herhalde bana.

Ýhtiyar, Hamdi’nin yüzüne gülümseyerek baktýktan sonra:

 

  - Bu konaðýn sahipleri onu hep bir baþkasýna býraktýðýna göre, hepiniz misafir sayýlýrsýnýz,
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oðul, dedi; sonra da titrek adýmlarla yürüyüp gitti.

    Okullar açýldýðýnda, Din Kültürü dersinde, en çarpýccý tatil hâtýralarý konuþulurken Hamdi 

bu olayý anlattý. Bazý çocuklar ihtiyarýn sözlerini anlamsýz bulunca, öðretmen Peygamber 

  

   Efendimizin þu hadisini hatýrlattý:
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                ODUNCU
     Hazreti Musa zamanýnda fakir bir oduncu varmýþ. Daðdan topladýðý odunlarý sýrtýna 

yükler, þehre getirip satar, kazandýðý birkaç kuruþla geçinip gidermiþ. Oduncu bu aðýr iþi 

yapmaktan yorulmazmýþ; fakat kendisi gibi odunculuk yapan komþþusunun, odunlarý eþeðine 

yükleyip getirmesini bir türlü çekemezmiþ.

 Yoksul oduncu bir gün Hz. Musa’ya gelmiþ, halini anlatarak:

  - Sýrtýmda odun taþýmaktan arkam yara oldu. Rahat, huzur denen þeyi hayatýmda tadmadým. 

Ne olur, Rabbinin huzuruna vardýðýnda benim halimi anlat. Odun taþýyabilmek için bana bir 

eþek versin, demiþ.

 Hz. Musa Allah Teâlâ’nýn huzuruna varýnca oduncunun dileðini arzetmiþ.

Allah Teâlâ:

  - O kulumda kýskançlýk hastalýðý var. Bu hastalýktan kurtulmadýðý sürece rahat edemez.  

 Onun herþeyden önce baþkalarýna haset etmekten vazgeçmesi gerekir.

    Bu kýskanç kulumun oduncu komþusunun eþeði hastalandý. Ona söyle, dua etsin de komþusunun 

eþeði iyileþsin; o zaman kendisine de bir eþek vereyim, demiþ.

   Hz. Musa fakir oduncuya Allah Teâlâ’nýn bu teklifini götürünce, adamýn kýskançlýk damarlarý 

kabarmýþ:

   - Komþumun eþeðinin iyileþmesi için dua edemem. Ben halimden memnunum. Allah’dan eþek de 

istemiyorum. Yeter ki komþumun eþeðini iyileþtirmesin, demiþ.
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    Kýskançlýk, gerçekten bir hastalýktýr. Ona yakalanan kimsenin mutlu olmasýna imkân yoktur. 

Fakir oduncuyu sýrtýnda odun taþýmaktan çok, kýskançlýðýn yorup yýprattýðý, rahat yüzü 

göstermediði bir gerçektir.

  Peygamber efendimiz bu gerçeði ne güzel anlatmýþ:
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           KANLI EÐE
     O gün alýþ-veriþi Âdem yapacaktý. Erkenden kalkýp çarþýya gitti. Aldýðý herþeyi küçük pazar 

çantasýna doldurmaya baþladý. Nalburdan satýn aldýðý eðenin ciðer paketini deleceði hiç aklýna 

gelmemiþti.

  

    Eve gelince sivri uçlu eðeyi çantadan çýkardý. Üzerindeki kanlarý yýkamak için dýþ kapýnýn önüne 

býraktý. Geri döndüðünde, ciðer kokusuna gelen bir kedinin eðeyi yalayýp durduðunu gördü.

   

    Eðeye bulaþan kan azalacaðý yerde, iþin garibi durmadan çoðalýyordu. Kedi de taze kaný artan 

bir iþtahla yalýyordu.

   

    Olanlarý çok sonra fark eden Âdem, zavallý kediye acýdý. Onu “pist!, pist!” diye kovaladý.

