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KAİNATIN EFENDİSİ HZ.MUHAMMED 
 

             Not:İçindekiler sonundadır. 
              

             Alem kâinatın Efendisine hamile idi.Onun doğacağı,onu doğuracağı günü 

beklemekteydi,her şey gibi..bu bir hasret..bu bir sevda..bu bir kurtuluşun ilk ve son 

olacak olan halkası idi.Herşeyin kendisi için ve kendisi hürmetine yaratılan zat idi. 

            Rasulullahın doğmasına 55 gün kadar kala,Ebrehe onun kıblegâhı olan Kâbeyi 

yıkmayı düşünüyordu.Yolda Abdulmuttalibin 200 devesini adamları almış 

vermiyorlardı.Ebrehenin huzuruna çıkan Abdulmuttalib ondan develerinin verilmesini 

istemişti.O ise bir an şaşırmış,ricacı olarak geleceğini düşünerek,kendince bu kadar 

basit bir şey için geleceğini düşünmemiş,düşünememişti. 

            Çünkü Abdulmuttalib ona cevabında;Ben develerimin sahibiyim,Kâbenin sahibi 

olan Allah elbette kendi evini korur diyordu. 

            Ebrehe korkmuştu ancak o Abdulmuttalibden değil,onun alnında parlayan 

nurdan çekinmiş, develerini bir an evvel iade etmişti. 

            Belli bir noktadan öteye öndeki Fil-i Mahmudi gitmiyor,hayvan olmasına 

rağmen, fakat Ebrehe yürüyor,gelecek zatın nuruna tosluyordu. 

           **Abdullah evlenmeden önce peşine bir çok Mekkenin kızları düşmüş ve onunla 

evlenmek istiyorlardı.Onları celbeden onun alnındaki nur idi. 

           Abdullah Âmineyi istemeye giderken kendisine evlenme teklif eden kızı reddeden 

Abdullah, evlendikten sonraki günde kendisini gören o kız Abdullahın yüzüne bile 

bakmıyordu.Sebebini soran Abdullaha;Önceden mevcut olan nurun şu anda 

bulunmadığını söylüyordu.Artık o nur,o nur-u Muhammedi asırlar boyu seyrini 

tamamlamış,Âmineye intikal etmiş ve onda karar kılmıştı.  

           Ümmül Kital ile Şam valisinin kızı Fatıma bunlardandır.Onunla evlenememek 

bir çoklarını kahrediyordu. 

            **Bazı tarihçiler 40. dedesi Adnan’a kadar,bazıları da –İbni Esir gibi- Hz.Ademe 

kadar tesbit edip,soyunda herhangi bir zina olayına rastlanmamıştır. 

            İbnul Kelbi diyor:Ben Rasulullahın beş yüz annesini tesbit edip yazdım,onlar 

içinde zina yapmış sefih ve cahiliye adetlerinden bir şey olanı bulmadım.(Kadı Iyaz.Şifa-

i Şerif .Arapça) 

Peygamberimizin kendi ifadesiyle;Allah mahlukatı yarattığı zaman beni en 

hayırlı olanı,asrı en hayırlı olanı,kabilesi en hayırlı olanı,evi ve nefsi en hayırlı olanı 

olarak yarattı.”buyurdu. 

           Başka hadisde;mahlukat içinde Beni Ademi,ondan Arabı,ondan Kureyşi,ondan 

Beni Haşimi,ondan beni seçti.Bu durum devam etmektedir.Arabı seven beni sevmiş olur 

ve bende onu severim.Araba buğzeden bana buğzetmiş olur ve ben de ona buğzederim.” 

            **“Abdülmuttalibin rüyası: 

            Sevgili Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib bir rüyasını şöyle anlatır: 

Evimde uyurken, bir rü'ya gördüm ve çok korkdum. Ta'biri için Kureyşin kâhinine 

gittim ve anlatmaya başladım: Yerden göklere yükselen bir ağaç gördüm. Dalları doğu 

ve batıya ulaşıyordu. O ağaçdan daha parlak bir nur görmedim. Güneşten yetmiş def'a 

parlak idi. Arablar ve acemler ona doğru secde ediyordu. Ağacın büyüklüğü, nuru ve 

yüksekliği gittikce artıyordu 

           Bazan gözden kayboluyor, bazan açığa çıkıyordu. Kureyş kabilesinden bir kısmı 

bu ağacın dallarına sarılıyordu. Bir kısmı ise o ağacı kesmeye çalışıyordu. Onun gibisini 

hiç görmediğim güzel yüzlü bir genç, gelip ağacı kesmek isteyenlere engel oluyordu. 

          Bir kısmının arkasından tutup çekiyor, bir kısmının da gözüne ışık salıyordu. Ben 

o ağacdan nasibimi almak için elimi uzattım ve oradaki gence, "Bu nur kimlere nasib 

olur?" dedim. 
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"Senden önce bu ağacın dallarına yapışanlar nasiplenirler" dedi. Sonra korku ile 

uyandım. Ben bunları kâhine anlatınca, kahinin rengi değişdi, "Eğer sen bu rü'yayı 

gerçekten görmüşsen, senin neslinden bir oğul gelecek, doğudan batıya kadar heryere 

hâkim olacak, bütün insanlar ona itaat edecekdir" dedi. 

Sonra Abdülmuttalibin yanında bulunan oğlu Ebu Talibe bakıp,"O sen olmayasın?" 

dedi. Resulullah zuhur edince, Ebu Talib bu hadiseyi devamlı anlatırdı ve o ağaç "Ebul 

Kasım Muhammed-ül-Emindir" derdi 

             Ebu Talibe, öyleyse neden iman etmiyorsun, dediklerinde, "Ayıblanmakdan 

korkuyorum" diye cevab verirdi. 

*Hz.Alinin annesi Fatıma binti Esed ve tüm çocukları Müslüman olmuş ancak 

kocası Ebu Talib iman etmemişti. 

Öldüğünde Peygamber Efendimiz annem dediği Fatıma binti Esed’e gömleğini 

kefen yapmış,ağlamış,ona duada bulunmuş ve onun hakkında şöyle buyurmuştur:” 

Allahü Teâlânın emriyle, yetmiş bin melek onun cenaze namazını kıldılar.” 

 

            **Sevgili Peygamberimiz yedi yaşında iken şiddetli bir göz ağrısına tutuldu. Ne 

kadar ilaç yaptılarsa da fayda vermedi. Sonunda Abdülmuttalibe Ukkaz panayırında 

bir rahib var, göz için ilaç yapıyor dediler. 

Abdülmuttalib, Efendimizi o rahibe götürdü.. Rahibin bulunduğu kilisenin kapısını 

kapalı buldular. Açtırmak için bağırdılar. Cevab gelmedi. Bunun üzerine Resulullah ile 

aşağı indiler. O anda kilise sallanmaya başladı. Abdülmuttalib kilise üstümüze yıkılacak 

diye korkdu. 

Rahib içerden koşarak geldi ve "Ey Abdülmuttalib, şu bir gerçekdir ki, bu çocuk bu 

ümmetin Nebisidir. Eğer dışarı çıkmasaydım bu kilise üzerime yıkılırdı. Bunu götür ve 

dikkatle koru!" dedi. Sonra göz ağrısı için yaptığı ilaçlardan verdi.”
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            **Kureyşin ileri gelenlerinden,”Lüvey’in oğlu Kâ’b,Cuma günleri,kavmini 

toplayarak hutbe okurdu.Kendi neslinden son Peygamber geleceğini söyler ve onun 

zamanına kim yetişirse ona iman etsin diye nasihat ederdi.”
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           **Rasulullah Hicri 571 yılında Rebiülevvel ayında doğdu ve o ayda -8.inde- vefat 

etti.Pazartesi doğdu ve pazartesi vefat etti. 

           Doğuşu ânında bir çok mucizeler zuhur etti,zaten gelmeden de bir çok mucizeler 

ve alâmetler mevcut idi.Bunlar: 

            “Sava gölünün kuruması,Mecusilerin bin yıldır,yanan ateşlerinin sönmesi,Kisra 

sarayının sarsılması ve 14 şerefesinin yıkılması,Hz.Muhammed’in ise sünnetli ve 

göbeğinin kesik olarak doğması, sırtında iki küreğinin arasında sarıya çalan siyah bir 

nişan (Nübüvvet mührü)’ın bulunması,gibi olaylar bunlardan bazılarıdır.”
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           Onun varlığı gibi her şeyi birer mucize ve harikalarla dolu idi.Binlercesi 

mevcuttur. 

           **Hz.Aişe anlatır:”Mekke’de bir Yahudi vardı.Hz.Muhammed’in (A.S)doğduğu 

gecenin ertesi, Kureyşin toplu bulunduğu yere gelip,bu gece aranızda bir oğlan doğdu 

mu?diye sormuş. ”Evet,Abdulmuttalib’in oğlu,Abdullah’ın bir oğlu oldu”demişler. 

            “İşte son Peygamber odur ve arkasında alameti vardır.”diye haber 

verdi.Gitmişler, Hz.Muhammed’i görmüşler.Yahudi o Peygamberlik mührünü 

görünce,aklı başından gitmiş ve; ”Peygamberlik artık İsrailoğullarından 

alınmıştır.Bundan sonra,başka Peygamber gelme ümidi kalmamıştır.Kureyşliler büyük 

bir devlete erecek ve şöhretleri,doğudan batıya kadar ulaşacak”demiş. 

            …Sabit’in oğlu Hassan der ki:”Ben sekiz yaşındaydım,hatırlıyorum ki,bir gün 

sabahleyin Medine’de bir Yahudi,diğer Yahudilere haykırıp,bu gece Ahmed’in yıldızı 

doğdu,dedi.”
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           ** Süt annesi Halimenin  kocası Haris’in çobanının otlattığı hayvanlar bol sütlü 

oluyor,diğerlerinin otlattıkları cılız kalıyordu ve onlar çobanlarına; 

           -Harisin çobanı hayvanlarını nerede otlatıyorsa,sizde bizimkileri oraya 

götürün,diyorlardı. 
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           Onlar ise böyle yaptıklarını ancak onunki gibi bir netice alamadıklarını 

söylüyorlardı. 

           **Bir defasında süt annesinin Peygamberimizi kaybetmesi üzerine bundan 

haberdar olan dedesi Abdulmuttalib,”Kâbeye giderek,,torununun bulunması için dua 

etmişti.Bulunduğunu öğrenince de torununu yanına alarak Kâbeye gelmiş,şükür tavafı 

yapmıştı.”
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            **Süt kardeşi Şeyma ile oynadıklarında,Şeyma’nın korku ile eve gelerek kardeşi 

Muhammed’in öldürüldüğünü söylemesi üzerine koşan Halime,O’nu sırtüstü yatarken 

tebessüm ederek bulmuş, korkarak annesine getirip vermişti.İşte Cebrail tarafından 

göğsünün yarıldığı bu olaya karşı annenin verdiği tepki ise: 

            “Amine süt anneye sordu:Şeytanın ona bir zarar vereceğinden mi korktun?” 

           Halime;”Evet,öyle”deyince,Amine:”Hayır,korkma!Şeytan O’na bir zarar 

veremez.Çocuğumun bilinmeyen bir tarafı var.O ileride büyük bir adam 

olacaktır.İstersen ben de O’nun bir hikayesini sana anlatayım.”dedi ve:”O’na hamile 

olduğum zaman benden,ışığında Suriye’deki Busra şehrinin köşklerini gördüğüm bir 

nur çıktığını fark ettim.Bundan başka ben O’na hamile iken karnımda ağırlığını 

duymadım.O,doğduğu anda elleri yerde,başı semaya doğru yukarıda idi.Şimdi sen O’nu 

bırak ve memleketine dön.”
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           **O’nunla sofraya oturduklarında bereket olduğunu söyleyen amcası 

devamla;”Yemeğe ve içmeğe başlarken besmele çeker –Bismillahil Ehad-derdi.Yedikten 

ve içtikten sonra da –Elhamdulillah-diyerek Allah’a hamd ederdi.Hiçbir zaman yalan 

söylemez ve cahiliye davranışlarında bulunmazdı.”
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           **İleride dünyayı hazırlıyacak o zat,dünyaya çok insanlıkları hazırlamakla 

meşguldü.Peygamber olmadan evvelde bunu gösteriyor,yaşıyor,yaşatıyordu. 

            O dönemlerde Mekkenin ileri gelenlerini toplamış,olumsuzluklara son vermek 

üzere –Hılf-ül Fudul- yani Faziletlilerin Yemini adıyla bu cemiyeti kurarak faziletlileri 

bir çatı altında toplamıştı. 

             Abdullah bin Ced’anın evinde yapılan Hılf-ul Fudul için;Şimdi de böyle bir 

meclise davet edilsem giderim.”der. 

             İnsanı ve insanlığı yaşatmak için çırpınıyordu.O çölde bir su idi..gözlere 

ışık..hayata hayat idi. Cehalet döneminin saadet temsilcisi..insanların et yemek için diri 

diri develerin budlarını keserek, iyileşmesi için kendi kendine terk ettiği,kızların diri 

diri gömülüp cehaletin zifiri karanlıkta olduğu bir dönemde günlere ve gönüllere güneş 

gibi doğmuştu. 

            Kendisine yapılanlara aldırmıyor,kendi yaptığına bakıyor ve onu düşünüyordu.                           

              12 yaşında iken amcası Ebu Talible Şama giderken Papaz Buheyra onu tanımış 

ve alametlerini amcasına söylemişti.Bunun Sahibi kim,sorusuna amcasının,onun babası 

benim sözünü reddetmiş,onun babasının olmayacağını bildirmişti. 

            Ebu Talib Efendimize babasını arattırmıyordu.Onun vefatı varlığını hemen 

hissettiriyordu.Zira onun vefatıyla Peygamberimize olan zulümler hışımla,yağmur gibi 

yağmaya,etkisini ve eksikliğini göstermeye başlamıştı.Öyleki maddi ve manevi 

destekçesi olan Hanımı Hatice ile beraber amcasını da aynı yılda kaybetmeden dolayı o 

yıla –Hüzün yılı- deniliyordu. 

            O kimseye düşmanlık göstermezdi.En büyük düşmanı şirk idi.İslam öncesi 

dönem“Bir keresinde Kureyşliler, putlara adanarak kesilmiş bir hayvanın etinden 

pişirilmiş bir yemeği Peygamberimizin önüne getirip koymuşlardı. Peygamberimiz bunu 

yemeyi reddetti.” 

             *Hayatında putlara tapmamış ve putlar üzerine yemin etmemiştir. 

             Eshabı Kiram soruyor: 

           -Ya Resulallah! Ebu Talib'in Zat-ı Âlinize şu kadar hizmeti oldu. Bu 

hizmetlerinin yararını hiç göremeyecek mi? 

          -Evet, faydasını gördü. Ben O'nu cehennemin derin yerlerinde buldum; daha serin 

bir yere çıkardım, ateş, amcamın sadece topuğuna kadar çıkabilmekte. 
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            Rasulullahın dede,anne ve babası Hanif dini üzere olup ehli necattırlar.Amcası 

ise: 

            “Sekizinci Nükte: Diyorsunuz ki: Amcası Ebu Talib'in imanı hakkında esahh 

nedir? 

 Elcevab: Ehl-i Teşeyyu', imanına kail; Ehl-i Sünnet'in ekserisi, imanına kail 

değiller. Fakat benim kalbime gelen budur ki: Ebu Talib, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın risaletini değil; şahsını, zâtını gayet ciddî severdi. Onun o gayet ciddî o şahsî 

şefkati ve muhabbeti, elbette zayie gitmeyecektir. Evet ciddî bir surette Cenab-ı Hakk'ın 

Habib-i Ekremini sevmiş ve himaye etmiş ve tarafdarlık göstermiş olan Ebu Talib'in; 

inkâra ve inada değil, belki hicab ve asabiyet-i kavmiye gibi hissiyata binaen, makbul 

bir iman getirmemesi üzerine Cehennem'e gitse de; yine Cehennem içinde bir nevi 

hususî Cennet'i, onun hasenatına mükâfaten halkedebilir. Kışta bazı yerde baharı 

halkettiği ve zindanda -uyku vasıtasıyla- bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi, 

hususî Cehennem'i, hususî bir nevi Cennet'e çevirebilir... “
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           *Tevrat'tan: 

           -O, Allahü Teala'nın Resulüdür. Kalbi katı ve huyu kötü değildir. Aşağı şeyleri 

beğenmez ve onlara iltifat etmez. Her yerde ve her zaman ölçülü konuşur. Suçları 

affeder. Ümmeti güzel ahlaklıdır. Minarelerden namaza davet eden müezzinleri işitince 

abdest alıp camiye koşar, düzgün saf yapar, bir hizada dururlar. O'nun ümmeti, 

geceleri de zikreder ve ibadet yapar. Örtünmeye dikkat ederler... Mekke'de dünyaya 

gelecek, bütün insanları Hakka davet edecektir. O benim ismi Muhammed olan 

Peygamberimdir. O'nun varlığı yüzü suyu hürmetine gözlerden perde kalkar, kulaklar 

işitir, kalp gözleri açılır. O, bozuk dinleri ortadan kaldırıp hak olan islamiyeti 

yeryüzüne iyice yerleştirmedikten sonra ömrüne son vermem. 

          Zebur’dan: 

         -O'nun eli açıktır. Hiç kızmaz. Yüzü güzel, boyu güzel, huyu güzel, sözü güzeldir. 

Sözleri gönülleri rahatlatır; ruhları huzura kavuşturur. Nur yüzlü bu peygamber nefsi 

ve kalbi hasta insanların hakiki tabibidir. O, ölüm anını, mezarı, mahşeri ve cehennemi 

düşünerek çok ağlar, çok düşünür, az konuşur, az uyur, az güler, gülüşü tebessüm 

şeklindedir. 

         İncil'den: 

         -O, az yemek yer. Cimrilikten hoşlanmaz. Kimseyi çekiştirmez. Aceleci değildir. 

Hile yapmaz. Kötü söz konuşmaz. Kendisi için intikam almaz. Tembel değildir. Aza 

kanaat edip, çoğu ihsan eder. O'nun işleri ve tercihleri aşırılıklardan uzak ve bunların 

ortası üzeredir. Yerde ve gökte yaşayanların medarı iftiharıdır. O, günaha batmış 

olanların şefaatçısı, onsekizbin alemin rahmetidir. Cennette kıymetli kevser suyunu o 

dağıtacaktır. Daima doğruluk üzre ve daima ihlaslıdır. Dili her an Kur'an-ı anar. O öyle 

üstün vasıflarla yaratılmıştır ki, gözleri uyusa kalbi uyanık kalır. İnsanlardan gelen eza 

ve cefaya katlanır da yine şefaati bırakmaz. 

         *Sen Ahmed ü Mahmud ü Muhammedsin efendim 

           Hak'dan bize Sultan-ı müeyyedsin efendim. 

 

          *Ol dedi oldu alem, yazıldı levh ü kalem, 

            Okundu hatm-i kelâm, şanına Muhammed'in 

     

          *Hep erenler geldiler, dergâha yüz sürdüler 

            Zikr-ü tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in 

 

          *N'ola tacım gibi başımda götürsem daim, 

          Kadem-i pâkini ol Hazret-i Şah-ı Rüsulün.(1.Sultan Ahmed Han) 

 

         *Canım kurban olsun senin yoluna 

           Adı güzel, kendi güzel Muhammed.(Yunus Emre) 
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         *Ebu Leheb, dünyaya gelen inci tanesinin amcası.Süveybe, mevlid vuku bulunca, 

hemen efendisine koşarak "bir yeğeniniz oldu" diye müjde veriyor. İleride amansız bir 

İslam düşmanı kesilecek olan Ebu Leheb, sevinçli. Bu sevinç sırf akrabalık sebebiyle de 

olsa, Habibullah'ın dünyaya teşrifine sevinmesi O'nun, cehennemde Pazartesi günleri 

azabının hafiflemesine yol açacak; ve yeğeninin doğum gününde, parmaklarının 

arasından akan suyu emerek sükunet bulacaktır. 

         Evet! Ebu Leheb keyifli. Bir yeğeni olmuş; sülalesi bir kişi daha kazanmıştır. Bu 

keyifle Süveybe'yi azad etti. Süveybe, artık hür bir kadın. Sevgili Peygamberimizin 

alemlere rahmet oluşundan ilk istifade eden insanlardan biri sütannelerden Süveybe 

Hatun.Daha önce Hazret-i Hamza’yı sonradan da Ebu Seleme'yi emziren şanslı kadın. 

 *Ebu Leheb Ebu Rafi-yi iyice dövmesi üzerine orada bulunan Ümmü Fadl’ın ona 

sopayla vurması üzerine ölümü bu sopayla olan Ebu Leheb,kara kızıl denen bir 

hastalığa yakalanıp ölünce üç gün gömülmeden açıkta kalmış,çocukları yanına bile 

yaklaşamamışlardı.Ayıplanmaları üzerine uzaktan su serperek kenar bir yerde 

gömdüler.Ölümü çok ibretli olmuştu. 

 

        *Gül, Muhammedin kokusuna gıpta eder 

          Kokumu O'nun terinden aldım der. 

 

         *Terlerse güller olurdu her teri 

           Hoş derlerdi terinden gülleri. 

 

          *Müraat-i edep şartıyla gir Nabi, bu dergâha 

            Metaf-i kudsiyandır, büsegâh-ı enbiyadır bu Nabi 

 

          **Sevgili Peygaberimizin geleceğini müjdeleyenlerden biri de Iyad Kabilesinden 

Kuss İbni Saide. Devrin en iyi hatiblerinden. Arapçayı billurdan kelimelerle çok 

mükemmel şekilde tasarruf ediyor. Şu an Ukaz Panayırında. Çevresi dinliyenlerle sarılı. 

Dinleyicilerden bazıları da yine iyi söz ustalarından. 

Kuss kızıl bir devenin üzerinde;yaşı, yüzü geçmiş. 

Kelimeleri seçerek, manayı ve maksadı en iyi ifade eden kelimenin bütün tesir gücünü 

hesaplayarak konuşuyor: 

-Ey insanlar! Geliniz! Dinlemeye, bellemeye ve ibret almaya ihtiyacınız var! 

Yaşayan ölür, ölen fena bulur, olmayacak olur . Yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar 

doğar; ana ve babalarının yerini alır. Sonra onlar da gider, Vukuatın duru durağı 

yoktur. Birbirini takip eder. Kulak tutunuz; dikkat ediniz. Haber var gökyüzünde, 

işaret var yeryüzünde. Yıldızlar yürür, denizler durur. 

Gelen durmaz, giden gelmez. Acaba gittikleri yerden hoşnud kaldıkları için mi 

dönmüyorlar yoksa orada tutulup uykuya mı dalıyorlar. 

Yemin ediyorum!... 

Allah indinde öyle bir din var ki, şimdiki dininizden daha aziz daha sevgili.... 

Yemin ediyorum! 

Allah, bir Peygamber daha gönderecektir. 

Yakında zuhur edecek... gölgesi üstümüze düşmeye başladı. 

O Peygambere iman eden bahtlılara ne saadet. O'nu inkar edecek bahtsızlara yazıklar 

olsun. 

Yazıklar olsun ömürleri gaflet ile geçen ümmetlere. 

Ey insanlar! 

Hani âba ve ecdat? 

Hani süslü kâşhaneler? 

Hani taş saraylar sahibi Âd ve Semud? 

Hani tanrılık iddia eden Firavun; ya Nemrud nerede? 
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Onlar sizden zengin ve kalabalıktı. 

Toprak onları değirmeninde öğüterek toz etti. Kemikleri bile kalmadı. Evleri ıssız ve 

kimsesiz.Yerlerini ve yurdlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. 

Aman, aman! Onlar gibi gafil olmayın ve onların izinde gitmeyin. 

Her şey ölümlüdür. 

Bâki olan yalnız ve yalnız Cenab-ı Hak'dır. 

Tapılacak sadece Allah'dır. 

Doğmamış ve doğurmamıştır. 

Evvelkilerden nice nice hikmetler geride kaldı. 

Unutmayın ki ölüm ırmağına girecek kıyı çok; fakat kurtulacak yeri yoktur... ister yaşlı, 

ister küçük, vadesi dolan bir saniye bekleyemeden göçüp gidiyor; bir daha geri 

gelmemek üzere gidiyor. 

Bunlar şüphesiz benim de sizin de akibetiniz.. İyi düşünün, nereden gelip nereye 

gidiyoruz; niçin varız ve ne olacağız?... 

            ... Kuss İbni Saide, Sevgili Peygamberimizi haber veriyordu. Ama ne tuhaftır 

kendisini dinleyenler arasında âhir zaman Peygamberinin bulunduğunu bilmeden 

konuşuyordu. 

            Bu sözlerden iki üç yıl gibi az bir zaman sonra islamiyet bütün insanlığa tebliğ 

edilmeye başlandı. Yazık ki Efendimiz insanlığı hakikate davet ederken Kuss'ın ömrü 

bu daveti almaya yetmedi. Ölmüştü... 

            Sevgili Peygamberimiz, İslamiyeti yaymaya başladığında, Iyad kabilesinde 

Kuss'ın yerini yine O'nun gibi bir muvahhid olan Carud almıştı... Carud, bekledikleri 

son Peygamberin bir güneş gibi zuhur ettiği haberi alınca kabilesinin önde gelenlerini 

yanına alarak huzura çıkıp O'nun getirdiği dini kabul ettiler. 

          Bir kabilenin bütünüyle müminler safına iltihakından memnun olan 

Peygamberimiz: 

          -İçinizde Kuss İbni Saide'yi bilen var mı? diye sordular. 

Carud: 

          - Ya Resulallah; cümlemiz biliriz . Bilhassa ben daha iyi tanırım. Çünkü hep 

O'nun yolundayım 

Efendimiz: 

          - Kuss İbni Saide'nin Sûku Ukaz'da kızıl tüylü bir devenin üzerinde olduğu halde, 

yaşayan ölür, ölen fena bulur, Olacak olur, diye hutbe vermelerini unutamıyorum... 

Daha başka şeyler de söylemişti. Hepsi hatırımda değil. 

Ebu Bekr Radıyallahü Anh: 

        - Ya Resulallah. O gün Sûku Ukaz'da Kuss'ı dinleyenler arasında ben de vardım. 

Söylediklerinin tamamı aklımda dedi ve konuşmayı aynen tekrarladı. Carud'un bir 

arkadaşı da izin alarak Kuss'dan bir şiir okudu. Şiir çok açık bir şekilde Sevgili 

Peygamberimizi haber veriyordu. 

         Peygamberimiz, kendilerini büyük bir aşkla insanlığa duyurmaya çalışan Kuss için 

şu müjdeyi vererek O'nun dostlarını sevindirdiler. 

         -Ümit ederim ki, Cenab-ı Hak, O'nu kıyamet günü tek başına bir ümmet olarak 

diriltecek ve bana yolluyacaktır. 

            **O nurdan gözleri kör olanlar ise ona zulmü sürdürüyorlardı.Onlarda 

Mekkenin elebaşıları idiler.O Zat Mekkenin elebaşılarını Allaha havale ediyordu: 

           “Allah'ım, Ebu Cehil Amr bin Hişam'ı sana havale ediyorum! Allah'ım, Ukbe bin 

Rabia'yı sana havale ediyorum! Allah'ım, Şeybe bin Rebia'yı sana havale ediyorum! 

Allah'ım, Ukbe bin Muayt'ı sana havale ediyorum! Allah'ım, Umeyye bin Helef'i sana 

havale ediyorum!Allah'ım, Velid bin Utbe'yi sana havale ediyorum! Allah'ım, Umare 

bin Velid'i sana havale ediyorum!” 

          Hepside Bedirde cehenneme gidiyordu. 

          Ebu Cehil Nebiye dedi:”Biz seni yalanlamıyoruz lakin senin getirdiğini 

yalanlıyoruz”.dedi.Bunun üzerine şu âyet Rasulünü teselli etti ve Cebrail 
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hüzünlenmemesini söyledi:”Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu 

biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler açıkça Allah'ın âyetlerini 

inkâr ediyorlar.”
9
 

 

             Ukbe bin Ebi Muit gibi Peygamberimizin yakasına yapışarak öldüresiye hakaret 

edenler birer birer feci akibetle öldü ve öldürüldüler. 

            O Rasul,o şanlı Nebi;iki cehennem arasında cenneti yaşamakta ve yaşatmaktadır. 

Komşuları Ebu Leheb ve Ukbe bin Ebi Muayt’ın evinin ortasında oturmaktadır. 

Kapısının önüne leş ve pislik koyuyor, evini taşlıyorlardı.O onları cehennemden 

kurtarmaya çalışırken,onlar cehennemi yaşatıyor,o şanlı Nebi onların içlerini ve 

dışlarını temizlerken,onlar içlerindeki pislikleri kusuyorlardı. 

             Daha da ileri giderek secdede iken başına işkembe koyuyorlardı.O ise 

cehennemde cenneti yaşıyor ve yaşatıyordu. 

             O Nebi;”Bu nasıl komşuluk böyle!.”diyordu. 

              Bu duruma Hz.Hamza dayanamıyor,o pislikleri Ebu Lehebin kafasına 

döküyordu. 

              Ebu Cehil;Muhammedi secdede görürsem,ayağımla ensesine basacak ve yüzünü 

yerlere süreceğim.”diyordu. 

              Öylede görüyor ancak yerine çakılmış gibi o zata yanaşamıyordu bir türlü.Zira 

o Resulle kendi arasına açılan cehennem çukurunun alevlerine düşmekten korkuyor, 

adımını atamıyordu.Bu ateş çukurunu ise sadece kendisi görüyordu. 

              O kim,o Zatı görmek ve basmak kim?O cehennem zebanisinin haddine mi 

düşmüş,o cennetlerin şahının ve padişahının başına basmak! 

              *Nadir bin Harisde..o Zatın arkasında arslan görüyor ve yaklaşamıyordu. 

              *Yine ibadetle meşgul olduğu esnada ele başıları başına kanlı işkembeyi 

koyarak,onunla alay ediyorlardı.Bunu gören Ebu Talib hizmetçisine işkembeyi 

aldırtarak peşlerine düşmüş ve teker teker o kanlı ve pis işkembeyi suratlarına 

sürdürmüş,maskara olmuş ve çıt çıkaramamışlardı. 

                Onlar inadlarından bunu yaparken,ruhları Rasulullaha iştiyak duyuyor,bunu 

tatmin için her şeyi göze alıyorlardı. 

                -“İbni ishak rivayet etti ki;Ebu Süfyan bin Harb,Ebu Cehil bin Hişam ve 

Ehnes bin şerik,evinde gece namazı kılan Rasulullah’ı (sam) dinlemek üzere bir gece 

birlikte çıktılar.Adamlardan her biri orada, Rasulullahı dinleyeceği oturacak bir yer 

buldu.O adamlardan hepsi bir diğer arkadaşının oturduğu yeri 

bilmiyordu.(Birbirlerinden habersizdiler)Böylece Rasulullahı dinleyerek 

gecelediler.Vakta ki sabah olmak üzere idi ki sohbetten ayrıldılar ve böylece yol onları 

birleştirdi,yolda buluştular,birbirlerini kötülediler.Onlardan bazısı diğerine;”Tekrar 

geri dönmeyin.Eğer sizin alçaklarınızdan biri sizi görürse nefsine herhangi bir şüphe 

düşürürsünüz.”Sonra uzaklaşıp gittiler. 

               İkinci gece olduğunda onlardan her biri tekrar yerine döndü.Rasulullahı 

(sam)dinlediler.Sabah olmak üzere idi ki ayrıldılar ve böylece yolda toplandılar.Böylece 

bazısı bazısına birinci kez söylediği gibi aynı şeyleri söyledi ve nihayet üğçüncü gece 

olduğunda adamlardan her biri yerlerini  tuttu.Rasulullahı(sam) dinleyerek 

gecelediler.Sabah doğmak üzere iken meclisden ayrıldılar.Yol onları bir araya 

getirdi.Bazısı bazısına şöyle dedi:”Bir daha buraya dönmememiz konusunda 

anlaşıncaya kadar ayrılmayalım.”Bunun üzerine anlaştılar ve ayrıldılar. 

                Ahnes bin Şerik sabahladığında değneğini aldı ve sonra çıktı.Ebu Süfyanın 

evine geldi.Ebu Süfyan’a: 

                -Ey Hanzalanın babası…Muhammed’den işittiğin şey konusunda 

görüşünü,düşünceni bana haber ver,dedi.Ebu Süfyan: 

                Ey Sa’lebe’nin babası…Allah’a yemin olsun ki,onunla ne kastettiğini bildiğim 

bir takım şeyler işittim ki,onları biliyorum.Ve yine mânasını bilmediğim ve onunla ne 

kastettiğini anlamadığım bir takım şeyler duydum,dedi.Ahnes: 
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               -Ben de…Buna yemin ederim ki öyle…dedi. 

               Ravi İbni ishak der ki;sonra Ahnes,Ebu Süfyan’ın yanından ayrıldı,çıktı.Ebu 

Cehil’e geldi.Onun evine girdi.Ebu Cehl’e: 

                -Ey Ebel Hakem…Muhammed’den duyduğun şey konusunda görüşün 

nedir?dedi.Ebu Cehil: 

               -Ne duydum ki?...Biz,şeref konusunda Abdimenaf oğulları ile birbirimize 

düştük.Onlar hacıları yediriyorlar,biz de yedirdik.Onlar sancağı taşıyorlar,biz de 

taşıdık.Onlar cömertçe veriyorlar,biz de verdik.Ta ki,ata binmeğe kadar eşit seviyeye 

gelmişken onlar şöyle diyorlar:”Bizden olan bir nebiye semadan vahiy geliyor.”Ne 

zaman bunun gibisine erişeceğiz?Allah’a yemin olsun ki,O’na asla iman etmeyiz ve 

O’nu asla tasdik etmeyiz.”Bu sözler üzerine Ahnes O’nun yanından kalktı ve O’nu terk 

etti.”
10

 

               Peygamberimize küçüklüğünden beri maddi manevi en büyük destekte 

bulunan Ebu Talib Peygamberimize iman etmemişti.Peygamberimiz onun 

için:”Cehennemde en hafîf azâb, Ebû Tâlibin azâbıdır.” 

            **”Önce en yakın hısımlarını uyar.”
11

âyeti gelince akrabalarını uyarmaya 

başladı. 

               Akrabalarını uyarmak üzere onları topladı ve onları önce Allahın birliğine 

davet etti.Bu sırada Ebu Leheb;-Elin kurusun,bunun için mi bizi buraya çağırdın” 

derken,adeta susan Rasulullaha karşı Allah ona –Tebbet-ile cevab verdi:”Ebu Leheb'in 

iki eli kurusun, kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşte 

yanacaktır. Karısı da odun hamalı olarak. Boynunda sağlam hurma lifinden örülmüş 

bir ip bulunacaktır.”
12

 

              **İsrailoğullarının büyük alimlerinden olan Zeyd bin Su’ne,Peygamberimizin 

Peygamberliğinin bütün sıfatlarını görmüş ancak iki tanesini görmemişti.O da 

halimliğinin cehaletini geçmesi idi. 

              Bunu sınamak için kabilesinin bir ümitle islamiyete girmelerine rağmen,şimdi 

yağmursuzluktan kırılma noktasına gelip,geri eski dine dönebileceklerini söylemiş, 

kendisi borç para verip,onların ihtiyaçlarının giderilmesini teklif etmişti.Kabul de 

edilmişti. 

              Gününden önce peygamberimizin yakasına yapışarak,borcunu istemiş, 

kabalıkta bulunmuştu.Bu durumu gören Hz.Ömerin hiddetlenmesine rağmen, 

Peygamberimiz hakkının verilmesini ve ayrıca 20 sa’ hurma daha fazla verilmesini 

söylediler. 

              Aradığı hilim ve yumuşaklığı da görünce,bunun sebebini açıklayarak 

Müslüman olduğunu dile getirip,malının yarısını da Müslümanlara sadaka olarak 

dağıtmıştı. 

             **Benzeri durumların bir çok örneklerine hayatında rastlarız. 

             Hakem bin Keysan’ın esir edilmesinden sonra,kendisine Müslümanlık teklif 

ediliyordu.O ise bunu kabul etmiyordu.Rasulullaha getirildi ve yine teklif yapıldığında 

yine reddetti.Hz.Ömer öldürmek için izin istedi.Rasulullah sabırla muamelede 

bulunarak,Allaha ve Rasulüne şehadet etmesini teklif etti. 

            Hidayet nasib olan Keysan kabul edip ve daha sonra da cihad ederek,Maune 

kuyusunda şehid edildi. 

            Müslüman olması ile ilgili olarak Rasulullah ashabına dönüp şöyle diyordu: 

”Eğer demin bu zat hakkındaki sözlerinizi dinleyip,onu öldürseydim cehenneme 

giderdim.” (İbni Sa’d) 

            ** Hadisde:”Tahallaku bi ahlakillah”yani ahlak-ı ilahiye ile ahlaklanınız.-Ahlakı 

ilahiye ise;İlahi kudsi sıfatlarla vasıflanmaktır. 

-Kendi ahlakı,ahlakı ilahi olan ve bunu tavsiye eden,Kur’anın ahlakıyla 

ahlaklanmış olan Rasulullah,bu kudsi duygularla bezenmiş ve donanmıştır. 
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               - Hz. Aişe validemiz, Peygamberimizin hayatını anlatırken, şöyle buyuruyor: 

"Hz. Peygamber (S .AV) sabahları uyandığında ilk söylediği şu idi; La ilahe illallahu 

vahdehu la şerikeleh lehü'l-mülkü velehül hamdü ve hüve ala küllişey'in kadir." 

 - Cebrail, Rasûlullahın yanında oturuyordu. O sırada gökten bir melek indi. 

Cebrail:  

             “Bu, yaratıldığı günden şu ana kadar yeryüzüne inmeyen bir melektir” dedi. O 

melek indikten sonra Hz. Peygamber’e hitab ederek:  

            “Ey Muhammed! Rabbim beni sana göndermiştir. Sen Kral bir Peygamber mi 

olmak istiyorsun, yoksa kul bir Peygamber mi?” diye sordu. Cebrail; Hz. Peygamber’e 

hitaben:  

           “Ey Muhammed, Rabbin için tevazu göster” dedi. Hz. Peygamber bunun üzerine: 

“Ben kral bir peygamber olmak istemiyorum, kul bir peygamber olmak istiyorum” 

dedi.  

*Peygamberimizin peygamberliği süresince,hazerde-seferde sürekli vahiy 

katibleri bulundurmuştur.Vahye her an hazır idi. 

- Hz. Peygamber akşam yatarken yatağında bir hurma buldu ve onu yedi. Sonra 

da bunun zekat hurmalarından olma ihtimalini düşünerek sabaha kadar uyumadı. 

Sabahleyin hanımlarından biri:  

            “Ey Allah’ın Rasûlü’ Bu gece niçin uyumadın” diye sordu. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber şöyle buyurdular: “Akşam yatarken yatakta bir hurma tanesi buldum ve 

yedim. Ancak daha sonra bunun, yanımızda bulunan zekat hurmalarından olabileceğini 

düşündüm ve bu yüzden de uyuyamadım.” 

- Huzeyfe (r.a.) şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber’e:  

            “Ey Allah’ın Rasûlü! İyi kimselerin amellerinin efendisi ve başta geleni olan emr-

i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker (iyiliği emredip kötülükten menetme) ne zaman 

terkedilecektir?” diye sordum.  

          “İsrâiloğullarının başına gelen şey bu ümmetin de başına geldiği zaman” 

buyurdular. Bu kez:  

          “Peki ey Allah’ın Rasûlü! İsrâiloğullarının başına gelen şey neydi?” diye sordum. 

Şöyle buyurdular:  

           “Hayırlılarınız kötülerinize yağcılık yaparak ses çıkarmayıp, fıkıh (dinî ahkâm) 

sizin kötülerinizin, hâkimiyet de zelillerinizin eline geçtiğinde sizi her taraftan fitneler 

kuşatacaktır. O zaman birbirlerinize düşman olup durmadan karşılıklı hücumlarda 

bulunacaksınız” 

-Hz. Peygamber şöyle buyurdular:  

            “Ey Hanzale! Eğer aile efradınızın yanında da benim yanımda olduğunuz gibi 

olsaydınız melekler yataklarınızın üzerinde ve yollarda sizinle musafaha ederlerdi. 

İnsanın bir hali diğer haline uymaz.”  

- Hz. Peygamber bir gün mescitte biri Allah’a yalvarıp yakaran diğeri ise fıkıh 

öğrenip başkalarına da öğreten iki grup insan gördü. Bunun üzerine:  

              “Her iki meclis de hayır üzerindedir. Ancak biri diğerinden daha üstündür. 

Allah Teâlâ şu kendisine zikrederek yalvarıp yakaranlara isterse verir, İsterse de 

vermez. Diğerleri ise hem kendileri öğreniyorlar ve hem de bilmeyenlere öğretiyorlar. 

Ben de bir öğretici olarak gönderildim” buyurarak ilim öğrenen ve öğreten 

gruptakilerin arasına oturdular.  

              -O hep neticeyi hesap ederek konuşmuş ve davranmıştır. 

- Kureyş’ten bir genç Hz. Peygamber’e gelerek:  

            “Ey Allah’ın Rasûlü! Zina hususunda bana izin ver!” dedi. Bunun üzerine orada 

bulunanlar:  

           “Sus, sus!” diye onu engellemeye çalıştılarsa da Hz. Peygamber:  

            “Bırakın da yanıma gelsin!” dediler. Gencin yanına gelmesi üzerine de ona:  

           “Sen annenin zina etmesini ister misin?” buyurdular. Genç:  
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           “Sana feda olayım ey Allah’ın Rasûlü! Tabü ki istemem” karşılığını verdi. Hz. 

Peygamber:  

           “Sen nasıl istemiyorsan diğer insanlar da annelerinin zina etmelerini istemezler. 

Peki sen kendi kızının zina etmesini ister misin?” buyurdular. Genç:  

            “Canım sana feda olsun ey Allah’ın Rasûlü! Hayır; kızımın zina etmesini de 

istemem” cevabını verdi. Hz. Peygamber bu kez:  

          “Senin istemediğin gibi başkaları da kızlarının zina etmelerini istemez. Söyle 

bakalım sen kız kardeşinin zina etmesini ister misin?” dediler. Genç buna da:  

           “Hayır istemem ey Allah’ın Rasûlü! Canım sana feda olsun!” cevabını verdi. Hz. 

Peygamber:  

          “Sen nasıl istemiyorsan diğer insanlar da kız kardeşlerinin zina etmesini 

istemezler. Peki öyleyse halanın zina etmesini ister misin?” diye sordular. Genç:  

          “Hayır ey Allah’ın Rasûlü! Canım sana feda olsun. Tabi ki bunu da istemem” 

dedi. Hz. Peygamber’in:  

           “Halk da halalarının zina emesini istemez. Peki sen teyzenin zina etmesini ister 

misin?” buyurmaları üzerine de yine:  

          “Canım sana feda olsun ey Allah’ın Rasûlü! Bunu da istemem” cevabını verdi. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber:  

         “Diğer insanlar da senin gibi, teyzelerinin zina etmelerini istemez” dedikten sonra 

mübarek elini onun omuzuna koyarak:  

          “Rabb’im! Bu kulunun günahlarını bağışla, kalbini her türlü kötülükten arındır. 

Onu zinadan koru!” diye dua ettiler. Bu duadan sonra hiç kimse bu gencin kadınlara 

dönüp baktığını görmedi. 

              **Rasulullah kendisine biat edenlere fıtratlarına göre öğütlerde bulunuyor, 

islamın temel esaslarını tavsiye ediyordu.Bu biatlar itaat,muhabbet ve ölmek üzere de 

oluyordu.Tam bir bağlılık sözü.. 

               -Beşir bin Hasâsiye Rasulullaha biat edip,ne istediğini sorduğunda Rasulullah; 

”Allahtan başka ilah olmadığına,O’nun tek ve ortaksız olduğuna,Muhammedin Allahın 

kulu ve Rasulü olduğuna şehadet edeceksin.Namazı vaktinde kılıp,farz olan zekatı 

verecek ve ramazan orucunu tutacaksın.Kâbeyi ziyaret edecek ve Allah yolunda cihad 

edeceksin.”  

              Beşir zengin olduğundan zekâtı veremeyeceğini,korkak olduğundan cihada 

gidemeyeceğini söyleyince o şanlı Nebi:”Ey Beşir,zekat yok,cihat yok.Peki sen ne ile 

cennete gideceksin.”Beşir tam bir teslimiyetle Rasulullaha biat etti. 

             **Sakif kabilesi istişare ederek Rasulullahla anlaşmaya varmak için heyet 

gönderdiler.Heyet;3 sene Lat putuna tapma izni istediler,verilmedi.Kendilerinin onu 

kırmamalarına ise izin verildi. 

             Cihada çıkmamaya,zekat toplamayı onlara bırakmaya,içlerinden idareci tayin 

etme isteklerine hep evet derken;Namaz kılmaktan affedilmelerini istemelerine müsaade 

edilmedi ve:”İçinde namaz olmayan bir günde hayır yoktur.”dedi. 

               ** Rasulullah hutbelerini hep kısa tutardı.En uzun olanı ise,Veda hutbesidir. 

   **Hz. Peygamber:“Ben Rabb’imden, ümmetimi açlık ve kıtlıkla helâk 

etmemesini istedim. Allah isteğimi kabul etti. Sonra ümmetimin başına onları yok 

edecek azgın bir düşmanı musallat etmemesini ve ümmetimi fırkalara ayırarak onları 

birbirlerine kırdırmamasını istedim. Fakat Allah bunu kabul etmedi. Ben de üç kez “O 

halde ey Allah’ım, başlarına musallat edeceğin belâ, bâri sıtma veya veba olsun” diye 

dua ettim” buyurmuştu.  

