
 

 

 

HZ. ÖMER’İN ADALETİ 

Bir Yahudi, Hz. Ömer’in yanına gelir: ‘ Ya Ömer, filan yerde cami yapılıyor. Camiyi 

yaparken benim arsamın da bir bölümüne girdiler. Arsam eksildi.’ der. Durumu inceleten Hz. 

Ömer, olayın doğru olduğunu görür. Valiye ‘ Camiyi yıkın, ama adaleti yıkmayın. Camiyi 

yeniden yapın.’ emrini verir. 

Bir gece Hz. Ömer makamındayken yanına Hz. Osman gelir. Selam verip oturur. Hz. 

Ömer, selam vermeden önce odadaki mumu söndürür. Dolaptan aldığı başka bir mum yakar.  

Sonra selamına karşılık verir. ‘ Buyur ya Osman.’ der. Osman şaşırır. Neden önce yanan mumu 

söndürüp diğer mumu yaktığını sorar. Hz. Ömer : ‘Demin devlet işi yapıyordum. Mum da 

devletin malı idi. Özel işlerimi o mumla yapamazdım. O mum beytülmalın parası ile alındı. 

Onun için söndürüp kendi mumumu yaktım.’ 

 

 

 

ADALET DERSİ 

Emir Pervane, Mevlâna ile sohbet için medresesine gelir. Kapıdaki müridler hemen 

Mevlâna’ya haber verirler. Mevlâna ise öğrencilerine ders vermekte olduğunu bildirerek vezirin 

beklemesini söyler. Birkaç saat geçer; Mevlâna hâlâ derstedir. Pervane’nin biraz daha 

beklemesini söyleyerek onu huzuruna almaz. Böylece uzun bir süre geçer. Sonunda Mevlâna 

bir müridiyle haber göndererek çok meşgul olduğunu ve daha sonraki günlerde gelmesini ister 

ve onunla görüşmez. Emir Pervane ağlayarak medreseden ayrılır ve yolda giderken "Evet" der; 

kısık bir sesle. "Mevlâna bana gereken dersi çok iyi verdi." Etrafındakiler sorar: "Ne dersi 

vezirim; siz kendisiyle görüşmediniz ki!" O, çevresindekilere şu cevabı verir: "Ben sultan 

olarak, kapıma gelen ihtiyaç sahiplerini nasıl bekletiyor ve hatta hiç görüşmeden onları 

kapımdan savıyorsam, o gönül sultanı da bana bunu yaptı ve bekletilmenin ne kadar kötü 

olduğunu bana gösterdi. Artık bundan sonra kapıma gelen hiçbir ihtiyaç sahibini bekletmeden 

huzuruma alın."  

 

 

 

 

 

 

 



KOMŞUNUN ŞİKÂYETİ 

 

Biri, Resul-i Ekrem (s.a.v)’ın huzuruna geldi ve 

-Bana eziyet ederek huzurumu bozuyor” diye komşusunu şikayet etti.  

Resul-i Ekrem (s.a.v): 

- Tahammül et ve komşunun gürültü patırtısına aldırma, belki gidişatını değiştirir, 

buyurdu. Bir müddet sonra ikinci defa gelerek şikayet etti. Resul-i Ekrem (s.a.v) bu kez de 

tahammül et buyurdu.  

Üçüncü defa geldi. 

- Ya Resulullah, benim bu komşum gidişatını düzeltmiyor, beni ve ailemi rahatsız etmek 

için gerekenlerin hepsini yapıyor” dedi.  

Resul-i Ekrem (s.a.v) bu defa ona: 

- Cuma günü, ev eşyalarını dışarı çıkar, yoldan gelip geçen halk görsün. Halk, sana 

“niçin ev eşyalarını buraya döktün?” diye soracaktır. “Kötü komşunun elinden” diyerek 

şikayetini bütün halka söyle. Şikayetçi aynısını yaptı, eziyet eden komşu ise peygamber daima 

tahammül et diyecek diye, hayal ediyordu. Halbuki zulmün def edilmesi hukukun müdafaası 

hususunda İslamiyet’in, mütecavize saygı göstermeyeceğini bilmiyordu. Böylelikle herkesin 

huzurunda rezil olacağını sezen eziyetçi komşu, konuyu öğrenince yalvarıp yakarmaya başladı 

ve adamın, eşyasını evine taşımasını rica etti. Aynı zamanda komşusunu incitecek şekilde bir 

şey yapmamaya söz verdi.  

 