Kedi ise rýzkýna engel oldu diye Âdem’e kýzgýn kýzgýn bakýyordu. Kanlý eðenin dilini kestiðini, büyük 

bir iþtahla yaladýðý kanýn, kendi kaný olduðunu zavallýcýk bilmiyordu.

Âdem olup bitenleri babasýna anlatýnca babasý güldü:

  - Bazý insanlar senin kedicik gibidir, oðlum. Yaptýklarý kötülüðün, kendilerine zarar vereceðini 

düþünemezler. Kötülüklerine engel olmaya çalýþanlara da, týpký kedicik gibi, kýzarlar, dedi.

Âdem:

   - Onlarýn kötülüðüne engel olmamalý. Yaptýklarý iþin kötü olduðunu kendileri anlamalý, diye 

söylenince babasý:
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  - Onlarý yaptýklarý kötülükle baþ baþa býrakmak bize yakýþmaz, evlâdým. Bizim görevimiz 

insanlarý kötülükten vazgeçirmeye çalýþmaktýr. Böylece hem onlara, hem de topluma iyilik etmiþ 

oluruz, dedi. Sonra da Peygamber Efendimizin þu hadisini okudu:
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                       KÖPEK
   Memiþ Dayý karýsýyla tarlada ekin biçiyordu. Küçük yavrularý Karabaþ’la birlikte tarlanýn 

kýyýsýndaki aðacýn altýnda uyuyordu.

     Dinlenmek için aðacýn yanýna vardýklarýnda korkunç bir manzara ile karþýlaþtýlar. Yavrularý 

ters dönmüþ kundaðýnda hareketsiz yatýyor, Karabaþ ise kanlar içinde sýzlanýp duruyordu.

Memiþ Dayý çýlgýna döndü. Karabaþ’ýn bebeði parçaladýðýný sanarak elindeki týrpaný onun baþýna 

indirdi. Zavallý Karabaþ yere cansýz serildi.

  

      Karýsý bebeðin sapasaðlam olduðunu, mýþýl mýþýl uyuduðunu söyleyince þaþýrýp kaldýlar. Biraz 

ileride kocaman bir yýlanýn cansýz yattýðýný görünce, Karabaþ’ýn onunla boðuþurken yaralandýðýný, 

yavrularýný hayatý pahasýna ölümden kurtardýðýný anladýlar ve derin bir üzüntüye kapýldýlar.

  

   Memiþ Dayý Peygamber Efendimizin þu buyruðuna göre davransaydý, ne kadar mutlu olurdu:



                SARI ÝNEK

     Ayþe Kadýn bahçesine fasulye ekmiþti. Havalar iyi gittiði için fasulyeler kýsa sürede 

filizlendi.

    Bir gün acý acý böðüren bir inek sesiyle evden dýþarý fýrladý. Komþunun sarý ineði bahçeye 

girmiþ, boy atmaya baþlayan fasulyeleri çiðneyip yerle bir etmiþti.

    Ayþe Kadýn emeklerinin boþa gittiðini görünce donup kaldý. Sarý Ýnek boynunda sallanan iple 

ahýrýn önünde böðürüp duruyordu. Öfkesi kabarmaya baþlayan Ayþe Kadýn, eline geçirdiði iri bir 

sopayla ineðin üzerine yürüdü.

  Bu sýrada komþunun karýsý koþarak geldi. Üzgün bir sesle konuþmaya baþladý:

  - Zavallýnýn buzaðýsý dün öldü. Sabahtan beri üç defadýr ipini koparýp buzaðýsýný arýyor, dedi.

  Bu sözleri duyan Ayþe Kadýn’ýn elindeki sopa yere düþüverdi. Yanlarýna sokulan Sarý Ýneðin 

hüzünlü gözlerine bakarak baþýný okþamaya baþladý:

- Demek ki o da yavrusunu düþünüyor, dedi. Fasulyeleri büsbütün unutmuþtu.
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Ayþe Kadýn’ýn bu güzel davranýþý Peygamber efendimizin þu hadisine ne kadar uygun deðil mi?
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