            **Peygamberimizin mucizeleri muhteliftir.Berekete,geleceğe,hidayete,miraç,ayı 

ikiye ayırması,parmağından suyun akması,hayvanların konuşması,ağaçların emrine 

itaat etmesi,taşların elinde zikretmesi,ölüleri diriltmesi,hastaları iyi etmesi,dua ve 

bedduasının kabul olması,minberde dayandığı direğin değiştirilmesinden dolayı deve 

gibi inleyerek ağlaması ve cennette dikilme vadiyle susması,bir parça attığı toprağın her 

bir düşmanın gözüne bir avuç olarak girip hezimete uğraması,sözünün yanlış 
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çıkmaması için güneşin bir saat teehhür etmesi,doğumundan evvelki fil olayı,doğumu 

anında olan harikulade olaylar,peygamberlikten önceki mucizeler,Buheyranın 

peygamberliğini tasdiki,süt annesinin yanında kardeşi Şeymanın müşahedesiyle kalbinin 

yarılıp yıkanması,peygamberliğe hazırlanması,önceki kitapların peygamberliğini haber 

vermeleri,adeta kainat emrinde olup,binlerce göstermiş olduğu ve görülen mucizeler 

ahlakta ve insaniyette en üstün bir şahsiyet ve peygamber olduğuna işaret ve delil 

olmaktadır. 

            O Zatın en büyük mucizesi ve delili,kıyamete kadar devam edecek olan Kur’an-ı 

Kerim-dir. 

            - Rasulullah miraca velayetle gidip nübüvvet ve risaletle dönmüştür.Giderken 

adeta massederek, tefekkür ve temaşada bulunarak seyir ile yavaşça gitmiş,dönüşte bu 

eğitimini tamamlayıp adeta inişe geçtiğinden çabuk dönmüştür. 

           Adeta diplomasını almıştır. 

 

            **-Onun mu’cizeleri ile ilgili olarak özetle Bediüzzamanın Mektubat adlı 

eserlerinden örnekler: 

   -Mucize ise, Hâlık-ı Kâinat tarafından, onun dâvâsına bir tasdiktir, sadakte 

hükmüne geçer. 

*Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm dâvâ etmiş ki: 

            "Ben, şu kâinat Hâlıkının meb'usuyum. Delilim de şudur ki: Müstemir âdetini, 

benim dua ve iltimasımla değiştirecek. İşte, parmaklarıma bakınız, beş musluklu bir 

çeşme gibi akıttırıyor. Kamere bakınız, bir parmağımın işaretiyle iki parça ediyor. Şu 

ağaca bakınız, beni tasdik için yanıma geliyor, şehadet ediyor. Şu bir parça taama 

bakınız, iki üç adama ancak kâfi geldiği halde, işte, iki yüz, üç yüz adamı tok ediyor." 

*Meşhur ulema-i Benî İsrailiyeden Abdullah ibni Selâm gibi pek çok zatlar, 

yalnız o Zât-ı Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın simasını görmekle, "Şu simada yalan 

yok; şu yüzde hile olamaz" diyerek imana gelmişler. 

*Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın, çendan her hali ve her tavrı, sıdkına 

ve nübüvvetine şahit olabilir. Fakat her hali, her tavrı harikulâde olmak lâzım değildir. 

Çünkü, Cenâb-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş, tâ insanın ahvâl-i içtimaiyelerinde 

ve dünyevî, uhrevî saadetlerini kazandıracak a'mâl ve harekâtlarında rehber olsun ve 

imam olsun ve herbiri birer mucizât-ı kudret-i İlâhiye olan âdiyat içindeki harikulâde 

olan san'at-ı Rabbâniyeyi ve tasarruf-u kudret-i İlâhiyeyi göstersin. Eğer ef'âlinde 

beşeriyetten çıkıp harikulâde olsaydı, bizzat imam olamazdı; ef'âliyle, ahvâliyle, 

etvârıyla ders veremezdi. 

Fakat, yalnız nübüvvetini muannidlere karşı ispat etmek için harikulâde işlere 

mazhar olur ve indelhâce, ara sıra mucizâtı gösterirdi. Fakat, sırr-ı teklif olan imtihan 

ve tecrübe muktezasıyla, elbette bedâhet derecesinde ve ister istemez tasdike mecbur 

kalacak derecede mucize olmazdı. Çünkü, sırr-ı imtihan ve hikmet-i teklif iktiza eder ki, 

akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer gayet bedihî bir surette olsa, o 

vakit aklın ihtiyarı kalmaz, Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder, imtihan ve teklifin 

faydası kalmaz, kömürle elmas bir seviyede kalırdı. 

*Bir vakit huzur-u Nebevîde derince bir gürültü işitildi. Ferman etti ki: "Şu 

gürültü, yetmiş senedir yuvarlanıp şimdi Cehennemin dibine düşmüş bir taşın 

gürültüsüdür." Bir saat sonra cevap geldi ki, "Yetmiş yaşına giren meşhur bir münafık 

ölüp Cehenneme gitti."Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmın beliğ bir temsille 

beyan ettiği hadisenin tevilini gösterdi. 

*En yüksek bir derece-i takvâda ve adlde ve sıdkta çalışan ve:"Benden bilerek 

yalan birşey haber veren, Cehennem ateşinden yerini hazırlasın."
13

hadisindeki tehditten 

şiddetle korkan ve"Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim vardır?"
14

 âyetindeki 

şiddetli tehditten şiddetle kaçan muhaddisîn-i kâmilîn, bize sahih bir surette o haberleri 

nakletmişler. 
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*Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın beşeriyeti, o çekirdeğe, o yumurtaya 

benzer. Ve vazife-i risaletle parlayan mahiyeti ise, şecere-i tûbâ gibi ve Cennetin tayr-ı 

hümayunu gibidir. Hem daima tekemmüldedir. Onun için, çarşı içinde bir bedevî ile 

nizâ eden o zâtı düşündüğü vakit, Refref'e binip, Cebrâil'i arkada bırakıp, Kab-ı 

Kavseyne koşup giden Zât-ı nuranîsine hayal gözünü kaldırıp bakmak lâzım gelir. 

Yoksa ya hürmetsizlik edecek veya nefs-i emmâresi inanmayacak. 

*"Hilâfet benden sonra otuz sene sürecek, ondan sonra da saltanat şeklini 

alacaktır."
15

  

"Bu iş nübüvvet ve rahmetle başladı, sonra rahmet ve hilâfet halini alacak, sonra 

saltanat şekline girecek, sonra da ceberût ve fesâd-ı ümmet meydan alacak."
16

 

             *Hem Enes ibni Mâlik'in halası olan Ümmü Haram'ın hanesinde uykudan 

kalkmış, tebessüm edip ferman etmiş:"Rüyâmda ümmetimin gazilerini gördüm. 

Tahtlarına oturmuş padişahlar gibi denizde savaşarak yollarına devam ediyorlardı."
17

 

Ümm-ü Haram niyaz etmiş: "Dua ediniz, ben de onlarla beraber olayım." 

Ferman etmiş: "Beraber olacaksın." Kırk sene sonra, zevci olan Ubâde ibni Sâmit 

refakatiyle Kıbrıs'ın fethine gitmiş; Kıbrıs'ta vefat edip, mezarı ziyaretgâh olmuş. 

Haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. 

*-BEREKETE DAİR MUCİZÂT-I KAT'İYENİN… 

-Su hususunda tezahür eden bir kısım mucizâtı beyan eder. 

          -Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın envâ-ı mucizâtından birisi de, ağaçların 

insanlar gibi emrini dinlemeleri ve yerinden kalkıp yanına geldikleridir ki, şu mucize-i 

şeceriye, mübarek parmaklarından suyun akması gibi, mânen mütevatirdir. 

Müteaddit suretleri var ve çok tariklerle gelmiştir. 

-Hazret-i Abdullah ibni Ömer'den haber veriyor ki: 

           Bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına bir bedevî geldi. 

Ferman etti: "Nereye gidiyorsun?" Bedevî dedi: "Ehlime." Ferman etti:"Ondan daha 

iyi bir hayır istemiyor musun?" Bedevî dedi: "Nedir?" Ferman etti: :”En teşhede an lâ 

ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîkelehu ve enne Muhammeden abduhu ve Rasûlühü” 

Bedevî dedi: "Bu şehadete şahit nedir?" Ferman etti:"Vadi kenarındaki ağaç şahit 

olacak." 

İbni Ömer der ki: O ağaç yerinden sallanarak çıktı, yeri şak etti, geldi, tâ Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına. Üç defa Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

o ağacı istişhad etti, ağaç da sıdkına şehadet etti. Emretti, yine yerine gidip yerleşti. 

-Hanînü'l-ciz' mucizesidir. Evet, Mescid-i Şerif-i Nebevîde, kuru direğin büyük 

bir cemaat içinde, muvakkaten firak-ı Ahmedîden (a.s.m.) ağlaması, beyan ettiğimiz 

mucize-i şeceriyenin misallerini hem teyid eder, hem kuvvet verir. Çünkü o da ağaçtır, 

cinsi birdir. Fakat şunun şahsı mütevatirdir. Öteki kısımlar, herbirinin nev'i 

mütevatirdir; cüz'iyatları, misalleri, çoğu sarih tevatür derecesine çıkmıyor. 

Evet, Mescid-i Şerifte, hurma ağacından olan kuru direk, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm hutbe okurken ona dayanıyordu. Sonra minber-i şerif yapıldığı 

vakit, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm minbere çıkıp hutbeye başladı. Okurken, 

direk deve gibi enin edip ağladı; bütün cemaat işitti. Tâ Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm yanına geldi, elini üstüne koydu, onunla konuştu, teselli verdi, sonra durdu. Şu 

mucize-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, pek çok tariklerle, tevatür derecesinde 

nakledilmiştir. 

-Yani, "Ben onu kucaklayıp teselli vermeseydim, Resulullahın iftirakından 

kıyamete kadar böyle ağlaması devam edecekti." 

Hazret-i Büreyde, tarikinde der ki: Ciz' ağladıktan sonra, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm elini üstüne koyup ferman etti: 

"İstersen seni eski yerine nakledeyim. Orada kök salar, büyüyüp gelişirsin, 

yaprakların tazelenir ve defalarca meyve verirsin. Eğer Cenneti istersen seni Cennette 

dikeyim; orada meyvelerinden Allah'ın sevgili kulları yer." 

  Sonra o ciz'i dinledi, ne söylüyor. Ciz' söyledi; arkadaki adamlar da işitti: 
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Yani, "Cennette beni dik ki, benim meyvelerimden, Cenâb-ı Hakkın sevgili kulları 

yesin. Hem bir mekân ki, orada beka bulup, çürümek yoktur." Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti: Öyle yaptım” 

           Sonra ferman etti: "Bâki olan âhireti fâni dünyaya tercih etti." 

           İlm-i kelâmın büyük imamlarından meşhur Ebu İshak-ı İsferânî naklediyor ki: 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm direğin yanına gitmedi. Belki direk onun emriyle 

onun yanına geldi. Sonra emretti, yerine döndü.  

Hazret-i Übeyy ibni Kâ'b der ki: Şu hadise-i harikadan sonra Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm emretti ki, "Direk minberin altına konulsun." Minberin altına 

konuldu-tâ Mescid-i Şerifin tamiri için hedmedilinceye kadar. O vakit Hazret-i Übeyy 

ibni Kâ'b yanına aldı; çürüyünceye kadar muhafaza edildi. 

Meşhur Hasan-ı Basrî, şu hadise-i mucizeyi şakirtlerine ders verdiği vakit ağlardı 

ve derdi ki: "Ağaç, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma meyil ve iştiyak gösteriyor. 

Sizler daha ziyade iştiyaka, meyle müstehaksınız." 

Biz de deriz ki: Evet, hem ona iştiyak ve meyil ve muhabbet, onun sünnet-i 

seniyyesine ve şeriat-ı garrâsına ittibâ iledir. 

*ON BİRİNCİ İŞARET:Onuncu İşaret, nasıl ki şecer taifesindeki mucize-i 

Nebeviyeyi gösterdi. On Birinci İşaret dahi, cemâdatta taş ve dağ taifesinin mucize-i 

Nebeviyeyi gösterdiklerine işaret edecek. İşte, biz de Hazret-i Enes (hâdim-i Nebevî) 

demiş ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanında idik. Avucuna küçük taşları 

aldı; mübarek elinde tesbih etmeye başladılar. Sonra Ebu Bekri's-Sıddık'ın eline koydu; 

yine tesbih ettiler. 

Ebu Zerr-i Gıfârî, tarikinde der ki: Sonra Hazret-i Ömer'in eline koydu; yine 

tesbih ettiler. Sonra aldı, yere koydu, sustular. Sonra yine aldı, Hazret-i Osman'ın eline 

koydu; yine tesbihe başladılar. Sonra, Hazret-i Enes ve Ebu Zer diyorlar ki: "Ellerimize 

koydu, sustular." 

Hazret-i Ali ve Hazret-i Câbir ve Hazret-i Aişe-i Sıddıkadan nakl-i sahihle 

sabittir ki:Dağ, taş, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma "Esselâmü aleyke yâ 

Resulallah" diyorlardı. 

*Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bir avuç toprakla küçük taşları 

aldı,küffar ordusunun yüzüne attı,-Şahetil vücuh- dedi. Şâheti'l-vücuh kelimesi bir 

kelâm iken onların herbirinin kulağına gitmesi gibi, o bir avuç toprak dahi herbir 

kâfirin gözüne gitti. Herbiri kendi gözüyle meşgul olup, hücumda iken, birden kaçtılar. 

*Gazve-i Hayber'de bir Yahudi kadını, bir keçiyi biryan yapıp pişirmiş, gayet 

müessir bir zehirle zehirlemiş, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma göndermiş. 

Sahabeler yemeye başladılar. Birden ferman etti: 

Yani, "Pişirilen keçi bana der ki, 'Ben zehirliyim" diye haber veriyor. Herkes elini çekti. 

Fakat o şiddetli zehirin tesirinden, Bişr ibni'l-Bera' aldığı birtek lokmadan vefat etti. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o Zeynep ismindeki kadını çağırdı. Ferman etti: 

"Neden böyle yaptın?" O menhuse dedi: "Eğer peygambersen sana zarar vermeyecek. 

Eğer padişahsan, insanları senden kurtarmak için yaptım." 

-Bazı rivayette onu öldürtmemiş, bazı tarikte öldürtmüş. Ehl-i tahkik demiş ki: 

Kendi öldürtmemiş; fakat Bişr'in veresesine verilmiş, onlar öldürmüşler.  

*Nakl-i sahihle, Hazret-i İbni Abbas demiş ki: 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma mecnun bir çocuk getirildi. Mübarek 

elini onun göğsüne koydu. Birden çocuk istifrâ etti. İçinden, küçük hıyar kadar siyah 

birşey çıktı; çocuk şifa bulup gitti. 

-Yedinci çocuk: Çocuk tabiatında hayâsız bir kadın, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm yemek yerken lokma istemiş, vermiş. Demiş: "Yok, senin ağzındakini 

istiyorum." Onu da vermiş. O gayet hayâsız kadın, o lokmayı yedikten sonra, en hayâlı 

kadın ve Medine kadınlarının fevkinde bir hayâ sahibi oldu. 
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-İşte bu sekiz misal gibi, seksen değil, belki sekiz yüz misalleri var. Çoğu kütüb-ü 

siyer ve ehâdiste beyan edilmiştir. Evet, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın 

mübarek eli Hekim-i Lokman'ın bir eczahanesi gibi ve tükürüğü Hazret-i Hızır'ın âb-ı 

hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın nefesi gibi meded-res ve şifa-

resan olsa; ve nev-i beşer çok musibet ve belâlara giriftar olsa, elbette Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâma hadsiz müracaatlar olmuş. Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek 

kesretli gelmişler, cümlesi şifa bulup gitmişler. Hattâ, kırk defa hacceden ve kırk sene 

sabah namazını yatsı abdestiyle kılan, Tâbiînin azîm imamlarından ve çok Sahabelerle 

görüşen, Tavus denilen Ebu Abdurrahmani'l-Yemânî kat'iyen haber verir ve hükmeder 

ve demiş ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma ne kadar mecnun gelmişse, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm sinesine elini koymuşsa, kat'iyen şifa bulmuştur; şifa 

bulmayan kalmamış. 

İşte, Asr-ı Saadete yetişmiş böyle bir imam, böyle kat'î ve küllî hükmetmişse, 

elbette ona gelen hiçbir hasta kalmamış ki, illâ şifa bulmuş. Madem şifa bulmuş; elbette 

müracaatlar binler olacaktır. 

*Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın envâ-ı mucizâtından bir nev-i azîmi, 

duasıyla zâhir olan harikalardır. 

Hem vefat-ı Nebevîden sonra, Hazret-i Ömer, Hazret-i Abbas'ı vesile yapıp 

demiş: "Yâ Rab, bu Senin habibinin amcasıdır. Onun yüzü hürmetine yağmur ver." 

Yağmur gelmiş. 

Hem İmam-ı Buharî ve Müslim haber veriyorlar ki: Yağmur için dua talep 

edildi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm dua etti. Yağmur öyle geldi ki, mecbur 

oldular: "Aman dua et, kesilsin." Dua etti, birden kesildi. 

*Hem başta İmam-ı Buharî, ehl-i kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki: Enes'in 

validesi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma niyaz etmiş ki, "Senin hâdimin olan 

Enes'in evlât ve malı hakkında bereketle dua et." O da dua etmiş, 

"Allahım! Onun malını ve evlâdını çoğalt. Ve ona ihsan ettiğin nimetlere bereket 

ver."demiş. Hazret-i Enes, âhir ömründe kasemle ilân ediyor ki: "Ben kendi elimle yüz 

evlâdımı defnetmişim. Benim malım ve servetim itibarıyla da, hiçbirisi benim gibi mesut 

yaşamamış. Benim malımı görüyorsunuz ki pek çoktur. Bunlar bütün dua-yı Nebevî 

bereketindendir." 

*Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bedduasına mazhar olmuş birkaç 

vakıayı beyan ederiz. 

Birincisi: Perviz denilen Fars Padişahı, nâme-i Nebeviyeyi yırtmış. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâma haber geldi. Şöyle beddua etti: "Yâ Rab! Nasıl mektubumu 

paraladı; Sen de onu ve onun mülkünü parça parça et."İşte şu bedduanın tesiriyledir ki, 

o Kisrâ Perviz'in oğlu Şirviye, hançerle onu paraladı. Sa'd ibni Ebî Vakkas da 

saltanatını parça parça etti. Sâsâniye devletinin hiçbir yerde şevketi kalmadı. Fakat 

Kayser ve sair melikler, nâme-i Nebeviyeye hürmet ettikleri için, mahvolmadılar. 

*İkincisi: Tevatüre yakın meşhurdur ve âyât-ı Kur'âniye işaret ediyor ki: 

Bidâyet-i İslâmda, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Mescidü'l-Haramda namaz 

kılarken, rüesa-yı Kureyş toplandılar, ona karşı gayet bed bir muamele ettiler. O da, o 

vakit onlara beddua etti. İbni Mes'ud der ki: "Kasem ederim, o bed muameleyi yapan 

ve onun bedduasına mazhar olanları, gazve-i Bedir'de birer birer leşlerini gördüm." 

*İkinci hadise: Beş altı tarikle, mânevî bir tevatür hükmünü almış kurt 

hadisesidir ki, bu kıssa-i acibe çok tariklerle meşhur Sahabelerden nakledilmiş. 

Ezcümle, Ebu Saidi'l-Hudrî ve Selemeti'bnü'l-Ekvâ ve İbni Ebî Veheb ve Ebu Hüreyre 

ve bir vak'a sahibi çoban (Uhban) gibi müteaddit tariklerle haber veriyorlar ki: 

Bir kurt, keçilerden birisini tutmuş; çoban, kurdun elinden kurtarmış. Zi'b demiş: 

"Allah'tan korkmadın, benim rızkımı elimden aldın." Çoban demiş: "Acaip, zi'b 

konuşur mu?" Zi'b ona demiş: "Acip senin halindedir ki, bu yerin arka tarafında bir 

zat var ki sizi Cennete davet ediyor, peygamberdir, onu tanımıyorsunuz." Bütün 

tarikler kurdun konuşmasında müttefik olmakla beraber, kuvvetli bir tarik olan Ebu 
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Hüreyre, ihbarında diyor ki: Çoban kurda demiş: "Ben gideceğim. Fakat kim benim 

keçilerime bakacak?" Zi'b demiş: "Ben bakacağım." Çoban ise, çobanlığı kurda 

devredip gelmiş, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı görmüş, iman etmiş, dönüp 

gitmiş. Zi'bi çoban bulmuş; zayiat yok. Bir keçi ona kesmiş; çünkü ona üstadlık etmiş. 

Bir tarikte, rüesa-yı Kureyş'ten Ebu Süfyan ile Safvan bir kurdu gördüler, bir ceylânı 

takip edip Harem-i Şerife girdi. Kurt dönmüş; sonra taaccüp etmişler. Kurt konuşmuş, 

risalet-i Ahmediyeyi haber vermiş. Ebu Süfyan, Safvan'a demiş ki:  

"Bu kıssayı kimseye söylemeyelim. Korkarım, Mekke boşalıp onlara iltihak edecekler." 

Elhasıl, kurt kıssası kat'î ve mânevî mütevatir gibi kanaat verir. 

*Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Adbâ ismindeki devesi, vefat-ı 

Nebevîden sonra kederinden ne yedi, ne içti, tâ öldü.Hem o deve, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ile mühim bir kıssayı konuştuğunu, Ebu İshak-ı İsferanî gibi 

bazı mühim imamlar haber vermişler. 

*İkincisi: İmam-ı Beyhakî ve İmam-ı İbni Adiyy gibi bazı mühim imamlar, 

Hazret-i Enes ibni Mâlik'ten haber veriyorlar ki, Enes demiş: Bir ihtiyare kadının 

birtek oğlu vardı, birden vefat etti. O saliha kadın çok müteessir oldu. Dedi: "Yâ Rab! 

Senin rızan için, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın biatı ve hizmeti için hicret 

edip buraya geldim. Benim hayatımda istirahatimi temin edecek tek evlâtçığımı, o 

Resulün hürmetine bağışla." Enes der: O ölmüş adam kalktı, bizimle yemek yedi. 

İşte, şu hadise-i acibeye işaret ve ifade eden, İmam-ı Busirî'nin Kaside-i Bürdede şu 

fıkrasıdır: 

Yani, "Eğer alâmetleri, onun kadrine muvafık derecesinde azametini ve 

makbuliyetini gösterseydiler, değil yeni ölmüşler, belki onun ismiyle çürümüş kemikler 

de ihyâ edilebilirdi." 

*Hem nakl-i sahih-i kat'î ile, Aşere-i Mübeşşereden İran fatihi Sa'd ibni Ebî 

Vakkas haber veriyor ki: "Gazve-i Uhudda, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın iki 

tarafında, iki beyaz libaslı, ona nöbettar gibi, muhafız suretinde gördük. İkisi de, 

anlaşıldı ki, meleklerdir. Ve Hazret-i Cebrâil ile Mikâil olduğunu anladık."
 

Acaba böyle bir kahraman-ı İslâm "Gördük" dese, görmemek mümkün müdür? 

  *"Allah seni insanlardan korur."
18

  

Ebu Cehil yemin etmiş ki, "Ben secdede Muhammed'i görsem, bu taşla onu 

vuracağım." Büyük bir taş alıp gitmiş. Secdede gördüğü vakit kaldırıp vurmakta iken, 

elleri yukarıda kalmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namazı bitirdikten sonra 

kalkmış; Ebu Cehil'in eli çözülmüş. O ise, ya Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın 

müsaadesiyle, veyahut ihtiyaç kalmadığından çözülmüş. 

Hem yine Ebu Cehil kabilesinden, bir tarikte Velid ibni Muğire, yine Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı vurmak için büyük bir taşı alıp, secdede iken vurmaya 

gitmiş, gözü kapanmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı Mescid-i Haramda 

görmedi, geldi. Onu gönderenleri de görmüyordu; yalnız seslerini işitiyordu. Tâ Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namazdan çıktı; ihtiyaç kalmadığından onun gözü de 

açıldı. 

"Biz onların boyunlarına öyle halkalar geçirdik ki, çenelerine kadar dayanır da 

hakka boyun eğmezler. Bir de önlerine bir sed, arkalarına bir sed çekip gözlerini 

kapattık; artık hakkı görmezler."
19

 

*Hem nakl-i sahihle Ebu Bekr-i Sıddık'tan haber veriyorlar ki: Sûre-i Tebbet 

nâzil olduktan sonra, Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil denilen hammâlete'l-hatab, bir 

taş alıp Mescid-i Harâma gelmiş. Ebu Bekir ile Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

orada oturuyorlarmış. Gözü Ebu Bekr-i Sıddık'ı görüyor, soruyor: "Yâ Ebâ Bekir! 

Senin arkadaşın nerede? Ben işitmişim ki beni hicvetmiş. Ben görsem, bu taşı ağzına 

vuracağım." Yanında iken Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmı görmemiş.                       

Elbette, hıfz-ı İlâhîde olan bir Sultan-ı Levlâk'ı, böyle bir Cehennem oduncusu, 

onun huzuruna girip göremez. Ağzına mı düşmüş? 
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*Mevlâna Câmî'nin dediği gibi; "Hiç yazı yazmayan o ümmi zât, parmak 

kalemiyle sahife-i semavîde bir elif yazmış; bir kırkı, iki elli yapmış." Yani; şakktan 

evvel, kırk olan mime benzer; şakktan sonra iki hilâl oldu, elliden ibaret olan iki nuna 

benzedi. 

* İbni Abbas dedi;O nebi (SAM) ümmi idi.Yazmaz ve okumaz ve hesab etmez 

(zanda bulunmaz) idi.
20

 

**Rasulullahla ilgili menkıbelerde anlatılmaktadır: 

* Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri islâmı âşikâre 

eylediği vakitde, âlemin zulmeti cemâli nûrânîsi ile münevver oldu. Her tarafa elçiler ile 

mektûblar gönderdi. Bütün insanları, karadan ve denizden, dağ ve ovadan Allahü 

Tebâreke ve Teâlâ Hazretlerine da’vet etdi. Dıhye “Radıyallahü Teâlâ Anh” 

Hazretlerini Nâme [mektûb] ile Rûm Şâhı Kaysere gönderdi. Dıhye “Radıyallahü Anh” 

Rûm diyârına vardıkda, Kaysere haber verdiler. Mekke-i Mükerremede Peygamberlik 

da’vâsı eden Muhammed Mustafâdan “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” elçi 

gelmişdir, kapıda durur. Rûm Kayseri, çağırın içeri gelsin, dedi. Dıhye “Radıyallahü 

Anh” der ki, ben içeri girdim. Mektûbu Kaysere sundum. Kayser mektûbu benden alıp, 

ayağa kalkdı. Başı üzerine koydu. Gözlerine sürdü ve öpdü. Sonra mektûbu açdı. Önüne 

koydu. Davûl ve kös çalınmasını söyledi. Cümle reâyası [devlet adamları] toplandılar. 

Kayser, hatîblerin minbere çıkdıkları gibi yüksek bir yere çıkdı. Zîrâ minber yok idi. 

Sonra yüksek ses ile dedi ki, ey kavmim, bilin ve âgâh olun ki, o merd ki, Mekke-i 

Mükerremede risâlet da’vâsı eder. Bu mektûbu bize göndermişdir. Cümlemizi hak 

dînine da’vet etmişdir. Siz ne dersiniz ve ne cevâb verirsiniz. O kavim birden feryâd 

edip, bağırdılar. Dediler ki, sen nasâra dînine kötülük yapmak istersin ve başka bir dîne 

girmek istersin. Kayser dedi ki, elem çekmeyiniz. Murâdım sizi tecrîbe etmek idi. 

Göreyim dinlerine nusret ederler mi. Geri dönün. Selâmetle evinize varınız. Kayser de 

kalkıp, sarâyına vardı. 

Dıhye “Radıyallahü Anh” der ki, bir gün Kayser beni çağırdı. Kayserin yanına 

vardım. Yalnız idik. Elimi tutup, sarâyına iletdi. O sarâydan içeride bir başka sarâya 

götürdü. Sonra bir odanın kapısını açdı. Gâyet süslü ve çok insan sûretleri o odada nakş 

edilmişdi. Bana dedi ki, yâ Dıhye, bu üçyüzonüç Nebînin sûretleridir ki, Îsâ 

Aleyhisselâm bu duvârda nakş edilmişdir. Dıhye der ki, ben o sûretlere nazar ederken 

[bakarken], nâgâh, Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerinin Hilye-i 

Şerîfine gözüm takıldı. O sûretler [resimler] arasında, ondördüncü ayın yıldızlar 

arasında parladığı gibi parlıyor idi. Ben dedim ki, bu bizim Peygamberimiz Muhammed 

Mustafâ “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerinin sûret-i şerîfidir. Kayser dedi, 

doğru söylersin; ben de kitâblarımızda böyle buldum. Dıhye der ki, bakdım o Serverin 

sağ yanında bir sûret gördüm; oturmuş. Kayser bana dedi; bu kimdir. Ben dedim, Ebû 

Bekr-i Sıddîkin sûretidir. Sol yanında oturmuş birini gördüm. Yüksek ve heybetli, uzun 

boylu idi. Kayser dedi, bu kimdir. Ben dedim, Ömer bin Hattâbın sûretidir. Kayser 

dedi, ben de kitâbda böyle bulmuş idim. Birini dahî gördüm, önünde hayâ ile oturmuş. 

Kayser dedi, bu kimdir. Ben dedim, Osmân bin Affânın sûretidir. Kayser dedi, ben de 

kitâbda böyle bulmuş idim. Birini dahî gördüm, ardında; dalkılınç olmuş durur. Kayser 

dedi, bu kimdir. Ben dedim, Alî bin Ebî Tâlibin sûretidir. Kayser dedi, doğru söylersin. 

Bizim kitâbımızda da böyledir. Dıhye der ki, Mekke-i Mükerremeye döndüm. 

Resûlullahın “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” huzûr-ı şerîfine vardım. Kayserin 

kıssasını haber verdim. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” buyurdular ki: 

(Kayser doğru söylemiş. Kayser doğru söylemiş. Yâ Dıhye! Onlar beni ve benim 

Eshâbımı bilirler. Ammâ, ezelî şekâvet bedbahtlık ki, onlara erişmişdir; zarûrî olarak 

mahrûm olup, Cehennemlik olurlar.) 

              *Muhyissünne [İmâm-ı Begavî] “Rahimehullahü Teâlâ” (Mesâbîh-i Şerîf)inde, 

bu bâbın evvelinde, Sa’d bin Ebî Vakkâs “Radıyallahü eâlâ Anh” Hazretlerinden 

rivâyet etmişlerdir. Sa’d “Radıyallahü Anh” dedi ki, meâl-i şerîfi (Geliniz! Biz ve siz 

oğullarımızı, kadınlarımızı ve nefslerimizi çağıralım!) olan Âl-i İmrân sûresi 61.ci âyet-i 
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kerîmesi nâzil olduğu vakitde, Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem”, Alîyi, 

Fâtımayı, Haseni ve Hüseyni “Radıyallahü Anhüm” çağırdı. Buyurdular ki, (Yâ Rabbî! 

Bunlar benim ehl-i beytimdir.) Âişe “Radıyallahü Teâlâ Anhâ” Hazretleri buyurdular 

ki: Resûlullahın “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” üzerinde bir Bürd-i Yemânî 

[Yemen kumaşından bir cübbe] vardı. Kara yünden idi. O sırada Hasen bin Alî geldi. 

Onu kisvesinin [cübbesinin] altına aldı. Sonra Hüseyn geldi. Onu da dâhil etdiler. Sonra 

Alî geldi. Onu da dâhil etdiler. Sonra Fâtımayı çağırdılar. Hazret-i Fâtıma mestûre 

olarak geldi. Onu da cübbesinin altına aldılar. Sonra meâl-i şerîfi, (... Allahü Teâlâ 

sizlerden ricsi, ya’nî her kusûr ve kirleri gidermek istiyor. Ve sizi tam bir tahâret ile 

temizlemek istiyor...) olan, Ahzâb sûresinin 33.cü âyet-i kerîmesini okudular. 

              *Âişe “Radıyallahü Teâlâ Anhâ” Hazretlerinden rivâyet olunmuşdur. Ezvâc-ı 

Tâhirâtın “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecma’în” hepsi, Resûlullahın “Sallallahü Teâlâ 

Aleyhi ve Sellem” huzûr-u şerîflerinde idik. Fâtıma-tüz-Zehrâ “Radıyallahü Anhâ” 

geldi. Yürümesi Resûlullahın “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” yürümesinden hafî 

değildir. Fâtımayı gördüğü vakt, (Merhabâ yâ kızım,) buyurdu. Sonra oturdu. Sonra 

gizli konuşdular. Fâtıma yüksek sesle ağladı. O vakit, Fâtımanın hüznünü gördü. İkinci 

kerre gizli konuşdular. O zamân Fâtıma güldü. Sonra Resûlullah “Sallallahü Teâlâ 

Tleyhi ve Sellem” sa’âdetle kalkıp gitdi. Ben Fâtımadan “Radıyallahü Anhâ” sana gizli 

ne söyledi diye sordum. Fâtıma “Radıyallahü Anhâ” dedi ki, ben Resûlullah “Sallallahü 

Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerinin sırrını açıklıyamam. Resûlullah Hazretleri 

âhirete intikâl buyurdukları zamân, Âişe “Radıyallahü Anhâ” buyurdular ki: Ben 

Fâtımaya dedim ki, sana yemîn veririm ki, benim senin üzerinde hakkım olsun ki, onu 

haber veresin. Fâtıma “Radıyallahü Teâlâ Anhâ” dedi: Bana gizli söylediği vakit, haber 

verdi ki, (Cebrâîl Aleyhisselâm, Kur’ân-ı azîm-üş-şânı her sene benimle bir kerre 

mukâbele ederdi [okurdu]. Bu sene benimle iki kerre mukâbele etdi [okudu]. Bundan 

ecelimin yaklaşdığı anlaşılır. Allahü Teâlâ Hazretlerine ittikâ eyle ve sabr eyle. Zîrâ 

muhakkak ben senin için ne güzel selefim. [Senden önce ölürüm.]) Ben ağladım. 

Üzüldüğümü görünce, ikinci kerre yine gizli olarak söyledi. Buyurdu ki, (Yâ Fâtıma! 

Cennet ehli kadınların, mü’minlerin hanımlarının, seyyidesi olursun. Râzı olmaz mısın.) 

Bir rivâyetde, bana gizli olarak o hastalığında, vefâtının yaklaşdığını haber verdiğinde, 

ben ağladım. Sonra gizli olarak, (Ehl-i Beytimden bana evvel kavuşan sen olursun) 

buyurdukda, ben güldüm, şeklinde bildirilmişdir. (Mesâbîh)den alınmışdır. Müsevvir 

bin Mahremeden rivâyet edilmişdir. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ leyhi ve Sellem” 

Hazretleri buyurdular ki: (Fâtıma benden bir parçadır. Her kim onu gadaba getirir ise, 

beni gadaba getirir.) Başka bir rivâyetde, (Ona eziyyet eden, bana eziyyet etmiş olur) 

buyuruldu. 

                 *Suheyb bin Sinan, Mekke'nin zenginlerinden. O da mümin...birgün Talha 

bin Ubeydullah'ı da yanına alarak bir fırsatını bulup Medine yoluna düştüler; 

fakat,Allah'a şirk/ortak koşanlar, ıssız bir yerde yollarına çıkarak onları durdurdular... 

-Durun bakalım...Nereye? 

-Gidiyoruz... 

-Medine'ye! 

-Evet, Medine'ye gidiyoruz.. 

-Gidemezsiniz. 

-Sebep? 

-Şimdi kendiniz gider, yarın servetinizi de çıkartırsınız.. 

Servet, mal, mülk kimin gözünde? Müminler için tek gaye var: Kâfirlerin elinden 

kurtulmak. Süheyb Hazretleri önlerine çıkan eşkiyanın zaafını anlamıştı. Onlara 

"hayır" diyemiyecekleri beklenmedik bir teklifte bulundu: 

-Peki bütün servetimi, hatta Mekke'deki alacaklarımı size versem bizi görmemiş olur 

musunuz? 
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Adamların dili tutulacaktı...Muazam bir servet onların oluyordu. Şaşırmışlardı... 

kılıçlarını yere indirdiler. Sahi mi söylüyor gibisine önce birbirlerine sonra Süheyb, 

radıyallahü anhın, yüzüne baktılar... 

-Doğru mu diyorsun ya Süheyb? 

-Evet, bize ilişmeyin bütün varlığım ve alacaklarım sizin olsun... 

-Öyleyse çabuk kaybolun; biz sizi görmedik... 

Peygamberimiz, hadiseyi işitince aynı sözü iki kere tekrarladılar: 

-Süheyb kazandı!.. Süheyb kazandı... 

Ne güzel bir haber... 

              -O gece Hak Teâlâ, Cebrail Aleyhisselam ile Mikail Aleyhisselama sordu: 

-Hanginiz hayatını diğeri uğruna feda edersiniz? 

İki büyük melek suali samimiyetle cevaplandırdılar: 

-Ya Rabbi hiç birimiz hayatımızı diğerine bağışlamayız... 

Allahü Teâlâ buyurdu ki: 

-Halbuki Ali, öyle yapmadı. O, Peygamberinin hayatını kendi hayatından aziz tuttu. 

Şimdi zordadır; yardımına koşunuz... 

Hakikaten, Sevgili Peygamberimiz "Ya Ali. Yatağımda yat. Ben hicret edeceğim; gitme 

zamanım geldi" anlamında talimat verince, Hazreti Ali, her türlü korku hissine yabancı 

olarak denileni yaptı. Çünkü O, Peygamber uğruna ölmenin yaşamanın ana gayesi 

olduğuna tam iman etmişti. Hal böyle olunca kim, müşrikin kılıcından, hapsinden 

tehdidinden korkar... Nezarette bir mikdar kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest 

kalır kalmaz da Efendimize bırakılan emanetleri sahiplerine götürdü.  

              *Uhuddan dönerken..Sümeyra binti Kays, cepheden dönenlere babası, kocası ve 

oğlunu sordu: 

-Hepsi de şehid oldu, dediler. 

Fakat kahraman kadın, ne sendeledi, ne yere yıkıldı, ne de acı çığlıklar kopardı. 

Sümeyra Radıyallahü Anha annemiz, o ân herkesi hayran bırakan bir teslimiyet ve 

vakarla şunu sordu: 

-Resûlullah nasıl? 

-Hamdolsun iyi, dediler. 

Sümeyra hâtun, Resûlullahı buldu ve binek üzerindeki o yüksek zâtın eteğinden 

tutundu: 

-Yâ Resûlallah! Anam babam sana fedâ olsun... Yeter ki sen sağol. Sen sağ olduktan 

sonra bütün felâketlere katlanırız. 

                *Resûlullah'a bir çocuk geldi; ağlıyordu. 

Efendimiz sordular: 

-Niçin ağlıyorsun sevgili yavrum? 

-Babasız kaldım. 

Hep ferahlık ve teselli kaynağı Peygamberimiz yine sevindirdiler: 

-Ben, baban olsam; Aişe de annen olsa râzı olur musun? 

Az evvelki gamlı çocuk gitmişti. 

Şehid yavrusunun yüzünde güller açtı: 

-Evet... 

Rasûlullah yetim çocuğun saçını okşarken sordular: 

-Senin ismin ne? 

-Büceyr. 

-İsmin bundan sonra Bişr olsun!.. 

Küçük Bişr, sevinerek evine döndü... 

  

            **Rasulullahın hayatını iki dönemde ele almak gerekir.1-Mekkede müşrikler. 2-

Medinede münafıklar… 

               Müşrikler açıktan açığa o zatı tehdit edip,her türlü zulmü yapıyorlardı. 
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               Medinede bulunan münafıklar ise,bu işi gizliden gizliye,tahrib amacıyla her 

yola baş vuruyorlardı.Bunlar onlardan da daha tehlikeli idiler. 

                Mescid-i Dırar yani zararlı mescid diyede Kur’anda geçen fitne olayının 

çıkması için yapılan mescid,bir şebeke yuvası ve fitne kurgularının yapıldığı yer. 

             “Bir de inadına zarar vermek, kafirlik etmek, mü'minlerin arasına tefrika 

sokmak ve daha önce Allah ve peygamberine karşı savaş açan bir herife pusu, gözcülük 

yapıvermek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla beraber, «İyi niyetten başka bir 

maksadımız yoktur!» diye yemin edecekler. Fakat bunların kesinlikle yalancı 

olduklarına Allah şahittir.”
21

 

           -Dırar Mescidi'ni yapanlar şu münafıklardı: 

Hizam b. Hâlid, Benî Amr b. Avf'm boyu, Ubeyd b. Zeyd Oğulları'ndandır. Onun 

evinden Dırar Mescidi'ne çıkılırdı. 

Dubey'a b. Zeyd Oğulları'ndan Mu'attib b. Kuşayr. 

Dubey'a b. Zeyd Oğulları'ndan Ebû Habîbe b. Ez'ar. 

Amr b. Avf Oğulları'ndan Abbâd b. Huneyf. 

Câriye b. Âmir ile iki oğlu: Mucemmi' b. Câriye ve Zeyd b. Câriye. 

Dubey'a b. Zeyd Oğulları'ndan Nebtel b. el-Hâris. 

Dubey'a b. Zeyd Oğulları'ndan Behzec. 

Dubey'a b. Zeyd Oğulları'ndan Bicad b. Osman. 

Ümeyye b. Zeyd Oğulları'ndan Vedî'a b. Sabit.” 

             Münafıkların başı olan ve kendisi hakkında cenaze namazı kılınmaması ile ilgili 

âyet inen 
22

Abdullah bin Übeyy,her türlü nifak faaliyetlerini sürdürürken,oğlu Hubab 

ve Rasulullahın Abdullah diye isimlendirdiği oğlunun ısrarıyla ölen babasının üzerine 

Rasulullahın gömleğini koymuş,hatta namaz kılmasını istediğinde namazını da kılacak 

olduğu sırada Hz.Ömer’in Rasulullahın ridasını çekip kılmamasını istemesi üzerine 

yukarıdaki âyetin nazil olmasıyla kılmamıştır. 

             Rasulullahın bu tutumu daha sonra Yemame harbinde şehid olacak olan oğlu 

Abdullah’ın hatırına,onların içerisinde imana geleceklere kapıları kapatmama,kinlerini 

aza indirmedir ki,öyle de olmuş onun kabilesinden bin kişi  Müslüman olmuştur.
23

 

Peygamberimize inanmayanlardan ve Mekkenin ileri gelenlerinden olan Nadir 

adındaki kişi,Peygamberimize iftira edenlere şu cevabı veriyordu”Siz aptal mısınız? 

Küçüklüğünde aranızda en sevilen,en güvenilen ve en dürüst o idi.Şimdi o daha olgun 

iken bunları nasıl söylersiniz?”der. 

 Çünkü o tam inandırıcı,gerçekçe ve ikna edici idi. 

             -Münafıklar ile ilgili olarak: 

                - Münafıkların Nitelikleri -I- 

8- İnsanlardan öyle kimseler de vardır ki mümin olmadıkları halde "Allah'a ve ahiret 

gününe inandık" derler. 

9- Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki onlar kendilerinden başkasını 

aldatamazlar da farkına varmazlar. 

10-  Kalplerinde hastalık vardır; Allah da hastalıklarını artırdı, yalan söyledikleri için 

de onlara acıklı bir azap vardır. 

11- Onlara "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde "Biz ancak ıslah edicileriz" 

derler. 

12- Dikkat et! Gerçekten onlar, fesatçıların ta kendileridirler, fakat farket-mezler. 

13- Onlara "İnsanların iman ettiği gibi iman edin" denilince onlar: "Biz de o kıt 

akıllıların inandığı gibi mi iman edelim?" derler. Dikkat et! Asıl kıt akıllılar onların ta 

kendileridir, fakat bilmezler. 

14-  Müminlerle karşılaştıklarında: "İman ettik" derler. Ama şeytanlarıyla başbaşa 

kaldıklarında: "Muhakkak biz de sizinle beraberiz. Biz ancak alay edenlerdeniz" 

derler. 

15- Allah onlarla alay eder ve azgınlıklarında serserice dolaşmalarına mühlet verir. 
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16- İşte onlar hidayet karşılığında dalaleti satın almışlardı. Onların ticareti kâr 

sağlamamış doğru yola da erememişlerdir. 

                -Münafıkların Durumlarını Anlatan Misaller: 

17- Onların misali bir ateş yakanın misali gibidir. O etrafını aydınlatınca, Allah 

nurlarını giderir. Kendilerini karanlıklar içinde görmeyecek halde ter-keder. 

18- Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık onlar dönmezler. 

19- Yahut içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek ile gökten boşanan yağmur 

gibidir. Ölüm korkusu ile yıldırımlardan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah 

kâfirleri çepeçevre kuşatandır. 

20- O şimşek neredeyse gözlerini kapıp alıverecek. Onları aydınlattıkça da (ışığı)   içinde 

yürürler. Onları karanlıkta bırakınca, dikilip kalırlar. Allah dilese onların işitmelerini 

ve görmelerini giderir. Şüphesiz Allah herşeye gücü yetendir.”
24

 

 **Tevbe suresi” Münafıkların Yaptıkları Harcamaların Ve Namazlarının 

Sevabının Boşa Gitmesi: 

53- De ki: "İster isteyerek, ister istemeyerek harcayın, sizden kabul olunmayacaktır. 

Çünkü siz, fâsıklar güruhu oldunuz. 

54-  Harcamalarının kabul edilmesine engel olan, sadece onların Allah'ı ve Rasûlünü 

inkâr etmeleri, namaza üşe-ne üşene gelmeleri ve harcamalarını istemeye istemeye 

yapmalarıdır. 

55- Onların ne malları, ne de çocukları seni imrendirsin. Allah bunlar yüzünden, ancak 

kendilerini dünya hayatında azaba uğratmayı ve canlarının, onlar kafir iken, güçlükle 

çıkmasını ister. 

**Tevbe suresi.Münafık ebedimi kalacak” Münafıkların Vasıfları Ve Uhrevî 

Cezaları: 

67- Münafık erkeklerle münafık kadınlar birbirlerindendirler. Onlar münkeri emreder, 

marufu nehyederler. Ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. O da, onları 

unuttu. Şüphesiz münafıklar, fâsıkların ta kendileridir. 

68- Allah, erkek münafıklara da, kadın münafıklara da, kâfirlere de, orada ebediyen 

kalıcılar olmak üzere cehennem ateşini vaad etti. Bu, onlara kâfidir. Allah, onları 

rahmetinden kovdu. Onlar için bitip tükenmeyen bir azab vardır. 

69-  Kendinizden evvelkiler gibisiniz. Onlar kuvvetçe sizden daha ileriydi. Malları ve 

evlatları da daha çoktu. Nasipleri kadar faydalanmak istediler. Sizden evvelkiler 

nasiplerince faydalanmak istedikleri gibi, siz de faydalanmak istediniz ve onların 

daldıkları gibi daldınız. Onların dünyada da, ahirette de yaptıkları boşa gitti. İşte bun-

lar, zarara uğrayanların da ta kendileridir. 

70- Onlara kendilerinden evvelkilerin, Nuh, Âd, Semûd kavminin, İbrahim kavminin, 

Medyen Ashabının, Lût'un darmadağın olan kasabalarının haberi de gelmedi mi? 

Onlara peygamberleri apaçık mucizelerle gelmişlerdi. Allah onlara zulmediyor değildi. 

Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. 

63.Tevbe(Bera-e)suresi münafıklar hakkında nazil olmuş,tehdit ve ahid bozma ile 

ilgili olduğundan besmeleyle başlamadı.Ve son olarak Kur’anın sonunda nazil olmuş ve 

Rasulullah her surenin başında besmele yazılmasını emrederken,burada emretmedi. 

Enfal suresine benzerliğinden dolayı ona eklendi.Übey b.Ka'bdan sorulması üzerine 

böyle açıkladı.Ve öncekiyle beraber kıtal ayetlerinden müteşekkildi.”
25

 

               Müşrik ve münafıklar gözle görüp akılla farkına vardıkları kesin hakikatlara 

kendilerince kılıf uydurmaktadırlar. 

               -“Eğer Kur’an...” ayeti. 

Bu ayet, Nebi’ye (s.a.v.): “Eğer sen dediğin gibi bir peygamber isen o  zaman 

Mekke’deki dağları buradan yürüt. Çünkü bunlar çokça dar olmaktadır. Yerinede 

pınar ve nehirler koyda bizler oralarda ziraat yapıp, ağaçlar dikelim. Aynı zamanda 

atalarımızıda dirilt ki onlar senin bir Nebi olduğunu bizlere kavuşup söylesin” demeleri 

üzerine nazil olmuştur. Bunun üzerine Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: 

               “Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü bir Kur’an olsa idi..” 
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               Eğer Kur’an’ı bir dağın üzerinde okunmasını hükmetseydim şüphesiz 

yürütülür ve yüryüzüde nehirler ve pınarlarla parça parça bölünüp dolardı. Aynı 

şekilde ölülerinde konuşturulduğu bir olay olurdu ki nitekim bu da bu Kur’an ile olur 

idi ve benim ilmimde geçen bin kanunla onlar (kafirler) yine de iman etmezdi. Bu 

açıklamalar ayetin cevabıdır.Ayetteki “lev”in cevazı hazfolunmuştur. 

                 -Bunu İbni Cerir -13/151’de İbni Abbas’dan o da Muhammed b. Sa’d o da 

babasından o da babasının amcasından o da dedesinden rivayet etmiştir. Bunun 

hakkında söz geçmişti. 

“Bilakis.” 

Onların söylemiş oldukları; dağların yürütülmesi ve bununla ilgili sözlerini terket. 

Çünkü emir sadece tamamıyla Allah’ındır. Allah iman etmelerin idilerse iman ederler. 

Dilemezse şayet onlar ayetler hakkında ne kadar iyi de konuşsalar kendilerine bir fayda 

sağlanmaz. Müslümanlar Nebi’den (s.a.v.) kafirlere karşı imanda toplanmaları için bir 

ayet göstermesini istemişlerdi. Bunun üzerine Allah (c.c.) şöyle buyurdular: 

             “İman edenler hala şu gerçeği bilmediler mi?” 

             İman edenler bilmediler mi hala? 

“Allah dileseydi.” 

O ayetler göstermesede yine insanları hidayete sokardı. 

“O kafirlerin başına işledikleri yüzünden büyük bir musibet gelip.” 

Küfür ve çirkin işlerinden dolayı. 

“çatacak.” 

Onlara ölüm, esaret, harb ve kıtlık gibi musibetlerin gelip çatması. 

“ya da konup duracaklar.” 

Ey Muhammed (s.a.v.) Sen: 

“Allah’ın vaadi gelince kadar da... yakınına konup duracaklar.” 

Kıyamete dek. Bunun Mekke fethine kadar olduğu da söylenmiştir.“
26

 

               *Ebu Cehlin,...hüvel hakku min indike feemtir aleyna hicareten,sözüne 

cevabda...
27

 

           “Halbuki sen içlerinde iken Allah, onlara azap edecek değildi. İstiğfar ederlerken 

de Allah onlara azap edecek değildir.”
28

 

   Bu ayetin iniş sebebi olarak;Rasulullahın bu ümmetin Fir’avunu dediği Ebu 

Cehil;Allahım,eğer bu Muhammed ve onun gönderdiği hak ise gökten üzerimize taş 

yağdır,sözü üzerine nüzul etmiştir. 

             Böylece onlara tevbe kapısının açık olduğu ve imtihanın devam ettiğine işaret 

edilmiştir. 

 

          **”Hiçbir kent yoktur ki biz, kıyamet gününden önce onu yok edecek, yahut ona 

şiddetli bir şekilde azabedecek olmayalım”  

          Hiç bir kent halkı yoktur ki helak olmasın. Ya ölüm ile veya onları kökten 

yokedecek bir azap ile helak olurlar. İyi yok oluş ölüm ile, kötü yok oluş ise azap iledir.  

“Bu, kitapta yazılıdır”  

Levh-i mahfuz’da yazılıdır. 

59- “Bizi ayetler (mucizeler) göndermekten alıkoyan şey öncekilerin onları 

yalanlamalarıdır”  

Müşrikler, Rasulullah'tan kendilerine Mekke'yi genişletmelerini, Safa tepesini altına 

çevirmesini istediklerinde Cebrail (a.s.) Rasulullah'a gelerek, istersen onların istekleri 

yerine gelir. Fakat buna rağmen iman etmezlerse o zaman bekletilmeden helak edilirler. 

Dilersen onlara mühlet tanırsın. Bunun üzerine Allah bu ayeti inzal etti. Dolayısı ile 

ayetin manası şudur. Bizler ayet ve mucizeleri, daha öncekilerin yalanladığı gibi bu 

kimselerin de yalanlamaması için göndermiyoruz. Aksi halde daha bu dünyada iken 

cezalandırılırlar.“
29
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    -”Bir hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, (Ümmetimin azâbı dünyâda verilir.) Ya’nî 

dünyâda ümmetimin arasında olan fitneler, sıkıntılar,günâhlarının dökülmesine sebeb 

olur.”(Ashab-ı Kiram) 

 

              **Sahabeyi üstün kılan bir özellikte,yine Kur’anın beyanı üzere,Rasulullaha 

farklı davranılmasından,onun huzurunda olmanın şuurunda bulunmaktan 

kaynaklanıyordu.Onlar kimin huzurunda olduklarının bilincinde idiler. 

              1- "Ey iman edenler Allah ve Rasulunun ününe geçmeyin"  

Kitap ve sünnetin hilafına öne geçmeyin.Veya peygamber Kurban bayramında 

Kurbanını kesmeden önce Kurbanınızı kesmeyin. Veya onun orucundan önce oruç 

tutmayın. Bu ayet şüphe günü orucundan nehyetmek için nazil oldu. Manası: 

Rasulullah'ın size emretmediği herhangi bir şeyde onu geçmeyin.  

"Allah'tan korkun"  

Onun emrine muhalefet etmekten.  

"Allah işitendir"  

Sözlerinizi.  

"Bilendir"  

Durumlarınızı.  

2- "Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinin üstünde yükseltmeyin"  

Bu ayet Sabit b. Kays b. Femmas hakkında nazil oldu.
30

 Sesi yüksek olan biriydi. 

Rasulullah'la konuşurken yüksek sesle konuşurdu. Bu nedenle Rasulullahla 

konuşulduğunda seslerini kısmakla emrolundular.  

"Birbirinize bağırdığınız gibi ona sözle bağırmayın"  

Onu birbirinizin konumuna indirmeyin. Yani: Ey Muhammed demeyin. Fakat ona 

peygamberlikle sükunet ve saygı ile hitap edin.  

"Amelleriniz boşa gider"  

Yani iyiliklerinizin iptal olmaması için.  

"Sizler hissetmeden"  

Yani yüksek sesle ona hitap etmek, sesini onun sesi üstünde yükseltmek, amelleri boşa 

çıkarır. Bu ayet nazil olunca Ebubekir ve Ömer seslerini hemen kıstılar. Ve sanki gizli 

birine konuşuyorlarmış gibi alçak sesle onunla konuşuyorlardı. Allah bunun üzerine 

şöyle buyurdu.  

3- "Rasulullah'ın yanında seslerini alçaltanlar, işte Allah'ın kalplerini takva için imtihan 

ettiği kimseler onlardır"  

Onları deneyip takva için kalplerini halis yapanlar.  

4- "Hücrelerin arkasından sana seslenenler"  

Bu ayet öğünmek için Rasulullah'ın yanına gelen Temim
31

 kabilesinden bir gurup 

hakkında nazil oldu. Kapısının yanına gelip ona: “Ey Muhammed yanımıza çık. Çünkü 

bizim methimiz süs, zemmimiz de lekedir” dediler. Allah’ta şöyle buyurdu.  

"Onların çoğu akletmezler"  

Yani cahildirler. Eğer akletselerdi peygambere karşı öğünmezlerdi. 

5- "Eğer, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, bu onlar için daha hayırlı 

olurdu"  

Kapının önünde sana seslenmekle verdikleri eziyetten.  

"Allah gafur ve rahimdir"  

Onlardan tevbe edenlere..
32

 

            **Ümmetinin onu sevmesi ve saygısı ise;O zata salavat getirmek iledir. 

-“Nebi Efendimize salât ve selam getirmek,köle azad etmekten daha efdaldir.” 

-“Bana salat gönderenlere Cenâb-ı Hak sırat köprüsü üzerinde bir nur ihsan 

eder.Ehli nur ise ehli cehennemden olmayacağı açıktır.” 

-“Sizden cennette en ziyade huri kazanan kimse,bana çokça salât ve selam 

gönderenlerdir.” 

-“Bir kere bana salât gönderenlere Cenab-ı Allah on defa rahmet eder.”
33
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-Enes (ra)dan:( Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu:) 

            “İçinizden hiç kimse yoktur ki bana selam gönderdiği zaman Allah o selamı 

benim ruhuma ulaştırıp onun selamını almayayım.”
34

 

           -Ebu Hureyreden rivayette:"Tüm ümmetim cennete girecek Ebâ yani yüz çevirip 

itaatsizlikte direnerek ısrar eden müstesna.Ebâ kimdir?diye sorulduğunda 

peygamberimiz;Bana isyan eden ebädır,dedi.
35

 

           -Hırakl Peygamberimize gönderdiği mektubunda;Yazmışsın ki;beni eni yerler ve 

gökler kadar olan cennete
36

 davet ediyorsun,cehennem nerede?Rasulullah dedi; 

Sübhanallah,gündüz geldiğinde,gece nerede?
37

 yani,onun arka yüzünde,cennet 

yukarıda,cehennem aşağıda. 

 

           ** Dinin kaynağı da odur.Onun yaşantısı ve sözleri dine kaynak ve esas olmuştur. 

           *”Benî Kurayza Gazvesi konusunda zikrettikleri buna en açık örnektir. 

Rasûlullah (s.a.s): "Herkes ikindi namazını Benî Kurayza'da kılsın." diye 

buyurduğunda, Müslümanlar kalkıp oraya doğru hareket ettiler. Yolda ikindi namazı 

vakti sona ermek üzereydi. Bunun üzerine bazı Müslümanlar: 

          "Namazın vaktini ertelemekle emir olunmadığımıza göre namazımızı kılacağız." 

diyerek namazlarını kıldılar. Bazıları ise: "Her ne olursa olsun başka hiç bir yerde 

değil, sadece Rasûlullah'ın bize emir buyurduğu yerde namazımızı kılacağız." diyerek, 

ancak geceleyin ikindi namazlarını kılabildiler. Durum Rasûlullah'a iletilince, hiç bir 

gruba gücenmedi, onları azarlamadı. İbn Hazm, bu olayı aktardıktan sonra diyor ki: 

"Azarlama konusuna gelince, ancak günahı bilerek ve arzulayarak işleyen azarlanır. 

Ama her kim iyi niyetle yorumlarsa -her ne kadar yaptığı eylem doğru değilse de- 

azarlanamaz. Yüce Allah biliyor ki, şayet biz orada olsaydık birkaç gün geçseydi bile 

ikindi namazını Benî Kurayza'nın dışında başka bir yerde kılmazdık. İkindi namazının 

o gün Benî Kurayza'ya nakli ile Müzdelife gecesi akşam namazının yatsıya, Arefe günü 

ikindi namazının öğle vaktine nakli arasında hiç bir fark yoktur. Bu konuda itaat etmek 

zorunludur."(Cevamius sire.İbni Hazm) 

 -Ya’kub b.Abdillah b.Süleyman b.Ukeyme Radıyallahu Anhdan: 

O da babasından,o da dedesinden,dedi ki: 

Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemle gittim.O’na dedik ki:”Babalarımız, 

analarımız sana feda olsun ey Allah Resulü!Biz senden hadis duyuyoruz,ama aynı 

senden duyduğumuz gibi başkalarına anlatamıyoruz.Ne yapmamız gerekir?”Şöyle 

buyurdu: 

          “Haramını helal,helalini haram yapmadan manaya isabet ederseniz,hiçbir 

sakıncası yoktur.”
38

 

            **Peygamberimizin yaşantısı gayet sade idi.Bir kral,bir reis gibi değil,halktan bir 

ferd gibi yer,içer ve yaşardı. 

-Enes (ra)dan:“Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ölünceye kadar masada 

yemek yememiştir.Yine o,ölünceye kadar halis buğday unundan yapılmış ekmek de 

yememiştir.” 

-Diğer rivayet:”O’nun sükrucce (denilen tahta sofra) üstünde yemek yediğini hiç 

görmedim.”Katade’ye”Peki ne üzerinde yemek yerdi”diye sordular.”Sofra üzerinde 

yerdi”diye cevab verdi.”
39

 

 

**Peygamberimiz kitap ehline karşı devamlı müsbet ve insanlık çerçeveleri 

içerisinde muamele etmiştir. 

**Hz. Peygamber'in herkesi kucaklayan engin ahlâkı karşısında inananla 

inanmayan, dostla düşman, akraba ile yabancı arasında fark yoktu. Lütuf ve merhamet 

bulutu çöllere de, vadilere de eşit yağıyordu. Yahudilerin Hz. Peygamber'e ne kadar 

amansız düşman olduklarının delilleri, Hayber savaşına kadar süren her savaş ve olayda 

görülmektedir. Fakat Hz. Peygamberin onlara karşı tutumu uzun süre, "kendileri 
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hakkında ayrı bir hüküm inmemiş olan meselelerde onları taklid etme ve Tevrat'taki 

hükümleri uygulama" şeklinde devam etmiştir. 

Bir gün yahûdînin biri çarşıda yüksek bir sesle "Hz. Musa (as)'ı bütün peygam-

berlere üstün kılan Allah'a yemin ederim ki" dedi. Sahabeden biri de orada duruyordu. 

Bu sözü işitince dayanamadı ve o yahûdîye, "Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e 

de mi?" diye sordu. O yahûdî de, "Evet" dedi. Bunun üzerine sahabî öfkesini 

yenemeyerek ona sert bir tokat attı. Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem adalet 

ve ahlâkta düşmanlara da aynı değeri verdiğinden o yahûdî doğru Allah Resûlü'nün 

huzuruna gitti ve olayı olduğu gibi anlattı. Bunun üzerine Hz. Peygamber Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem, o sahabîye kızgınlığını belirterek öyle yapmaması gerektiğini bildirdi. 

Yahudilerden birinin çocuğu hastalanmıştı. Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem hasta ziyaretine önem verdiği için onu yoklamaya gitti ve hal hatır sorup, 

"Geçmiş olsun!" dedikten sonra o genci İslama davet etti. Genç yahûdî, babasına baktı. 

Sanki babasının razı olup olmadığını öğrenmek istiyor gibiydi. Babası ona, "O ne 

diyorsa yerine getir" dedi. Bu söz üzerine genç kelime-i şehâdet getirerek müslüman 

oldu. 

Bir gün yoldan bir yahûdînin cenazesi geçiyordu. Hz. Peygamber Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem onu görünce ayağa kalktı. 

Bir keresinde birkaç yahûdî, Allah Resûlü'nün huzuruna geldiler ve saygısız bir 

tarzda "es-Selâmü Aleyküm" diyecekleri yerde "es-Sâmü Aleyküm=Ölüm üzerine 

olsun" dediler. Bunu duyan Hz. Aişe (ra) hiddetlenerek onlara ağır bir cevap verdi. 

Fakat Hz. Peygamber (sa) onu bundan menederek; "Ey Aişe, dilini kötü kelimelere 

alıştırma, yumuşak kelimeler söyle. Allah Teâlâ herşeyde yumuşaklığı sever" buyurdu. 

Allah Resulü, yahûdîlere iyi davranıp adalet gösterirdi, onların haşin ve yersiz 

baskılarına ve acı sözlerine sabrederdi. Yahudilerle müslümanlar arasında alış ve-

rişlerde ve sosyal meselelerde bir anlaşmazlık çıkarsa haksız yere müslümanların 

kayırıcısı olmazdı. Nitekim bu konuda çeşitli örnekler vardır ve önceki başlıklar al-

tındaki konularda geçmiştir. Bir gün bir yahûdî, Hz. Peygamber'e gelip "Ey Mu-

hammed! Bak bir müslüman bana tokat attı" diye şikayet etti. Hz. Peygamber o 

müslümanı hemen çağırtarak şiddetle tenkid etti. Bir daha böyle hareket etmekten 

menetti. 

Necrân'dan gelen hıristiyan heyeti Medine'ye girdiğinde Hz. Peygamber 

Sallallahu Aleyhi ve Sellem onları bizzat kendisi ağırladı. Peygamber Mescidi'nde 

kendilerine yer verdi. Hatta onların kendi adetlerine göre mescidde ibadet etmelerine de 

izin verdi. Diğer müslümanlar onların mescidde ibadet etmelerine engel olmak isteyince 

Hz. Peygamber onlara engel olarak ibadet etmelerini sağladı. 

Yahûdî ve hıristiyanlarla birlikte yemek yemeye, su içmeye ve onlarla evlenmeye 

izin verdi. Onlara İslâm şeriatından ayrı özel hükümler uyguladı.”
40

 

-Kitap ehlinin durumu:”” Muhakkak Kitap Ehli'nden öyleleri vardır ki, Allah'a, 

size indirilene ve kendilerine indirilene, Allah'a huşu duyarak iman ederler. Onlar 

Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değişmezler. İşte onların ecirleri Rableri katındadır. 

Şüphesiz Allah hesabı çabucak görendir.”
41

 

"Muhakkak Kitap Ehli'nden öyleleri vardır ki..." mealindeki 199. ayet-i 

kerimenin nüzulü ile ilgili olarak Nesaî, Enes'ten şöyle dediğini rivayet etmektedir: 

Necaşî'nin vefat haberi ulaşınca Resulullah (s.a.), "Onun namazını kılınız" buyurdu. 

Ashab "Ey Allah'ın Rasulü, biz Habeşli bir kulun namazını mı kılacağız?" dediler. 

Bunun üzerine Yüce Allah, "Muhakkak Kitap Ehli'nden öyleleri vardır ki..." 

buyruğunu indirdi. Câbir b. Abdullah, İbni Abbas ve Katâde de bu ayet-i kerimenin 

Necaşî hakkında nazil olduğunu söylemişlerdir. 

              -Necaşi ittifakla ehli kitaptan olanlardan iman etmiş bir kişi idi.İmanını 

gizlemekteydi.Necaşi vefat ettiğinde,sahabeleriyle beraber oturan peygamberimiz,gıyabi 

olarak ilk defa Necaşinin cenaze namazını kılmıştır. 
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              - Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Necaşi rahimehullah öldüğü zaman biz 

onun kabrinin üzerinde uzun müddet bir nur görüldüğünü konuşurduk."
42

 

               Necaşinin vefatı üzerine sahabelerle oturmakta olan Peygamberimiz: 

”Habeşistandaki bir kardeşiniz öldü,onun için namaz kılın.”Gıyabi cenaze namazının 

kılınması üzerine münafıklar; ”Habeşistanda ölen bir hristiyanın namazını 

kılıyor.”demeleri üzerine bu ayet nazil olmuştur. 

              ”Ehli kitaptan öyleleri vardır ki hem Allaha hem size indirilene hem de 

kendilerine indirilmiş olana inanırlar,Allah’a karşı saygı duyup Allah’ın ayetlerini az 

bir pahaya değişmezler.İşte onların Rableri katında mükafatları vardır.Şüphesiz Allah 

hesap görmekte çok çabuktur.” 
43 

               Necaşinin Adı Ashame’dir. 

              Dinde esas olan,Allah ve Rasulünün tasdikidir.Rasulullahta tüm hayatı boyunca 

bunun üzerine mücadele etmiştir. 

-Rasulullahın ve Hz.Ebubekirin;İnsanlarla La ilahe illallah-deyinceye kadar 

savaşacağım." 

 -Hz.Enesden,Rasulullah dedi:"Namazımızı kılan ve kıblemize yönelen ve 

kestiğimizi yiyen bu kimse Allahın ve Rasulullahın zimmetinde bir müslümandır."
44

 

Mücahid dedi:”Rasulullah namaza kalktığında önünü gördüğü gibi,arkasını da 

görürdü.” 

Muvattada da Rasulullah:”Ben sizi arkamdan da görüyorum.”dedi. 

           “Ve secde edenler arasında dolaşmanı da (görüyor.)”
45

 

Cabir bin Abdullahın ifadesiyle:”Rasulullahtan ne istenilmişse,hayır dememiştir. 

            **Peygamberimizin evliliği ve özellikle küçük yaşta Hz.Âişe ile evlendiği 

yönündeki söylentiler tamamen hissi olup,mantıki ve kapsamlı bir düşüncenin eseri 

değildir. 

                 Peygamberimiz 25 yaşında iken 40 yaşında olan Hz.Hatice ile evlenmiş ve 29 

yıl sadece onunla evli kalmıştır.Cüveyriye’den olan İbrahim adındaki oğlunun dışındaki 

tüm çocukları Hz.Haticeden olmuştur. 

                  54 yaşından sonra diğer evlilikleri yapmıştır.Bununda bir çok hikmet 

cihetleri mevcuttur. 

                  -Kabilelerin islamiyete girmesine bu evlilik basamak ve vesile olmuştur. 

                  -Kocası savaşta ölenlere sahiblik etmiş ve onları korumuştur. 

                  -En önemlisi peygamberimizin aile hayatını onlar kanalıyla,özellikle 

Hz.Âişenin rivayet ettiği hadislerle öğrenmekteyiz. 

-Peygamberimiz Hz.Âişe ile evlenmeden de ona talib olunmuş ancak 

Hz.Ebubekir vermemişti.Yani evlenecek yaşta bir kızdı. 

Hz.Âişeden Ahzab.50.âyette:–Ümmehatül mü’minin –diye bahsedilir. 

**-Hilye-i Şerif;Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan 

eserlere verilen addır. “Hilye-i Saâdet” de denir. 

 Peygamberimizin siret ve suretini anlatan binlerce kaynak eser mevcuttur. 

632 yılında 63 yaşında iken Medinede vefat etmiş ve -peygamberler vefat ettikleri 

yere defnedilirler-hakikatında Ravza-i Mutahhara da medfundur. 

Rasulullah dedi:”Benim hayatım sizin için rahmettir,ölümüm sizin için 

rahmettir.” 

Ve “Allah bir ümmet için hayır murad ettiği zaman,onun peygamberinin ruhunu  

önce alır ve onu ümmetine karşı şefkatli ve selefinden kılar.” 

O Zat en büyük inkilabı insanların ruhlarında yapmıştı.Nitekim kendi canına 

kıyacak kadar sabırsız olan Şaire Hansa’ya bakınız neler kazandırmıştı; 

Kadisiye savaşına gönderdiği dört oğluna şu tavsiyelerde bulunuyordu: 

“Benim kahraman çocuklarım!Yemin ederim ki,siz aynı ananın ve aynı babanın 

çocuklarısınız.Ben kocasına ihanet etmiş bir kadın olmadığım gibi,babanızda mazisi 

lekeli bir insan değildir.Hem de ben zorla değil de,kendi isteğimle İslamı kabul ettim ve 
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yine kendi arzumla hicret ettim.Sizler işte böyle tertemiz bir maziye 

sahipsiniz.Sizden,gireceğiniz savaşta bu asaletinize uygun cesaret ve celadet 

bekliyorum.Din düşmanlarına ilk hücum eden sizler olmalısınız.Sizlerin arkada 

değil,daima ön safta çarpıştığınızı görmeliyim.Çünkü bu harp,eski savaşlarımız gibi adi 

menfaatlar uğruna yapılan çapulculuk ve yağmacılık hareketi değildir.Elleri ile 

yaptıkları putlara tapan,kız çocuklarını diri diri gömecek kadar vahşette devam eden 

putperestlere,doğruyu,Hakkı gösterme hareketidir.Kısaca bu cihada emir 

Allah’dan,kumanda da Resulullah Aleyhissalatu Vesselamdandır. Başka söze ne hacet?” 

 Bu sözlerden sonra çocuklarını ayrı ayrı kucaklayan şaire Hansa,ilave ediyor ve 

diyor ki: 

“Ya İslamın zafer bayrağını Kadisiye’de dalgalandıracaksınız,yahut da din 

uğruna cihad ederek şehid olduğunuzu duyacağım.” 

Hasta yatağında yatarken dört oğlunun da şehadet haberi getirilince: 

“Yani ben şehid anası mı oldum şimdi?”diye soruyor. 

“Evet”diyorlar.”Hem de dört şehid anası…” 

Tekrar soruyor: 

“Zafer kimlerde?” 

“Zafer Müslümanlarda!Şimdi Kadisiye’de islamın bayrağı dalgalanıyor” 

diyorlar. 

“İslamın bir zaferi için dört oğlum feda olsun”diyen Hansa,ellerini kaldırarak 

şöyle yalvarıyor:” 

“Ya Rabbi,bana emanet ettiğin dört kahramanı yine senin dinin uğrunda feda 

etmiş bulunuyorum;artık beni şehid anarlı defterine kaydeyle!Benim için şehid anası 

olmak kâfi ikramdır, bunu benden esrigeme!” 

Her ne zaman Hansa’dan söz edilse Resulullah Efendimiz,işte O’nun için (Örnek 

İslam kadını) derdi.”
46

 

 Asrı saadeti daha iyi anlayabilmek için,cehalet döneminin dehşetini göz önüne 

almak gerekir. 

Bir Mekkeli müşrik yaşantısını şöyle anlatıyor: 

Ok ve kılıncımı takınarak,deve ve koyun sürüleri yağmacılığına giden kafileye 

ben de katılmıştım.Fakat hücum ettiğimiz sürülerin adamları bizden daha baskın 

çıkarak çölde peşimize düştüler;bu kovalamaca sırasında arkadaşlarımızdan beş 

kişiyi,arkalarından iki omuz aralarına isabet ettirdikleri oklarla öldürdüler.Bizde 

mekkeye dönüp mukabil olarak attığımız okların hedeflerine neden isabet etmediğini 

konuşmaya başladık.Hücum sırasında yanımıza aldığımız putların da yardımını 

görmeyişimiz,canımızı iyiden iyiye sıkmıştı. 

Daha evvelki baskınlarda ölen amcamın bir kız çocuğu yanımda 

büyüyordu;hemen gidip onu getirdim.Kumlu çöldeki hurma ağacına iyice bağladıktan 

sonra,karşısına geçerek vücuduna doğru ok atışı talimine başladık.Müslümanlıktan 

önce öksüz çocukları ok atışı taliminde hedef olarak kullanmak adet olduğundan,ne 

kadar ok atmışsam hiç birini istediğim yere isabet ettirememiş ve o gün putların 

şansımızı bağladığına inanmıştım. 

Bir gün sonra tekrar geldiğimiz zaman,ağaçta bağlı duran amcamın kızının 

aldığı yaralardan henüz ölmemiş olduğunu görünce,tam hedefine isabet ettirdiğim ilk 

oku yine ben atmış ve o gün ilahların yağmacılığa müsaade ettiğine inanarak,tekrar 

sürülerin otladığı yaylalara doğru yola çıkmıştık.”
47

 

Katade ise şöyle der:”Cahiliyyede,adam ailesi ve malı üzerine kumar oynar, 

sonunda da ailesi ve malı elinden çıkmış,başkasının eline geçmiş olurdu.Kaybeden 

başkasının elindeki malına bakar,üzülerek otururdu.Tâ ki geride,aralarında düşmanlık 

ve kin kalırdı. 

Kız gömme hadisesi her ne kadar birine uygulayıp birine uygulamasalar da tüm 

arap kabilelerinde yaygındı. 
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Onlardan bir olan Asım’ın oğlu Kays Minkari islamdan önce on iki veya on üç 

kızını gömmüş, Müslüman olduktan sonra Peygamberimiz ona:”Her nefse karşı bir köle 

azat et.”buyurmuştur.
48

 

 

 

                       SENİ SEVİYORUM EY NEBİ !!! 

Bana sevgini bahşet ey Fahri Kainat,ey Alemlere Rahmet Nebi! 

Sadece benim yüreğim değil,tüm yürekler senin sevgi yağmurlarına 

muhtaç Efendim!Küçük elleri büyük yürekleriyle,ebabiller gibi zulmün 

üstüne taş olup yağan,Filistinli çocuğun kalbine de yağdır sevgi yağmurunu 

sağanak sağanak.. 

Sadece inancını yaşamak,iffetin timsali örtüsüyle toplum sahnesine 

çıkmak istediği için,alay edilen,dışlanan ve yok edilmeye çalışılan 

Zeynep’lerin yüreğine de yağ ey Nebi!!Yağ ki;bu sevgi yağmurları onlara 

direnme gücü versin .Her türlü zulme rağmen ,sevgiyle ve güler yüzle bu 

kutlu dava yolunda yürüme azmi versin.... 

 ZALİMLERİN YÜREĞİNE DE YAĞ EY NEBİ!!!!!! 

Gerçi onların yürekleri taş,beyinleri taş,ruhları hep taş ama;Hz. 

Ömer’in ve Hz. Halit’in taşlaşmış gönüllerinde bile iman tohumlarını 

yeşerten Mevla’m, belki onlardan da yeni Ömer’ler yeni Halit’ler yeni 

Vahşi’ler çıkartır.Eğer hidayet nasipleri değilse,eğer iman tohumları 

yeşermeyecek kadar kalpleri taşlaşmışsa,onların üzerlerine azap olup yağ ey 

Nebi,tıpkı Bedir’de Ebu Cehil’lerin üzerine yağdığın gibi...... 

Bütün bunlardan sonra yine bana gel!Şu günahkar,şu katı kalbime, 

sevgine muhtaç, aşkına susamış yüreğime gir ya Muhammed!!Ay’ı böldüğün 

gibi yüreğimi de aşkınla ikiye böl!Bir tarafında EN BÜYÜK SEVGİLİ taht 

kursun en zirveye,bir tarafında sen kur saltanatını Ey Nazlı Sultan! 

İbrahim’in baltasını al eline ve kır yüreğimdeki bütünputları. Musa’nın elini 

getir yüreğime ve aydınlat yüreğimi.Musa’nın asasını vur gönlüme!Böl 

yürek denizimi ikiye ve EN BÜYÜK SEVGİLİ’ NİN sevgisiyle senin 

sevgin,el ele geçsin yüreğimin en derinine ve en zirvesine giden yoldan ve 

sonra kapansın yürek denizim, firavunî sevgiler boğulsun iman denizlerimin 

dalgalarında.Gel yüreğime ya MUHAMMED! Yüreğim;hicretinden önceki 

Medine gibi seni bekliyor.Yüreğime hicret etya MUHAMMED! Gel ve 

mescidini kur gönlüme..Münafıklığı ve küfrü kov kalbimden..Ve iman 

devletini kur yüreğime... 

Yüreğime gel ya MUHAMMED!Misafirlerin en azizi,en güzeli!En 

mübareği ve en mukaddesi!Misafirlerin gülü,en güler yüzlüsü,en güldüren 

yüzlüsü,güllerin kendisinden güzellik ve ilham aldığı,gül yüzlü ve gül yürekli 

Nebi!!!Gel ve gülle donat kalbimi!Gel ve nurunla doldur,gel ve sevginle 

kandır, gel ve aşkınla yandır yüreğimi!Sensiz ana babasını kaybetmiş gözü 

yaşlı,kalbi yaralı bir yetimim ey Nebi!Gel ve sevindir beni,okşa saçlarımı,al 

gönlümü.Tut ki;erken yitirdiğin Kasım’ınım,doyamadığın Abdullah’ınım. 

Tut ki; canının goncası torunun Hüseyin’im.Şefkatinle sar beni, 

muhabbetinle kuşat beni ey Nebi... 

Yüreğime gel ya Muhammed!Yüreğim şimdi Mescidi Aksa...Filistinli 

çocuklar koşuyor yüreğimin bulvarlarında..Kimisi babasını arıyor gözü 

yaşlı, kimisi oyun yerine taş atıyor zulmün beynine,kimisi küçük bedenine 

gelinlik yerine,damatlık yerine bombalar kuşanmış yürüyor küfrün kalbine. 

Şehadetin gururu ve ay yüzlerinde... 

 Ve Ümmetin boynu bükük, ümmetin diz çökmüş yüreğimde. Haydi! 

Yüreğime gel ey Nebi!Cebrail’le,Burak’la gel!Ve imanı yaralanmış,izzeti 
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paralanmış,namusu ayaklar altına alınmış,her cephede yenik düşmüş 

ümmetinin yüreğini sevgi yağmurlarınla yıka ve çıkar miraca!!!!! 

Ey Nebi!’’Sevdiğinize sevginizi söyleyin’’buyuruyorsun.İşte 

söylüyorum,işte haykırıyorum sana;SENİ SEVİYORUM EY 

NEBİ....................... 

SENİ ÇOK SEVİYORUM!!!!! 

 VE EN BÜYÜK SEVGİLİ’ DEN ;önce O’nu ve sevgisini,sonra da seni ve 

sana kavuşmayı diliyorum...Seni seviyorum Efendim!Seni çok seviyorum ey 

SEVGİLİ!!!!!!!!!!!!!!  

 

**Eğer bir gün Peygamber Efendimiz ziyaretinize gelse Yalnızca   birkaç 

günlüğüne 

Aniden çalsa kapınızı 

Merak ediyorum neler yapacağınızı 

 

Biliyorum ama 

Böylesine şerefli bir konuğa 

Açacağınızı en güzel odanızı 

Ona sunacağınız tüm yemeklerin 

En iyisi olacağını 

Ve inandırmaya çalışacağınızı  

Onu evinizde görüyor olmaktan 

Mutluluk duyacağınızı 

Gerçekten de evinizde 

Ona hizmet etmekten alacağınız hazzı 

 

Fakat söyleyin bana 

Efendimizi,evinize doğru gelirken gördüğünüzde 

Onu kapıda mı karşılayacaksınız? 

   

Yoksa Onu içeriye almadan önce 

Aceleyle bazı dergileri,gazeteleri çarçabuk saklayıp 

Yerine Kur'an'ı mı koyacaksınız? 

Peki hala Amerikan filmlerini seyredecek misiniz, televizyonda? 

Yada kapatmaya mı koşacaksınız aceleyle. O size kızmadan önce? 

 

Kim bilir belki de 

Ağzınızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdiniz 

Hatırlayabildiğiniz en son çirkin kelimenin 

Peki ya 

Dünyalık müziğinizi, kasetlerinizi de saklayacak mısınız? 

Ve bunun yerine ortalığa 

Kitaplığınızın raflarında tozlanmış hadis kitapları mı çıkaracaksınız? 

 

Hemen içeriye girmesine müsaade edecek misiniz? 

Yoksa telaşla “ne yapayım” diyerek, 

Sağa sola mı koşturacaksınız? 

Merak ediyorum 

Eğer peygamber efendimiz 

Birkaç günlüğüne sizinle birlikte yaşasa 

Yapmaya devam edecek misiniz, 

Her zaman yaptığınız şeyleri? 

Ailenizdeki sohbetler eski halini koruyacak mı? 
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Her yemekten sonra sofra duası etmeyi yine zor mu bulacaksınız? 

 

Hiç yüzünüzü asmadan 

Oflayıp puflamadan her vakit namazınızı kılacak mısınız? 

Ya sabah namazı için 

Sıcacık yataktan erkenden fırlayacak mısınız? 

Peki ya yine mırıldanacak mısınız 

Her zaman söylediğiniz şarkıları 

Ve okuyacak mısınız her zaman okuduğunuz kitapları? 

 

Peki izin verecek misiniz 

Aklınızın ve ruhunuzun beslendiği şeyleri? 

Yoksa hiç bilmemesini mi isterdiniz? 

 

Şöyle diyelim ya da, 

Gideceğiniz her yere 

Götürebilecek misiniz Peygamberi de? 

Yoksa birkaç günlüğüne değişecek mi planlarınız? 

Tanıştırmaktan onur duyar mısınız  

En yakın arkadaşınızı O'nunla 

Yoksa hiç karşılaşmamasını mı umardınız  

Peygamberin ziyareti bitene dek birbirleriyle?  

Şimdi söyleyin açık yüreklilikle 

Onun kalmasını ister misiniz sizinle 

Sonsuza dek, hep birlikte? 

Yoksa rahat bir nefes mi alacaksınız, 

Ziyareti bitip gittiğinde? 

 

Gerçekten bilmek ilgi çekici olabilir değil mi? 

Bilmek ve düşünmek 

Eğer bir gün 

Peygamber Efendimiz 

Ziyaretimize gelse, 

Yapacağımız şeyleri?  

 

*** 

NAAT 

 

Seccaden kumlardı 

Devirlerden diyarlardan gelip göklerde buluşan 

ezanların vardı 

Mescid mü’min,minber mü’min 

Taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin  

Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı 

Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı 

Kapına gelenler ya Muhammed uzaktan yakından 

Mü’min döndüler kapından 

Besmele ekmeğimizin bereketiydi 

İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi 

Konsun yine pervazlara güvercinler 

“Hû hû”lara karışsın aminler 

Mübarek akşamdır gelin ey “fatihalar yasinler” 

Günler ne günlerdi ya Muhammed 
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Çağlar ne çağlardı 

Daha dünyaya gelmeden inananların vardı 

Ve bir gün ki gaflet çöller kadar dı 

Halime’nin kucağında Abdullah’ın yetimi,Amine’nin 

emaneti ağlardı 

Hatice’nin goncası,Aişe’nin gülüydün 

Ümmet’in gözbebeği,göklerin rasuluydün 

Elçisin elçi geldin,elçiler getirdin 

Ruhunu Allah’a,elin ümmete verdin 

Beşiğin yurdun yuvan Mekkede bunalırsan Medine’ye 

göçerdin 

Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed 

Yeryüzünde inkar,riyâ,hıyanet altın çağını yaşıyor 

Diller sayfalar satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar 

Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed 

Ebu Cehil kıt’alar dolaşıyor 

Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız 

Ne adlar ezberledi ya Nebi adına alışkın dudaklarımız 

Artık yolunu bilmiyor,yolunu unuttu ayaklarımız 

Kâbene siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü 

kadar 

Hasret gururla savaşta,gurur kafdağında derebeyi, 

Onuda yaralarlar kanadından,gelse bir şefkat meleği 

İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi 

Vicdanlar sakat çıkmadan yarına 

İyilikler güzellikler getir ademoğullarına 

Şu gördüğün duvarlar ki kimi Tâif’tir kimi Hayberdir 

Fethedemedik ya Muhammed senelerdir 

Ne doğruluk ne doğru,ne iyilik ne iyi 

Bahçede en güzel dal unuttu yemiş vermeyi 

Günahın kursağında haramların peteği 

Bayram yaptı yapanlar,semaveyi boşaltıp saveyi 

dolduranlar 

Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar 

Ağlasın Yesrip,ağlasın Selmanlar 

Gözleri perdeleyen toprak,yüzlere serptiğin topraktı 

Yere dökülmeyecekti ey Nebi,yabanların gözünde 

kalacaktı 

Konsun yine pervazlara güvercinler 

“Hû hû”lara karışsın aminler, 

Mübarek akşamdır gelin ey “fatihalar yasinler” 

Ne oldu ey bulut gölgelediğin başlar 

Hatırladınmı ey yol!Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar 

taşlar 

Kafile kafile,kervan kervan şimale giden yoldaşlar 

Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin,yollar 

gideceklerindir  

Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil 

peygamberlerindir,meleklerindir 

Örümcek ne havada,ne suda,ne yerdeydi!Hakkı göremeyen 

gözlerdeydi 

Şu kuytu cinlerin mi,perilerin yurdumu 

Şu yuva ki bilinmez kuşları 



 31 

hüthütmüdür,güvercinmi,kumrumu 

Kuşlarını bir sabah Medine’ye uçurdumu 

Ey avade yatan ölü 

Bahçende açtı dünyanın en güzel gülü 

Hatıran uyusun,çöllerin ılık kumlarıyla örtülü 

Dinleyene hala çöller ses verir 

Laleyl susar uğultular gelir 

Mersiye okur Uhud,kaside söyler Bedir 

Sende bir hac günü,başta Muhammed yanında Ebu Bekir 

Gidenlerin yüzbin olup dönüşünü destan yap 

Ey şehir Ebu Bekirde nur,Osmanda nurlar 

Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer 

bulurlar 

Ali’nin önünde kapılar açılır,Ali’nin önünde eğilir 

surlar 

Bedirde,Uhudda,Hayberde Hakkın yiğitleri ŞEHİT olurlar 

Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı 

Yerde kalamazdı ruhun kalmamalıydı 

Konsun yine pervazlara güvercinler 

“Hû hû”lara karışsın aminler 

Mübarek akşamdır gelin ey “fatihalar yasinler” 

Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına 

İyiliklerle,güzelliklerle gel ademoğulların 

Yüreklerden taşsın yine imanlar 

Itri yine bestelesin tekbiri,evliya okusun kur’an’lar 

Ve kur’an,göznuruyla çoğaltsın Osmanlar 

Naatını Galip yazsın,mevlidini Süleymanlar 

Sütunları,kemerleri,kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar 

Çarpılsın,hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar 

Gel ey Muhammed bahardır,dudaklar arasında saklı 

aminlerimiz vardır 

Hac’dan döner gibi,Mirac’dan iner gibi gel bekliyoruz 

yıllardır 

Bulutlar,rüzgar,hızır,cibril,nisan,bahar,ayetlerini 

ezber bilen yapraklar kanat 

Açılsın göklerin kapıları,perdeler kat kat 

Çöllere dökülsün yıldızlar 

Dizilsin yollarına yetimler,günahsızlar 

Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını 

saçlarıyla dokusun 

Bilal-i Habeşi sustuysa ezanları Davut okusun 

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi 

Ey yetimler yetimi ey garipler garibi 

Düşkünlerin kanadıydın,yoksulların sahibi 

Nerde kaldın ey Nebi, nerde kaldın ey Rasul 

Konsun yine pervazlara güvercinler 

“Hû hû”lara karışsın aminler  

Mübarek akşamdır gelin ey “fatihalar yasinler”(Arif Nihat ASYA) 

 

            **Sahabeyi farklı kılan en önemli sebeb Rasulullahın onlara sahabeti ve onların 

Rasulullaha olan sadakatleriydi. 
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             Nitekim Uhud’da Sad bin Rebi-nin yaralandığını düşünen Rasulullah onun 

bulunmasını ister.Ve Sad-ı yaralılar içerinde delik deşik bulduklarında son anlarında şu 

sözleriyle gözlerini kapar: 

             “Kirpiklerinizi kımıldatacak kadar kuvvete sahip olduğunuz müddetçe, 

Resulullaha sahib çıkmaya devam edeceksiniz.Yoksa ind-i ilahide mazeretiniz makbul 

olmaz.”
49

 

             Ve onlar her güçlüğe rağmen sabır ve sebat gösteriyorlar,Resulullahın şu 

öğüdüne kulak verip şikayetten vazgeçiyorlardı: 

              “Eskiden bir mü’min adam,yakalanır,kendisi için kazılan bir çukura 

konur,sonra testere ile başından aşağıya doğru ikiye ayrılır,demir taraklarla etleri ve 

kemikleri taranırdı da onlar yine şikâyette bulunmazlardı.”
50

 

               Zorluğundan dolayı El-Usur’da denilen Tebük gazasında Sahabe-i Kiram 

Rasulullaha şöyle diyorlardı: 

              “Biz Yahudilerin Hz.Musa’ya,’Sen git Allahınla düşmanı kov,sonra biz 

geliriz’dedikleri gibi demeyiz.Belki emrederseniz,şu Kızıl Deniz’e bile dalarız,Ya 

Rasulallah.”
51

 

              Resulullahı babalarına tercih eder,her seferinde anam babam feda 

olsun,derlerdi.Resulullahın zevcesi ve Ebu Süfyanın kızı olan Ümmü Habibe,Ebu 

Süfyan Müslüman olmadan evine geldiğinde Resulullahın minderine babasının 

oturduğunu görünce hızla yerinden kalkıp minderi çekmesini gören Ebu Süfyan babası 

olduğunu hatırlatmasına rağmen Ümmü Habibe şöyle diyordu: 

              “Bir sürü tanrılara tapan bir müşrik baba olacağınıza,bir Allah’a inanan 

Habeşli bir köle olsaydınız,bu dediğiniz itaat ve hürmet mecburiyetini duyardım.”
52

 

-Abdullah bin Süheyl iman ettiğinden babası tarafından hapsedilip eziyet edilmiş 

ve bedir’de babasına karşı savaşmıştır. 

Ve kardeşi Ebu Cendel Müslüman olduğunda Hudeybiye anlaşması 

yapılmış,anlaşma gereği,müşriklerden Müslümanlara iltihak eden teslim 

edilecek,Müslümanlardan müşriklere iltihak edenler teslim edilmeyecekti.Ebu 

Cendel’in iltihakı reddedilmiş,kendisinin ısrar ve yalvarmalarına rağmen anlaşma 

gereği müşriklere teslim edilmişti.Çünki zahiren şer olan bu anlaşmanın 

neticesi,Kur’anın da ifadesiyle Fethi Mübinin bir müjdesi idi.Mekkenin fethinde baba 

Süheyl’de Müslüman olmuştu. 

 

             Onlar kendilerini hangi seviyede olurlarsa olsunlar farklı görmezler,Kur’anın 

belirttiği kardeşlik sırrına ulaşmışlardı. 

              İran Mecusilerine karşı savaşan komutan Ebu Ubeyde çölde önüne sunulan ve 

kendisi için saklanan soğuk su ve taze ekmeği şöyle reddediyordu: 

              “İla-yı kelimetullah için kanlarını aynı safta beraberce akıtan kardeşlerimizin 

sofrasından farklı sofraya oturmak kadar ind-i ilahide kötü bir hareket tasavvur 

etmiyorum.Ya bu soğuk su ile şu taze ekmeği götürür,kardeşlerimizin içtiği sıcak 

su,yediği kuru ekmek ile değiştirirsiniz.Yahut da Ordu Kumandanı değil,Halife-i 

Müslimin bile olsa Ebu Ubeyde,bu hususi sofraya oturmaz.!” 

              Çünkü onların biri değil,Rasulullaha kadar hepsi aynı Kur’an terbiyesinde 

idiler. 

              Hz.Ömer’de bir iftar sofrasında ev sahibinin kendisi için sakladığı bal şerbetini 

şöyle reddediyordu: 

               “Ne zaman idaresini üzerine aldığım Müslümanlar sofrasında bal şerbeti 

içmeye başlarlarsa,ben de o zaman bu şerbetş içebilirim.Yoksa idari ağırlıklarını 

sırtımdaki bir dağ gibi vücudumda da hissettiğim Müslümanlar,içmeye kuyu suyu dahi 

bulamazken,benim burada bal şerbetş içmem İslam Adaleti ile asla bağdaşamaz!” 

              Onlar izzet ve bu sorumlulukla hayatlarını geçirdiler.Nitekim Hz.Ömer 

Abdurrahman bin Avf’dan zaruri ihtiyacı için 455 dirhem borç isterken şöyle diyordu: 
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               “Ya Abdurrahman!Ödünç parayı senden istiyorum,çünkü,sana borçlanırsam 

bir emr-i Hak vukuunda veya borcumu ödeyememe halinde mirasımdan bir parça 

vererek seninle helalleşmek kolay olur.Devlet hazinesine borçlandığım sırada bu emr-i 

Hak vuku bulursa o zaman devlet hazinesinde hissesi bulunan bütün Müslümanlarla 

helalleşmek mecburiyetinde kalırım.Bu takdirde mirasım kâfi gelmeyeceği gibi 

mizanımdaki sevabım dahi beni kurtaramaz!”
53

 

 

 

HZ.ERKAM 

             Hz.Erkam bin Ebil Erkam.İslamın ilk tedris ve neşir evinin sahibi.Dâr-ul 

İslâm,Beyt-ül İslam. 

Erkamın evi kabeye nazır ve emniyetli bir yerde idi. 

Erkamın evi Hz.ömerin Müslüman olmasına kadar önemli hizmetlere ve 

âyetlerin inişine ev sahipliği yaptı,ondan sonra artık açıktan ibadet edilmeye başlandı. 

             Erkam,Hılf-ul Fudulun kurucu ve üyelerinden. 

             Müslüman olan ilk 15 kişiden biri. 

             Medineye ilk hicret edenlerden. 

             Daha sonraları bu ilk tedris evi vakfedilmiş,hareme katılarak,dokunulmaz 

olmuştur. 

             Daha sonra mescid olan bu ev,aslına rücu ederek hareme katılmıştır. 

             Bedir ehlinin en son vefat edenlerindendir. 

HİCRET 

          İslamiyeti daha iyi yaşamak,küffarın zulmünden korunmak ve Allahın emriyle iki 

dost 622 yılında Mekkeden Medineye doğru yola çıktılar.Meşakkatli bir yolculuktu. 

           Yakalayana yüz deve vadedilmişti. 

           Hz.Ebubekir hep biraz korku ve biraz telaş içerisinde idi.Kendisi için değil, 

dostuna bir zarar gelmesinden korkuyordu. 

          Sevr mağarasının önünde bulunduklarında Hz.Ebubekir,mağaranın tam 

karşısında bulunan bir kimseyi işaret ederek,gözetildiklerini söyleyince Efendimiz; 

            -Hayır,melekler bizi kanatlarıyla gizliyorlar.-buyurdular. 

            Çünki o nebi korunduğunu biliyordu.Rasulullah emindi,korkan Hz.Ebubekire 

hitaben:”Ey Ebubekir!Üçüncüleri Allah olan,iki kişi için seni üzen şey ne olabilir.” 

diyordu. 

            ** Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Mekke'den hicret ettiği ve küffarlar 

takibe çıktıkları vakit, Sebîr namındaki dağa çıktılar. Sebîr dedi: "Yâ Resulallah, 

benden ininiz. Korkarım, benim üstümde sizi vururlarsa Allah beni tâzip eder. Onun 

için korkarım." Cebel-i Hira çağırdı:  

"Bana gel."Bu sır içindir ki, ehl-i kalb Sebîr'de havf ve Hira'da da emniyeti hissederler. 

          ** Hicret esnasında yüz deve mükâfatını duyan bir çobanın hikayesi.Sahih bir 

surette haber veriyorlar: Bir çoban, onları gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için 

Mekke'ye gitmiş. Mekke'ye dahil olduğu vakit, niçin geldiğini unutmuş. Ne kadar 

çalışmışsa, hatırına getirememiş. Mecbur olmuş, dönmüş. Sonra anlamış ki, ona 

unutturulmuş. 

          **Hicrette Rasulullaha yetişerek üçüncü olan Süheyb’i engellemek isteyen 

müşrikleri bir yandan ok atıcılığıyla tehdit ederken,diğer yandan da Mekkede bulunan 

mallarını,iki cariyesini bıraktığını söyleyince,kendisini takib etmekten vaz geçip, 

kendisine izin veriyorlardı. 

          Rasulullah Medineye varmadan ona yetişmişti. 
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          Bu tavrından ve fedakârlığından dolayı onun hakkında inen ayette:”Yine insanlar 

arasında kimi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah ise 

kullarına çok şefkatlidir.”
54

 

          Hz.Peygamberde onun için:”Ey Eba Yahya!Kârlı bir alış veriş yaptın.”diyordu. 

          Ebu Leheb’in kızı Dürre’de Medineye hicret edenler arasında idi.Kaderin 

tecellisi..kömür gibi..cehennem odunu ve oduncusu bir anne ve babadan böyle cennet      

çiçeği bir insanın zuhuru akılla çözülebilecek bir mesele olmayıp,hakim isminin bir 

tecellisi nazarıyla bakmak gerek. 

          Ebu Leheb ve Ebi Muayt Rasulullahın iki komşusu idi.Ona en çok eziyet 

edenlerdendiler.Hidayet nasib olmayınca iman etmedikleri gibi,bir türlü hidayet nasib 

olmuyordu.Oysa Taiften dönerken hristiyan köle Addas bir sohbette Müslüman 

oluyordu. 

          Rasulullah hicret edenlerin en sonuncusu olarak Mekke’den ayrılmıştı.22-Eylül-

622 Pazartesi günü Kuba’ya varmış.Arkadan Hz.Ali’de kendilerine yetişmiş ve 14 gün 

Kuba’da kaldığı süre içerisinde ilk mescidi inşa etmiş ve ilk Cuma namazını burada 

kılmıştır.  

 

SÜRAKA BİN MALİK 

           Rasulullahı hicrette takib eden iyi bir yol izleyicisi.İzlerden hayvanların erkeklik-

dişilik-yaş,yük devesimi yarış devesimi gibi bir çok özellikleri tesbit edebilen izci. 

           İzlerden hareketle onları bulmuştu.Ancak üç seferde ona nazar eden 

peygamberimiz üçünde atının tökezleyip düşmesi sonucu,sonuncuda atın dizlerine 

kadar atının gömüldüğü yerden duman çıkmış ve atını peygamberimizin himmetiyle 

kurtararak takibden vaz geçip gelenleri de değişik yönlere yönlendirmiş,zaman 

kazanmalarını sağlamıştı. 

           Süraka Müslüman olmamış ancak Rasulullahtan emannâme almıştı. 

            Daha sonra başından geçen bu olayı Ebu Cehile anlattı. 

           Süraka öldürmeye veya yakalamaya giderken,küfrünü öldürüyordu. 

            Süraka da öldürmek için takib ederken hidayete erenlerden…. 

            Tıpkı Sümame ve Fadale gibi ki;Rasulullahı öldürmeye gelmişlerdi..Rasulullah 

Fadalenin göğsüne elini koyunca onun için Peygamberimiz insanların kendisi için en 

hayırlı olanı olmuştur.En nefret edilenden en sevilene.O’nu öldürmeye gelenler O’nda 

diriliyor.O’nun hayatını almak isterken O’nda hayat buluyorlardı. 

           Rasulullah ona:”Ey Süraka!Kisranın bileziklerini kollarında görür gibi 

oluyorum”demişti. 

           Hz.Ömer döneminde Kisra fethedilmiş,kürk ve bilezikleri Medineye getirilmişti. 

Sürakada Medinede idi.Hz.Ömer gümüş bilezikleri Sürakaya verdi.Bilezikleri bileğine 

taktı,çokluğundan dirseklerine kadar uzandı. 

            Böylece bir mucize daha gerçekleşmişti. 

            *Medine misafirperver bir belde idi.Mekkede hakim Kâbe iken,Medineye 

Rasulullah ve onun maneviyatı hakim olmuştu.Orada şefkat hakim idi. 

             -Mekkeli erkekler kadınlarına hakim iken,Medineli kadınlar erkeklere 

hakimdiler.Mekkeden Medineye göç edenlerde de aynı durum oldu. 

             -Hz.Ömer:”Biz Kureyşliler kadınlarımıza hakim bir topluluk idik.Medineye 

gelince orada,kadınları erkeklerine hakim bir toplum yapısı bulduk,bizim kadınlarımız 

da onlarınkilerden bunu öğrenmeye koyuldular…Bir gün eşime kızdım.Baktım bana 

karşılık verip itiraz ediyor,ben buna tepki gösterince eşim,”Sana karşı çıkmamı niçin 

yadırgıyorsun?Vallahi Hz.Peygamberin eşleri de ona itiraz ediyorlar hatta bazıları 

sabahtan akşama kadar ona küs bile kalıyorlar”dedi.Derhal gidip kızım Hafsa’ya 

sordum,o da bunu doğruladı.”
55
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ENSAR 

Medineye hicret eden Müslümanlar 10-15 bin kadar olan Medine’nin ancak onda 

birini oluşturuyordu.Ancak azınlık olmalarına rağmen,devleti ele geçirmişlerdi.Artık 

bütün insiyatif Hz.Peygamber’in (sam)elinde idi. 

Oysa Müslümanlardan önce Abdullah bin Ubey gibiler mevcut olup,kendisini 

kral ilan etmek isityordu.Hatta Yahudi kuyumcuları onun için altından bir taç bile 

yapmışlardı.
56

 

**Evs ve Hazrec birbirlerine karşı kendi insanları ile iftihar ettiler. Evsliler şöyle 

dediler: “Meleklerin yıkadığı Hanzale b. er-Râhib bizdendir. Kendisi için Allah’ın 

arşının titremiş olduğu kişi de bizdendir. O Sa’d b. Muaz’dır. Bal arıları tarafından 

korunan Âsım b. Sâbit b. Ebi’l-Aklah da bizden çıkmıştır. Yine içimizden Huzeyme b. 

Sâbit çıkmıştır ki onun şahitliği de iki kişinin şahitliği yerine geçmektedir”. (Allah 

hepsinden razı olsun!). Buna Hazrecliler şu karşılığı vermişlerdir: “Hz. Peygamber 

zamanında Kur’an’ı toplayan dört kişi de bizden çıkmıştır ki bunlar Zeyd b. Sâbit, 

Übeyy b. Ka’b, Muaz b. Cebel ve Ebu Zeyd’dir”. (Allah bunlardan da razı olsun!)   

- Hz. Peygamber’in Mekke’de bulunduğu bir sırada Ensar’dan bir kadın ona 

gelerek:  

           “Ey Allah’ın Rasûlü! Şu habis (sara) yakamı bir türlü bırakmıyor” dedi. Hz. 

Peygamber : 

“Eğer bu tutulduğun hastalığa sabredecek olursan kıyamet gününde hiç bir günahın 

olmadığı halde haşrolunacak ve hesaba da çekilmeyeceksin” buyurdular. Kadın:  

“Seni hak Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki ben O’na kavuştuğum 

güne kadar sabrederim. Fakat bir gün bu habisin beni çırılçıplak bırakıp avret 

yerlerimi teşhir etmesinden korkuyorum” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber onun 

için dua etti. Bundan sonra o, nöbet geçireceğinden korktuğunda Kâbe’ye geliyor ve 

onun örtüsüne sarılarak:  

            “Ey mel’un! Beni bırak ve defol git!” diyordu. Böyle yapınca da nöbet 

geçirmiyordu . 

**Medîneli bu altı kimse gerçekten inanmış, Allah-ü Teâlânın Peygamberimize 

tebliğ ettiklerini kabûl ve tasdik etmişlerdi. Vatanlarına dönmek üzere 

Peygamberimizden izin alıp ayrıldılar.  

           Bu yeni Müslüman olan altı kişinin ikisi, Neccâroğulları ailesinden Ebû Umâme 

Es'ad bin Zürâre ile Avf bin Hâris idi.  

          Bunlar, Medîne'ye kavimlerinin yanına dönünce, hemen onlara 

Peygamberimizden anlatmaya ve İslâm dînine girmeleri için da'vete başladılar. Bunu o 

kadar çok yaptılar ki; Medîne'de, içinde Peygamberimizin ve İslâmiyetin 

bahsedilmediği bir ev kalmadı. Böylece İslâmiyet, Hazrec kabîlesi arasında yayıldığı gibi 

Evs kabîlesinden de ba'zı kimseler Müslüman oldu. 

           Es'ad bin Zürâre, İslâmiyeti kabûl eden oniki arkadaşı ile beraber ertesi sene 

tekrar Mekke'ye geldiler. Ve yine Akabe'de Resûlullah Efendimizle görüşüp, O'na bî'at 

ettiler. O'na bağlılıklarını arzedip, bütün emir ve isteklerine teslim olacaklarına söz 

verdiler.  

          Bu sözleşmede, Allaha ortak koşmayacaklarına, zinâ yapmayacaklarına, hırsızlık 

etmeyeceklerine, iftiradan kaçınacaklarına, ayıplanmak ve rızık korkusu sebebiyle 

çocuklarını öldürmeyeceklerine dâir taahhütte bulundular. İkisi Evs kabîlesine, 

diğerleri de Hazrec kabîlesine mensup olan bu 12 kişinin başı, reisi Es'ad bin Zürâre idi.  

  Peygamberimiz bu 12 kişiyi kabîlelerine temsilci yaptı. Bunlar, kabîlelerine 

İslâmiyeti anlatıp, onlar adına Resûlullaha karşı kefil olacaklardı.  

           Bu sözleşmeden sonra, Medîne'ye dönen Hz. Es'ad ve arkadaşları, kabîlelerine 
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hemen İslâmiyeti anlatarak, onu yaymak ile meşgul oldular. Bu sırada Peygamberimiz 

Mi'râca götürülüp, Cenneti ve Cehennemi gördü. Allahü Teâlâ ile vâsıtasız olarak, 

anlaşılmaz bir şekilde konuştu. Beş vakit namaz emrolundu. 

           İslâmiyet Arabistan Yarımadası'nda yayılmaya devam ederken, Medîne'de bu iş 

çok daha süratli yürüyordu. Öyle ki, daha önce birbirlerine düşman olan Evs ve Hazreç 

kabîleleri barışmış, İslâmiyeti daha iyi öğrenebilmek için Resûlullah Efendimizden bir 

muallim, hoca istemişlerdi.  

           Resûl-i Ekrem Efendimiz de, onlara Kur'ân-ı Kerîmi ve İslâmiyeti öğretmek için 

Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi. Mus'ab, Medîne'de Hz. Es'ad'ın evinde kaldı. Onunla 

birlikte ev ev dolaşarak herkese İslâmiyeti duyurdular. Resûlullahın sevgisini ve O’nu, 

bütün düşmanlarından korumak için canla başla çalışacaklarına söz vermelerini 

anlattılar. Birkaç gün içinde 30 kişi Müslüman oldu. Böylece Medîne'de Müslümanların 

sayısı 40'a ulaşmıştı.  

           Birgün, bu Müslümanların hepsi, Hz. Es'ad bin Zürâre'nin evinde 

toplandıklarında dediler ki:  

          - Yahûdîler ve Hıristiyanlar, kendilerine haftada birer gün seçerek, o gün alış-

verişi bırakıp, inançlarına göre ibâdet ediyorlar. Şimdi, bize de uygun olanı, haftanın 

yedi gününden birini seçerek, o günü tâat ve ibâdet için ayırmaktır! 

          Bu fikri, başta, reisleri Hz. Es'ad olmak üzere hepsi uygun buldular. Derhal 

Cum'a gününü bu işe ayırdılar. Cum'aya, o güne kadar Arube günü deniliyordu. 

Mü'minlerin toplanıp ibâdet etme günü ma'nâsına "Cum'a" dendi.  

          Resûl-i Ekrem'in Medîne'ye hicretinden evvel, Hz. Es'ad bin Zürâre, Medîne'deki 

40 kadar Müslümanı toplayarak, bir Cum'a günü Nakîb-ül-Hadamât'taki Beyâda'ya 

götürmüş ve orada onlara Cum'a namazı kıldırmıştır. Bu sûretle Peygamberimizin:  

          - Kim, güzel bir sünneti ihyâ ederse, hem onun sevâbına, hem de kıyâmete kadar o 

sünnetle amel edenlerin kazanacakları sevâba nâil olurlar”hadîs-i şerîfinin muhâtabı 

olmuştur.  

           İslâmiyette ilk defa kılınan Cum'a namazı, işte bu yerde kılınan Cum'adır. 

Medîneli Müslümanların bu hayırlı maksatları, Cenâb-ı Hakkın rızâsına uygun 

olduğundan bilâhare devamlı olarak Cum'a namazı kılınması emredilmiştir. 

**Es'ad bin Zürâre İkinci Akabe bî'atından sonra, Hazreç kabîlesinin 

Neccâroğullarının temsilcisi tâyin edilmişti. Vefâtından sonra, Neccâroğullarından bir 

grup Resûlullaha gelerek dediler ki:  

           - Bizim temsilcimiz öldü. Bize bir temsilci tâyin ediniz! 

           Resûlullah Efendimiz de onlara yeni bir temsilci tâyin etmiyerek;  

           - Sizler, benim dayılarımsınız. Ben de sizin temsilcinizim! buyurdu.  

            Böylece, onları sevindirmiş oldu. Resûlullahın, Neccâroğullarına böyle iltifat 

etmesi, onlar için büyük şeref oldu. 

 Medine devrinde Rasulullah kardeşlik bağlarını kurmuştu.Bunlardan biri de 

Saib bin Abdullah ve Salebe Ensari idi. 

  Bir gün Saib gazaya çıktığında Salebe’yi vekil bırakmıştı.Evin işlerini 

görüyordu.Bir gün evde şeytanın aldatmacasıyla perdeyi kaldırıp din kardeşinin 

hanımını gördü ve elini hanıma uzatıverdi. Kadının gözleri yaşlarla doldu. 

 -A Salebe,dedi.Allah yolunda gazi kardeşinin bizim için sana bıraktığı hakkı 

koruyamadın,vah sana! 

Bir anlık şaşkınlıktan sonra kendine gelen Salebe;”Eyvah mahvoldum!...Vay 

anan öle Salebe!... 

Salebe çöllere düştü.Gaza sonu eve gelip durumdan haberdar olan Hz.Saib 

çöllere onu aramaya çıktı. 

Çölde yüz üstü yere kapanan Salebe hıçkırıklarla ağlıyordu.Gelmesini 

söylemesine rağmen gitmedi.Ellerini boynuna bağlayarak götürmesi halinde kabul 

edeceğini söyledi.Israrı neticesinde öyle yapıp getirdi.Kızı bu durumda babasını alarak 

Hz.Ömer’e götürdü.Ondan tövbe istiyordu.Ancak yüz bulamadı.Hz.Ebu Bekire 
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geldi,ondan da yüz bulamadı.Hz.Ali’ye geldi.Ondan da yüz bulamadı.Son ümidi 

Rasulullahtı.Oradan da yüz bulamamış ve şu cevabı almıştı. 

 -Cehennemin zincirlerini ve bukağılarını,bana hatırlattın!.. 

Kızı da onu baba kabul etmiyor,çıkıp gitmesini söylüyordu. 

Kâbenin Rabbisine sesleniyor,affedilmesini söylüyordu.   

Kâbenin Rabbisinden rahmet inmiş ve affedilme müjdesi gelmişti. 

Hz.Ali ile Selman çöllere düşmüş Salebe’yi arıyorlardı.Çölde gördükleri bir 

çobana sorduklarında çoban: 

-Galiba siz cehennemden kaçan birini arıyorsunuz?demişti. 

Yerini bildiğini söyleyen çoban O’nun gece vakti dereye gelip,ağacın altına 

oturarak,zâr-ı zâr-ı ağladığını söyledi ve O’nu öyle de buldular. 

Müjdeyi kendisine verdiklerinde O, Rasulullahın hatırını soruyordu.  

İki koluna girip,sabah Medineye mescide getirdiler.Rasulullah namaz 

kıldırıyordu.Kur’andan şu âyetleri okuyordu: 

“Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, Öyle ki (bu) mezarı ziyaretinize 

(Kabire gidişinize, ölümünüze) kadar sürdü."
57

 

Ciğerleri kopacak gibi haykırarak oraya düşüp ruhunu teslim etti.Başucuna 

gelen Rasulullah Selman’a emrederek;onun üzerine su serp,buyurdular. 

Defni sırasında Rasulullahın parmaklarının ucuna basarak yürüdüğü 

görüldü.Kabir dönüşü bu durumu soran Hz.Ömer’e şöyle buyurdular: 

-Ya Ömer!Meleklerin çokluğundan,ayağımın tabanını basacak yer 

bulamadım…” 

O’nun hakkında nazil olan âyette:”Ve onlar çirkin bir günah işledikleri, yahut 

nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını 

dilerler. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar, bile bile, işledikleri 

(günah) üzerinde ısrar etmezler. 

İşte onların mükâfatı (ödülleri) Rableri tarafından bağışlanma ve altından 

ırmaklar akan, ebedî kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükâfatı ne güzeldir!”
58

 

        Biz onları ne kadar anlatabiliyoruz ki?Biz onları anlatmaktan aciz kalırken,onlar 

bunu yaşıyorlardı. İşte onlar böyleydi.  

 

BEDİR 

 

             Bedir mevkiine önce Müslümanlar gelmiş ve Hubab el Mümirin teklifiyle bir 

kuyu hariç diğerleri müşriklerin eline geçmemesi için kapatılmıştır. 

            Bedir Müslümanların müşriklerle ilk imtihan edilişi idi.Hicretten iki yıl sonra 

624 yılında…  

             Bedirde mü’minlerin en büyük yardımcıları melekler idi.Beş bin kişi ile yardıma 

gelmişlerdi. 

            Bedir harbinin önemi;Önce bin,sonra üç bin ve müşriklere arab lideri Kürz bin 

Cabir’in yardım etmesi halinde özel işaretli ve eğitimli beş bin melekle destekleneceğini 

Allah vaat etmiş.
59

 

Ve Ebu Cehil başta olmak üzere müşriklerin ileri gelenleri öldürülmüştür. 

Müşriklerin yenilmesi üzerine Kürz gelmemiş ve beş bin melekle desteklenmemiştir. 

            “Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah,Bedir’de size yardım etmişti.Öyle 

ise,Allah’tan sakının ki O’na şükretmiş olasınız. 

            O zaman sen,mü’minlere şöyle diyordun:’İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi 

takviye etmesi,sizin için yeter değil midir? 
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            Evet,siz sabır gösterir ve Allah’tan sakınırsanız ve eğer onlar (düşmanlarınız) şu 

anda üzerinize gelirlerse,Rabbiniz,alametli beş bin melekle sizi takviye eder. 

             Allah,bunu size sırf bir müjde olsun ve kalbleriniz bu sayede rahatlasın diye 

yaptı.Zafer,yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah’ındır.”
60

 

              Bedirde meleklerin öldürdükleri müşriklerin alametleri;boyun ve 

eklemlerindeki siyahlıklardan belli oluyordu. 

             ** Hem Ebu Süfyan ibni Hâris ibni Abdülmuttalib (Ammizâde-i Nebevî), nakl-i 

sahihle haber veriyor ki: "Gazve-i Bedir'de, gökle yer arasında, beyaz libaslı, atlı zatları 

gördük." 

             Hem Hazret-i Hamza, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan niyaz etti ki, 

"Ben Cebrâil'i görmek istiyorum." Kâbede ona gösterdi. Dayanamadı, bîhuş oldu, yere 

düştü. 

             Bu melekler Bedir,Huneyn,Uhud ve Hendekte de beyaz ve yeşil sarıklı olarak 

yardıma gelmişlerdi.Ve ayrıca sahabilere olan yardımları,peygamberimiz uhudda şehid 

olan Hanzeleyi meleklerin yıkadığını da haber vermiştir. 

              Hendek savaşında da Sa’d bin Muaz-ı melekler yıkamıştı. 

              Hayber savaşında ise cinler Müslümanları desteklemişlerdi. 

              ** Teslimiyetin böylesi...Bedirde.. 

              Ukkaşe bin Mıhsan kılıncı kırılıncaya kadar savaşıyor.Rasulullaha gelerek 

kılınç istiyor.O Zat da kendisine bir hurma dalı veriyor ve onu alarak savaşa devam 

ediyor.Hiç aklına şüphe ve tereddüt gelmeden düşmana doğru ilerliyor.Bu hurma 

dalıyla hamle yapınca dal birden kılınç oluyor.Ve bu kılınç daha sonra –el-Avn- namıyla 

meşhur oluyor.Bütün gazalara bu kılınçla katılıyor. 

              **Bedrin en büyük kahramanı yiğit ana Afra Hatun olsa gerek.Çünki O 7 

evladını savaşa göndermişti.Ve bu çocuklar herkesin onunla hesabı olan Ebu Cehili 

öldürmeye and içmişlerdi.Küfrün başını..yılanın başını ezeceklerdi. 

              İki kardeş bu niyetle Ebu Cehile hamle yaparken Muavvez bin Haris şehid 

edilir,kardeşi Muaz bin Haris ise Ebu Cehili öldürmeyi başarır. 

              *Ebu Cehil ölürken bile kibriyle ölmüştü. 

               Ensardan Abdullah bin Mesud yanına vardığında,koyun çobanı ve Medineli 

biri tarafından öldürülmeyi düşüklük addederek,başının bile kesilirken omuza yakın 

yerden kesilmesini istiyor,tâ ki heybetli görünsün. 

               Oysa Nebi zaferin sonunda şunu söylüyordu:-Zaferiniz zayıfların duası 

bereketiyle değil mi?- 

               ** Mü'minler Bedr'e doğru yol alıyorlar. Akik mevkiinde iken Sevgili 

Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem,ashabı arasında Medineli müşriklerden 

Hubeyb bin Yesâf ile Kays bin Muharris'i gördüler. 

              Cesur ve mahir bir savaşçı olan Hubeyb bütün yüzünü örtecek şekilde bir 

miğfer giymiş olmasına rağmen Kâinatın Efendisi, kendisini tanıdılar; ve Sa'd bin Muaz 

Radıyallahü anh'a: 

-Ya Sa'd! Sağ tarafında giden Hubeyb bin Yesaf değil mi? diye sual buyurdular. 

-Evet ya Resulallah; Hubeyb ve Kays... 

             İslama gelmedikleri halde bu iki kişi, islâm saflarında ne arıyordu; onların bu 

kutlu saflarda, bu üstün insanlar arasında ne işleri olabilirdi? Bir hesapları var ki sonu 

meçhul bir seferin ortasına dalmışlar? Evet bir hesapları var...nasıl ki bu akında 

bulunan muhacirin ve ensarın bir hesabı varsa bu iki Medineli gayrı müslimin de bir 

hesapları var...ancak Ashab-ı Kiram Aleyhimürridvan Efendilerimizin ki ahiret hesabı; 

bu iki insanın ki dünya hesabı; dünya menfaati... Seçilmiş ve süzülmüş iyiler cemaati 

ashab'ın hesabı şu: 

            Sevgili Peygamberimiz'in rızasına kavuşmak. Yüce Allah'ın rızası ancak ve 

ancak O'nun sevgilisinin sevgisini kazanmakla mümkün... Ashab, can pazarına bu 

maksatla çıkıyorlar..herşeyin bir bedeli var; bu rızanın en zirve noktadaki bedeli de 

ölümü hayata tercih etmek.. 
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           Hubeyb bin Yesaf ile Kays bin Muharris'in hesapları ise dünyalık...onlar müşrik 

kervanına karşı çarpışarak bir kaç dünyalık bir şey elde etmek için gelmişler...ne 

yapsınlar; işin idrak ve özünden haberli değiller...olamazlar da. Ta ki kendilerine 

hidayet erişene kadar. 

          Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem, iki yabancıyı yanlarına istettiler: 

-Siz ne maksatla bizimle geliyorsunuz? 

Cevapları şu: 

-Anneniz Halime Hatun tarafından sizinle akrabayız. Ayrıca şimdi de komşuyuz. 

Tecrübeli birer cengaveriz; iyi dövüşürüz. Saflarınızda Mekke'lilere karşı çarpışmak 

buna mukabil biz de ganimet malı almak istiyoruz. 

Peygamberimiz sordular: 

-İslamiyete girdiniz mi? 

-Hayır; müslüman değiliz. 

-Öyleyse geldiğiniz yere geri dönün. Bir müşrike karşı bir başka müşrikin yardımını 

kabul edemeyiz. Dinimizde olmayan saflarımızda da olamaz. 

Yürüyüş devam ediyor...bir zaman gittikten sonra Hubeyb, Beyda'da bir kere daha 

Efendimiz'e geldi ve kendilerine de izin verilmesi için ısrar etti: 

-Benim nasıl bir kahraman muharip olduğumu; düşman saflarında nasıl gedikler 

açtığımı herkes bilir...müslüman olmamızı şart koşma; sırf ganimet almak için 

saflarınızda mücadele etmemize izin ver. Hasımlarınla dövüşelim. 

Sevgili Peygamberimiz: 

-Allah'a ve Resulüne îmân ettiniz mi? 

Diye sordular. 

Hubeyb: 

-Hayır, dedi.. 

-Öyleyse geri dönünüz.. 

Geri döndüler... 

..... 

            Ashab-ı Kiram Aleyhimürridvan, ilk gün yola oruçlu olarak devam ettiler...ama 

ikinci gün Rasulullah Efendimizin emirleri ile ve cihaddan sonra tekrar tutmak üzere 

ağır tabiat ve iklim şartları yüzünden oruçlar açıldı. 

            O, yüksek insan da, oruçlarını açmışlardı. 

            Akik Vadisinden sonra ibni Ezher Deresi'ne kadar ıssız yollar takip edildi. Bu 

dereye varıldığında mola verildi. Sevgili Peygamberimiz, bir ağacın altına indiler...bu 

sırada Efendimizin güzel arkadaşı Hazreti Ebu Bekr Radıyallahü anh da taşlardan bir 

küçük mescid yaptı. Resulullah Hazreti Ebubekir'le birlikte bu mescidde namaz 

kıldılar... Bir kaç gün burada kalındı. 

           Sonra Zülhuleyfe, Zâ'tül reyş, Türban yolu takip edildi. 

           Türban'da iken Efendimiz, karşılarındaki dağ yamacında bir geyik gördüler ve 

Sa'd bin ebi Vakkas'a: 

-Ya Sa'd geyiğe bak! Buyurdular. 

          Hazreti Sa'd, Peygamberimizin muradını anladı; ve derhal nişan vaziyeti aldı. 

Rasulullah, oku kendi mübarek elleri ile Sa'd Radıyallahü anh'ın omuzuna yerleştirdi 

ve: 

-At ya Sa'd, dediler ve, Allahım Sa'd'ın okunu isabet ettir, diye dua buyurdular. 

         Vınlayan ok, Resuller Resulü ve O'nun aziz arkadaşlarına rızık olma nimetine 

kavuşan mübarek ceylanı boynundan vurarak devirdi. 

         Sevgili Peygamberimiz tebessüm buyuruyorlar. 

         Biraz sonra nefis bir kızarmış geyik kokusu tâ uzaklardan bile alınıyordu... 

..... 

        Müslümanlar Ruha'ya geldi. Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki: 

       -Rûhâ arap vadilerinin en güzelidir... 
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       Ruha'da konakladılar.. Hubeyb bin Yesaf, geri dönmüşken tekrar müslümanların 

yanına geldi ve Rasulullahın yüksek huzurlarına çıkmak istediğini bildirdi. Âlemlerin 

efendisi kabul ettiler. Hubeyb ısrar ediyor. 

-İzin ver ben de Mekkelilerle çarpışayım. 

-Dinimizde olmayan; saflarımızda da olamaz ya Hubeyb! Önce Müslüman ol; sonra 

çarpışırsın.. 

İşte o ân Bedr yolunda islam, bir yiğit daha kazandı; Hubeyb bin Yesaf müslüman oldu; 

radıyallahü anh.. 

...Böylece Peygamberler Peygamberi, kahraman ve korkusuz bir savaşçı olduğunu 

beyan eden ve islam saflarında yer almak isteyen birine kılıcı önce küfrüne 

çektiriyordu...Hubeyb bu cesareti göstererek Hazreti Hubeyb oldu... 

          Kays bin Muharris ise maalesef gitti...ama hidayet O'na da nasib oldu; islam 

ordusunun Bedr'den dönüşünde Kays da müslüman olacaktır. 

          Ebu Lübabe ve Asım ibni Abdil Ensar vazifeli olarak; Haris ibni Samed ile 

Havvab ibni Cübeyr ise yola devam edemeyecek kadar ciddi bir kaza geçirdikleri için 

Ruha'dan geri gönderildiler. 

 

                  BEDİRDE.. 

            Azgın kâfirlerden Âsım bin Ebi Avf’da yırtıcı bir hayvan gibi saldırıyor ve bir 

taraftan da küffarı teşvik ediyordu: 

-Ey Kureyş! Duracak zaman değil! İşte gün bugün! Fırsat bu fırsat! Akrabalık haklarını 

hiçe sayan ve milletini böleni affetmeyin. O'na bu harpten sağ kurtulmak nasib olursa 

bana ölüm nasip olsun!. 

         Bu büyük lafı ederken Ebu Dücane Hazretleri ile karşılaştılar. Kılıçlar havada bir 

iki kere ağız ağıza geldikten sonra mübarek sahabi, ani ve seri bir hamle ile Âsım 

kâfirini katletti... Zırhını almaya çalışırken Hazreti Ömer, uzaktan seslendi: 

- Ya Eba Dücane şimdi sırası mı? Zırhla değil düşmanla uğraşacak zaman. Bırak onu! 

Zırhı bırakmıştı ki Mabed bin Vehb'in savurduğu kılıcı yere çökerek zor savuşturdu ve 

anında karşılık verdi. Bir bir daha derken geri geri giden kâfir, tökezleyerek bir çukura 

düştü. Rakibinin üzerine atlayan Ebu Dücane Radıyallahü anh, kafasını kesmek 

suretiyle bu islâm düşmanının da canını cehenneme yolladı. 

...Ancak aynı anda müslümanlar, Sa'd bin Hayseme'yi kaybediyorlardı; bir kum 

tepesinin üstünde ve yakıcı güneş altında bir müşrikle Sa'd Hazretleri nefes nefese 

vuruşuyorlardı. Müşrik'in kafasında miğferi ve altında cins ve çevik bir atı vardı...Sa'd 

bin Hayseme ise sadece çıplak bir kılıca malikti. Bu sebeple Sa'd Radıyallahü anh, 

şehadet şerbetini içerek Allah'ın sonsuz rahmetine kavuştu. 

...... 

Bir mü'mini öldürmenin zevkini yaşayan kâfir, atından inerek Hazreti Ali'ye meydan 

okudu.. 

- Ali bin Ebi Talib gel! Gel şimdi de seninle hesaplaşalım! 

Hazreti Ali, adamı tanımamıştı ama madem ki kaşınıyordu derhal... 

-Derhal ey Allah düşmanı; haydi!.. 

-Bileğine güveniyorsan durma!.. 

-Ben bileğime değil o bileği yaratana güveniyorum ey kâfir! İşte buradayım.. 

Müşrik, Hazreti Ali'ye doğru gelirken Ali Radıyallahü anh da kendine şöyle sağlamca 

dövüşebileceği bir zemine bakındı, O'nun böyle çevresine bakındığını, sağa-sola bir kaç 

adım attığını gören düşman askeri sordu: 

-Ne o kaçıyor musun yoksa? 

-Biz kaçmak ne demektir bilmeyiz. Hamle et ya kâfir! 

-Al öyleyse! 

Hazreti Ali, kalkanını siperleyerek sindi. Bir yılan dili kadar keskin kılıç, Ali 

Radıyallahü anh'ın kalkanına çakılıp kaldı. 
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Şimdi sıra büyük mücahiddeydi. "Ya Allah!" diyerek var gücüyle kılıcını savurdu. 

Müşrik'in zırhı omuzundan göğsüne doğru bir bez gibi yırtıldı... O demin böbürlenen 

Allah düşmanı, sapsarı kesilip titredi. Hazreti Ali, kâfiri öldürdüğünü sandığı dakikada 

baş ucunda şimşek hızıyla savrulan bir kılıcın havayı yırttığını gördü ve aynı ânda "al 

bu hamle de benden!" Sesini işitti ve sür'atle yere eğildi; çarpıştığı kâfirin kellesi miğferi 

ile beraber önüne yuvarlanmıştı. Dinsizin murdar cesedini yere seren Hazreti Hamza 

Radıyallahü anhdı. 

...... 

            Ebu Cehil ve diğer Kureyş reislerinin Süraka ibni Malik ve Kinane Kabilesi 

zannettikleri İblis ve şeytanlardan başkası değildi...bunlar küfür ordusuna yardıma 

gelmişlerdi. İblis ve şeytanların yardıma gelmeleri yetmezmiş gibi şimdi Kürz ibni Cabir 

de bir alay insanla Kureyş'e yardım hazırlığına başlamıştı...bunlar olurken diğer tarafta 

Habibullah, Hak Teâlâ'dan vaad ettiği nusreti ihsan etmesi için yana yakıla yalvarıyor 

ve "Ya Rab! Eğer iman ehlinden şu cemaat helak olursa yeryüzünde sana ibadet edecek 

kul kalmayacaktır" diye inliyordu. 

           Allahü Teâlâ'nın, kâinâtı yüzüsuyu hürmetine yarattığı son ve en büyük 

peygamberin duasını kabul etmemesi mümkün mü? Nitekim yüce Allah, meleklere 

mü'minlerin yardımına koşmalarını, kendileri ile beraber olduğunu emir buyurdu. 

Hasımla nasıl savaşılacağını; öldürücü kılıç darbelerinin boyun ve mafsallara 

vurulacağını da yüce Allah öğretmişti. Zira meleklerin bu konuda tecrübeleri yoktu. 

          Cebrail, Mikail ve İsrafil Aleyhisselamlar, alaca atlara binmiş diğer meleklerle 

beraber ayrı ayrı ânlarda yeryüzüne süzülmeye başladılar. Her büyük melek ve 

yanındakiler aniden kopan bir rüzgâr ve görünmez kılıç şakırtıları ile inliyorlardı... 

         Bu sırada Bedir vadisine bakan bir tepeden savaşı seyreden ve yenilen tarafın 

mallarından bir şeyler almak için bekleyen Gıfaroğullarından iki amca çocuğu, 

yanlarından ard arda üç kere şiddetli rüzgarın esmesi ve toz duman arasından sesler, 

kılıç şakırtıları gelmesi ve ilkinde "ileri ya Hayzum haydi!" diye bir de haykırış 

duymaları üzerine birinin korkudan ödü patladı; öbürü feci şekilde korktu. 

         "Hayzum", Cebrail Aleyhisselamın atının ismiydi ve ona komut veren de Cebrail 

idi... 

            Gökten yere doğru adeta nurdan bir yol üzerinde meleklerin atları ile akması 

Hakim bin Hizam'ın gözüne göründü. Görünmesi ile müşrik saflarının arka sıralarında 

bulunan Hakim'in çarpılmışa dönmesi bir oldu. Aklı Kureyş'le müslümanlar arasında 

bir çıkmaza girmişti. Çareyi kaçmakta buldu. Gizlene saklana kendini Mekke'ye attı. 

           Cebrail Aleyhisselam mü'min saflarının önünde, İsrafil Aleyhisselam ve 

maiyetindeki melekler, Meymene'de ve Mikail aleyhisselam ve yanındaki melekler de 

Meysere'de yer aldılar. Melekler, insan şeklindeydi; mü'minlere görünüyorlardı. Bir 

bölükteki meleklerin başlarında kızıl nur, bir bölükteki meleklerin başında yeşil nur, bir 

bölükteki meleklerin başında sarı nur vardı... atlarının alınlarına perçem sarkıyordu. 

Meleklerin bazıları savaşan mücahidlere yardım ediyor; bazıları da orada hazır 

bulunmaları ile müminlere mânen destek oluyorlardı. 

           İblis, Haris bin Hişamla el ele tutuşmuş vaziyette müşrik saflarını dolaşarak 

Kureyş askerlerini müslümanlara karşı galeyana getirirken Cebrail Aleyhisselamın 

geldiğini görür görmez sür'atle Haris'in elini bırakarak şeytanlarla birlikte kaçar 

adımlarla uzaklaşıp kayboldu. Cebrail Aleyhisselama yakalanıp rezil olmaktan 

korktuğu için sırra kadem basıyordu. 

          ...Ama müşrikler, hakikaten gafil oldukları için köpürdüler: 

- Ya Eba Cehil gördün mü Süraka'yı? Nasıl kaçıp gitti. Hiç Süraka bin Malik bize 

yardım eder mi? 

- Sen de ne diller döktün O'na ya Eba Cehil! Bayağı da inanmıştık artık dost olacağına 

hani.. 

- Ahmaklık etmeyin! Sürakayı; Kinane Kabilesini yeni mi tanıyorsunuz. Maksadım 

okşayıcı laflarla oyalayıp meşgul etmekti. Yoksa biz O'nun ne desteğine ne dostluğuna 
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muhtacız. Arkadan kalleşçe saldırmasına mani olmak istemiştim...bunu anlayamadınız 

mı yoksa? 

- Şimdi n'olacak peki? 

- Düşmanın müttefiki olduğu anlaşılıyor. Müslümanların işini bitirdikten sonra onları 

Kudeyd'de yakalarız zannediyorum. O zaman Sürakayı da emrindekileri de elimizden 

kim kurtaracak bakalım!... 

- Belki de Muhammediler kurtarır. 

- Hadi hadi, eğlenecek zaman değil. Bir tek müslüman sağ kalmayacak! Hepsini imha 

edeceğiz ki atalar yolundan çıkmaya bir daha kimse teşebbüs etmesin!... Vurun haydi; 

saldırın, vurun!!! Merhamet etmeyin vurun!!! 

..... 

            Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir, çadırın dışına çıktılar. Efendimiz, 

müminlerin de baş ve göğüslerine tuğ ve nişan takmalarını emrettiler. Bunun üzerine 

Hazreti Hamza göğsüne deve kuşu kanadı, Hazreti Ali, atların alınlarından sarkan 

perçemlerden bir beyaz tuğ yaptılar... Zübeyr bin Avvam başına sarı, Ebu Dücane 

kırmızı, Ukbe bin Amr ise yeşil bir bez bağladılar. 

           Müminler, meleklerin yardıma geldiğini görünce coştular. Üzerlerine gelen 

düşman selini yarmaya çalışıyorlardı. Melekler "dayanın; korkmayın düşman zayıf; 

Allah sizinle!" Diye mücahidlerin kalbine kuvvet veriyorlardı. Daha kılıçlarını 

savururken kâfirleri vurmaya başladılar. Buna mücahidlerin kendileri bile 

şaşırıyorlardı. Meselâ Ebu Davud Mazini Radıyallahü anh, kaçan bir müşrikin peşine 

düştü ve kâfire doğru yaradana sığınarak müthiş bir kılıç savurdu...kılıcın kâfire ulaşıp 

ulaşmadığı belli olmadan adamın kellesi uçtu. Mübarek sahabi bir ân için onu bir 

başkasının öldürdüğünü sanmıştı. Halbuki melekler yardım ediyordu. Sehl bin Huneyf 

Radıyallahü anh da benzeri bir çok hadisenin şahidi oldu. 

            Müminler, Peygamber Efendimizin duası, Allahü Teâlanın himmeti ve 

meleklerin desteği ile bir ara müşrikler karşısında içine düştükleri sıkıntılı vaziyeti 

atlatmayı başardılar... 

           Artık kâfirler kırıp geçiriliyor, esirler alınıyor, mallara ganimet olarak el 

konuyordu. Müminlerin bir kısmı savaşıyor, bir kısmı ganimet malları bekliyor, bazıları 

da Resulullahın çadırı etrafında muhafızlık yapıyordu... 

Ve bir mucize daha: 

Sevgili Peygamberimiz, henüz iki ordu karşılaşmadan Bedir meydanını gezerken hangi 

kâfirin nerede vurulup düşeceğini haber vermişse; o bahtsız, gerçekten bir mücahid 

kılıcı ile Efendimizin elini toprağa koyarak işaret ettikleri yere vurulup yıkılıyordu. 

           Müminler, ancak iman uğruna katlanılacak büyük fedakârlıklar içindeydiler. 

Ebu Seleme radıyallahü anh, kendi kabilesi olan mahzum oğullarına karşı; Ebu Huzeyfe 

Radıyallahü anh, babası Utbe ve kardeşi Velid'e karşı savaşıyordu. Ama en ağır 

fedakârlığı Ebu Ubeyde bin Cerrah Radıyallahü Anh, gösterdi...küfür cephesinde yer 

alarak müslümanlara karşı vuruşan babası karşısına çıkınca gözünü bile kırpmadan 

işini bitirdi. 

...... 

           Çarpışma ilk başladığı sırada küfür ordusunun şımarıklarından Nevfel bin 

Huveylid, müşrikleri türlü cerbezeli sözlerle müslümanlar üzerine sevkediyordu. 

Zalimin bu gaddarlığı Efendimizin ağırına gitti: 

- Allahım Nevfel bin Huveylid'i sana havale ediyorum. O'nun layıkını sen ver!.. 

...... 

Ve layıkını buldu: 

...İşte bir mümin; Cebbar bin Sahr, Nevfel bin Huveylid'i esir almış süre süre götürüyor. 

Hazreti Ali, onları gördü. Aynı ânda da esir, Ali Kerremallahü Vecheh'i gördü...gördü 

ve iliklerine kadar titredi. Çünkü bu islâm kahramanının kendilerine doğru gelişi hiç de 

hoşuna gitmemişti: 

- Ya Cebbar kim bu gelen? 



 43 

- Ali bin Ebi Talib. 

- Bu adam, beni öldürmeye geliyor! 

Hazreti Ali, yanlarına varır varmaz seri bir hareketle kılıcını savurdu. Nevfel'e hızla 

inen kılıç, korunması üzerine kalkanına saplandı; yüksek sahabi aynı hızla kılıcı çekti ve 

Nevfel'in bacaklarına vurdu ve yere yıkılan kâfirin kafasını kopardı...şimdi Allah 

düşmanı başsız kalan bir horoz gibi debeleniyordu. 

Hazreti Ali karargâha; Resul Aleyhisselamın yanına geldiğinde iki Cihan Serveri ortaya 

sordular: 

- Nevfel bin Huveylid hakkında malumatı olan var mı? 

- O'nun işini hallettik ya Resulallah! 

- Allahü ekber! Allahü Teâlâ, duamı kabul etti...ancak her kim Abbas, Talib, Akîl, 

Nevfel'den biri ile karşılaşırsa onu öldürmeyip esir etsin. Çünkü bunlar Bedir'e zorla 

getirildiler. 

- Başüstüne ey Allahın Resulü! Emredersiniz. 

...... 

Ukbe bin Ebi Muayt, Hicretten evvel Mekke'de Sevgili Peygamberimiz'e işkence yapan 

en taşkın kâfirlerden biriydi. Hicret üzerine Fahri Kâinat aleyhine bir manzume 

yazmıştı. 

Hicret edince Mekke'den 

Kurtulduğunu sanma! 

Ey Kusva'nın süvarisi 

Rüzgârdan hızlı atımla 

Tez zamanda olacağım karşında 

Mızrağıma kanınla su verecek 

Kılıcımla vuracağım boynuna... 

Efendimiz bu mısraları işitince: 

- Allahım Ukbeyi ağzı üzerine yere çal! 

diye dua ettiler.. 

İşte meydanı boş bulduğunda uluorta atıp tutan bu zalim; Kureyş ordusu Bedir'de 

gerilemeye başlayınca kaçmaya ilk davrananlardan biri oldu...ama bindiği at, 

hırçınlaşarak o'nu üstünden attı. Ağzı üzerine yere çakılmıştı. Abdullah bin Seleme, 

yetişerek esir aldı ve esirlerin toplandığı yere götürerek muhafızlara teslim etti... 

             Bedir ve Uhud İslam fütuhatlarının bir anahtarı mesabesindedir. 

             O anahtarı açmak için tam bir yarış vardı.Ebu Hayseme ile Oğlu Said..ikisinden 

biri savaşa gidecek,diğeri evde çocuklara bakacaktı..Hiç biri diğerine sırayı 

vermiyordu..iş uzamıştı..iş kuraya kalmış,kura çekilmişti.Kurrayı Said kazanmış,baba 

son bir teklifini de yapmaktan geri kalmamıştı: 

            Oğlum!Gerçi i’la-yı kelimetullah için çıkılacak olan cihada iştirak hakkını sen 

kazandın,fakat ben ihtiyar oldum,bundan sonraki gazalara belki yetişemem,Bedir 

gazasına çıkma hakkını bana ver,sen daha çok gazalar görürsün inşaallah.” 

           Said ise cevabında:”Babacığım,istediğin Allah için cihad ederken şehid olmak 

Cennet-i Âlaya uçmaktan başka bir şey olsaydı,bunu muhakkak yerine getirirdim,fakat 

din için mücahede ederken şehid olmak istiyorum,beni affet.” 

           Oğul Said çok arzuladığı şehadeti elde ederken,baba Ebu Hayseme’de bir sene 

sonraki Uhud’da arzuladığı şehadeti elde ediyordu.
61

 

            İşte onlar böyleydi. 

 

 

UHUD 

             

               Müşriklerin Bedirdeki mağlubiyetlerinin hıncını almak üzere her seferinde 

olduğu gibi,bu seferde üç katı olarak katıldıkları savaş. 
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                **”Rüyamda, kendimi sağlam bir zırh içinde gördüm. Kılıcım Zülfikar'ın 

ağzında bir gedik açıldığını, boğazlanmış bir sığırı, arkasından da bir koçun getirildiğini 

gördüm."  

Eshab-ı Kiram; "Ya Resulallah! Bu rüyayı nasıl yordunuz?" diye sorduklarında ise 

şöyle tabir ettiler; "Sağlam zırh giymek, Medine'ye, Medine'de kalmaya işarettir. Orada 

kalınız... Kılıcımın ağzında bir gedik açıldığını görmem, bir zarara uğrayacağıma 

işarettir. Boğazlanmış sığır, Eshabımdan bazılarının şehid düşeceğine işarettir. Onun 

arkasından bir koçun getirilmesine gelince, koç, askeri bir birliğe işarettir ki, inşaallah 

zafer bizim olacaktır!" Başka bir rivayette de; "Rüyamda kılıcımı yere çarptım, ağzı 

kırıldı. Bu Uhud günü Eshabımdan bazılarının şehid düşeceklerine işarettir. Kılıcımı 

tekrar yere çarptım, eski düzgün haline döndü. Bu da, Allahü Teâlâdan bir feth 

geleceğine, mü'minlerin toplanacağına işarettir" buyurdu.”
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               Rasulullah Medinede kalıp öylece savaşmak isterken,çoğunluk özellikle de 

gençler dışarıda, göğüs göğse savaşı tercih etmektedirler.Çoğunluğun Rasulullah 

istemese,neticeyi bilse de istişarenin hükmüne itaat ediyor.Ve savaş dışarıda yapılmak 

üzere hazırlıklar yapılıyor. 

               Rasulullahın uhud dağına yerleştirdiği 50 okçu ve komutanlarına ısrarla 

söylediği;her ne suretle olursa olsun,savaşta bitse yerlerini terk etmemeleri yönünde idi. 

                Peygamberimiz Uhudda komutan Abdullah bin Cahş ve 50 okçu askerlerine şu 

talimatı vermişti:”Oklarınızla bizi,sakın arkamızdan gelmelerine izin vermeyiniz,yensek 

de yenilsek de hiçbir şekilde yerinizden ayrılmayınız,kuşların etlerimizi gagaladığını 

görseniz bile sakın yerinizi terk etmeyiniz.”
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               Başlangıçta savaş Müslümanların lehinde olarak gelişiyor.Savaşa katılmayıp, 

henüz daha Müslüman olmayan ancak dağın kenarında avını gözlemekte olan bir avcı 

gibi Halid bin Velid son kozunu oynamak için sabırla son anı beklemektedir. 

               Biraz mal hırsı,biraz Rasulullahın sözüne uymamanın vermiş olduğu kaybın 

büyüklüğünü bildirme gibi sebeblerde okçular ganimetten mal alma sevdasıyla yerlerini 

terk edip,müşriklerin peşinden koşmak üzere yerlerinden ayrılıyorlar.Arkadan dolanan 

Halid bin Velid geri kalan birkaç okçuyuda şehid ederek Müslümanları arkadan 

kıstırıyor.Basıldık düşüncesiyle bir anlık gafletten istifade eden müşrik ordusu harbin 

neticesini kendi lehlerine çevirerek,ömrünün sonuna kadar Rasulullahı üzen amcası 

Hz.Hamzanın kaybı gibi bir çok şehid veriliyordu. 

               Kaderin buradaki tecellisiyle,zahiren mağlubiyet olsa da Halid bin Velid gibi 

ileride Müslüman olmasıyla gerçek galibiyet kazanılmış oluyordu. 

               -Hikmet cihetini Bediüzzaman Hazretleri şöyle izah etmektedir: 

              *”MÜHİM BİR SUAL: Fahr-ül Âlemîn ve Habib-i Rabb-ül Âlemîn Hazret-i 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Sahabelerinin, müşrikîne karşı Uhud'un 

nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlubiyetinin hikmeti nedir? 

 ELCEVAB: Müşrikler içinde, o zamanda saff-ı Sahabede bulunan ekâbir-i 

Sahabeye istikbalde mukabil gelecek Hazret-i Hâlid gibi çok zâtlar bulunduğundan, 

şanlı ve şerefli olan istikballeri nokta-i nazarında bütün bütün izzetlerini kırmamak için, 

hikmet-i İlahiye, hasenat-ı istikbaliyelerinin bir mükâfat-ı muaccelesi olarak mazide 

onlara vermiş, bütün bütün izzetlerini kırmamış. Demek mazideki Sahabeler, 

müstakbeldeki Sahabelere karşı mağlub olmuşlar. Tâ o müstakbel Sahabeler, berk-i 

süyuf korkusuyla değil, belki barika-i hakikat şevkiyle İslâmiyete girsin ve o şehamet-i 

fıtriyeleri çok zillet çekmesin.”
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               Ve diğer bir hikmeti:”Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nev-i beşere 

mukteda ve imam ve rehber olarak gönderilmiştir. Tâ ki, o nev'-i insanî, hayat-ı 

içtimaiye ve şahsiyedeki düsturları ondan öğrensin ve Hakîm-i Zülkemal'in kavanin-i 

meşietine itaata alışsınlar ve desatir-i hikmetine tevfik-i hareket etsinler. Eğer Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, hayat-ı içtimaiye ve şahsiyesinde daima hârikulâdelere 

ve mu'cizelere istinad etseydi, o vakit imam-ı mutlak ve rehber-i ekber olamazdı. 
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 İşte bu sır içindir ki, yalnız davasını tasdik ettirmek için arasıra indelhace, 

münkirlerin inkârını kırmak için mu'cizeler gösterirdi. Sair vakitlerde nasılki herkesten 

ziyade evamir-i İlahiyeye itaat etmiştir. Öyle de: Hikmet-i Rabbaniye ile ve meşiet-i 

Sübhaniye ile tesis edilen âdetullah kavaninine herkesten ziyade müraat ve itaat ederdi. 

Düşmana karşı zırh giyerdi, "Sipere giriniz!" emrederdi. Yara alırdı, zahmet çekerdi. 

Tâ tamamıyla hikmet-i İlahiye kanununa ve kâinattaki şeriat-ı fıtriye-i kübraya müraat 

ve itaatı göstersin.”
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               Ve kıyamete kadar sürecek olan Uhud Şehidleri namıyla da namlanmış 

olmaktadırlar. 

              *Uhudda Beni Neccardan bir kadının kocası,babası ve kardeşi ölmüş olduğu 

halde,o ise sürekli Rasulullahı soruyordu.Onun hayatta olduğunu duyunca:”Sen hayatta 

olduktan sonra hiçbir musibet bana zor gelmez.”diyordu.Teslimiyetin zirvesinde bir 

kadın… 

               Bir diğer sahabi ise;-Muhammed öldü-sözü üzerine;o halde biz niye yaşıyoruz-

diyerek düşmanın üzerine atılıp savaşmaya başladı.Hayatın onunla olacağına inanmış, 

onsuz hayatı düşünmemiş, düşünememişti. 

   “İbn-i Abd-il Berr gibi bir allâme-i asır ve ehl-i tahkikin büyüklerinden nakl ve 

tashih ediyorlar ki: Gazve-i Uhud'da Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

halazadesi olan Abdullah İbn-i Cahş harbederken kılıncı kırıldı. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ona bir değnek verdi. O değnek, onun elinde bir kılınç oldu. 

Onun ile harbetti. O eser-i mu'cize olan kılınç, bâki kaldı. Meşhur İbn-i Seyyid-in Nas 

siyerinde haber veriyor ki: Bir zaman sonra, Abdullah o kılıncı Bugay-ı Türkî namında 

bir adama, ikiyüz liraya sattı.”
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 “Gazve-i Uhud'da ben Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanında idim. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o gün kavsi kırılıncaya kadar küffara oklar attı. 

Sonra bana okları veriyordu. "At!" diyordu. Nasl'sız, yani okun uçmasına yardım eden 

kanatları olmayan okları verirdi. Ve bana emrederdi: "At!" Ben de atardım. Kanatlı 

oklar gibi uçardı, küffarın cesedine yerleşirdi. O halde iken, Katade İbn-i Nu'man'ın 

gözüne bir ok isabet etmiş, gözünü çıkarıp, gözünün hadekası yüzünün üstüne indi. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm mübarek, şifalı eliyle onun gözünü alıp, eski 

yuvasına yerleştirip, iki gözünden en güzeli olarak, hiçbir şey olmamış gibi şifa buldu. 

Şu vakıa çok iştihar etmiş. Hattâ Katade'nin bir hafidi, Ömer İbn-i Abd-il Aziz'in 

yanına geldiği vakit, kendini şöyle tarif etmiş: "Ben öyle bir zâtın hafidiyim ki: Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onun çıkmış gözünü yerine koyup, birden şifa buldu. En 

güzel göz o olmuş." diye, nazm suretinde Hazret-i Ömer'e söylemiş; onun ile kendini 

tanıttırmış. Hem nakl-i sahih ile haber verilmiş ki: Meşhur Ebî Katade'nin, Yevm-i 

Zîkarad denilen gazvede, bir ok mübarek yüzüne isabet etmiş. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm, mübarek eliyle meshetmiş. Ebî Katade der ki: "Kat'iyyen ve 

aslâ ne acısını ve ne de cerahatini görmedim.”
67

 

 “Hem nakl-i sahih-i kat'î ile, Aşere-i Mübeşşere'den, İran fâtihi Sa'd İbn-i Ebî 

Vakkas haber veriyor ki: "Gazve-i Uhud'da, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

iki tarafında, iki beyaz libaslı, ona nöbetdar gibi muhafız suretinde gördük. İkisi de 

anlaşıldı ki, meleklerdir. Ve Hazret-i Cebrail ile Mikâil olduğunu anladık." Acaba böyle 

bir kahraman-ı İslâm gördük dese, görmemek mümkün müdür?”
68

 

“Nakl-i sahih ile haber veriliyor ki: Gazve-i Uhud'da veya Huneyn'de Şeybe İbn-i 

Osman-el Hacebî -ki, Hazret-i Hamza, onun hem amucasını, hem pederini öldürmüştü- 

intikamını almak için gizli geldi. Tâ Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

arkasından yalın kılınç kaldırdı. Birden kılınç elinden düştü. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ona baktı, elini göğsüne koydu. Şeybe der ki: "O dakikada 

dünyada ondan daha sevgili adam bana olmazdı." İmana geldi. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti: "Haydi git, harbet!" Şeybe dedi: "Ben gittim, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm önünde harbettim. Eğer o vakit pederim de 

rastgelseydi, vuracaktım."
69
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Uhuddaki yenilgi tetikleyici olmuştur.Diğer başarıları getirmiş oldu. 

 

HENDEK 

 
          Müşrikler Uhudda galib gelmenin şımarıklılığıyla on bin kişilik bir ordu ve 

büyük bir techizatla Medine üzerine yürümeye karar verirler. 

             Peygamber Efendimiz ashabıyla istişare neticesinde İranlı Selman-ı Farisinin 

İranda uyguladıkları kalenin etrafına hendekler kazma fikrini uygun görüp,kendisi de 

dahil olmak üzere tüm sahabe Medine’nin etrafında Hendekler kazmaya başlarlar. 

             Büyük bir hendekle karşılaşan müşrikler bir aylık bir oyala süresi içerisinde bir 

netice alamaz,Allah’ın şiddetli gönderdiği bir rüzgarla ağırlıklarını da orada bırakarak 

gerisin geriye dönerler. 

             Önceden anlaşma gereği arkadan saldırmayacaklarına söz veren Hayberlilerin 

sözünü bozması üzerine Peygamber efendimiz hemen hz.Ali’yi hayber Yahudilerinin 

üzerine göndererek hayberi ele geçirirler. 

             Bu savaş müşriklerin yılmasına ve geri çekilmesine sebeb 

olurken,Müslümanların da güçlenip Mekke’nin fethedilmesine zemin hazırlamış 

olmaktadır. 

              Peygamberimiz hicretin 6.yılında Zilkade ayında 1400 kişilik bir sahabe 

grubuyla Mekke’yi ziyaret için yola çıkmış,savaş halinde bulunan müşriklerin 

bırakmayacaklarını söylemesi sonucu,Peygamberimiz Hz.Osman’ı Mekke’ye 

göndererek Kâbeyi ziyaret için izin istemeye gönderdi.Korkan müşrikler Hz.Osmanı 

hapsetmiş ancak Hz.osmanın öldürüldüğü haberi Peygamberimizi ve sahabeleri dehşete 

düşürmüştü.İşte böyle bir ortamda müşriklerle savaşmak için bir ağacın altında azmi 

ifade eden,belki de son zinciri kıran bir anlaşma Rıdvan Biatı gerçekleşmişti. 

              Ve bu biat edenler Kur’an tarafından müjdelenmişti.” Andolsun o ağacın 

altında (Hudeybiye'de) sana bey'at ederlerken Allah, müminlerden razı olmuştur. 

Kalplerinde olanı bilmiş onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile 

mükâfatlandırmıştır.” 

              Sonuçta durumdan haberdar olan müşrikler savaşmaktan vazgeçmiş ve 

gönderdikleri Süheyl bin Amir ile bir sene sonra Kâbeyi ziyarete müsaade edilmişti. 

 

 

SAHABELER 
 

           Hadîslerde”Ashâbım gökdeki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu 

bulursunuz!” buyurulur. 

         “Şüphesiz Allah beni seçti, ashabımı seçti, onlardan benim için vezirler, 

yardımcılar,akrabalar kıldı. Kim onlara lanet ederse, Allah’ın  meleklerinin ve bütün 

insanların laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet günü onların kazandıklarını kabul 

etmez ve düzeltmez.”
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           “Ashabıma sövmeyin! Canımı kudret elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki 

herhangi biriniz Uhud dağı kadar altın infak etse, onlardan birinin bir ölçek hatta 

yarım ölçek sadakasına ulaşamaz.” 

*Karafî (v. 684 h.), bu husustaki kanaatini su sekilde ifade eder: "Peygamber 

Efendimiz'in sahabeden baska hiçbir mûcizesi olmasaydi, sahabe, Allah Resûlü'nün 

nübüvvetine delil olarak yeterdi".**Sahabenin farkı,peygamberimizin farkının ve 

farklılığının bir işaretidir. 

**” Onlar, en tehlikeli anlarda bile kendilerini Kur'ân okumaktan alamıyorlardı. 

Meselâ, bir sefer sırasında Allah Resûlü ashabı ile birlikte bir vadinin kenarında 

istirahat etmek üzere konaklamıştı. Ve gönüllü olarak iki sahabi, sıra ile nöbet tutu-

yordu. Nöbet tutan sahabi namaz kılmaya durmuştu. Düşman onu uzaktan fark ederek 



 47 

ok atmaya başladı. Sahabi, vücuduna isabet eden okları çıkararak namazına devam etti. 

Sonra yanındaki arkadaşı durumun farkına varınca "neden ilk ok isabet ettiğinde bana 

haber vermedin?" diye sorduğunda, yediği oklarla birlikte yaralı hâlde namaz kılmaya 

devam eden sahabi, bunun sebebini şöyle izah ediyordu; "Namazda bir sûre 

okuyordum, onu yarıda keserek namazı bırakmaya kıyamadim."  

**” Meselâ, sahabe karşısında sürekli hezimete uğrayan Rum ve Fars kralları 

başa çıkamadıkları bu insanları değişik yollara başvurarak tanımaya çalışmışlardı. 

Gerek sahabe arasına gönderdikleri casuslardan ve gerekse bizzat sahabe ile savaşan 

askerlerinden aldıkları cevap hep aynıydı. "Onlar, ruhbanun fi'l-leyl (gece kendisini 

ibadete salmış bir âbid), fürsanün fi'nnehar (gündüz de bir cengâver). Onların arasında 

otururken yanındaki ile konuşmaya kalksan, okunan Kur'ân ve zikir sesinden ne 

dediğini anlayamazsın. Çünkü onlar, sürekli Kur'ân okuyup Allah'ı zikrederler.” 

 

           Hudeybiyede sahabelerin bağlılığını müşahede eden Urve bin Mesud Kureyşlilere 

şöyle demiştir; "Ey kavmim, vallahi ben bir çok krallar gördüm, heyet olarak Kaysere, 

Kisraya ve Necaşiye gittim. Vallahi Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in 

ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir kralın adamlarının tazim ettiğini görmedim…"
71

      

            Yine Hudeybiye sulhünü yenilemek için Medineye gelen fakat olumlu cevap 

alamayan Ebu Süfyan da Mekkeye vardığında; "Size hepsinin kalpleri tek bir kalbe 

bağlı bir kavimden geldim" demiştir.
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          Ömer Radıyallahu Anh Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yaptıklarının 

sebebini araştırmaksızın aynen yapardı. O Haceri Esved hakkında; "Çok iyi biliyorum 

ki sen bir taşsın, senin ne zararın olur, ne faydan. Eğer Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve 

Sellemin seni öpüp selamladığını görmeseydim bunu yapmazdım."
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           Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cuma günü minbere çıktığında cemaate; 

"Oturun" buyurur. Bu hitabı henüz yolda iken işiten Abdullah Bin Mes'ud Radıyallahu 

Anh bulunduğu yere oturuverir. Bunu öğrenen Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 

Ona; "Allah senin itaatini artırsın" diye dua etmiştir.
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         "Kendi hevanız (arzu ve istekleriniz) Benim getirdiğime uymadıkça iman etmiş 

olmazsınız." ."
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         “Dinin elden gidişi sünnetin terkiyle başlar. Bir halatın iplik iplik ortadan 

kalkması gibi din de sünnetlerin bir bir terki ile ortadan kalkar.”
76

 

         Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri buyurdular ki: 

(Ashâbımı kötülemeyiniz! Sizlerden biri Uhud dağı kadar altın sadaka verse, 

Ashâbımdan birinin bir müd arpa sadakasının veyâ yarısının sevâbına kavuşamaz.) 

         Câbir “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerinden rivâyet edilmişdir. Rasûlullah 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri buyurdular ki, (Beni gören ve beni 

göreni gören müslimânı Cehennem ateşi yakmaz.) 

         **Bir gün sahabiler Hz. Peygamber’e:  

          “Ey Allah’ın Rasûlü! Bizler senin yanında bir hal üzerinde, senden ayrıldığımızda 

ise daha başka bir hal üzerinde bulunuyoruz. Bu durum münafıklık sayılmaz mı?” diye 

sordular. Hz. Peygamber:  

          “Peki siz Allah Teâlâ hususunda ne düşünüyorsunuz?” dediler. Onların:“O gizlide 

de açıkta da bizim Rabb’imizdir” demeleri üzerine de:  

          “O halde sizin bu durumunuz münafıklık olarak nitelendirilemez” buyurdular. 

           **– Enes “Radıyallahü Teâlâ anh” Hazretlerinden rivâyet edilmişdir. Resûlullah 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri buyurdular ki: (Allahü Teâlânın 

kullarından öyleleri vardır ki, Allahü Teâlâya birşey için yemîn etseler, muhakkak o şey 

yerine getirilir. Ümmetimden Allahü Teâlânın emirlerini yerine getirenler, eksik olmaz. 

Onlara karşı koyanlar, küçük düşürmek istiyenler, hiçbir zarar yapamazlar. Allahü 

Teâlânın emri gelinceye kadar, onlar bu hasletleri üzere olurlar.) Bu hadîs-i şerîfi 

rivâyet eden Enes “Radıyallahü Anh” Hazretleri dedi ki: Râbi’a adlı hanım benim 

halam idi. Ensârdan bir câriyenin ön dişini kırdı. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve 
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Sellem” Hazretlerinin huzûruna geldiler. Da’vâya Resûlullah baktı. Kısâs yapılmasını 

emr etdiler. Enes bin Nadr’ki, Enes bin Mâlikin amcasıdır. O, Allahü Teâlâya yemîn 

ederek, yâ Resûlallah, onun dişini kırma dedi. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem” buyurdular ki: (Yâ Enes! Allahın kitâbı kısâsı emr ediyor!) Sonra dişi kırılan 

câriyenin yakınları kısâs yerine diyeti kabûl etdiler. O durumda Resûlullah “Sallallahü 

Teâlâ Aleyhi ve Sellem” buyurdular ki: (Allahü Teâlânın öyle kulları vardır ki, Allahın 

adı ile birşey için yemîn etseler, Allahü Teâlâ bu sevgili kullarının hâtırı için, o şeyi 

hemen yaratarak, istedikleri hâsıl olur.) 

           ** Çin İmparatorunun Ashab Hakkındaki Sözü:   

           - İran Şahı Yezdicerd, Çin imparatorundan yardım istedi. Çin imparatoru, İran 

elçisine:  

            “Komşu hükümdarların birbirlerine yardım ettiğini biliyorum. Yenilen bir 

hükümdara yardım etmek gelenektir. Sizi memleketinizden çıkaran adamların 

vasıflarını anlat da nasıl insanlar olduklarını öğreneyim. Çünkü onların az oldukları 

halde, sizin gibi büyük bir devleti bu şekilde perişan edip yurdunuzdan çıkarmasında 

bir hikmet olsa gerek. Herhalde onların iyi, sizin ise kötü bir tarafınız vardır ki, böyle 

oluyor” dedi. Sonra Çin imparatoru elçiye:  

“Sözlerinde duruyorlar mı?” diye sordu. Elçi:  

“Evet” dedi. İmparator:  

“Savaşa başlamadan önce size ne teklif ediyorlar” dedi. Elçi:  

“Bizi üç şeyden birini seçmeye davet ediyorlardı: Ya dinlerini kabul etmeye, ya cizye 

vermeye, ya da savaşmaya. Dinlerine girseydik, onlardan biri gibi olacaktık. Cizye 

vermeyi kabul etseydik, bizi himayelerine alıp herkese karşı koruyacaklardı” dedi. 

İmparator:  

“Emirlerine itaatları nasıldır? diye sordu. Elçi:  

“Onlar kadar emirlerine itaat eden kimse görmedim” dedi. İmparator:  

“Onların dininde neler haram, neler helâl?” diye sordu. Elçi bunları da anlattı. 

İmparator:  

“Helâlleri haram, haramları helâl sayarlar mı?” dedi. Elçi:  

“Hayır” dedi. İmparator:  

“Haramlarını helâl, helâllerini haram saymadıkça hiç bir toplum helâk olmaz” dedi. 

Sonra kıyafetleri hakkında sordu. Elçi bunu da tarif etti. Bineklerini sorunca, elçi “Cins 

Arap atlarıdır’ diyerek atların özelliklerini anlattı. İmparator:  

“Bu özellikte olan atlar kale gibidir” dedi. Elçi develerini ve develerin ağır yük altında 

uzun mesafeler katettiklerini de anlattı. İmparator:  

“Boynu uzun hayvanlar böyle olurlar” dedi ve İran Şahına şu mektubu yazdı:  

Sana, başı Merd’de sonu Çin’de olacak kadar büyük bir ordu göndermem gerekir. 

Böyle yapmak gerektiğini biliyorum. Ancak senin elçinin bana anlattığı kavim eğer 

dağları verinden sökmek isterlerse. bunu yapabilirler. Eğer onlarla bizim aramızda siz 

olmasanız, böyle vasıflara sahip oldukları müddetçe benim saltanatımı da elimden 

alırlar. Beni dinlersen onlarla barış ve himayeleri altına girmeye razı ol. Onlar sana 

dokunmadıkça da sen onlara dokunma.”  

            - Allah’ım! Sen olmasaydın hidayet bulup sadaka verip namaz kılamazdık.Bize 

katından   huzur ve güven indir ki,fitne ve belâlara karşı sabredelim.         

  

            **Sa’d bin Rebi gibi zatlar Akabe biatında vermiş oldukları sözü,sözlerinden 

dönmeksizin,her güçlüğe rağmen yerine getirdiler. 

            **Rasulullah Amr bin Mürreyi kavmi Cüheyniye gönderirken şu öğütte 

bulunmuştu:”Çok yumuşak ve doğru sözlü ol ve sakın mağrur ve kıskanç olma” 

diyordu.Ve kavminden bir kısmı ona tabi olmuştu. 

           Ashâb-ı Kirâmın adedi: Mekke'nin fethinde on bin, Tebük Gazâsında yetmiş bin, 

Vedâ Haccında doksan bin ve Rasûlullah Efendimiz vefât ettiği zaman yeryüzünde yüz 

yirmi dört binden fazla sahâbî vardı. Bu konuda başka rivâyetler de vardır. 
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           Sahabelerin her biri bir sıfatta kemal noktaya ermişlerdir.Her birinin hususiyeti 

ayrı ayrıdır ki,onunla o kemal noktaya ulaşmışlardır. 

           Asırlarda gelen büyükler,Rasulullahın sünnetine uyarak büyük olmuşlardır. 

           Onlar Kur’an ve Rasulullah tarafından çokça övülmüşlerdir.
77

 

           **Bir Mü’min Öldüren Adamı Toprağın Dışarı Atması. 

           - Allah Rasûlünün arkadaşlarından birisi bir kitleye hücum etti. Kitleyi teşkil 

edenler sağa-sola koşuşarak dağıldılar. Müşriklerden olup da kaçmaya çalışan bir kişiyi 

yakaladı. Onu kılıçla öldürmek istediğinde yakalanan kişi “Lâ ilâhe illallah” dedi. Fakat 

yakalayan, bir türlü ondan vazgeçmedi ve onu öldürdü. Sonra kalbinde onun 

ölümünden ötürü şüphe başladı. Sonra da hadiseyi Rasûlullah’a anlatarak:“Bu kişi lâ 

ilâhe illallah’ı kılıçtan kurtulmak için söyledi!” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber:  

“Sen onun kalbini açıp baktın mı?” buyurdu. Az bir zaman sonra katil olan kişi öldü. 

Onu defnettiler. Ertesi gün baktılar ki, toprak onu dışarıya atmıştır. Aile efradı 

Peygambere gelerek hadiseyi haber verdiler. Hz. Peygamber onun yeniden 

defnedilmesini emretti. Yine defnettiler. Ertesi gün yine mezardan atılmış olduğunu 

gördüler. Ailesi yine durumu Peygambere sordu. Peygamber “Yeryüzü onu kabul 

etmekten çekinmiştir. Onu mağaralardan birisine atın gitsin” buyurdu.  

             ** O zamanda olan olaylar için İmâm-ı Şâfi'î ve Ömer bin Abdülazîz buyuruyor 

ki, (Allahü Teâlâ, ellerimizi o kanlara bulaşmaktan koruduğu gibi, biz de dillerimizi 

karıştırmaktan korumalıyız!) 

             Peygamberimizin, Hz. Muaviyeye, hayırlı duâlar ettiğini, hadis âlimlerinin hepsi 

söylüyor. Meselâ, (Yâ Rabbî, ona kitap yâni yazı ve ilim ile hesap öğret ve onu azâbdan 

koru!) ve bir kere de, (Yâ Rabbî! Onu doğru yola götür ve doğru yola götürücü yap!) 

buyurdu. 

Müslim-Sahihinde ve başka kitaplarda diyor ki, Hz. Muaviye, Resûlullahın 

kâtibi idi. Yanında yazardı. Zeyd bin Sâbit vahiy yazardı. Muaviye, hem 

vahy, hem de mektûb yazardı.  

           -Abdüllah ibni Mübârek buyuruyor ki, (Hz. Muaviye, Resûlullahın yanında 

giderken, atının burnuna giren toz, Ömer bin Abdülazîzden bin kere daha kıymetlidir). 

Buradan, Hz. Muaviyenin ne kadar yüksek olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Hz. 

Muaviyenin üstünlüğünü anlatmaya şu hadis-i şerif yetişir: Tirmizî bildiriyor ki, 

Resûlullah buyurdu: (Yâ Rabbî! Onu hâdî ve mühdî eyle!) Yâni, Onu doğru yola ulaştır 

ve doğru yola ulaştırıcı eyle!) 

             **SAHABELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

      Peygamberlerden sonra insanların en üstünü: Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK 

 Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe: Hz. ÖMER 

 Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe: Hz. OSMAN 

 Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı: Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB 

 Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri: ABDURRAHMAN BİN AVF 

 Cennetle müjdelenen ümmetin emîni: EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH 

 Resûlullahın okçusu: SA'D BİN EBÎ VAKKÂS 

 İlk Müslüman olanlardan: TALHÂ BİN UBEYDULLAH  

 Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVÂM 

 Peygamberimizin amcası: ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB 

 Tefsîr âlimlerinin şâhı: ABDULLAH BİN ABBÂS 

 Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî: ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS 

 Uhud şehitlerinden: ABDULLAH BİN CAHŞ 

 Hz. Ebu Bekir'in oğlu: ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK 

 Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu: ABDULLAH BİN HANZALA 

 Resûlullahın elçilerinden: ABDULLAH BİN HUZÂFE 

 Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî: ABDULLAH BİN MES'ÛD 

 En çok hadîs bilen sahâbîlerden: ABDULLAH BİN ÖMER 

 Resûlullahın şâiri: ABDULLAH BİN REVÂHA 
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Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî:  

       ABDULLAH BİN SELÂM 

 Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî: ABDULLAH BİN SÜHEYL 

 Sâhib-ül ezân: ABDULLAH BİN ZEYD  

 Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR 

Âilece cömert olan sahâbî: ADİ BİN HÂTİM TÂİ 

 Meleklerin defnettiği sahâbî: ÂMİR BİN FÜHEYRE 

 Şehîd oğlu şehîd: AMMÂR BİN YÂSER 

 Meşhûr Arab dâhîlerinden: AMR BİN ÂS 

 Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT 

 Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî: BERÂ BİN ÂZİB 

 Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî: BEŞİR BİN SA'D 

 Peygamber Efendimizin müezzini: BİLÂL-İ HABEŞİ 

 Resûlullahın sancaktarı: BÜREYDE BİN HASİB 

 Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden: CÂBİR BİN ABDULLAH 

 Cennete uçarak giden sahâbî: CA'FER-İ TAYYÂR 

 Cebrâil Aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ 

 Peygamber Efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE 

 Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ 

 En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE 

 Resûlullahın süvârilerinden: EBÛ KATÂDE 

 Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE 

 Kur'ân-ı Kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden: EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ 

 Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden: EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ 

 Tek başına hicret eden sahâbî: EBÛ SELEME 

 Resulullahın fedâisi: EBÛ TALHÂ 

 Gıfarî kâbilesinin reisî: EBÛ ZER GIFÂRÎ 

 Kâdılık yapan sahâbîlerden: EBÜD DERDÂ 

 Rasûlullahın hizmetçisi: ENES BİN MÂLİK 

 Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ'L ERKAM 

 Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî: ES'AD BİN ZÜRÂRE 

 Yemenli sahâbîlerden: FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ 

 İlk Müslüman sahâbîlerden: HABBÂB BİN ERET 

 İlk Müslüman olan sahâbîlerden: HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS 

 Meleklerin yıkadığı sahâbî: HANZALA BİN EBÛ ÂMİR 

 Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY 

 Sevgili Peygamberimizin sırdaşı: HUZEYFE BİN YEMÂN 

 Şehîdlerin efendisi: Hz. HAMZA 

 Peygamber Efendimizin şâirlerinden: KÂ'B BİN MÂLİK 

 Resûlullahın süvârilerinden: MİKDÂD BİN ESVED 

 Resûlullah Efendimizin fedâîlerinden: MUHAMMED BİN MESLEME 

 İslâmda ilk öğretmen: MUS'AB BİN UMEYR 

 Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî: MU'ÂZ BİN CEBEL 

 Hâşimoğullarının en yaşlısı: NEVFEL BİN HÂRİS 

 Ashâb-ı Kirâmın meşhûr kumandanlarından: NU'MÂN BİN MUKARRİN 

 Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî: OSMAN BİN MAZ'ÛN 

 Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî: OSMAN BİN TALHÂ 

 Peygamber Efendimizin hatîblerinden: SÂBİT BİN KAYS 

 Ensârın en hayırlılarından: SA'D BİN MU'ÂZ 

 Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî: SA'D BİN REBİ 

 Hz. Ömer'e benzeyen vâli: SAİD BİN ÂMİR 

 Kur'ân-ı Kerîmi en iyi okuyanlardan: SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE 

 Ashâb-ı Kirâmın okçularından: SEHL BİN HANİF 
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 Medîne'de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA'D 

 Piyâdelerin en hayırlısı: SELEME BİN EKVÂ 

 Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî: SELEME BİN HİŞÂM 

 Ehl-i Beytten sayılan İranlı sahâbî: SELMÂN-I FÂRİSİ 

 Rasûlullahın hizmetçisi: SEVBÂN 

 Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî: SÜHEYB-İ RUMİ 

 Yemâme kabîlesi reisi: SÜMÂME BİN ÜSÂL 

 Işık Saçan Sahâbî: TUFEYL BİN AMR 

 Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî: UBÂDE BİN SÂMİT 
 Ashâb-ı Suffadan: UKBE BİN ÂMİR 

 Kırâati ile meşhûr sahâbî: ÜBEYY BİN KÂ'B 

 Rasûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden: ÜSÂME BİN ZEYD 

 Ashâb-ı Kirâmın sancaktarlarından: ÜSEYD BİN HUDAYR 

 Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî: VELÎD BİN VELÎD 

 

**Medîneli ilk Müslümanlardan: ABDULLAH BİN ATİK  

Peygamberimizin müezzinlerinden: ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM  

Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî: ABBAS BİN UBÂDE 

Müminlerin annelerinden: CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS  

Peygamberimizin azatlı kölelerinden: EBU RAFİ 

Peygamberimizin süt kardeşi: EBU SÜFYAN BİN HÂRİS 

Hz. Ali’nin annesi: FÂTİMA BİNTİ ESED  

Mekkeli sahabilerden: HACCAC BİN ILAT 

Peygamberimizin ilk hanımı: HADİCE-TÜL KÜBRA  

Peygamberimizin hanımlarından: HAFSA BİNTİ ÖMER 

Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî: HÂLİD BİN VELİD 

Peygamberimizin sütannesi: HALİME HATUN 

Peygamber Efendimizin halasının kızı: HAMNE BİNTİ CAHŞ  

Meşhur kadın şair sahabilerden: HANSA HATUN 

Peygamber Efendimizin şairlerinden: HASSAN BİN SABİT 

Peygamber Efendimizin elçilerinden: HÂTİB BİN EBİ BELTEA  

Peygamberimizin hanımlarından: Hz. AİŞE-İ SIDDIKA  
Peygamberimizin en sevgili kerimesi: Hz. FÂTIMA 

Cennet gençlerinin efendisi: Hz. HASAN 

Cennet gençlerinin seyyidi: Hz. HÜSEYİN 

Peygamberimizin hanımlarından: Hz. REYHANE  

Cennetle müjdelenenlerden: HZ. SAİD BİN ZEYD  

Meşhur İslâm kumandanlarından: İKRİME BİN EBİ CEHİL 

Meleklerle konuşan Sahâbî: İMRÂN BİN HUSAYN 

Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî: KÂ’B BİN ZÜHEYR 

Ashab-ı Kiramın okçularından: KATADE BİN NU’MAN 

Peygamberimizin hanımlarından: MEYMUNE BİNTİ HÂRİS  

Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî: MUĞİRE-T EBNİ ŞU’BE  

Ashab-ı Kiramın elçilerinden: RİBİ BİN ÂMİR 

Ensârın sancaktarlarından: SA’D BİN UBÂDE  

Peygamberimizin halası: SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB 

Peygamberimizin hanımlarından: SAFİYYE BİNTİ HUYEY  

Ailece müslüman olan sahabilerden: SEDDAD BİN EVS 

Peygamberimizin hanımlarından: SEVDE BİNTİ ZEM'A 

Ashâb-ı Kirâmın süvârilerinden:  SÜRÂKA BİN MÂLİK 

Hz. Ali'nin abisi: UKAYL BİN EBİ TÂLİB  

Peygamberimizin dadısı: ÜMM-İ EYMEN 

Peygamberimizin hanımlarından: ÜMM-İ HABİBE 
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Hz. Ali’nin kızkardeşi: ÜMM-İ HÂNİ  

Hala Sultan olarak tanınan kadın sahabi:  ÜMM-İ HİRAM 

Hz. Ebu Bekir'in hanımı: ÜMM-İ RUMAN 

Devsli muhacir hanım sahabîlerden: ÜMM-İ ŞERİK  

Ashabın kadın kahramanlarından: ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN 

Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabî: VAHŞİ  

 Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî: ZEYD BİN DESİNNE 

İlk îman eden köle: ZEYD BİN HÂRİSE 

En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî: ZEYD BİN SÂBİT 

Peygamberimizin hanımlarından: ZEYNEB BİNTİ CAHŞ 

           *  İslamın yayılmasında kadın sahabilerinin de büyük katkısı olmuştur. 

            Sahabelerin faziletleri anlatılmakta bitmeyecek kadar çok ve barizdir. 

           ** Peygamberimiz buyurdu ki, (Benden sonra, halîfelik otuz senedir). 

        Feth sûresinde,Cenâb-ı Hak meâlen buyuruyor ki, (Ağaç altında sana bî'at eden, 

[yâni emirlerini kayıdsız şartsız yapmaya söz veren]müminlerden Allahü teâlâ 

râzıdır.)
78

 ki, bunlar Sahâbe-i Kiram idi (ve onlara Sekîne, [yâni Tumânînet, kalblerine 

kuvvet] veriyor ve sana olan sevgilerini, Sıdk ve ihlâsı biliyor ve onları yakın bir feth ve 

zafer ile sevaplandıracağını müjdeliyor.) Hudeybiye anlaşmasında, Sidre yâhut Sümre 

ağacının altında yapılan söz vermeye işarettir. Görülüyor ki, Sahâbeden herbirinin rıza-

i ilâhîye mazhar olduğu ve kalblerinin temiz ve hâlis olduğu ve sekînenin inzâli ve Feth-i 

karîb ile sevaplandırılacaklarını bildirmesi, mertebe ve şânlarının büyüklüğüne açık bir 

şâhittir.  

              Fetih sûresinin diğer âyet-i kerimesinde, (Sana bî'at edenler) yâni seninle gazâ 

ve cihâdda bulunup, dîn-i islâmın neşrinde, kullarıma nasihat vermekte ve doğru yolu 

göstermekte berâber olacaklarını ahd ve vaat edenler, (Allah celle şânühû ile mübâye'a, 

[yâni vaat,alışveriş] etmiş olurlar) buyurdu.  

               Diğer âyet-i kerimede meâlen, (Onlar Allahü Teâlâyı severler. Allahü Teâlâ da 

onları sever) buyurdu. Görülüyor ki, Sahâbe-i Kiramın hepsi Allahü Teâlânın 

muhabbetine ve mahbûbiyyetine mazhar olmuştur.  

               Tevbe sûresinde meâlen, (Mekke-i Mükerreme ahâlîsinden olup, Muhâcirîn 

denilen Sahâbe-i Kiram ile, Medîne-i Münevvere ahâlîsi olan Ensârdan ve onlara iyilikte 

tâbi olanlardan, Allahü Teâlâ râzıdır. Onlar da Allahü Teâlâdan râzıdırlar) buyuruyor. 

Hz. Muaviye Mekke-i Mükerremenin Sahâbe-i Kiramın eşrâfından, büyüklerindendir. 

 

         **Muhacir ve Ensar karşılaştırması: 

 

        **Ensar…ve Muhacir 

         “Muhacir ve Ensar'dan İslâm'a ilk önce girenlerin başta gelenleri ve iyi amellerle 

onların ardınca gidenler var ya, işte Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'dan razı 

oldular ve onlara, altlarında ırmaklar akan cennetler hazırladı ki, içlerinde ebedi 

kalacaklar. İşte büyük ve muhteşem kurtuluş budur.”
79

 

          “Andolsun ki, Allah, yine peygambere ve en zor gününde ona uyan Muhacirler'le 

Ensar'a, içlerinden bir kısmının kalbleri az kalsın kayacak gibi olmuşken, tevbe nasip 

etti de lutfedip tevbelerini kabul buyurdu. Çünkü O, gerçekten çok şefkatli, çok 

bağışlayıcıdır.”
80

 

           “Ve onlardan önce o yurda yerleşen imana sarılanlar kendilerine göç edip 

gelenleri severler ve onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. 

Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi, onları öz canlarına tercih ederler. Kim nefsinin 

cimriliğinden korunursa, işte onlar umduklarına erenlerdir."
81

 

**- Hz. Peygamber “Benî Hâşim ve Ensara buğzetmek küfürdür. Araplara 

buğzetmek nifaktır” buyurdu.  

**- Hz. Peygamber “Benden sonra bir kavim gelecektir. Onlardan birisi beni 

görmek için, aile efradını ve bütün malını feda etmeğe can atacaktır” dedi. 
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**- Hz. Peygamber “Bu ümmetin meselesi yağmurun durumuna benzer. 

Bilinmez, yağmurun evveli mi daha hayırlıdır sonu mu?” buyurdu.  

**Sahabiler Rasulullaha candan bağlı idiler.Nitekim;Rasulullah tarafından köle 

olarak alınıp serbest bırakılarak,memleketi yemene gidip kendi yanında bırakılma 

tercihinde,peygamberimizin yanında kalmayı kabul ederek,Rasullahın yanında kalan 

Hz.Sevban; Rasullaha çok sadık ve candan bağlı idi. 

Hz. Sevbân, “Peygamberimizin ismini, yalnız başına söylemeyi günâh kabûl 

ederim” derdi.  

            O derece bir bağlılık eseri gösterirdi. 

          **Muhacir 

            “Peygamber, müminlere kendi nefislerinden önce gelir. O'nun hanımları da 

onların analarıdır. Akraba da Allah'ın kitabında birbirlerine, diğer müminlerden ve 

muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir maruf (uygun bir vasiyet) 

yapmanız müstesnâdır. Bu, kitapta yazılıdır.”
82

 

          **Bir gün, Resûlullah onun evinde uyumuştu. Gülerek uyandı. Yâ Rasûlallah! 

Niçin güldünüz dedikte, (Yâ Ümm-i Harâm! Ümmetimden bir kısmını, gemilere binip, 

kâfirlerle gazâya giderler gördüm!) buyurdu. Ümm-i Harâm (Yâ Rasûlallah! Duâ et, 

ben de onlardan olayım!) dedi. Peygamberimiz, (Yâ Rabbî! Bunu da onlardan eyle!) 

diye duâ buyurdu. Hz. Muaviye zamanında Ümm-i Harâm, zevci ile gemilere binip, 

Kıbrısa gitti. Kıbrısta attan düşüp şehit oldu. 

        **Abdullah bin Zübeyrin, babası Zübeyr bin Avvâmdan işiterek bildirdiği hadis-i 

şerifte, (Herhangi bir memlekette vefât eden ashâbımdan biri, kıyâmette, mahşer yerine 

giderlerken, o memleketin müslümanlarına önder olur ve onların önlerini aydınlatır) 

buyurdu. 

       **Kudüs şehrinin birinci fatihi Hz. Ömer, ikinci fatihi Hz. Muaviye idi. Hz. 

Muaviye islâm memleketlerini, Afrikada, Tunusa, Asyada Buhârâya ve Yemenden 

İstanbula kadar genişletip, bu geniş memleketlere hâkim oldu. Heybetli, nûrlu, yakışıklı, 

güzel huylu, sevimli, işlerinde isâbetli, şânlı, şerefli bir devlet başkanı idi. Temiz ve yeni, 

şık giyinir, seçme atlara biner, saltanat sürerdi. Fakat Ashâb-ı Kirâmdan olduğu için, 

Rasûlullahın sohbeti bereketi ile, islâmiyetten ayrılmaktan muhâfaza olunmuş idi. 

          **Ebû Süfyân bin Harp Tâif gazâsında çok kahramanlık etti. Bir gözü kör oldu. 

Rasûlullah buyurdu ki, (Yâ Ebâ Süfyân! Hangisini istersin? Eğer dilersen, duâ edeyim, 

gözün yerine gelsin. Eğer dilersen Allahü Teâlâ, Cennette sana bir göz versin) buyurdu. 

Ebû Süfyân: Yâ Rasûlallah! Cennette göz verilmesini isterim dedi ve avucunda duran 

gözünü yere attı. Ebû Süfyân Hazretleri Yermük gazâsında da, çok kahramanlık etti. 

İkinci gözü de çıktı. Orada şehit oldu. 

         **Sahabenin hayatına bakıldığında akıllar istifa etmekte,ihata edememektedir. 

         **İmâm-ı Süyûtînin (Tarih-ul-Hulefâ) kitabında diyor ki: Ehl-i sünnet âlimleri, söz 

birliği ile bildirmiştir ki,Ashâb-ı Kirâmın en üstünleri, Rasûlullahın dört halîfesidir. 

Bunlardan sonra en üstünleri, Aşere-i Mübeşşereden, yâni Cennet ile müjdelenmiş olan 

on kişiden geri kalan altısı ile Hz. Hasan ve Hz. Hüseyindir. Bunlardan sonra en 

üstünleri bu oniki kişiden başka, Bedir gazâsında bulunan üçyüzonüç (313) Sahâbîdir. 

Bunlardan sonra üstün olan, Uhud gazâsında bulunan yediyüz (700) kahramandır. 

Bunlardan sonra üstün olan hicretin altıncı senesinde, ağaç altında Resûlullaha, (Ölmek 

var, dönmek yok) diye söz veren bindörtyüz (1400) kişidir. Bu sözleşmeye (Bî'at-ı 

Rıdvân) denir. 

         **Mekkenin iri yarı güreşçilerinden Rukane,ağacın yürümesini görmesine rağmen 

iman etmemiş ve peygamberimiz onunla güreşe tutularak yenilmesi sonucu Rasulullahın 

büyüklüğünü ve peygamberliğini kabul etmiştir. 

 

GÜL, MUHAMMEDİN KOKUSUNA GIPTA EDER 

KOKUMU O'NUN TERİNDEN ALDIM DER 
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TERLERSE GÜLLER OLURDU HER TERİ 

HOŞ DERLERDİ TERİNDEN GÜLLERİ 

 

MÜRAAT-İ EDEP ŞARTIYLA GİR NABİ, BU DERGAHA 

METAF-İ KUDSİYANDIR, BÜSEGÂH-I ENBİYADIR BU. -Nabi- 

 

      **-Sana emrolunan şeyi açıkla,baş ağrıtırcasına anlat, müşriklere aldırma.”
83

 

       Her zorluğa ve tehlikeye rağmen sürekli tebliğde bulunmuştur Rasulullah.Öyleki 

Ebu Cehilin yanına yüz kere tebliğ etmek üzere gittiği ifade edilmektedir. 

       **Hem Süheyl ibni Amr daha imana gelmeden esir olmuş. Hazret-i Ömer Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma demiş ki: "İzin ver, ben bunun dişlerini çekeceğim. 

Çünkü o fesahatiyle küffâr-ı Kureyş'i harbimize teşvik ediyordu." Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş ki:"Yâ Ömer! Gün gelir, bu adam seni 

sevindirecek bir duruma gelir."
84

diye, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın vefatı 

hengâmında olan dehşet-engiz ve sabır-sûz hadisede, Hazret-i Ebu Bekri's-Sıddık nasıl 

ki Medine-i Münevverede kemâl-i metanetle herkese teselli verip mühim bir hutbe ile 

Sahabeleri teskin etmiş; aynen onun gibi, şu Süheyl, o hengâmda, Mekke-i 

Mükerremede, aynı Ebu Bekri's-Sıddık gibi Sahabeye teskin ve teselli verip, malûm 

fesahatiyle Ebu Bekri's-Sıddık'ın aynı hutbesinin meâlinde bir nutuk söylemiş. Hattâ iki 

hutbenin kelimeleri birbirine benzer. 

         **Hem Sürâka'ya ferman etmiş ki:"Kisrânın iki bileziğini giyeceksin." Hazret-i 

Ömer zamanında Kisrâ mahvedildi; ziynetleri ve şahane bilezikleri geldi, Hazret-i Ömer 

Sürâka'ya giydirdi. Dedi:"Bu iki bileziği Kisrâ'dan alıp Sürâka'ya giydiren Allah'a 

hamd olsun."
85

  

         İhbar-ı Nebevîyi tasdik ettirdi. 

         **Hem, nakl-i sahih ile, gazve-i Bedir'de, Hazret-i Abbas Sahabelerin eline esir 

düştüğü vakitte, fidye-i necat istenilmiş. O da demiş: "Param yok." Hazret-i Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş ki: "Zevcen Ümmü Fadl yanında bu kadar 

parayı filân yere bırakmışsın." 

         Hazret-i Abbas tasdik edip, "İkimizden başka kimsenin bilmediği bir sır idi." O 

vakit kemâl-i imanı kazanıp İslâm olmuş. 

          **Bir menba-ı garaip olan gazve-i kübrâ-yı Bedir'de, Ukkâşe ibni'l-Muhassını'l-

Esedî'nin müşriklerle döğüşürken kılıcı kırıldı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 

ona, kılıca mukabil, kalınca bir değnek verdi. Dedi: "Bununla harb et." Birden, değnek, 

biiznillâh, uzun, beyaz bir kılıç oldu. Onunla harb etti. Hayatı miktarınca, tâ Yemâme 

harbinde şehid oluncaya kadar boynunda taşıdı. Şu hadise kat'îdir. Çünkü Ukkâşe 

bütün hayatında onunla iftihar etmiş ve o kılıç "el-avn" namıyla meşhur olmuş. İşte, 

Hazret-i Ukkâşe'nin iftiharı ve kılıcın "avn" namıyla, kılıçların fevkinde iştiharı, şu 

hadisenin iki hüccetidir. 

         **Başta Neseî olarak, erbab-ı siyer, Osman ibni Huneyf'ten haber veriyorlar ki: 

Osman diyor ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına bir âmâ geldi, dedi: 

"Benim gözlerimin açılması için dua et." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona 

ferman etti:"Şimdi git, abdest al. Sonra iki rekât namaz kıl ve de ki: 'Allah'ım! Hâcetimi 

sana arz ediyor ve nebiyy-i rahmet olan Peygamberin Muhammed ile Sana teveccüh 

ediyorum. Yâ Muhammed! Gözümden perdeyi kaldırması için senin Rabbine seninle 

teveccüh ediyorum. Allahım, onu bana şefaatçi kıl.'O gitti, öyle yaptı, geldi. Gözü 

açılmış, güzel görüyormuş, gördük. 

        **Büyük bir imam olan İbni Veheb haber veriyor ki: 

Gazve-i Bedir'in on dört şehidinden birisi olan Muavviz ibni Afra' Ebu Cehil ile 

döğüşürken, Ebu Cehl-i lâin, o kahramanın bir elini kesmiş. O da öteki eliyle elini tutup 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm onun elini yine yerine yapıştırdı, tükürüğünü ona sürdü. Birden şifa buldu, 

yine harbe gitti, şehid oluncaya kadar harb etti.  
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             Gerçekten onlar seçkin,seçilmiş,farklı ve yeryüzünün yürüyen birer 

yıldızlarıydılar. 

              Ancak o zamanda yaşayıpta bunlardan gafil olup inad edenler için büyük bir 

hasret vardır. 
       “Ve  o gün zalim ısırır elini.”
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      Kafir. Yani Ukbe b. Ebi Muayt iman etmiş sonra da Übey b. Halef’in rızası için 
tekrar imanından dönmüştü.  

      Elini Hasret ve nedametle ısırır.  
           İbni Abbas bu ayet hakkında şöyle dedi. Zalim olandan kasıt Ukbe b. Ebu 
Muayt'tır.Şöyle der: (Keşke Resulle beraber yol tutsaydım. Yazık bana keşke filanı dost 
edinmeseydim) Yani Ümeyye b. Halef. -Taberani: 19/8- Onun rivayetinde Ata el-
Horasani vardır. Bu ise doğruluğa çok dikkat eden biridir. İbni Cüreyc te sikadır. Fakat 
Müdelles ve mürsel hadisleri çok rivayet eden biridir. 
               O sahabiler Rasulullaha tam ve gönülden bağlı idiler.Tıpkı miraç olayında 

Kureyş Peygamberimizin miracını inkâr edip,Hz.Ebubekiri de kandırmak için ona 

söylediklerinde o:-Bunu Rasulullah mı söylüyor?-deyip onlarda –evet,onun yanından 

geliyoruz.-dediklerinde onlara cevaben:-Eğer o söylüyorsa haktır.-diyerek susturucu 

cevab vermiştir. 

               **Peygamber Efendimiz, 1400 kadar Ashâbı ile hac niyetiyle Medîne’den yola 

çıkmıştı. Hz. Hâtib bin Beltea da bunlar arasındaydı. Bunu haber alan Mekkeli 

müşrikler, onları Mekke’ye sokmamaya karar verdiler.  

              Elçi olarak gönderilen Hz. Osman’dan bir haber gelmeyince, buradaki 

mü’minler canlarını fedâ ederek Resûlullahı koruyacaklarına söz vermişlerdi. “Bîat-i 

Rıdvan” adı verilen bu hâdiseyi, Allahü Teâlâ Kur’ân-ı Kerîmde, Fetih sûresi 18. -

Lakad radıyallahu anil mü’minine- âyet-i kerîmesinde haber vererek, onlardan râzı 

olduğunu bildirmiştir. Bu âyet-i kerîmede meâlen buyuruldu ki:   

               “Ağaç altında sana bîat eden, emirlerini kayıtsız şartsız yapmaya söz veren 

müminlerden Allahü Teâlâ râzıdır ve onlara sekîne [kalblerine kuvvet] veriyor ve sana 

olan sevgilerini, Sıdk ve ihlâsı biliyor ve onları yakın bir feth ve zafer ile 

sevâblandıracağını müjdeliyor.”   

               Câbir bin Abdullah’ın bildirdiği hadis-i şerifte de Resûlullah Efendimiz 

buyurdu ki:   

              “Ağaç altında benimle sözleşenlerden hiçbiri Cehenneme girmez!”   

            **Mevlana Şibli Numani-nin eseri. –Son peygamber Hz.Muhammed-Asrı 

saadet:“îbn Sa'd'ın Tabakât'ı, îbn Seken'in Kitâbu's-Sahabe''si, Abdullah b. Ali b. Câ-

rûd'un Kitab'ı, Ukaylî'nin ashab hakkındaki eseri, îbn Ebî Hatim er-Râzî'nin eseriyle 

Kitâbu'l-Ezrak, Kitâbu'd-Dûlâbî, Kitâbu'l-Beğavî, Tabakât-ı îbn Mâ'kûla, Usdu'l-Ğâbe, 

el-İstîâb, el-îsâbe fi ahvâli's-sahabe gibi eserler sadece bu 13.000 büyük insanın hayatı 

hakkında yazılmıştır.” 

-“Büyük bilgin Belâzurî'nin açıkça belirttiğine göre, Hz. Peygamber Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem peygamber olarak geldiğinde Kureyş'te 17 kişi okuma yazma bili-

yordu. Bunlar, Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Osman, Hz. Ebu Übeyde, Talha, Zeyd, Ebu 

Huzeyfe, Ebu Süfyân, Şifâ bin. Abdullah vd. idiler. 

*Onlar Rasulullah ve ona aid bir şey için bile hayatlarını feda etmekten 

çekinmediler. 

Muhriz bin Nadle…Rasulullahın develerinin bulunduğu meraya giren Uyeyne 

bin Hısn komutasındaki 40 kişilik müşriklerin kaçırdığı develeri,Rasulullahın izniyle 

almaya gidenlerden biriydi.Müşriklerin gizlendiklerini bilen Seleme bin Ekva’nın 

uyarmalarına aldırmayan Muhriz:”Allah’a ve Âhiret gününe inanıyor,cennet ve 

cehennemin hak olduğunu biliyorsan benimle şehadet arasına girme,şehid olmamı 

engelleme!”diyerek saldırmış ve Abdurrahman bin Uyeyne el-Fezari tarafından şehid 

edilmiştir. 
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      **Sahabeler ile ilgili olarak çok çarpıcı ifade ve tesbitlerde bulunan ve onların en 

belirgin özellikleri olan Doğruluğu nazara veren Bediüzzaman Hazretleri şu izahlarda 

bulunmuştur: 

 “İşte bu hakikatı bilmeyen insafsız insanlar derler ki: "Âhiretin tafsilatını ders 

alan müteyakkız kalbli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri, niçin bin sene 

hakikattan uzak olarak fikirleri düşmüş gibi, istikbal-i dünyevîde bin dörtyüz sene 

sonra gelecek bir hakikatı asırlarında karîb zannetmişler? 

 Elcevab: Çünki Sahabeler, feyz-i sohbet-i nübüvvetten herkesten ziyade dâr-ı 

âhireti düşünerek, dünyanın fenasını bilerek, kıyametin ibham-ı vaktindeki hikmet-i 

İlahiyeyi anlayarak ecel-i şahsî gibi dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır bir 

vaziyet alarak, âhiretlerine ciddî çalışmışlar. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

"Kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz" tekrar etmesi, şu hikmetten ileri gelmiş bir irşad-ı 

Nebevîdir. Yoksa vuku-u muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki, hakikattan 

uzak olsun. İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır. İşte Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bu 

nevi sözleri hikmet-i ibhamdan ileri geliyor.”
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 Kur’an,sahabelerin”…tesis-i İslâmiyette ve tedvin-i Şeriatta sahabelerin cüz'î 

hâdiselerini dahi nazar-ı ehemmiyete almasında; hem küllî düsturların bulunması, hem 

umumî olan İslâmiyetin ve Şeriatın tesisinde o cüz'î hâdiseler, çekirdekler hükmünde 

çok ehemmiyetli meyveleri verdikleri cihetinde de bir nevi i'cazını gösterir.”
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 Onlar islamiyetin ağaç halini almasında birer çekirdek mesabesinde olmuşlardır. 
 

 “Eğer desen: "Sahabeler de insandırlar, hatadan, hilaftan hâlî olmazlar. 

Halbuki içtihadatın ve ahkâm-ı şeriatın medarı, sahabelerin adaleti ve sıdkıdır ki, hattâ 

ümmet "Sahabeler umumen âdildirler, doğru söylerler" diye ittifak etmişler. 

 Elcevab: Evet sahabeler ekseriyet-i mutlaka itibariyle hakka âşık, sıdka müştak, 

adalete hahişgerdirler. Çünki yalanın ve kizbin çirkinliği, bütün çirkinliğiyle ve sıdkın 

ve doğruluğun güzelliği, bütün güzelliğiyle o asırda öyle bir tarzda gösterilmiş ki, 

ortalarındaki mesafe Arş'tan Ferş'e kadar açılmış. Esfel-i safilîndeki Müseylime-i 

Kezzab'ın derekesinden, a'lâ-yı illiyyînde olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın derece-i sıdkı kadar bir ayrılık görülmüştür. Evet Müseylime'yi esfel-i 

safilîne düşüren kizb olduğu gibi, Muhammed-ül Emin Aleyhissalâtü Vesselâm'ı a'lâ-yı 

illiyyîne çıkaran sıdktır ve doğruluktur.”
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 “Hissiyat-ı ulviyeyi taşıyan ve mehasin-i ahlâkiyeye perestiş eden ve Şems-i 

Nübüvvetin ziya-i sohbetiyle nurlanan sahabeler…”
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 “Yâ Resulallah, nasıl olur ki Ashab-ı Kehfin köpeği; Senin Ashabınla beraber 

Cennete girsin? O Cennette, ben Cehennemde-revâ mıdır bu? O Kehf Ashabının köpeği, 

ben senin Ashabının... “(Mevlana Cami) 

 

 “Sual ediyorsunuz: Bazı rivayetlerde vardır ki; "Bid'aların revacı hengâmında 

ehl-i iman ve takvadan bir kısım suleha, sahabe derecesinde veya daha ziyade efdal 

olabilir" diye rivayetler vardır. Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatleri nedir? 

 Elcevab: Enbiyadan sonra nev'-i beşerin en efdali sahabe olduğu, Ehl-i Sünnet 

ve Cemaatın icmaı bir hüccet-i katıadır ki, o rivayetlerin sahih kısmı, fazilet-i cüz'iye 

hakkındadır. Çünki cüz'î fazilette ve hususî bir kemalde, mercuh racihe tereccuh 

edebilir. Yoksa Sure-i Feth'in âhirinde sitayişkârane tavsifat-ı Rabbaniyeye mazhar ve 

Tevrat ve İncil ve Kur'anın medh ü senasına mazhar olan sahabelere, fazilet-i külliye 

nokta-i nazarında yetişilemez.”
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 Sahabeyi farklı ve üstün kılan,onların Rasulullahın sohbetine mazhar olmaları, 

hakikata onun eşliğinde ulaşıp yükselmeleridir. 
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 Allah ile Rasulullah arasındaki sohbet ne kadar yüksek ise,Rasulullah ile de 

sahabeleri arasındaki sohbette o kdar yüksek ve kıymettardır. 

 “Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zât, 

senelerle seyr ü sülûke mukabil, hakikatın envârına mazhar olur. Çünki sohbette 

insibağ ve in'ikas vardır. Malûmdur ki: İn'ikas ve tebaiyetle, o Nur-u A'zam-ı 

Nübüvvetle beraber en azîm bir mertebeye çıkabilir. Nasılki, bir sultanın hizmetkârı ve 

onun tebaiyeti ile öyle bir mevkiye çıkar ki, bir şah çıkamaz. İşte şu sırdandır ki, en 

büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hattâ Celaleddin-i Süyutî gibi, uyanık 

iken çok defa sohbet-i Nebeviyeye mazhar olan veliler, Resul-i Ekrem (A.S.M.) ile 

yakazaten görüşseler ve şu âlemde sohbetine müşerref olsalar, yine sahabeye 

yetişemiyorlar. Çünki Sahabelerin sohbeti, Nübüvvet-i Ahmediye (A.S.M.) nuruyla, yani 

Nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise, vefat-ı Nebevîden sonra Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı görmeleri, velayet-i Ahmediye (A.S.M.) nuruyla 

sohbettir. Demek Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın onların nazarlarına temessül 

ve tezahür etmesi, velayet-i Ahmediye (A.S.M.) cihetindedir; nübüvvet itibariyle değil. 

Madem öyledir; nübüvvet derecesi, velayet derecesinden ne kadar yüksek ise, o iki 

sohbet de o derece tefavüt etmek lâzım gelir. Sohbet-i Nebeviye ne derece bir iksir-i 

nurani olduğu bununla anlaşılır ki: Bir bedevi adam, kızını sağ olarak defnedecek 

derecede bir kasavet-i vahşiyanede bulunduğu halde, gelip bir saat sohbet-i Nebeviyeye 

müşerref olur, daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkat-i rahîmaneyi 

kesbederdi. Hem cahil, vahşi bir adam, bir gün sohbet-i Nebeviyeye mazhar olur; sonra 

Çin ve Hind gibi memleketlere giderdi, o mütemeddin kavimlere muallim-i hakaik ve 

rehber-i kemalât olurdu.”
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 “Bir zaman kalbime geldi, niçin Muhyiddin-i Arabî gibi hârika zâtlar sahabelere 

yetişemiyorlar? Sonra namaz içinde “sübhane rabbiyel a’la” derken, şu kelimenin 

manası inkişaf etti. Tam mânâsıyla değil, fakat bir parça hakikati göründü. Kalben 

dedim: "Keşke birtek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten 

daha iyiydi." Namazdan sonra anladım ki, o hatıra ve o hal, Sahâbelerin ibadetteki 

derecelerine yetişilmediğine bir irşaddır. 

Evet Kur'an-ı Hakîm'in envârıyla hasıl olan o inkılab-ı azîm-i içtimaîde, ezdad 

birbirinden çıkıp ayrılırken; şerler bütün tevabiiyle, zulümatıyla ve teferruatıyla ve 

hayır ve kemalât bütün envârıyla ve netaiciyle karşı karşıya gelip, bir vaziyette ve 

müheyyic bir zamanda, her zikir ve tesbih, bütün manasının tabakatını turfanda ve 

taravetli ve taze ve genç bir surette ifade ettiği gibi; o inkılab-ı azîmin tarrakası altında 

olan insanların bütün hissiyatını, letaif-i maneviyesini uyandırmış; hattâ vehim ve hayal 

ve sır gibi duygular hüşyar ve müteyakkız bir surette o zikir, o tesbihlerdeki müteaddid 

manaları kendi zevklerine göre alır, emer. İşte şu hikmete binaen bütün hissiyatları 

uyanık ve letaifleri hüşyar olan sahabeler, envâr-ı imaniye ve tesbihiyeyi câmi' olan 

kelimat-ı mübarekeyi dedikleri vakit, kelimenin bütün manasıyla söyler ve bütün 

letaifiyle hisse alırlardı. Halbuki o infilâk ve inkılabdan sonra, gitgide letaif uykuya ve 

havas o hakaik noktasında gaflete düşüp, o kelimat-ı mübareke, meyveler gibi gitgide, 

ülfet perdesiyle letafetini ve taravetini kaybeder. Âdeta sathîlik havasıyla kuruyor gibi, 

az bir yaşlık kalıyor ki; kuvvetli, tefekkürî bir ameliyatla, ancak evvelki hali iade 

edilebilir. İşte bundandır ki, kırk dakikada bir sahabenin kazandığı fazilete ve makama, 

kırk günde, hattâ kırk senede başkası ancak yetişebilir.”
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 Kur’an-Rasulullah-Sahabe aynı asırda ve aynı asansörde olarak 

seyretmektedirler.Sahabe onların makamını onlarla beraber aynı platformda bulunarak 

seyredip anlamakta,gezip görmektedir. 

“İçtihadda yani istinbat-ı ahkâmda, yani Cenab-ı Hakk'ın marziyatını 

kelâmından anlamakta, sahabelere yetişilmez. Çünki o zamandaki o büyük inkılab-ı 

İlahî, marziyat-ı Rabbaniyeyi ve ahkâm-ı İlahiyeyi anlamak üzere dönerdi. Bütün 



 58 

ezhan, istinbat-ı ahkâma müteveccih idi. Bütün kalbler, "Rabbimizin bizden istediği 

nedir!" diye merak ederdi. Ahval-i zaman, bu hali işmam ve ihsas edecek bir tarzda 

cereyan ediyordu. Muhaverat, bu manaları tazammun ederek vuku buluyordu. 

İşte bunun için herşey ve her hal ve muhavereler ve sohbetler ve hikâyeler, bütün 

o manaları bir derece ders verecek bir tarzda cereyan ettiğinden; sahabenin istidadını 

tekmil ve fikirlerini tenvir ettiğinden; içtihad ve istinbatta istidadı kibrit derecesinde 

nurlanmaya hazır olduğundan; bir günde veya bir ayda kazandığı mertebe-i istinbat ve 

içtihadı, o sahabenin derece-i zekâvetinde ve istidadında olan bir adam, şu zamanda on 

senede, belki yüz senede kazanmayacaktır. Çünki şimdi saadet-i ebediyeye bedel, 

saadet-i dünyeviye medar-ı nazardır. Beşerin nazar-ı dikkati, başka maksadlara 

müteveccihtir. Tevekkülsüzlük içinde derd-i maişet, ruha sersemlik ve felsefe-i tabiiye ve 

maddiye akla körlük verdiğinden; beşerin muhit-i içtimaîsi, o şahsın zihnine ve 

istidadına, içtihad hususunda kuvvet vermediği gibi, teşettüt veriyor, dağıtıyor. 

Yirmiyedinci Söz'ün içtihad bahsinde, Süfyan İbn-i Uyeyne ile onun zekâveti 

derecesinde birinin müvazenesinde isbat etmişiz ki; Süfyan'ın on senede kazandığını, 

öteki yüz senede kazanamıyor.”
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 “Sahabelerin kurbiyet-i İlahiye noktasındaki makamlarına velayet ayağıyla 

yetişilmez. Çünki Cenab-ı Hak bize akrebdir ve herşeyden daha ziyade yakındır. Biz ise, 

ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi: 

Akrebiyetin inkişafıyladır ki, nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve 

sohbeti cihetiyle sahabeler o sırra mazhardırlar. İkinci suret: Bu'diyetimiz noktasında 

kat'-ı meratib edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır ki, ekser seyr ü sülûk-ü 

velayet ona göre ve seyr-i enfüsî ve seyr-i âfâkî bu suretle cereyan ediyor. İşte birinci 

suret sırf vehbîdir, kesbî değil, incizabdır, cezb-i Rahmanîdir ve mahbubiyettir. Yol 

kısadır, fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok hâlistir ve gölgesizdir. Diğeri; kesbîdir, 

uzundur, gölgelidir. Acaib hârikaları çok ise de; kıymetçe kurbiyetçe evvelkisine 

yetişemez. Meselâ: Nasılki dünkü güne, bugün yetişmek için iki yol var. Birincisi: 

Zamanın cereyanına tabi olmayarak, bir kuvvet-i kudsiye ile; fevk-az zaman çıkıp, dünü 

bugün gibi hazır görmektir. İkincisi: Bir sene kat'-ı mesafe edip, dönüp dolaşıp, düne 

gelmektir; fakat, yine dünü elde tutamıyor, onu bırakıp gidiyor. Öyle de, zahirden 

hakikata geçmek iki suretledir. Biri: Doğrudan doğruya hakikatın incizabına kapılıp, 

tarîkat berzahına girmeden, hakikatı ayn-ı zahir içinde bulmaktır. İkincisi: Çok 

meratibden seyr-ü sülûk suretiyle geçmektir. Ehl-i velayet, çendan fena-i nefse muvaffak 

olurlar, nefs-i emmareyi öldürürler. Yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünki sahabelerin 

nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden; nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesîre ile, 

ubudiyetin enva'ına ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardırlar. Fena-i 

nefisten sonra, ubudiyet-i evliya besatet peyda eder.”
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 “Fazilet-i a'mal ve sevab-ı ef'al ve fazilet-i uhreviye cihetinde sahabelere 

yetişilmez. Çünki nasıl bir asker bazı şerait dâhilinde, mühim ve mahuf bir mevkide, bir 

saat nöbette, bir sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir ve bir dakikada bir kurşunu 

yemekle, en ekall kırk günde ancak kazanılacak velayet derecesi gibi bir makama 

çıkıyor. Öyle de, sahabelerin tesis-i İslâmiyette ve neşr-i ahkâm-ı Kur'aniyede hizmetleri 

ve İslâmiyet için bütün dünyaya ilân-ı harb etmeleri o kadar yüksektir ki, bir 

dakikasına başkaları bir senede yetişemez. Hattâ denilebilir ki; bütün dakikaları, -o 

hizmet-i kudsiyede- o şehid olan neferin dakikası gibidir. Bütün saatleri, müdhiş bir 

makamda bir saat nöbet tutan fedakâr bir neferin nöbeti gibidir ki; amel az, ücreti çok, 

kıymeti yüksektir. Evet sahabeler madem İslâmiyetin tesisinde ve envâr-ı Kur'aniyenin 

neşrinde, saff-ı evvel teşkil ediyorlar.” Es-sebebü ke'l-fâil sırrınca, bütün ümmetin 

hasenatından onlara hisse çıkar. Ümmetin 

( Allahım, Efendimiz 

Muhammed'e ve âl ve Ashabına rahmet et.)demesiyle; sahabelerin, bütün ümmetin 
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hasenatından hissedarlıklarını gösteriyor. Hem nasılki bir ağacın kökündeki küçük bir 

meziyet; ağacın dallarında büyük bir suret alır, büyük bir daldan daha büyüktür. Hem 

nasılki mebde'de küçük bir irtifa; gittikçe bir yekûn teşkil eder. Hem nasılki nokta-i 

merkeziyeye yakın bir iğne ucu kadar bir ziyadelik; daire-i muhitada, bazan bir metre 

kadar ziyadeye mukabil geliyor. Aynen şu dört misal gibi; sahabeler, İslâmiyetin şecere-

i nuraniyesinin köklerinden, esaslarından oldukları, hem bina-yı İslâmiyetin hutut-u 

nuraniyesinin mebde'inde, hem cemaat-ı İslâmiyenin imamlarından ve adedlerinin 

evvellerinde, hem Şems-i Nübüvvet ve Sirac-ı Hakikat'ın merkezine yakın 

olduklarından; az amelleri çoktur, küçük hizmetleri büyüktür. onlara yetişmek için, 

hakikî sahabe olmak lâzım geliyor.”
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 “Sual: Deniliyor ki: Sahabeler Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı gördüler, 

sonra iman ettiler. Biz ise görmeden iman ettik. Öyle ise, imanımız daha kavîdir. Hem, 

kuvvet-i imanımıza delalet eden rivayet var? 

 Elcevab: Sahabeler o zamanda, efkâr-ı âmme-i âlem hakaik-i İslâmiyeye muarız 

ve muhalif iken; -sahabeler- yalnız suret-i insaniyede Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ı görüp, bazan mu'cizesiz olarak, öyle bir iman getirmişler ki; bütün efkâr-ı 

âmme-i âlem, onların imanlarını sarsmıyordu. Şübhe değil, bazısına vesvese de 

vermezdi. Sizler iseniz kendi imanınızı, sahabelerin imanlarıyla müvazene ediyorsunuz. 

Bütün efkâr-ı âmme-i İslâmiye, imanınıza kuvvet ve sened olduğu halde; Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın şecere-i tûbâ-i nübüvvetinin çekirdeği olan beşeriyeti ve 

suret-i cismaniyesini değil, belki umum envâr-ı İslâmiye ve hakaik-i Kur'aniye ile 

nurani muhteşem şahs-ı manevîsini bin mu'cizat ile muhat olarak akıl gözüyle 

gördüğünüz halde, bir Avrupa feylesofunun sözüyle vesveseye ve şübheye düşen 

imanınız nerede? Bütün âlem-i küfrün ve Nasara ve Yehud'un ve feylesofların 

hücumlarına karşı sarsılmayan sahabelerin imanları nerede? Hem, sahabelerin kuvvet-i 

imanlarını gösteren ve imanlarının tereşşuhatı olan şiddet-i takvaları ve kemal-i 

salahatları nerede? Ey müddei! Senin şiddet-i za'fından, feraizi tamamıyla senden 

göstermeyen sönük imanın nerede? Amma hadîste vârid olan ki, "Âhirzamanda beni 

görmeyen ve iman getiren, daha ziyade makbuldür" mealindeki rivayet, hususî fazilete 

dairdir. Has bazı eşhas hakkındadır. Bahsimiz ise, fazilet-i külliye ve ekseriyet 

itibariyledir.”
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 “İkinci Sual: Diyorlar ki: Ehl-i velayet ve ashab-ı kemalât, dünyayı terketmişler. 

Hattâ hadîste var ki: "Dünya muhabbeti bütün hataların başıdır." Halbuki sahabeler 

dünyaya pek çok girmişler; terk-i dünya değil, belki bir kısım sahabe, o zamanın ehl-i 

medeniyetinden daha ileri gitmişler. Nasıl oluyor ki, böyle sahabelerin en ednasına, en 

büyük bir veli kadar kıymeti var, diyorsunuz? 

 Elcevab: Otuzikinci Söz'ün İkinci ve Üçüncü Mevkıflarında gayet kat'î isbat 

edilmiştir ki: Dünyanın âhirete bakan yüzüyle, esma-i İlahiyeye mukabil olan yüzünü 

sevmek; sebeb-i noksaniyet değil, belki medar-ı kemaldir ve o iki yüzde ne kadar ileri 

gitse, daha ziyade ibadet ve marifetullahta ileri gider. Sahabelerin dünyası ise, işte o iki 

yüzdedir. Dünyayı âhiret mezraası görüp, ekip biçmişler. Mevcudatı, esma-i İlahiyenin 

âyinesi görüp, müştakane temaşa edip bakmışlar. Fena-i dünya ise, fâni yüzüdür ki, 

insanın hevesatına bakar.”
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 “Dördüncü Sual: Sahabelere karşı iddia-yı rüchan nereden çıkıyor? Kim 

çıkarıyor? Şu zamanda, bu mes'eleyi medar-ı bahsetmek nedendir? Hem müçtehidîn-i 

izama karşı müsavat dava etmek neden ileri geliyor? 

Elcevap: Şu meseleyi söyleyen iki kısımdır. 
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Bir kısmı, sâfi ehl-i diyanet ve ehl-i ilimdir ki, bazı ehâdisi görmüşler; şu 

zamanda ehl-i takvâ ve salâhati teşvik ve tergib için öyle mebhaslar açıyorlar. Bu kısma 

karşı sözümüz yok. Zaten onlar azdırlar; çabuk da intibaha gelirler. 

Diğer kısım ise, gayet müthiş, mağrur insanlardır ki, mezhepsizliklerini, 

müçtehidîn-i izâma müsâvat dâvâsı altında neşretmek istiyorlar ve dinsizliklerini, 

Sahâbeye karşı müsâvat dâvâsı altında icra etmek istiyorlar. Çünkü, evvelen, o ehl-i 

dalâlet, sefâhete girmiş, sefâhete tiryaki olmuş. Sefâhete mâni olan tekâlif-i şer'iyeyi 

yapamıyor. Kendine bir bahane bulmak için der ki: 

"Şu mesâil, içtihadiyedirler. O mesâilde mezhepler birbirine muhalif gidiyor. 

Hem onlar da bizim gibi insandırlar; hata edebilirler. Öyleyse biz de onlar gibi içtihad 

ederiz, istediğimiz gibi ibadetimizi yaparız. Onlara tâbi olmaya ne mecburiyetimiz 

var?" 

İşte, bu bedbahtlar, bu desise-i şeytaniye ile başlarını mezâhibin zincirinden 

çıkarıyorlar. Bunların şu dâvâları ne kadar çürük, ne kadar esassız olduğu Yirmi 

Yedinci Sözde kat'î bir surette gösterildiğinden, ona havale ederiz. 

Saniyen: O kısım ehl-i dalâlet baktılar ki, müçtehidînlerle iş bitmiyor. Onların 

omuzlarındaki, yalnız nazariyât-ı diniyedir. Halbuki, bu kısım ehl-i dalâlet, zaruriyât-ı 

diniyeyi terk ve tağyir etmek istiyorlar. "Onlardan daha iyiyiz" deseler, meseleleri 

tamam olmuyor. Çünkü, müçtehidîn, nazariyâta ve kat'î olmayan teferruâta 

karışabilirler. Halbuki, bu mezhepsiz ehl-i dalâlet, zaruriyât-ı diniyede dahi fikirlerini 

karıştırmak ve kabil-i tebdil olmayan mesâili tebdil etmek ve kat'î erkân-ı İslâmiyeye 

karşı gelmek istediklerinden, elbette, zaruriyât-ı diniyenin hameleleri ve direkleri olan 

Sahâbelere ilişecekler. 

Heyhat! Değil bunlar gibi insan suretindeki hayvanlar, belki hakikî insanlar ve 

hakikî insanların en kâmilleri olan evliyanın büyükleri, Sahâbenin küçüklerine karşı 

müsâvat dâvâsını kazanamadıkları, gayet kat'î bir surette Yirmi Yedinci Sözde ispat 

edilmiştir.”
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“Sahabelerin muharebesinde kıyl ü kâl etme. Çünki hem katil ve hem maktul 

ikisi de ehl-i Cennet'tirler.”
100

  

 “ Cadde-i Kübra, elbette velayet-i kübra sahibleri olan sahabe ve asfiya ve tâbiîn 

ve eimme-i Ehl-i Beyt ve eimme-i müçtehidînin caddesidir ki, doğrudan doğruya 

Kur'anın birinci tabaka şakirdleridir.”
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 “Eğer denilse: "Mübarek İslâmiyet ve nuranî Asr-ı Saadetin başına gelen o 

dehşetli, kanlı fitnenin hikmeti ve veçh-i rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra lâyık 

değildiler." 

Elcevap:“Nasılki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i nebatatın, 

tohumların, ağaçların istidadlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; herbiri kendine mahsus 

çiçek açar; fıtrî birer vazife başına geçer. Öyle de: Sahabe ve Tâbiînin başına gelen fitne 

dahi, çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidadları tahrik edip kamçıladı; 

"İslâmiyet tehlikededir, yangın var!" diye her taifeyi korkuttu, İslâmiyetin hıfzına 

koşturdu. Herbiri, kendi istidadına göre câmia-i İslâmiyetin kesretli ve muhtelif 

vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemâl-i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin 

muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaik-ı îmâniyenin 

muhafazasına, bir kısmı Kur'ân'ın muhafazasına çalıştı, ve hâkezâ, herbir taife bir 

hizmete girdi. Vezâif-i İslâmiyette hummâlı bir surette sa'y ettiler. Muhtelif renklerde 

çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan âlem-i İslâmiyetin aktârına, o fırtına ile tohumlar 

atıldı, yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat, maatteessüf, o güller ve gülistan içinde, ehl-i 

bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. 

Güya dest-i kudret, celâlle o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i 

himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anilmerkeziyye 

ile, pek çok münevver müçtehidleri ve nuranî muhaddisleri, kudsî hafızları, asfiyaları, 

aktabları âlem-i İslâmın aktârına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehl-i 
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İslâmı heyecana getirip, Kur'ân'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı.”
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           “Sahabeler, Kur'anın ve âyetlerin hıfzından sonra en ziyade, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ef'al ve akvalinin muhafazasına, bahusus ahkâma ve 

mu'cizata dair ahvaline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat 

ettiklerini, tarih ve siyer şehadet ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma ait en 

küçük bir hareketi, bir sîreti, bir hali ihmal etmemişler. Ve etmediklerini ve 

kaydettiklerini, kütüb-ü ehâdisiye şehadet ediyor.”
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“Bidayet-i İslâmdaki sahabeler, dîk-ı maişete maruzdular.”
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 “İkinci Sualiniz: Sahabe-i Kiram Hazeratına Radıyallahü Anh denildiğine 

binaen, başkalara da bu manada söylemek muvafık mıdır? 

Elcevap: Evet, denilir. Çünkü Resul-i Ekremin bir şiârı olan aleyhissalâtü 

Vesselâm kelâmı gibi Radıyallahü Anh terkibi, Sahabeye mahsus bir şiar değil, belki 

Sahabe gibi veraset-i nübüvvet denilen velayet-i kübrada bulunan ve makam-ı rızaya 

yetişen Eimme-i Erbaa, Şah-ı Geylanî, İmam-ı Rabbanî, İmam-ı Gazalî gibi zâtlara 

denilmeli. Fakat örf-ü ülemada Sahabeye, Radıyallahü Anh; Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîne, 

Rahimehullah; onlardan sonrakilere, Gaferehullah; ve Evliyaya, Kuddise Sırruhu 

denilir.”
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 “Evet Tevrat'ta -Ondokuzuncu Mektub'da beyan edildiği gibi- âhirzamanda 

gelecek Peygamber'in Sahabeleri hakkında Tevrat'ta bu fıkra var: "Kudsîlerin 

bayrakları beraberlerindedir." Yani Onun Sahabeleri ehl-i taat ve ibadet ve ehl-i 

salahat ve velayettirler ki, o vasıfları "kudsîler" yani "mukaddes" tabiriyle ifade 

etmiştir.”
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Evet İncil'de, âhirzamanda gelecek Peygamber'in (A.S.M.) vasfında…Hazret-i 

İsa (A.S.) gibi kılınçsız değil, belki sahib-üs seyf bir peygamber gelecek, cihada memur 

olacak ve onun sahabeleri dahi, kılınçlı ve cihada memur olacaklardır. O kadîb-i hadîd 

sahibi, reis-i âlem olacak.”
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 “Bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte, hayat-ı içtimaiyeden ve efkâr-ı 

siyasiyeden hâlî ve kitabsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir 

zamanda en medenî ve malûmatlı ve hayat-ı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan 

milletlere ve hükûmetlere üstad ve rehber ve diplomat ve hâkim-i âdil olarak, şarktan 

garba kadar cihanpesendane idare eden ve "Sahabe" namıyla dünyada namdar olan 

cemaat-ı meşhurenin ittifakla can ve mallarını, peder ve aşiretlerini feda ettiren bir 

kuvvetli imanla tasdikleridir.”
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HZ   EBUBEKİR 
            Hz.Ebubekir ilk teklifte Müslüman olmuş ilklerdendi ve onun eliyle önde gelen 

kişilerde Müslüman olmuşlardı. 

            Hiçbir şey onun Müslüman olmasında daha fazla olarak,Rasulullahı 

sevindirmemişti. 

          Her şeyde ilk o olmuştur. 

          Köleleri satın alıp azad eden kişi…Allahın kulunu azad edeni,Allah atik olarak 

cehennemden azad etmez mi? 

          Onun hakkında 15 âyet inmiş ve 26 hadis mevcuttur. 

          Küçüklüğünden beri Mekkede farklı yaşardı. 

          Hz.Ebubekir Şam’da iken Peygamberimizin peygamberliğinin rüyasını görmüştü. 

İslamiyet teklif edildiğinde Rasulullaha delilini sormuş,oda gördüğü rüyanın delil 

olduğunu bildirmiş ve Müslüman olmuştu. 
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          Hayatında Rasulullaha hep delilsiz tam bir teslimiyetle bağlanmıştır. 

          O her zaman Rasulullahın ayrılmaz dostu olmuştur. 

          Hz. Ebû Bekir, yeni Müslüman olmasının aşk ve şevkiyle, Mescid-i Harâma 

vardığında, dayanamayıp, müşrikler tarafına dönerek seslendi: 

           - Bütün kâinâtın yaratıcısı olan Allahü Teâlâyı bırakıp, niçin gidip, bu âciz 

putlara tapıyor, onlara yüz sürüyorsunuz. Gelin, Allaha ve O’nun Resûlü Muhammed 

Aleyhisselâma îmân edin! 

           Bunun üzerine müşrikler, hep birlikte üzerine yürüdüler. Kendisini çok fecî 

şekilde dövdüler. Kabîlesinden gelen ba’zı kimseler, kendisini baygın bir hâlde evine 

götürdüler. 

          Hz. Ebû Bekir, uzun bir süre kendisine gelemedi. Ayılması için yapılan bütün 

gayretlerden bir netîce alınamıyordu. Artık, ümitsiz bir şekilde başında beklemeye 

başladılar. Nihâyet akşam üstü biraz kendine gelir gibi oldu. Gözünü açar açmaz, 

ağzından çıkan ilk kelâm şu oldu:  

         - Rasûlullah, ne yapıyor, O ne hâldedir? O’na birşey oldu mu? 

         Annesi Ümmül Hayr sevinç içinde dedi ki:  

         - Yavrum, bir şey arzû eder misin, yiyip içmek ister misin? 

         - Anneciğim, ben Rasûlullaha birşey oldu mu diye soruyorum. O’nun hakkında 

bana bilgi getirmediğin takdîrde, ne bir lokma yerim, ne de birşey içerim. 

         - Evlâdım, vallahi, O’nun hakkında bir bilgim yok. Onun için sana cevap 

veremiyorum. Sen biraz ye, kendine gel. Sonra O’nun durumunu öğrenirsin. 

         - Hayır anne!.. Sen Ümm-i Cemil’e git ve de ki: Oğlum Ebû Bekir, senden 

Resûlullahı soruyor. Acaba ne hâldedir? 

          Peygamberimiz bu dört sahabeyi sevmeyi,kendisini sevmekle eş tutmuştur.Onu 

sevmeyi de Allah kendisini sevmekle eş tutmuştur. 

          **Onu övücü bir çok hadise rastlarız.Onunla ilgili bir çok menkıbe 

zikredilmektedir.  

           “Hadîs-i şerîflerde,”Ebû Bekrin îmânı, ümmetimin îmânı ile tartılsa, Ebû Bekrin 

îmânı fazla gelir”buyuruldu. Çünki, fenâda, benzeri yok idi.  

           “Yürüyen ölü görmek isterseniz, Ebû Kuhâfenin oğlunu görünüz!) buyuruldu.” 

           “Peygamberimiz “Sallallahü Aleyhi ve Sellem””Eğer halîl [dost] edinseydim, Ebû 

Bekri Halîl edinirdim” ve “Benden sonra Peygamber gelseydi, Ömer elbet Peygamber   

olurdu)  ve (Alî bendendir. Ben de ondanım)buyurdu. 

           “Peygamberimiz “Sallallahü Aleyhi ve Sellem”,”Allahü Teâlâya hamd olsun ki, 

beni, Ebû Bekir ile ve Ömer ile kuvvetlendirdi.”buyurdu. 

          Bir hadîs-i şerîfde, (Ebû Bekir ve Ömer, benim kulağım ve gözüm gibidirler.” 

buyuruldu. Fadl-ı küllî böyle olur. 

          “Resûlullah “Sallallahü Aleyhi ve Sellem” Hazret-i Alîyi övdüğü gibi, Ashâb-ı 

Kirâmdan çoğunu da senâ buyurmuşdur. 

        Şeyheyn için,”Benden sonra Ebû Bekre ve Ömere itâ’at ediniz!” ve”Cennetdeki 

adamların en üstünü, Ebû Bekir ve Ömerdir.” hadîsi şerîfleri meşhûrdur. “Ömerin 

geçdiği yoldan şeytân kaçar.”hadîs-i şerîfi ve gömlek rü’yâsını ve süt rü’yâsını 

söyliyerek, ilim ve din ile ta’bîr buyurması,Hazret-i Ömeri müjdelemişdir.   

        Ubeyy bin Kâ’b için de,”Kur’ân-ı Kerîmi en iyi okuyanınız Ubeyy bin Kâ’bdır.” 

buyuruldu.”İbni Ümm-i Abdin râzı olduğu kimseden ben de râzıyım.” ve “Halâli ve 

harâmı ençok bileniniz Mu’âzdır!”ve “Her ümmetin emîni vardı. Bu ümmetin emîni 

Ebû Ubeydedir.” ve “Her Peygamberin havârîsi vardır. Benim havârim Zübeyrdir.” ve 

“İlmin dörtde birini Âişeden öğreniniz!” hadîs-i şerîfleri, çeşitli Sahâbîleri bir 

üstünlükle övmekdedir. İnsâf ile düşünülürse, bu üstünlükleri içinde, en üstün olanı, 

itâ’at olunmak ve Cennet adamlarının en üstünü olmakdır. Hazret-i Alî de, bunu 

bildirerek, “Benim size vezîr [ya’nî müşâvir] olmam, size emîr olmamdan dahâ iyidir.” 

buyurmuşdur. 

           Âlimlerin ilimleri ondan geldiği gibi, Şeyheynden de gelmekdedir. 
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           Din âlimleri, kırâat, fıkıh, hadîs, tefsîr, üsûl, tasavvuf, kelâm ve lisan âlimleridir. 

Kırâat âlimlerinden yedisi meşhûrdur. Bunların hepsinin ilmi, Hazret-i Osmânın 

yazdırdığı Kur’ân-ı Kerîmden alınmışdır.” 

           **”Resûlullahın sâdık dostu ve sır arkadaşı ve her işinde müsteşârı idi.”Allahü 

Teâlâ, beni dört vezîr ile kuvvetlendirdi. İkisi melekdir. İsimleri Cebrâîl ve Mikâildir. 

İkisi de insandır. İsimleri Ebû Bekir ve Ömerdir.” 

          **Onun için Allah:”Mağaradaki iki kişinin ikincisi.”
109

buyurdu. 

          “Hatîb-i Bağdâdînin “Rahime-hullahü Teâlâ” bildirdiği ve Münâvîde yazılı hadîs-i 

şerîfde, ”Kıyâmet günü, insanların hepsi hesâb olunur. Yalnız Ebû Bekir olunmaz.” 

buyuruldu. 

         ”İyi huylar üçyüzaltmış tânedir. Allahü Teâlâ dilerse, bir kuluna bu huylardan 

birini verir. Bu huyundan dolayı, onu Cennete sokar.”buyuruldukda,Hazret-i Ebû 

Bekir,”Yâ Resûlallah! O huylardan birisi bende var mıdır?”dedikde,”Evet,sende  o 

huyların hepsi vardır.”buyuruldu.” 

         **İbn Hibbân, Enes b. Mâlik'ten rivâyet ettiğine göre, Rasûlullah, "Ümmetimin en 

merhametlisi Ebû Bekir, en şiddetlisi Ömer, en hayalısı Osman en helâl ve haramı bileni 

Muaz b. Cebel, ferâizi en iyi bilen Zeyd b. Sâbit, en düzgün Kur'ân okuyanı Übeyy b. 

Ka'b, en emîni Ebû Ubeyde'dir" buyurmuştur. 

          **Hz. Ebubekir ile Ebu’d-Derdâ’nın Gösterdikleri Sabır. 

          - Bazı sahabiler Ebubekir’in huzuruna geldiler, hastalığı sebebiyle onu ziyaret 

ettiler.  

          “Ey Allah Rasûlü’nün Halifesi! Sana bir doktor çağıralım. Sana baksın, seni 

kontrol etsin!” dediler. Ebubekir: 

“Doktor bana baktı” deyince, onlar;  

“Peki sana ne dedi?” diye sordular. Ebubekir;  

“Bana ‘Ben istediğimi eksiksiz yaparım’ dedi” cevabını verdi. 

          **- Ebu’d-Derdâ hastalandı. Arkadaşları onu ziyaret ederek;  

“Ey Eba’d-Derdâ! Şikâyetin nedir?” dediler. Ebu’d-Derdâ;  

“Ben günahlarımdan şikâyet ediyorum” dedi. Onlar;  

“Senin canın ne ister?” deyince, Ebu’d-Derdâ;  

“Cennet ister” dedi. Onlar;  

“Sana doktor çağırmayalım mı?” deyince;  

“Beni yatağa düşüren zaten doktordur” dedi.  

           **Hz.Ebubekir eve giderken annesi içeriye girmemesini,Müslüman olup 

yıkanmakta olduğunu söylüyordu.Evinde hiç put bulundurmamıştır. Azaptan azad 

edilmiş mânâsına "atik";denmiş,sıddık doğru,çok doğru..ve hiç içki içmemiş.. 

           -Rasulullahı tekzib ederlerken,miracını doğrulayan. 

           -Hicrette arkadaşı.. 

         **Dört halife maddi olarakta birbirleriyle akraba olmuşlardı.Dost dostuyla 

beraberdi. 

         -İlk halife..mürtedlerle mücadele etti.Rasulullahın vefatında halkı teskin 

etti.Kur’anı ilk Mushaf haline getiren.. 

         -Dostundan fazla yaşamadı..ölümde de beraberdiler.63 yaşında vefat etti. 

         -Mescide açılan tüm kapıları kapatırken,onunkini açık bırakmıştır. 

         -Yumuşak mizaçlı idi… 

 

        **Hz.Ebubekir Kur'an-da Maiyyetlik ile tavsif edilmiştir.
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 Fil vak'asından iki yıl 

bir kaç ay sonra dünyaya gelmiş,peygamberimizdne 2-3 yaş küçüktür.Evinde hiç put 

bulundurmamış,Hanif kişi idi. 

       **"Hz.Ebubekirin Peygamberimizin vefatıyla yaptığı konuşma."Hicrî onbirinci 

yılda hastalanan Rasûlullah (s.a.s.) 13 Rebiyülevvel Pazartesi günü (8 Haziran 632) vefât 

etti. Onun vefâtını duyan müslümanlar büyük bir üzüntüye kapıldılar ve ilk anda ne 

yapmaları gerektiğine karar veremediler. Ama o da bir ölümlüydü. Hz. Ömer, onun Hz. 
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Musa gibi Rabbi ile buluşmaya gittiğini, O'nun için "öldü" diyen olursa ellerini 

keseceğini söylüyordu. Ebû Bekir, Rasûlullah'ın iyi olduğu bir sırada ondan izin alarak 

kızının yanına gitmişti. Vefât haberini duyar duymaz hemen geldi, Rasûlullah'ı alnından 

öptü ve "Babam ve anam sana fedâ olsun ya Rasûlullah. Ölümünde de yaşamındaki 

kadar güzelsin. Senin ölümünle peygamberlik son bulmuştur. Şânın ve şerefin o kadar 

büyük ki, üzerinde ağlamaktan münezzehsin. Yâ Muhammed, Rabbinin katında bizi 

unutma; hatırında olalım ..." dedi. Sonra dışarı çıkıp Ömer'i susturdu ve; "Ey insanlar, 

Allah birdir, O'ndan başka ilâh yoktur, Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Allah 

apaçık hakikattir. Muhammed'e kulluk eden varsa, bilsin ki o ölmüştür. Allah'a kulluk 

edenlere gelince, şüphesiz Allah diri, bâkî ve ebedîdir. Size Allah'ın şu buyruğunu 

hatırlatırım: "Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de peygamberler gelip 

geçmiştir. Simdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde geriye mi 

döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geriye dönerse Allah'a hiçbir ziyan veremez. Allah 

şükredenleri mükâfatlandıracaktır"
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 Allah'ın kitabı ve Rasûlullah'ın sünnetine sarılan 

doğruyu bulur, o ikisinin arasını ayıran sapıtır. Şeytan, peygamberimizin ölümü ile sizi 

aldatmasın, dininizden saptırmasın. Şeytanın size ulaşmasına fırsat vermeyiniz"
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               **"Hz. Ebû Bekir "Rasûlullah'ın Halifesi" seçildikten sonra Mescid'de yaptığı 

konuşmada, "Sizin en hayırlınız değilim, ama başınıza geçtim; görevimi hakkıyle 

yaparsam bana yardım ediniz, yanılırsam doğru yolu gösteriniz; ben Allah ve Rasûlü'ne 

itaat ettiğim müddetçe siz de bana itaat ediniz, ben isyan edersem itaatiniz gerekmez..." 

demiştir.
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               **"Mürtedlerle Mücadele, Irak ve Suriye Fütühatı: 

               "Hz. Ebû Bekir Rasûlullah'ın halifesi olduktan sonra, onun vefâtıyla 

Arabistan'da Mekke ve Medine dışındaki bölgelerde görülen dinden dönme 

hareketlerine, yalancı peygamberlere, "namaz kılarız, ama zekât vermeyiz" diyenlere 

karşı savaş açtı. Esvedu'l-Ansi, Müseylimetü'l-Kezzâb, Secah, Tuleyha gibi yalancı 

peygamberlerle yapılan savaşlarla bu zararlı unsurlar yok edilmiş, isyan bastırılmış, 

zekât yeniden toplanmaya ve Beytü'l-Mâle konulup dağıtılmaya başlanmıştır. 

Rasûlullah'ın hazırladığı, ancak vefâtı sebebiyle bekleyen Üsâme ordusunu Ürdün'e 

yollayan Ebû Bekir, Bahreyn, Umman, Yemen, Mühre isyanlarını bastırmıştır. İçte 

isyancılarla mücâdele edilirken, dışta da iki büyük imparatorluğun, İran ve Bizans'ın 

ordularıyla karşılaşılmıştır. Hîre, Ecnâdin ve Enbâr, savaşlarla İslâm diyarına katılmış, 

Irak fethedilmiş, Suriye'nin de önemli kentleri ele geçirilmiştir. Yermük savaşı devam 

ederken Hz. Ebû Bekir vefât etmiştir. Onun ordusuna verdiği öğütlerde şu ibareler 

vardır: "Kadın, çocuk ve yaşlılara dokunmayın, yemiş veren ağaçları kesmeyin, ma'mur 

bir yeri tahrip etmeyin, haddi aşmayın, korkmayın." Gerçekten İslâm ordusu fethettiği 

yerlerde kimseye zulmetmemiş, adaletiyle düşmanların takdirini kazanmış, müslüman 

olmayıp da cizye vererek İslâm'ın himayesine giren milletler huzur ve emniyet içinde 

yaşamışlardır. 

               **"Hilâfeti iki sene üç ay gibi çok kısa bir müddet sürmesine rağmen Hz. Ebû 

Bekir zamanında İslâm devleti büyük bir gelişme göstermiştir. Hz. Ebû Bekir Hicrî 13. 

yılda Cemâziyelâhir ayının başında hicretten sonra Medine'de yakalandığı hastalığının 

ortaya çıkması üzerine yatağa düşünce yerine Ömer'in namaz kıldırmasını istedi. 

Ashâbla istişâre ederek Hz. Ömer'i halifeliğe uygun gördüğünü söyledi.  

               Hz. Ebu Bekir iki sene, üç ay, sekiz gün halifelik yaptı. 

              **"Hz. Ömer (r.a), Fil Olayından on üç sene sonra Mekke'de doğmuştur. 

Kendisinden nakledilen bir rivayete göre o, Büyük Ficar savaşından dört yıl sonra 

dünyaya gelmiştir.
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               **"O, ilk olarak askerlerin kayıtlarının tutulduğu ve fey ve ganimet gelirlerinin 

dağıtımının kaydedildiği "divan" teşkilatını kurdu. 

            **"Hz. Ömer, yargı (kaza) işlerini bir düzene koymak için valilerden ayrı ve 

bağımsız çalışan kadılar tayin eden ilk kimsedir.  
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            **Onun zamanında İran,Kudüs,Mısır,Suriye,Horasan, Azerbeycan,Ermenistan, 

Bizans gibi taraflara yapılan bir çok seferler olmuştur.İlk dışa açılış onunla başlar. 

            **"Devletin temel görevlerinden birisi ilmin insanlara ulaştırılmasıdır. Hz. 

Ömer, fethedilen bölgelerde okullar açmış, buralara müderrisler tayin etmiş ve Kur'an-ı 

Kerim'i okumak ve onunla amel edebilmek için gerekli olan eğitimin verilmesini 

sağlama yolunda gayret sarfetmiştir. İslâm'ın, müslüman olan insanlara öğretilmesi ve 

tebliğ çalışmalarının yürütülmesi için sahabîlerden ve diğer âlimlerden istifade etmiş ve 

onları değişik bölgelerde görevlendirmiştir. Kur'an, Hadis ve Fıkıh öğretimi ile uğraşan 

bu âlimlere büyük meblağlar tutan maaşlar bağlamıştır. Hz. Ömer, devletin her 

tarafında camiler inşa ettirmişti. Onun zamanında dört bin tane cami yapılmış olduğu 

rivayet edilmektedir.
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            **Rivâyet olunur ki, Hazret-i Resûl-i Ekremin amcası Ebû Tâlib hakkında bu 

âyet-i kerîme nâzil oldu. (Şübhesiz ki sen istediğin kimseyi hidâyete kavuşduramazsın. 

Ve lâkin, Allahü Teâlâ dilediğini hidâyete kavuşturur.) Ebû Bekr-i Sıddîk “Radıyallahü 

Anh” o mahalde hâzır idi. Cebrâîlden o da işitip, o bir zemân, kendinden geçti. Sâlibî 

şöyle demişdir: Hazret-i Cebrâîlden vahyi, Ebû Bekr-i Sıddîkdan “Radıyallahü Anh” 

gayri kimse işitmemişdir. 

             *Onunla ilgili anlatılan Menkıbelerde: 

             **Hazret-i Ebû Bekir ile Ebüd Derdâ “Radıyallahü Teâlâ Anhümâ”, ikisi 

berâber giderken, bir dar yola geldiler. Ebüd Derdâ önde, Ebû Bekir arkada, o darlıkda 

yürürken, o sırada, Sultân-ı Enbiyâ “Sallallahü Aleyhi ve Sellem” karşıdan, parlak bir 

ay gibi, göründü. Hazret-i Ebüdderdâ, Hazret-i Ebû Bekrin önüne geçmiş görünce 

Hazret-i Fahr-i Kâinât huzûrsuz olup, Ebüd-Derdâya hitâb eylediler ki, yâ Ebüd-Derdâ! 

Niçin Ebû Bekrin önünce yürürsün. Bilmez misin ki, Ebû Bekir senden evveldir. Senden 

büyük olan kimsenin önünde gitmek edebi terk değil midir. Hazret-i Ebüd-Derdâ 

hatâsını anlayıp, tevbe ve istigfâr eyledi. Şimdi ey mü’minler! Hazret-i Ebüd-Derdâ gibi 

bir zât, bir ân Hazret-i Ebû Bekrin önüne geçince, Hazret-i Resûl-i Ekrem huzûrsuz 

oldu. Fikredin, ya’nî düşünün. Ayrı i’tikâd üzere olanlardan Allahü Teâlâ korusun! 

(menakıbı dört büyük halife) 

 

            **Hazret-i Fahr-i Âlem “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” bir gün mescid-i 

şerîfinde, Eshâb-ı Güzîn arasında, oturuyordu. Hazret-i Cebrâîl Aleyhisselâm geldi. 

Sultân-ı Enbiyâ Hazretlerine buyurdular ki, Ebû Bekrin bir sâat ibâdeti yetmiş yıllık 

ibâdet yerini tutar. Hazret-i Resûl-i Ekrem “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” bunlara 

cevâb vermeyip, Hazret-i Bilâle emr etdi ki var, Ebû Bekri da’vet eyle. Hazret-i Bilâl, 

emri tâat kabûl edip, Ebû Bekrin kapısını çaldı. Dedi ki, Ebû Bekir Hazretlerini Sultân-ı 

kevneyn “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” çağırır. Hemen o sâat Hazret-i Ebû Bekir 

“Radıyallahü Anh” yerinden kalkıp, Server-i Kâinâtın bulunduğu yere gitti. Sultân-ı 

Kâinât karşılayıp, Ebû Bekir Hazretlerini yanına aldı. Sonra süâl eyledi ki, yâ Sıddîk, 

hâlâ ne amel üzerinde idin. Cevâb verdiler ki, yâ Habîballah! Hâtırıma şöyle geldi ki, 

Hak Sübhânehü ve Teâlâ iki ev halk etdi. Birinin adı Cennet ve birinin adı Cehennem. 

Elbette takdîr yerini bulup, ikisini de dolduracakdır. Birini yaramaz kulları ile, birini 

sâlih kulları ile. Yâ Resûlallah! Dedim ki, yâ Rabbî! Bu za’îf kulunun bedenini 

büyültüp, Cehenneme koy ki, benim bedenim ile Cehennem dolsun. Senin emrin yerini 

bulsun. Bütün âlem, Cehennem korkusundan halâs olsun. Ondan sonra Eshâb-ı Güzîn 

Hazret-i Ebû Bekrin böyle düâsına ve yüksek himmetlerine hayrân olup, cümlesi hayır 

düâ etdiler “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecma’în”. 

 

                   **Nevfel “Radıyallahü Anh” derler bir yiğit, iki oğlunu ve hâtununu yanında 

getirip dedi ki, Yâ Rasûlallah “Sallallahü Aleyhi ve Sellem”! Ben düâ edeyim, Siz âmîn 

deyiniz. Böylece düâm kabûl olsun. Hazret-i Server-i Âlem, buyurdular ki, Sen söyle, 

ben âmîn diyeyim. Nevfel “Radıyallahü Anh” el kaldırıp, dedi ki: Yâ Rabbel âlemîn! 

Nevfel kuluna şehâdet müyesser eyle. Bu iki oğlunu yetîm eyle. Vâlidelerini dul eyle. 
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Ondan sonra varıp, silâhını kuşanıp, atına binip, düşmâna karşı çıkdı. Birçok kimseyi 

öldürüp, sonunda atını düşürdüler. Sonra kendini şehîd etdiler. Zübeyr bin Avvâm 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” der ki, ben gelip Fahr-i Kâinât Hazretlerine Nevfelin 

şehâdetini bildirdim. Dedim ki, Allahü Teâlâ gazânı Nevfel ile mübârek etsin. Nevfel 

şehîd olup, kana bulanıp, yatar. Hazret-i Resûl-i Ekrem ve Nebiyyi Muhteremin 

mubârek gözleri yaş ile doldu. Sonra oradaki Ashâb-ı Kirâm ile berâber geldiler. Sa’d 

bin Ebî Vakkas ok atıp, müşrikleri Nevfelin yanından dağıtdı. Resûlullah Hazretleri 

gelip, başını dizi üzerine alıp, buyurdu ki: Allahü Teâlâ sana rahmet etsin; yâ Nevfel! 

Şübhe yokdur ki, Hak Sübhânehü ve Teâlâ yarın kıyâmet gününde, nidâ edip, buyurur. 

Sen Arşın altından çıkarsın. Başın sağ elinde olur. Damarlarından kan akar. Kokusu 

miskden güzel kokar. Süâlsiz, hesâbsız Cennete gidersin. Sonra Abdürrahmân bin Avf 

Hazretlerine buyurdular. Örtü getirdiler. Sarıp, defnetdiler. Sonra Resûlullah 

Hazretleri, kalkıp parmaklarının üzerinde yürür idi. Sonra süâl etdiler. O Resûl-i Hüdâ 

“Sallallahü Aleyhi ve Sellem” buyurdular ki; Beni Peygamber gönderen Allahü Teâlâya 

yemîn ederim ki, Nevfel üzerine o kadar melek nâzil oldu ki, meleklerin çokluğundan 

ayağımı basacak yer bulamazdım. Bir melek gelip, kanadını ayağım altına döşedi. Ona 

basdım. Gazâ tamâm olunca; Hazret-i Resûl-i Müctebâ “Sallallahü Aleyhi ve Sellem”, 

hergün varıp, Nevfelin kabrini ziyâret ederdi. 

                  **Zübeyr bin Avvâm “Radıyallahü Teâlâ Anh” rivâyet eder ki, sayısız 

ganîmetler ile; gazâdan döndük. Mensûr, muzaffer olarak, Medîne-i Münevvereye 

yöneldik. Medîneye yaklaşdıkda; Medîne halkı Hazret-i Resûl-i Ekremi karşılamaya 

çıkıp, hâtunlar ve kızlar, def çalar, şiir okur, Hazret-i Serveri medh ve senâ ederler idi. 

Tebessüm edip; Ensârın hâtunları ne iyidir, derler idi. Ansızın Nevfelin hâtunu iki oğlu 

ile gelip, Server-i Kâinât Hazretlerine selâm verip, üzengilerine yüz sürüp, gazânız 

mubârek olsun, dedikden sonra, dedi ki, yâ Resûlallah, Nevfelin hâli ne oldu. Hazret-i 

Fahr-i Âlemin mubârek gözlerinden yaş revân olup, yanında olanlar da ağladılar. 

Zübeyr bin Avvâm, Server-i Kâinâtın “Sallallahü Aleyhi ve Sellem” üzengisi yakınında 

yürürdü. Ona buyurdu ki, yâ Zübeyir! Yürü. Nevfelin haberini hâtununa söylemeye 

kim dayanabilir ki, ben söyliyeyim. Mubârek eli ile ardına işâret edip, geçdi, gitdi. 

Ondan sonra Hazret-i Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” geldi. Ona da hâtun varıp dedi. Yâ 

Betûlün [Hazret-i Fâtımânın] zevci. Nevfel ne oldu. Hazret-i Alî “Radıyallahü Teâlâ 

Anh” ağlayıp, yanındakiler de ağladılar. Ammâr bin Yâsir yanında yürür idi. Ona dedi 

ki; Nevfelin haberini hâtununa nasıl söyliyebilirim. Eli ile ardına işâret etdi; geçdi. 

Ondan sonra Hazret-i Osmân “Radıyallahü Teâlâ Anh” geldi. Hâtun Ona varıp, sordu. 

Hazret-i Osmân ağlayıp, yanında olanlar da ağladılar. O da eliyle işâret edip, geçdi, 

gitdi. Ondan sonra Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” geldi. Hâtun ona da varıp 

sordu. Hazret-i Ömer de cevâb vermeyip, geriye işâret edip, geçdi, gitdi. Ondan sonra 

Ebû Bekr-i Sıddîk “Radıyallahü Teâlâ Anh” geldi. Mû’az bin Cebel “Radıyallahü Teâlâ 

Anh” der ki: Ben Hazret-i Ebû Bekrin, rikâbında [üzengisi karşısında] yürürdüm. Bana 

bakıp, tebessüm ederdi. Zübeyirden gayri geride kimse de kalmamışdı. Çünki, hâtun 

onlara da sordu. O Yâr-i Gârı Mustafâ [ya’nî Resûlün mağara arkadaşı], yüksek 

sırların kaynağı olan Ebû Bekr-i Sıddîk “Radıyallahü Teâlâ Anh” mubârek sakalını 

avucuna alıp, gönlü perîşân olarak, parmağını dişine dokundurup, Hak Sübhânehü ve 

Teâlâ dergâhına teveccüh edip, dedi ki; yâ Rabbî! Bir gönül ki, yıkmakdan Habîbi 

Ekremîn sakındı. Hazret-i Alî, Hazret-i Osmân, Hazret-i Ömer kaçındılar. Ben müşkil 

durumda kaldım. Eğer ifşâ edersem, ya’nî Nevfelin şehâdet haberini verirsem, Habîbine 

muhâlefet etmiş olurum. Eğer geri kaldı, geliyor desem, yalan söylerim. Doğru söylesem 

hâtırı [gönlü] yıkılır. Doğru söylemesem din yıkılır. Gönülden dedi ki, yâ Rabbî! Bana 

da bir söz ilhâm eyle; yâ müşkilimi sen çöz ki, miskînenin gönlü tesellî olsun deyip, 

Hakka bağlanıp, dergâha yüz tutup, (Yâ ALLAH) deyince, o ânda yaydan ok çıkar gibi, 

kılıncı elinde Nevfel sür’atle gelip, Hazret-i Ebû Bekre selâm verdi. (Buyur) yâ Sıddîk, 

beni mi istersin, dedi. Mubârek elini açıp, Alîye “Radıyallahü Anh”, sonra Sahâbe-i 
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Güzîne yetişdi ve selâm verdi. Bunlar bu hâli görüp, dehşet içinde kalıp, atlarından 

düşeyazdılar. 

                   Zübeyr bin Avvâm Hazretleri der ki, Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem” Hazretlerinin âdet-i şerîfleri idi ki, seferden geldikde, mescide varıp, iki rek’at 

namâz kılardı. Sefere gitmiyenler gelip, selâm verip, tebrîk ederlerdi. Yine mescide 

vardı. Otururken kapıda kalabalık oldu. Kalabalığı gördüler. Nevfel içeri girip, selâm 

verdi. Resûl-i Ekrem Hazretleri Nevfeli karşılayıp, selâmını alıp, yerine oturtduktan 

sonra, kendileri de oturdu. Buyurdu ki, Sübhânallah! Bu bir âyetdir ki, Hak Teâlâ 

açıkladı. Acabâ kimin eliyle zâhir oldu; derken, o ânda Hazret-i Cebrâîl Aleyhisselâm 

geldi. Zübeyr bin Avvâm “Radıyallahü Teâlâ Anh” der ki: Gözüm ile gördüm ve 

kulağım ile işitdim. Başında Cebrâîlin imâmesi vardı. Yâ Muhammed! Şükr secdesi eyle 

ki, ümmetinde Allahü Teâlâ, Hazret-i Îsâ Aleyhissalâtü Vesselâm gibi, ölüyü dirilten 

kimse yaratdı. Allahü Teâlâ sana selâm eder. Buyurur ki, benim Habîbim, eğer senin 

mağara arkadaşın Ebû Bekr-i Sıddîkın “Radıyallahü Anh” sakalı avucunda iken, bir 

kerre dahâ (Yâ ALLAH) demiş olaydı, izzim-celâlim hakkı için, bütün şehîdleri, 

diriltirdim. Yâ Muhammed! Ebû Bekir kuluma söyle ki, ben ondan râzıyım. O da 

benden râzımıdır. Onun sözünü doğru çıkarmak için, Nevfeli diriltdim. Zîrâ o câhiliyye 

döneminde yalan söylememişdir. Bunun üzerine, Server-i Âlem, Ebû Bekrin sakalını 

öpüp, Cebrâîl Aleyhissalâtü Vesselâmın verdiği müjde haberini söyleyip, buyurdular ki: 

Yâ Ebâ Bekir! Hakdır ve lâyıkdır ki, Allahü Teâlâ sana ikrâm etmişdir. Şükürler olsun 

o Allahü Teâlâ Hazretlerine ki, ben dünyâdan ayrılmadan evvel, ümmetimde Hazret-i 

Îsâ Aleyhisselâm gibi, Allahü Teâlânın izniyle ölüyü dirilten kimse yaratdı. Ondan sonra 

Ebû Bekr Hazretleri imâmesini çıkarıp, başını açıp, dedi ki: Yâ Resûlallah! Hazretinden 

utanırım. Yoksa imâmemi [sarığımı] Cehennem ateşinin üzerine koyardım. Cehennemin 

ateşini ümmetinin büyük günâh işleyenlerinden men’ ederdim. Ondan sonra Nevfel nice 

yıllar ömür sürdü. Evvelki oğullarından gayri iki oğlu dahâ oldu. Sonra Yemâme 

cenginde şehîd oldu. 

               Sonra, Cebrâil Aleyhisselâm gelip, Peygamber Efendimize şunları söyledi:  

               - Yâ Resûlallah! Hak Teâlânın selâmı var. “Eğer Peygamberin mağara 

arkadaşı Sıddîk, bir kere daha (ALLAH) deseydi, yüceliğim hakkı için, bütün şehîdleri 

diriltirdim. Çünkü, Ebû Bekir, câhiliyye devrinde bile yalan söylememiştir” buyurdu. 

 

             **Yine adı geçen kitâbda [Mesâbîhde] o bâbda, Ebû Hüreyre “Radıyallahü 

Teâlâ Anh” Hazretlerinden, o hadîs-i şerîfin akabinde rivâyet edilmişdir. Resûlullah 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” buyurdular ki: (Bugün sizin içinizde oruclu olan var 

mıdır?) Hazret-i Ebû Bekir cevâb verdiler ki, Ben oruçluyum. Server-i Âlem yine 

buyurdular ki, (Sizden bugün kim cenâze hizmetinde bulundu.) Hazret-i Ebû Bekir 

cevâb verdiler ki, Ben bulundum. Mefhar-ı Mevcûdât yine süâl buyurdular ki, (Sizden 

bugün, bir fakîre kim yiyecek verdi.) Hazret-i Ebû Bekir, cevâb verdiler ki, Ben verdim. 

Yine Seyyid-i veled-i âdem süâl etdiler ki, (Sizden bugün, kim hasta ziyâretine gitdi.) 

Hazret-i Ebû Bekir cevâb verip, Ben gitdim, dedi. Bunun üzerine Resûl-i Rabbil âlemin, 

buyurdular ki, (Bu hasletler bir kimsede bir arada olunca, o kimse Cennete girer.) 

Müslim şerhinde açıklanmışdır ki, Cennete girmekden murâd, hesâbsız ve kötü ameller 

üzerine olan cezâları görmeden Cennete dâhil olmakdır. Aslında sâdece îmân, Allahü 

Teâlânın merhameti ile Cennete girmeğe sebebdir. 

 

                  **Fahr-i Enâm “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Arafat dağında, Kusvâ 

adlı devesine binmiş hâlde dururken, meâl-i şerîfi (Bugün dîninizi ikmâl etdim. Size 

verdiğim ni’metleri tamâmladım. Din olarak size islâm dînini beğendim) olan, Mâide 

sûresi, 3. âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Sahâbe-i Güzîn “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim 

ecma’în” sevindiler. Fekat, Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk ağladı. Dediler ki, yâ Ebâ Bekir! 

Bugün sevinmek günüdür. Bu sevinmek îcâb eden hâle niçin ağlarsın ki, islâm dîni 

kemâl buldu. Allahü Teâlâ mü’minler üzerine ni’metini tamâmladı; sevinmek yeridir, 
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ağlamak yeri değildir. Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk ârif ve gâyet akıllı bir sultân idi. 

Fahr-i Âlem Hazretlerine çok fazla muhabbeti olduğundan, dâimâ ahvâl-i şerîflerine 

dikkatli idi. Ne zamân ki, bu âyet-i kerîme okundu. Bildi ki, her kemâlin zevâli var 

olduğu, dünyâda muhakkakdır. Onun için ağladı. Ebû Bekr-i Sıddîk dedi ki, 

arkadaşlar! Her kemâlin zevâli vardır. Her tamâmın noksanı vardır. Zîrâ, bir iş tamâm 

olduğu zamân noksanı vardır. Tamâm oldu denildiğinde zevâli vardır buyuruldu ki, bu 

âyet-i kerîmede size dînin kemâli göründü. Ve lâkin bana Muhammed Mustafânın 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” zevâli [sonu] göründü. 

 

               **Hazret-i Server-i Enbiyâ “Sallallahü Aleyhi ve Sellem” fânî dünyâdan 

ayrıldıkları zamân, Sahâbe-i Kirâm Hazretleri Benî Sâidenin sofasında toplanıp, 

buyurdular ki, (biz işitdik ki, Fahr-i Kâinât “Sallallahü Aleyhi ve Sellem” Hazretleri 

buyurdu ki, (Bir kimse ölse, hâlbuki zamânının imâmını bilmese, onun ölümü câhiliyye 

devrindeki ölüm gibidir.) O hâlde, bizim üzerimizden bir gün imâmsız geçmesi câiz 

olmaz. İmâmdan murâd halîfedir. Onun için, kendi zamânında mevcûd olan imâmı 

bilmemek büyük günâhdır. Zîrâ, dînin ahkâmından ba’zı şeylerin câiz olması imâm ile 

[halîfe ile] olur. 

 

             **Bir gün gördüler ki, Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk çarşıda bir kadına gömleğini 

satıp, ücreti ile yiyecek alır. Dediler ki, sana beytülmâldan nafaka ta’yîn edelim. Sen 

müslimânların işlerini gör. Her günde veyâ iki günde iki dirhem ta’yîn etdiler. Yine 

kendi buyurdular ki, ben za’îf bir kulum. Yevmiye iki dirhemlik amele kudretim 

yokdur. Öyle olunca, iki dirhem bana harâm olur. Ondan sonra bir dirhem ve iki dank, 

ta’yîn etdiler. Hazret-i Ebû Bekir “Radıyallahü Anh” o bir dirhem ile iki dankı alıp, bir 

testiye koyardı. Yine gizliden mal satar kendisine harcardı. Vefâtları yaklaşdığı zamân, 

o testiyi istedi ve onda olan akçeyi dökdü. Kerîmeleri Âişe-i Sıddîka Hazretlerine 

buyurdular ki, bu akçeyi Ömer bin Hattâb Hazretlerine götür. De ki, bu mal 

müslimânlarındır. Bunu müslimânlardan ihtiyâcı olanlarına versin. Âişe-i Sıddîka da o 

meblâğı Hazret-i Ömer hilâfet makâmına geçdikde, huzûruna götürüp ve babasının 

vasiyyetlerini beyân etdiklerinde, Hazret-i Ömer, ağlayıp, (Ey Sıddîk! Bizi büyük 

zahmete bırakdın. Ne garîb Ebû Bekir ki, öldükden sonra yine adâlet etdin. Kim senin 

yolundan yürüyebilir,) deyip, mubârek gözlerinden yaş revân oldu. Rivâyet olunmuşdur 

ki, Resûl-i Ekrem Hazretlerinin intikâlinden sonra [âhireti şereflendirdikden sonra], 

Ebû Bekir “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretleri, hilâfet müddetlerinde, günden güne 

zaîflediler. Zaîflikleri gün geçdikce artdı. Bir gün Âişe-i Sıddîka ona sordular ki, ey 

benim babam, sana ne oldu ki gün be gün zaîflersin. Cevâbında buyurdular ki, ey kızım, 

bilmiş ol ki, Muhammed Mustafâ Hazretlerinin ayrılığı beni zaîf eyledi. 

 

             ** Sahîh hadîs-i şerîf isnâdıyle, Câbir bin Abdüllah “Radıyallahü Anh” 

Hazretlerinden rivâyet eylediler. Ebû Bekr-i Sıddîk “Radıyallahü Teâlâ Anh” vefâtına 

yakın vasiyyet etdi. (Ben vefât etdikden sonra, beni şu Beyt-i Şerîfin kapısına götürün. 

Resûl-i Ekrem Hazretlerinin Kabr-i Şerîfleri oradadır. O kapıyı çalınız. Eğer o kapı size 

açılırsa, beni oraya defnediniz.) Câbir “Radıyallahü Teâlâ Anh” dedi ki, biz onu alıp, 

gitdik. O kapıyı çaldık, dedik ki, işte Ebû Bekir. İster ki, sizin yanınıza defnolunsun. O 

kapı açıldı. Biz o kapıyı kimin açdığını duymadık. İçeri giriniz, onu defnediniz, sesini 

duyduk. Hâlbuki ne bir şahıs, ne bir şey gördük. 

 

              **Cebrâîl Aleyhisselâm, Hatîce “Radıyallahü Teâlâ Anhâ” Hazretlerinin 

seâdethânesine bir dahâ gelince, Hazret-i Hatîce mubârek başını açdı. Hazret-i Cebrâîl 

yüzünü döndürdü. Ebû Bekr “Radıyallahü Teâlâ Anh” dedi ki, Yâ Muhammed! Bu o 

nâmûsu ekberdir. Ya’nî Cebrâîl Aleyhisselâmdır. 

               Bu gelenin kim olduğunu,insan mı cin mi,deyince bu teklifi Hz.Ebubekir 

yapmış,eğer şeytan ise başını açmasından rahatsız olmayacak demiştir. 



 69 

 

             ** Doğru haberlerde gelmişdir. Cebrâîl Aleyhisselâm dedi: Yâ Rabbel âlemîn! 

Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerinin dostluğu Ebû Bekrin 

gönlünde ne mikdâr ve ne kadar olduğunu bilmek isterim. Bayram günü idi. Ebû Bekr-i 

Sıddîk “Radıyallahü Teâlâ Anh” kıymetli ve gösterişli elbise giymiş ve otuz altınlık bir 

şal omuzuna almış idi. Cebrâîl Aleyhisselâm a’mâ sûretinde gelip, yol üzerinde oturdu. 

Oraya Ebû Bekr-i Sıddîk geldi. Ona yaklaşdı. Cebrâîl Aleyhisselâm dedi ki, Allahü 

Tebâreke ve Teâlâ afv etsin o kimseyi ki, Muhammed Mustafâ dostluğuna [onun 

hâtırına] bana birşey versin. Ebû Bekir “Radıyallahü Teâlâ Anh” o sözü işitdi. Mübârek 

omuzundan ridâsını [şalını] çıkarıp, ona verdi. Buyurdu ki, bir def’a dahâ söyle. Bir 

def’a dahâ söyledi. Ebû Bekr-i Sıddîk kaftanını çıkarıp, ona verdi. Dördüncüde, setr-i 

avretini örten elbiseden başka, bütün elbiselerini ona verdi. Beşincide na’lını çıkarıp ona 

verdi. Sonunda artık elbisesi kalmadı. Bilâli “Radıyallahü Anh” çağırdı ve Ona 

buyurdu: Yâ Bilâl. Âişenin evine var. Birşey getir. Bilâl “Radıyallahü Teâlâ Anh” 

giderken, Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerine rast gelip, 

buyurdular ki, nereye gidersin, yâ Bilâl! Sen mi söylersin, ben mi söyliyeyim. Bilâl 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” dedi ki, yâ Resûlallah, siz buyurun. Buyurdular ki: Yâ Bilâl! 

Bil ki, o a’mâ Cebrâîl-i Emîndir. Allahü Tebâreke ve Teâlâ onu bu şekilde gönderdi ki, 

Ebû Bekr-i Sıddîkın bana muhabbeti ne kadardır anlasın. Hazret-i Ebû Bekir 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” Bilâli bekler idi. Hazret-i Bilâl elbise getirdi. Hazret-i Ebû 

Bekr-i Sıddîk o elbiseyi giydi. Hazret-i Cebrâîl Aleyhisselâm, Resûlullahın “Sallallahü 

Aleyhi ve Sellem” huzûr-ı şerîflerine gelip, dedi ki, yâ Muhammed! Ebû Bekr-i Sıddîkı 

tecrübe ederdim. Elbiseler benim işime yaramaz. Resûlullah “Sallallahü Aleyhi ve 

Sellem” Cebrâîl Aleyhisselâmın getirdiği elbiseleri Ebû Bekr-i Sıddîka getirdi. Ebû Bekr 

“Radıyallahü Teâlâ Anh”: Bir nesneyi ki senin dostluğun uğruna vermiş olayım, artık o 

bana gerekmez. Nereye uygun bulursanız, oraya tasarruf ediniz, dedi. 

 

              **Enes bin Mâlik “Radıyallahü Anh” rivâyet edip, buyurdular ki; Resûlullah 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerinden, Ebû Bekrin “Radıyallahü Teâlâ 

Anh” o kadar üstünlüğünü işitdim ki, hayretde kaldım. Server-i Âlem Hazretleri, bu 

dünyâdan, öbür âleme göç etdiler. Bir gece Sultân-ı Enbiyâyı rü’yâda gördüm. Önüne 

bir tabak hurma koymuşlar. (Yâ Rasûlallah! Hak Sübhânehü ve Teâlânın sana verdiği o 

nesneden bana da ver!) dedim. Bana bir hurma verdi. Dedim (Yâ Rasûlallah! İhsânınızı 

artdırınız). Böyle böyle dokuz hurma verdi. Yine yâ Rasûlallah, tekrar ver dedim. 

Uykudan uyandım. Bakdım, dokuz hurmayı elimde buldum. Bilâlin “Radıyallahü Teâlâ 

Anh” ezân sesini işitdim. Abdest alıp, mescide geldim. Sabâh namâzını Ebû Bekir 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerinin arkasında kıldım. Namâzdan sonra bir sâat 

başımı önüme salıp, tesbîh çekdim. Başımı kaldırdım. Hazret-i Sıddîkı gördüm. 

Mubârek arkasını mihrâba vermiş. O rü’yâmda, Resûlullah Hazretlerinin önünde 

gördüğüm hurma tabağını şimdi, Hazret-i Sıddîkın önünde konulmuş gördüm. Dedim 

ki: Yâ Halîfe-i Resûlillah! Allahü Teâlânın sana verdiği nimetlerden bana da ver. Bana 

bir hurma verdi. Dedim, artdır. Bir hurma dahâ verdi. Dokuz hurmaya dek bana verdi. 

Ben dedim: Yâ halîfe-i Resûlillah, artdır. Buyurdu ki: Yâ Enes! Eğer gece Resûlullah 

Hazretleri ziyâde verse idi, ben de ziyâde verirdim. 

 

             **Kölesi her yemek getirdiğinde sorar ve öyle yerdi.Birgün iftarda yine getirmiş 

ve ondan bir lokma aldı ve sordu.Kölede cahiliyet döneminde oynamadan dolayı alacağı 

kimselerden o zamanda olmadığından şimdi onun yerine bu yiyeceği verdiklerini 

söyleyince,elini boğazına sokarak o yiyecekleri çıkardı ve daha sonra sıcak su içip bir 

daha midesindeki o tek lokmadan hiçbir eser kalmayacak derecede çıkardı. 

 



 70 

            ***Süâl: Ebû Bekr-i Sıddîk “Radıyallahü Anh” Hazretleri, niçin fîsebîlillah 

malının tamâmını verdi. Ömer-ül Fârûk “Radıyallahü Teâlâ Anh” niçin malının yarısını 

verdi. 

             Cevâb: Ömer-ül Fârûk “Radıyallahü Teâlâ Anh” adâleti temsîl ediyordu. Adâlet 

eşitliği muhâfaza etmekdir. Ebû Bekr-i Sıddîk “Radıyallahü Teâlâ Anh” sıdkı temsîl 

ediyordu. Sıdk odur ki, elinde ne var ise hepsini vermelisin. Eğer, Hazret-i Ömer, 

malının tamâmını verip, çoluk-çocuğuna bırakmasa idi, âdil olamazdı. Hazret-i Ebû 

Bekir malının yarısını verip, yarısını bıraksa idi, sâdık olamazdı. Hazret-i Ebû Bekir 

için adl,Hazret-i Ömer için de sıdk var idi. Lâkin birisinde sıdk cibillidir. Ve birisinde 

adl hâldir. Adl, Hazret-i Ömerin hâlidir. Bir sıfat kişinin cibillisinde var ise, hâlinde de 

vardır. Ebû Bekr-i Sıddîk dedi ki: Cümle malını ver. Hiç bir şeyi koyma. Eğer halâl ise 

onun hesâbından kurtulursun. Eğer harâm ise azâbından kurtulursun. Hazret-i Ömerin 

adli dedi ki, malının yarısını dağıt. Yarısını ehl-i ıyâline bırak. Hazret-i Ebû Bekir bütün 

malını verdiği için, Hazret-i Ömer ne kadar mal verirse de, Hazret-i Ebû Bekre uymuş 

olur. 

 

             **O Sefîne rivâyet eder. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” 

Hazretleri hergün sabâh namâzının farzını edâ etdikden sonra, mübârek yüzünü, 

eshâbına döndürüp, süâl buyururlar: (Sizden bir kimse bu gece bir rü’yâ görmüş ise, 

haber versin.) Eğer gören var ise anlatırdı. Dinleyip, tabîrini beyân buyururlardı. Eğer 

kimse görmemiş ise, Nebiyyi Muhterem “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri 

uygun buldukları bir konuda onlar ile söyleşip, kalkarlar idi. Bir gün de hiç kimse rü’yâ 

görmemişdi. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri buyurdular ki: 

(Ey eshâbım! Bu gece ben acâib bir rüyâ gördüm. Gördüm ki, gökden bir terâzî aşağı 

asdılar. O terâzînin iki latîf ve güzel ve büyük kefeleri var. Beni terâzînin bir kefesine 

koydular. Ebû Bekri diğer kefesine koydular. İkimizi tartdılar. Ben Ebû Bekirden 

ziyâde [ağır] geldim. Sonra beni terâzînin kefesinden çıkardılar. Ömeri koydular. Ömer 

ile Ebû Bekri tartdılar. Ebû Bekir Ömerden ağır geldi. Sonra Ebû Bekri çıkardılar. 

Osmânı o kefeye koydular. Ömeri Osmân ile tartdılar. Ömer Osmândan ağır geldi. 

Ömeri çıkardılar. Alîyi o kefeye koydular. Osmânı Alî ile tartdılar. Osmân Alîden ağır 

geldi. Osmânı o kefeden dışarı çıkardılar. Sonra Alînin vaktinden kıyâmete kadar, 

cümle ümmeti o kefeye koyup, bütün ümmeti Alî ile bir tartdılar. Alî cümleden ziyâde 

geldi [ağır geldi]. Sonra o terâzîyi gök yüzüne çekdiler.) 

 

                  **Übeyy bin Ka’b “Radıyallahü Teâlâ Anh”, Eshâb-ı Güzîn “Rıdvânullahi 

Teâlâ Aleyhim Ecma’în” Hazretlerinin Kur’ân-ı Kerîm okuyanlarının efdallerindendir. 

O rivâyet etmişdir. Ben bir gün Vel-Asr sûresini, Resûlullahın “Sallallahü Teâlâ Aleyhi 

ve Sellem” huzûr-ı şerîflerinde okudum. Bitirince, dedim ki: Yâ Resûlallah! Vallahi, 

benim canım, babam ve anam sana fedâ olsun ki, lutf eyleyip, bu sûre-i azîm-üş-şânın 

tefsîrini beyân buyurun. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri 

buyurdular ki: Birinci âyet-i kerîmede meâlen, (Allahü Tebâreke ve Teâlâ günün 

âhirine yemîn ederim) buyurmuşdur. İkinci âyet-i kerîmede meâlen, (Elbette, Ebû 

Cehlin işi ziyânda, zelîl ve başı aşağıdadır) buyurmuşdur. Üçüncü âyet-i kerîmede 

meâlen, (Ancak îmân edenler) buyurması, Ebû Bekr-i Sıddîk içindir. [ve devâmında 

meâlen] (Amel-i sâlih işliyenler) buyurulması, Ömer-ül Fârûk içindir ki, çok amel 

işleyici ve şükredici ve iyi işler yapıcıdır. (Hakkı tavsiye ederler); Osmân-ı Zinnûreyn 

içindir ki, sabır tutucu ve hayâ-hilm sâhibidir. (Sabrı tavsiye ederler), Aliyyül Mürtedâ 

içindir ki, vefâkârdır ve kendini hıfz edicidir. 

                 Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri, Kelâm-ı Kadîm 

tefsîrinde, Ebû Bekr-i Sıddîk “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerini îmâna benzetdi. 

Ömer-ül Fârûk “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerini amel-i sâlihe benzetdi. Osmân 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerini hak işte vasiyyete denk etti. Aliyyül Mürtedâ 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerini, sabır işinde vasiyyete benzetdi. Ebû Bekir 
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“Radıyallahü Anh” îmân yerinde oldu. Ömer “Radıyallahü Anh” amel yerinde oldu. 

Ömer Ebû Bekrin fer’idir. Ebû Bekir îmân yerindedir. Îmân kalbin fi’lidir. Ömer amel 

yerindedir. Amel bedenin fi’lidir. Kalb bedene tâbi’ değil, beden kalbe tâbi’dir. Allahü 

Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin Kur’ân-ı Kerîminde okursun ve görürsün. Âyet-i 

Kerîmede; (Îmân edenler, sâlih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye 

edenler) buyurulması, burada da, önce Allahü Teâlâ Hazretlerini bilesin. Sonra 

Muhammed Mustafâ “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerini bilesin ve dîn-i 

islâmı tutasın. Dîn-i islâm üzerine sülûk edesin [ilerleyesin]. O Ebû Bekir “Radıyallahü 

Teâlâ Anh” Hazretlerini hak üzere halîfe ve imâm bilesin. Ondan sonra Ömer 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerini, ondan sonra Osmân “Radıyallahü Teâlâ Anh” 

Hazretlerini, ondan sonra Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerini hak üzere halîfe ve 

imâm bilesin. Ümîd olur ki, onların muhabbetleri hürmetine müslimân dirilirsin ve 

kıyâmet günü müslimânlar safında olup, müslümânlar zümresinde haşr olursun. Bütün 

şiddetlerden ve belâlardan emîn olasın, inşâallahü Teâlâ. 

 

                  **Şâkîk-i Belhî “Rahimehullahü Teâlâ” dedi ki, İslâm bir ağaca benzer ki, 

ona dört şey lâzımdır. Kök, gövde, dal ve meyve. Ebû Bekr “Radıyallahü Anh” İslâm 

ağacının köküdür. Ömer “Radıyallahü Anh” gövdesidir. Osmân “Radıyallahü Anh” 

dalıdır. Alî “Radıyallahü Anh” meyvesidir. Muhammed “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem” Hazretlerinin ism-i şerîfi dört harfdir. Mim; Resûlullahın “Sallallahü Teâlâ 

Aleyhi ve Sellem” Allahü Tebâreke ve Teâlâ Hazretlerine uygunluğudur. Ha, 

Resûlullahın müslimânların işlerinde hasbiyetidir. Ya’nî her ne işler ise, Allahü Teâlâ 

Hazretlerinin rızâ-ı şerîfi idi. Kimseden bir nesne tama’ etmez, birşey beklemezdi. Mim; 

akrâba ve ehline muhabbet ve muâşeretdir. Dal; islâm dînine kâfirleri davetdir. 

Muvâfakat, Ebû Bekrin nasîbi oldu. Hasbet, Ömerin nasîbi oldu. Muâşeret, Osmânın 

nasîbi oldu. Da’vet Alînin nasîbi oldu “Radıyallahü Teâlâ Anhüm.” 

 

               **Ebû Bekir “Radıyallahü Teâlâ Anh” incir gibi idi. Zâhiri-bâtını bir idi. Ömer 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” zeytin gibi idi. Sırrı, alâniyyesinden iyi idi. Osmân 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” sinîn [Tûr-i sînâ] gibi idi. Zâhiri meyve ile süslü, bâtını su 

çeşmeleri ile donanmış idi. Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” Mekke-i Mükerreme şehri gibi 

idi. Her kim Mekkede oldu, azâbdan emîn oldu. 

 

               **Ebû Bekir “Radıyallahü Anh” Tâc-ı İslâm idi. Ömer “Radıyallahü Anh” izz-i 

islâm idi. Osmân “Radıyallahü Anh” nûr-i islâm idi. Alî “Radıyallahü Anh” Fahr-ül 

İslâm idi. Ebû Bekir “Radıyallahü Anh” tâkî idi. Ömer “Radıyallahü Anh” nakî idi. 

Osmân “Radıyallahü Anh” zekî idi. Alî “Radıyallahü Anh” vefî [vefâlı] idi. Ebû Bekir 

“Radıyallahü Anh” Seyyid-üs-Sâbikîn idi. Ömer “Radıyallahü Anh” Seyyid-ül-Sâdikîn 

idi. Osmân “Radıyallahü Anh” Seyyid-ül-Münfikîn idi. Alî “Radıyallahü Anh” Seyyid-

ül-Mü’minîn idi. Ebû Bekir “Radıyallahü Anh” Dâî-i Hak ve Seyyid-ül Berere [Hakka 

da’vet edici, iyilerin seyyidi] idi. Ömer-ül Fârûk “Radıyallahü Anh” Kâhir-ül-Fecere 

[fâsıkları kahr edici] idi. Osmân “Radıyallahü Anh” Seyyid-ül-Hiyere [seçkinlerin 

efendisi] idi. Alî “Radıyallahü Anh” Kâtil-ül-kefere [kâfirleri öldürücü] idi. 

 

              **Rivâyet ederler ki, bir gün Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” 

Hazretlerinin Sahâbe-i Güzîni “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecma’în” toplanmışlar idi. 

Kendi hâllerinden söz söyliyorlar idi. Birisi aralarından kalkıp, dedi ki, yâ Ebâ Bekir! 

Allahü Tebâreke ve Teâlâ Hazretlerinin izzet ve azameti için söyle, bu mertebeye ne ile 

erişdin. Buyurdu ki: Yemîn verdiğiniz için söylemek lâzımdır. Dünyâya karşı, dîni 

ihtiyâr etdim [seçdim]. Âhiretden, Allahü Teâlânın rızâsını seçdim. Hiçbir gün önüme 

bir hâl gelmedi ki, o husûsda, Allahü Tebâreke ve Teâlâ Hazretlerinin hakkını, kendi 

hakkım üzerine üstün tutmıyayım. [Ya’nî Allahü Teâlânın hakkını üstün tutdum.] 

Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerine süâl etdiler. Sen bu mertebeye ne ile 
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erişdin. Buyurdu ki: Onunla erişdim ki, muhakkak iki cihânda, Allahü Teâlânın 

istediğini azîz ve zelîl etdiğini aklımdan çıkarmadım. Osmân “Radıyallahü Teâlâ Anh” 

Hazretlerine süâl etdiler. Sen ne ile bu dereceye erişdin. Buyurdu ki, Kitâbullahı sağ 

tarafıma koydum. Resûlullahın sünnetini sol tarafıma koydum. Muhakkak bildim ki, 

Allahü Teâlâ Hazretleri benim sırrıma muttalîdir. Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” 

Hazretlerinden süâl etdiler: Sen ne ile bu dereceye erişdin. Cevâb buyurdu ki; cihâd ile 

erişdim. Otuz sene mücâhede kılıncı ile ve haşyet zırhıyle ve vera’ kalkanı ile, tâat ve 

ibâdet oku ile, gönül kapısında oturdum. Bir nesneyi ki, gönlüme koymadım ve hâtırıma 

getirmedim. Allahü Teâlânın rızâsı dışında bir nesneyi gönlüme sokmadım. 

 

             **Tevbe sûresinin kırkbirinci âyetinin meâl-i âlîsi, (Mağaradaki iki kişinin 

ikincisi)dir. Bu âyet-i kerime, Hz. Ebû Bekri medh etmektedir. Velleyl sûresinin beşinci 

âyeti, Hz. Ebû Bekrin şânını bildirmekte olduğu, söz birliği ile haber verilmiştir. Yine 

bu sûrenin onyedinci âyeti, Hz. Ebû Bekir için nâzil oldu. Bakara sûresinin 274.  âyeti, 

Ebû Bekir hakkında nâzil olduğu da bildirilmektedir. Çünkü, sadaka vermenin çeşidli 

sevaplarına kavuşmak için, geceleri onbin altunu gizli olarak, onbin altunu da, 

gözönünde olarak ve gündüzleri de böyle onar bin altunu sadaka vermiştir. 

 Hazret-i Muaviye: 

     Ne Ebubekir dünyayı istedi, ne de dünya onu... Dünya Ömer'e yöneldi ama, Ömer 

onu kovdu. Osman 'a dünyadan bir parçacık bulaştı. Bizse büsbütün dünyaya bulaştık. 

          **Bediüzzaman onun ile ilgili olarak:”Maiyet-i hâssa, sohbet-i mahsusayı 

zikretmekle Ebu Bekir-is Sıddık'ın medar-ı fahri ve şöhreti olan maiyet-i hâssa…”
116

 

         İslamdan önce de sonrada hep beraber olmuşlardır. 

         O savaşta orduya şöyle emrediyordu: 

          “Hıyanet yok,gadretmek yok!Tecavüz etmek yok!Kimsenin uzuvlarını 

kesmek,işkence etmek yok!Çocukları,ihtiyarları,kadınları öldürmek yok!Hurma 

ağaçlarını kesip yakmak yok,yemiş veren ağaçlara dokunmak yok!Koyun,inek,deve gibi 

hayvanları gıdadan başka bir gayeyle kesmek yok!Yolda rastlayacağınız manastırlarına 

çekilmiş insanlara ilişmek yok!...”
117

 

           Gittiği yere zulmü değil,adaleti ve hakkı götürüyordu. 

 

 

 

HZ.    ÖMER 
 

          **Hz.Ömer sert mizaçlı..islamdan önce Müslümanlara,sonra müşriklere sertliğini 

devam ettirdi. 

          **Onun müslüman oluşu islama büyük katkı sağladı. 

**” Hz. Ömer (radiyallahu anh) yaşadığı bir olayı anlatırken şöyle demektedir: 

“Müslüman olmadan önce Allah Resulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) karşı koymak 

için evden ayrılmıştım. O’nu Mescid-i Haram’da bulup, arkasında durdum. Hakka 

Suresi’ni okumaya başladı. O okurken, ben Kur’an’ın söz dizimine hayran 

olmaktaydım. Sonra kendi kendime ‘Vallahi Kureyş’in iddia ettiği gibi bu bir şairdir.’ 

dedim. (İçimden geçeni duymamasına rağmen); ‘O (Kur’an) hiç şüphesiz çok şerefli bir 

elçinin (Allah’tan alıp tebliğ ettiği) sözüdür. O, bir şairin sözü değildir. Ne de az 

inanıyorsunuz!’ (Hâkka: 40,1) anlamına gelen ayetleri okudu. İçimden geçeni 

hissettiğine göre bu bir kahindir dedim. Bunun üzerine de; ‘Bir kahin sözü de değildir. 

Ne de az düşünüyorsunuz! O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.’ (Hâkka: 42,3) 

ayetlerinden itibaren sureyi sonuna kadar okudu. (Ahmed, Müsned, 107)
118

 

          *Hz.Ömer duaya mazhar olmuştu.Aynı zamanda  Rasulullah Allahın iki Ömerden 

birisi ile İslamiyeti kuvvetlendirmesini istediği duaya mazhar olmuştu.Ömer bin Hişam 

değil,Ömer bin Hattab islamiyetle şereflenmiş,islamiyeti şereflendirmişti. 
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          -İslamdan önce izzetli,hakperest,insaflı gerçeği arayanlar,islamda da aynı 

özelliklerini sürdürmüşlerdir.Hz.Ömer ve Halid bin Velid gibi. 

**” Meselâ Hz. Ömer, cahiliye edebiyatına, cahiliye şiirine vâkıf bir insandı. 

Kendi ifadesiyle "Gözümü yumsam hiç duraklamadan, cahiliye şiirinden bin beyit 

okuyabilirim." derdi.” 

          -Abdullah İbn Mes'ud'un; "Ömer'in müslüman oluşu bir fetihti"Öyle de 

oldu.Onun döneminde İslamiyet tüm dünyaya özellikle Türklerin Müslüman olmasında 

bir çekirdek oluşturdu.İlk dışa açılış onun döneminde gerçekleşti. 

         **İran fatihi..Bizansa kadar gitmiş..Suriye ve Filistini almıştır. 

         **Amr b.Âs eliyle Mısırı fethetti. 

         ** O adaleti ile nam saldı.Ömer-ül Âdil diye anıldı,çağrıldı. 

         -Hassasiyetini: "Fırat kıyısında bir deve helak olsa, Allah bunu Ömer'den sorar, 

diye korkarım" sözü ile ortaya koymaktadır.Akif bunu safahatında dile getirmiştir. 

         - Abbas b. Abdulmuttalib’in Medine mescidinin yanında bir evi vardı. Hz. Ömer 

ona evini kendisine satmasını teklif etti. Onun maksadı bu evi alıp mescide eklemekti. 

Ancak Abbas:  

“Hayır, satmam!” dedi. Hz. Ömer de:  

“O halde hibe et!” dedi. Hz. Abbas yine kabul etmedi. Hz. Ömer:  

“Madem hibe de etmiyorsun; o zaman onu mescide ekle!” dedi. Ama Hz. Abbas buna da 

yanaşmadı. Sonunda Hz. Ömer:  

“Bu üçünden birini mutlaka kabul etmelisin!” dedi. Hz. Abbas yine kabul etmeyince de:  

“O halde bu konuda aramızda bir kişiyi hakem tayin et!” dedi. Hz. Abbas’la birlikte 

Übeyy b. Ka’b’ı hakem olarak seçtiler ve kalkıp onun yanına gittiler. Übeyy de:  

“Bir insanı razı etmeden evinden çıkarmanın doğru olmadığına inanıyorum” dedi. Hz. 

Ömer:  

“Bu hükmü Allah’ın kitabından mı yoksa Rasûlünün sünnetinden mi çıkarıyorsun?” 

diye sordu. Übeyy:  

“Allah’ın kitabında yoktur ama Hz. Peygamber’in sünnetinde vardır” dedi. Hz. Ömer:  

“Peki nasıl oluyor bu?” deyince Übeyy şunları söyledi:  

“Ben Hz. Peygamber’in şunları söylediğini işittim: “Dâvud (a.s.)’ın oğlu Hz. Süleyman, 

Beytü’l-Makdis’i inşa ettirirken bir duvarı yaptırıyor, ancak sabah olduğunda onun 

yıkılmış olduğunu görüyordu. Sonunda Allah Teâlâ ona, “Herhangi bir kişinin hakkının 

bulunduğu bir yerde onu razı etmeden bina yapma!” diye vahyetti”. Hz. Ömer de bu hadisi 

işittikten sonra Hz. Abbas’a ısrar etmekten vazgeçti. Hz. Abbas ise bilâhare o evini 

mescide ekledi. 

                    

               **Hz. Ömer’in hilâfeti zamanında kocası kaybolmuş bir kadın vardı. Hz. Ömer 

bazı erkeklerin onun evine girip çıktıklarını haber aldığında onu çağırttı. Kadın:  

“Vay başıma gelenler! Ömer’in benimle ne işi olabilir?” dedi. Yolda gelirken de çok 

korktu. Kendisi hamileydi. Bu korkuyla sancılanmaya başladı ve bir eve girerek orada 

çocuğunu düşürdü. Çocuk iki defa ağladıktan sonra öldü. Bunun üzerine Hz. Ömer 

sahabileri toplayarak çocuğun ölümünde dahli olup olmadığı ve dolayısıyla kendisi için 

kısas gerekip gerekmediği hususunda onlarla istişâre etti. Bazıları,“Senin hiç bir 

kusurun yoktur ve bir şey de lazım gelmez. Çünkü sen bir yöneticisin ve halkın 

eğitilmesiyle görevlisin!” dediler. Hz. Ömer susmakta olan Hz. Ali’ye dönerek,  

“Sen bu konuda ne diyorsun ey Ali?” diye sordu. Hz. Ali de şunları söyledi:  

“Eğer arkadaşlar bu sözleri kendiliklerinden söylemişlerse yanılmışlardır. Yok eğer 

senin hoşuna gitsin diye söylemişlerse sana nasihat etmede kusur etmişlerdir. Bana göre 

sen diyet vermelisin; çünkü kadın senden korktuğundan dolayı çocuğunu düşürdü”. 

Bunun üzerine Hz. Ömer:“Bu diyeti Kureyş’e taksim et!” diye Hz. Ali’ye emretti. Zira 

bu olay kastî olmadığından dolayı diyeti de Hz. Ömer’in akrabaları olan Kureyş’e 

düşüyordu. 
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                **Mısır halkından bir kişi Hz. Ömer’e gelerek:“Ey Mü’minlerin Emîri! 

Zulümden sana sığınıyorum” diye şikayet etti. Hz. Ömer de:  

                “Tam yerine gelmişsin. Seni koruyacak ve hakkını alacağım” dedi. Bunun 

üzerine adam şöyle dedi:  

                 “Valimiz Amr İbnü’l-As’ın oğlu Muhammed’le yarış yaptık ve onu geçtim. O 

da buna kızarak beni kamçılamaya başladı ve “Ben şerefli ve soylu bir anne-babanın 

oğluyum” dedi. Hz. Ömer de Amr İbnü’l-As’a, oğluyla birlikte gelmesi için emir 

gönderdi. Amr İbnü’l-As oğluyla birlikte Medine’ye geldi. Hz. Ömer Mısırlıyı 

çağırtarak ona “Al şu kırbacı, sen de ona vur!” dedi. Adam Amr’ın oğluna vurmaya 

başladı. Hz. Ömer bir yandan da:“Vur! Asil olmayan anne babanın oğluna vur!” 

diyordu. Ashab da Hz. Ömer’i destekliyor ve Amr’ın oğlunun dövülmesi de hoşlarına 

gidiyordu. Mısırlı, halkın Yeter artık, bu kadarı kâfi” deyişine kadar ona vurdu. 

Bu defa Hz. Ömer ona:  

“Amr’a da vur!” dedi. Mısırlı,  

“Ey Mü’minlerin Emîri! Beni döven o değil oğluydu. Ondan da intikamımı aldım” dedi. 

Bunun üzerine Hz. Ömer, Amr’a hitâben şöyle dedi:  

“Siz ne zamandan beri annelerinin hür olarak doğurduğu kişileri köle yapıyorsunuz?” 

Amr da:  

“Ey Mü’minlerin Emîri! Benim bu olanlardan haberim yoktur. Bu adam da gelip bana 

şikayette bulunmamıştır” dedi.  

 

                **Bahreyn Valisi İbn Cârûd (veya İbn Ebî Cârûd) İslâm düşmanlarıyla gizlice 

mektuplaştığı ve casusluk yaptığı iddia edilen Ediryas isimli birisinin boynunu 

vurdurdu. Bu kişinin düşmana katılmak istediği söyleniyordu. Ancak bu kişi boynu 

vurulurken:  

“Ey Ömer nerdesin! Ey Ömer nerdesin!” diye feryat ederek Hz. Ömer’in adaletini 

hatırlatmak istemişti. Bunu haber alan Hz. Ömer bir mektup yazarak Valiyi Medine’ye 

çağırdı. Vali kalkıp yola çıktı ve Medine’ye geldi. Hz. Ömer huzuruna girdiğinde onu 

bir sopayla karşıladı ve vurmaya başladı. Vururken de bir yandan:  

“Buyur ey Ediryas! Buyur ey Ediryas!” diyordu. Bunun üzerine Vali İbn Cârûd:  

“Ey Mü’minlerin Emîri! O, müslümanların zayıf taraflarını düşmanlara bildiriyordu” 

dedi. Hz. Ömer de:  

“Sen onu ‘İstiyordu’, ‘Niyetliydi’ gibi şeylerle suçlayarak mı öldürdün? İslâm’a ilk 

girdiğimizde hangimiz günah işlemek istemiyorduk. Eğer bunları istemek suç olsaydı 

hepimizin suçlu olması gerekirdi. Eğer âdet haline gelmeyeceğini bilseydim seni şimdi 

öldürürdüm” dedi. 

 

             **Hz. Ömer bir gün elleri kulaklarında olduğu halde:  

“Buyur işte buradayım!” diye bağırarak sokağa fırlamıştı. Halk acaba halifeye ne oldu 

diye merak etti. Hz. Ömer’e o gün kumandanlarından birinden bir haberci gelmişti. 

Adamın söylediklerine göre önlerine bir nehir çıkmıştı. Geçebilecekleri bir şey de 

bulamamışlardı.Komutanları:  

“Bu nehri ve geçitlerini iyi bilen birisini bulunuz!” demiş; bunun üzerine huzuruna bir 

ihtiyar getirilmişti. İhtiyar:  

“Ben soğuktan korkuyorum” demesine rağmen komutanın zoruyla suya girmişti. Suya 

girer girmez de soğukluğuna dayanamayarak:  

“Ey Ömer neredesin?” diye bağıra bağıra boğulup ölmüştü. İşte Hz. Ömer’in başta 

anlatılan şekilde sokağa fırlamasına bu haber neden olmuştu. 

Hz. Ömer daha sonra haber yollayarak o komutanı Medine’ye getirtti; adamla birkaç 

gün hiç konuşmadı. Hz. Ömer kırıldığı kişilere böyle yapardı. Sonra da onu çağırtarak  

“O adamı nasıl öldürdün?” diye sordu. O da:  
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“Ey Mü’minlerin Emîri! Ben onu kasten öldürmedim. Nehri geçmek için hiçbir vasıta 

bulamamıştık. Bunun için de suyun derinliğini öğrenmek istedik. Hem suyu geçtikten 

sonra şu şu memleketleri fethettik!” dedi. Hz. Ömer ise ona:  

“Yemin ederim ki benim yanımda müslüman bir kişi senin getirdiğin herşeyden daha 

sevimlidir. Eğer âdet olmasından korkmasaydım senin boynunu vurdururdum. Haydi, 

git onun ailesine diyetini ver. Sakın bir daha da gözüme görüneyim deme!” dedi. 

 

                **Ebu Musa el-Eş’arî yaptığı savaşlardan birinde elde edilen ganimeti 

dağıtırken bir kişinin payını eksik verdi. O da kalkarak kendisine eksik verildiğini 

hissesinin tamamlanması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Ebu Musa ona yirmi sopa 

vurdu ve başını da tıraş etti. Adam da kesilen saçlarını toplayarak Hz. Ömer’e götürdü. 

Huzuruna girdiğinde cebinden kesik saçları çıkartarak Hz. Ömer’in göğsüne fırlattı. 

Hz. Ömer’in:  

“Niçin böyle yapıyorsun? Sana ne oldu?” demesiyle de olan biteni ona anlattı. Hz. 

Ömer, Ebu Musa’ya şu mektubu yazdı: 

“Selam üzerine olsun! falan oğlu filan bana şu şu şeyleri söyledi. Ben de sana yemin 

verdiriyorum ki eğer bu işi bir topluluk içerisinde ve herkesin gözü önünde yapmış isen 

o adam da aynı şekilde bir topluluk içerisinde sana kısas uygulayacaktır. Yok eğer bunu 

tenha bir yerde yapmış isen, o da tenha bir yerde sana kısas uygulayıp başını da tıraş 

edecektir”. Mektup Ebu Musa el-Eş’arî’ye verildiğinde adamın kısas yapabilmesi için 

bir yere oturarak:  

“Gel kısasını yap ve başımı da tıraş et!” dedi. Adam da:  

“Ben Allah rızası için seni affettim!” dedi. 

 

                 **Bir cariye Hz. Ömer’e gelerek:  

“Efendim beni zina yapmakla suçlayarak ateş üzerine oturttu. Bu yüzden tenasül uzvum 

yandı” diye şikayette bulundu. Hz. Ömer ona:  

“Efendin seni zina halinde mi yakaladı?” diye sordu. Kadın:  

“Hayır!” dedi. Hz. Ömer:  

“Peki sen zina ettiğine dair bir itirafta bulundun mu?” dedi. Kadın yine:  

“Hayır!” diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Ömer:  

“O adamı derhal bana getiriniz!” emrini verdi. Adam getirildiğinde Hz. Ömer ona:  

“Sen insanlara ne hakla Allah’ın azabı ile (ateşle) azap ediyorsun!” dedi. Adam da:  

“Ey Mü’minlerin Emîri! Onun zina etmiş olmasından şüpheleniyordum” diye mazeret 

beyan etti. Hz. Ömer de:  

“Onun zina ettiğini gördün mü?” dedi. Adam:  

“Hayır!” cevabını verdi. Hz. Ömer bu kez:  

“O sana zina ettiğine dair bir itirafta bulundu mu?” diye sordu. Adam yine:  

“Hayır!” dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer şöyle dedi:  

“Nefsimi kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki eğer Hz. Peygamber’in “Herhangi 

bir köle, efendisinden; çocuk da babasından intikam alamaz” buyurduğunu duymamış 

olaydım ben de senin tenasül uzvunu yakardım”. Sonra adama yüz kamçı vurdurarak 

cariyeye de şunları söyledi:  

“Git! Sen artık Allah rızası için hürsün! Sen, Allah ve Rasûlünün hürriyetine 

kavuşturduğu bir kişisin. Tanıklık ederim ki ben Hz. Peygamber’in “Bir köle ateşte 

yakılır veya ibret olsun diye bazı organları kesilir ya da vücudunda yaralar açılacak olursa 

o artık hürdür; Allah ve Rasûlünün azatlısıdır” buyurduğunu kulaklarımla duydum” 

 

                   **Hz. Ömer, Şam’a geldiğinde ehl-i kitaptan bir kişi kalkarak:  

“Ey Mü’minlerin Emîri! Müslümanlardan birisi beni ne hale getirdi” dedi ve başındaki 

yarığı gösterdi. Hz. Ömer çok öfkelendi ve Suheyb’e:  

“Git, bu işi kim yapmışsa onu bana getir!” dedi. Suheyb gitti ve bu işi yapanın Avf b. 

Mâlik el-Eşcaî olduğunu öğrendi. Onu bularak kendisine:  
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“Ey Avf! Mü’minlerin Emîri sana çok kızdı. Bana kalırsa sen önce Muaz b. Cebel’e git 

ve ondan halifeyle konuşmasının rica et! Yoksa Hz. Ömer’in huzuruna böyle çıkacak 

olursan aceleye getirip seni ağır bir şekilde cezalandırmasından korkuyorum” dedi. Hz. 

Ömer namazı bitirdikten sonra:  

“Suheyb nerede? O adamı bana getirdi mi?” diye sordu. Suheyb de:  

“Evet!” dedi. Bu arada Avf da Muaz b. Cebel’i bularak olayı ona anlatmış ve o da 

kalkıp gelmişti. Hz. Ömer’in bu sözleri üzerine Muaz b. Cebel kalkarak:  

“Ey Mü’minlerin Emîri! Bu işi yapan Avf b. Mâlik’tir. Ancak acele edip 

cezalandırmazdan önce onu bir dinle!” diye ricada bulundu. Hz. Ömer de Avf b. 

Mâlik’e hitâben:  

“Bunu niçin yaptın ey Avf?” dedi. O şöyle cevap verdi:  

“Ey Mü’minlerin Emîri! Bu adam yolda eşeğiyle gitmekte olan müslüman bir kadını 

düşürebilmek için eşeğini hızlandırdı, fakat kadın düşmedi. Bunun üzerine kadını iterek 

eşekten düşürdü. Sonra da üzerine atılarak ona tecavüz etmeye kalkıştı”. O zaman Hz. 

Ömer:  

“Bana o kadını getir; bakalım senin söylediklerini doğrulayacak mı?” dedi. 

Avf kalkıp o kadının evine gitti. Durumu onlara anlattığında kadının babasıyla kocası;  

“Niçin onun ismini verdin? Sen bizi rezil ettin!” dediler. Kadınsa:  

“Allah’a yemin ederim ki, ben bu zatla gidip olanları Ömer’e anlatacağım” dedi. Kocası 

ile babası da:  

“Hayır, sen evde kal. Biz gider söyleriz” dediler. Böylece Hz. Ömer’e gelip Avf’ın 

söylediklerini doğruladılar. Hz. Ömer o yahudinin asılmasını emrederek:  

“Ben sizinle müslüman kadınlara tecavüz edesiniz diye sulh yapmadım” dedi. Sonra da 

çıkıp halka şunları söyledi:  

“Ey insanlar! Muhammed’in güvencesi hususunda Allah’tan korkup onu su-i istimal 

etmeyiniz. Müslüman olmayanlardan kim böyle bir şey yapmaya kalkışırsa artık onun 

için güvence yoktur”. O adam hakkında Süveyd:  

“Bu yahudi, İslâm tarihinde asılan ilk yahudidir” der. 

 

                   **Aralarında anlaşmazlığa düşen bir yahudi ile bir müslüman Hz. Ömer’e 

başvurdular. O da yahudiyi haklı bularak onun lehine karar verdi. Yahudi:  

“Allah’a yemin ederim ki sen hakla hükmettin!” dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer ona 

kumaşıyla vurarak:  

“Benim hakla hükmettiğim sonucuna nasıl varabiliyorsun?” diye sordu. Yahudi de şu 

cevabı verdi:  

“Tevrat’ta okuduğumuza göre hak ve adaletle hükmeden bir hâkime, sağ ve solunda 

bulunan melekler yardımcı olur, onu hak ve doğruya iletirler. Bu durum onun hakta 

sebat etmesiyle kayıtlıdır. Yoksa haktan uzaklaştığında o iki melek göğe çekilerek onu 

yalnız bırakırlar” 

 

                   **Hz. Osman bir gün kölesini çağırtarak ona:  

“Hatırlıyor musun, bir keresinde senin kulağını çekmiştim? Şimdi sen de benimkini çek 

de ödeşelim” dedi. Köle de onun kulağını tutup çekmeye başladı. O çekerken Hz. Osman 

şöyle diyordu:  

“Daha sert çek; çünkü bu dünyadaki kısas âhiretinkinin yanında hiç mesâbesinde 

kalır.” 

 

                 ** Hz. Ömer bir cuma günü Mekke’ye gelerek doğruca Dâru’n-Nedve’ye gitti. 

Oradan da cuma namazı için mescide gidecekti. Abasını çıkararak oradaki direklerden 

birine astı. Bu sırada bir güvercin gelip o abanın üzerine kondu, Hz. Ömer de onu 

oradan kovaladı. Güvercin başka bir yere kondu; işte tam o anda bir yılan onu 

kapıverdi.  
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Cuma namazından sonra halk Hz. Osman’la birlikte onun yanına gittiler. Hz. Ömer 

onlara:“Ben bugün bir şey yaptım. Cuma’dan önce buraya gelmiştim. Burada biraz 

dinlenip mescide öyle gidecektim. Abamı da şu direğe asmıştım. Üzerine bir kuş kondu. 

Ben de kirletmesin diye onu kovaladım. Kuş kaçıp başka bir yere kondu ama konar 

konmaz da bir yılan onu yakalayıverdi. Sonra kendi kendime:  

“Ben o kuşu emin bulunduğu bir yerden kovaladım ve ölümüne sebep oldum” diye 

düşündüm ve vicdan azabı çektim. Siz bu konuda ne dersiniz?” dedi. O zaman Nâfi b. 

Abdi’l–Hâris Hz. Osman’a dönerek:  

“Sen ne dersin ey Osman? Emîrü’l-Mü’minîn keffaret olarak üç yaşına basmış beyaz 

bir keçi kurban etsin mi?” dedi. Hz. Osman da:  

“Bence de çok uygundur” dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer söylenildiği gibi bir keçi 

bularak kurban etti. 

 

                   ** Bir adam Hz. Ömer’e gelerek şunları söylerdi:  

“Benim bir kızım vardır. Câhiliye döneminde onu diri diri toprağa gömmüş ancak daha 

sonra ölmeden çıkarmıştım. Büyüdüğünde bizimle birlikte İslâm’a girdi. Müslüman 

olduktan sonra işlemiş olduğu bir günahtan dolayı Allah’ın hadlerinden birisine 

çarptırıldı. Bunun üzerine kollarını kesmek suretiyle intihara kalkıştı. Fakat zamanında 

farkederek buna engel olduk. Kendisini tedavi ettik; kesmiş olduğu damarları iyileşti. 

Sonra güzel bir şekilde tevbe etti. Birkaç gün önce de birisi onu benden istedi. Ben de 

onun başından geçeni onlara haber verdim”. Bunları dinleyen Hz. Ömer şöyle buyurdu:  

“Sen Allah’ın gizlemiş olduğu birşeyi açığa çıkarmışsın. Allah’a yemin ederim ki, eğer 

bundan böyle onun bu halini bir kişiye dahi söyleyecek olursan sana öyle bir ders 

veririm ki âlemlere ibret olur. Kızını iffetli ve müslüman bir kadın gibi evlendir”
[1]

 

- Bir cariye zina etmiş ve kendisine had vurulmuştu. Daha sonra muhacir olarak 

Medine’ye gelmiş ve güzel bir şekilde tevbe etmişti. Onunla evlenmek isteyenler çıktı; 

ancak amcası söylemezsem Allah katında sorumlu olurum düşüncesiyle gelenlere onun 

daha önceden zina ettiğini ve kendisine had vurulmuş olduğunu söylüyor; fakat bu da 

hoşuna gitmiyordu. Sonunda gelip durumu Hz. Ömer’e anlattı. Hz. Ömer de onun 

sâliha bir genç kız gibi evlendirilmesini emretti.  

 

                 ** Bir kadın Hz. Ömer’e gelerek kocasını şikâyet etti ve:  

“Kocam bütün gece ibadet eder ve gündüzleri de oruç tutar” dedi. Hz. Ömer de ona:  

“Peki sen ne yapmamı istiyorsun? Onu gündüzleri oruç tutup geceleri ibadetle 

geçirmekten men mi edeyim?” diye karşılık verdi. Bunun üzerine kadın bir şey 

söylemeksizin çekip gitti. Sonra bir kere daha gelerek şikayetini aynen tekrarladı. Hz. 

Ömer de ona aynı cevabı verdi. O zaman, orada bulunan Ka’b, Hz. Ömer’e:  

“Ey Mü’minlerin Emîri! Bence onun bir hakkı vardır” dedi. Hz. Ömer’in:  

“Peki onun hakkı neymiş?” diye sorması üzerine de şunları söyledi:  

“Allah bu kadının kocasına dört kadınla evlenme izni vermiştir. Bu kadını da o dörtten 

biri olarak kabul edebiliriz. Bu durumda onun, kocası üzerinde dört gecede bir gece, 

dört günde de bir gün hakkı vardır”. Bu sözleri doğru bulan Hz. Ömer kadının kocasını 

çağırttı ve ona dört gecede bir gece mutlaka karısının yanında yatmasını, dört günde bir 

günü de oruçsuz geçirmesini emretti.  

 

                  ** Amr b. As, Mısır’ı fethettiğinde Mısırlılar Kıpti aylarının başlangıcında 

Amr b. As’a gelip:  

“Ey Emir! Bizim bu Nil’imizin bir adeti vardır. O adet yerine getirilmezse taşmaz” 

dediler. Amr onlara:  

“O adet nedir?” dedi. Onlar:  

“Bu ayın on iki gecesi bittikten sonra analı ve babalı büyüyen bir genç kız buluruz, 

annesini-babasını razı ederiz. Kıza da süslü elbiselerin en üstünlerini giydirir, sonra kızı 

mk:@MSITStore:D:/indirilip%20gözden%20geçirilenler/hayatussahabe/hayatussahabe.chm::/9/182.htm#_ftn1#_ftn1
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Nil’e atarız. Ve böylece Nil taşar” dediler. Amr, o sırada Bû’ne şehrinde bulunuyordu. 

Onlara:  

“Bu dediğiniz İslâm’da caiz değildir. İslâm kendinden önceki adetleri yıkmıştır” dedi. 

Böylece Bû’ne, Ebib ve Mesrî şehirlerinin halkı aylarca beklediler. Fakat Nil nehri ne 

azaldı ne de çoğaldı. Bu şehirlerin halkı kıtlıktan dolayı şehirlerini terketmek zorunda 

kaldılar. Amr b. As bu durumu görünce, Hz. Ömer’e mektup yazarak olanları anlattı. 

Hz. Ömer de ona:  

“İslâm kendinden önceki kötü gelenekleri yıkmıştır. Sana bir kağıt gönderiyorum. Onu 

Nil nehrine at” diye cevap gönderdi. Amr, Ömer’in mektubunu alınca açtı ve okudu. 

Kağıtta:  

“Mü’minlerin emîri ve Allah’ın kulu Ömer’den Nil nehrine. Ey Nil! Eğer sen kendi 

keyfine göre davranıyorsan akma olur! Yok eğer seni tek kudret sahibi Allah 

taşırıyorsa, o kudret sahibi olan Allah’dan seni taşırmasını niyaz ederiz” diye yazılıydı. 

Amr b. As, Salib gününden bir gün önce kağıdı Nil’e attı. O sırada Mısır halkı da göç 

etmek için hazırlanmışlardı. Nil taşmadığı için kuraklık olmuştu. Halk Salib gününün 

sabahında kalktıkları zaman, Nil nehrinin on altı karış yükselmiş olduğunu gördüler. 

Böylece Allah Teâlâ Mısır halkından o kötü geleneği kaldırmış oldu. 

 

                   ** Devletin temel görevlerinden birisi ilmin insanlara ulaştırılmasıdır. Hz. 

Ömer, fethedilen bölgelerde okullar açmış, buralara müderrisler tayin etmiş ve Kur'an-ı 

Kerim'i okumak ve onunla amel edebilmek için gerekli olan eğitimin verilmesini 

sağlama yolunda gayret sarfetmiştir. İslâm'ın, müslüman olan insanlara öğretilmesi ve 

tebliğ çalışmalarının yürütülmesi için sahabîlerden ve diğer âlimlerden istifade etmiş ve 

onları değişik bölgelerde görevlendirmiştir. Kur'an, Hadis ve Fıkıh öğretimi ile uğraşan 

bu âlimlere büyük meblağlar tutan maaşlar bağlamıştır. Hz. Ömer, devletin her 

tarafında camiler inşa ettirmişti. Onun zamanında dört bin tane cami yapılmış olduğu 

rivayet edilmektedir.
119

 İlk defa bir takvimin kullanılmasına Hz. Ömer zamanında 

ihtiyaç duyulmuş ve böylece Hicret esas alınarak oluşturulan takvimle devlet işlerinde 

tarihleme açısından ortaya çıkan problemler ortadan kaldırılmıştır (H. 16). 

 

                    **Bir defasında Eslem'le birlikte Harra taraflarında (Medine'nin dış 

bölgesi) dolaşırlarken ışık yanan bir yer gördü ve Eslem'e; "şurada, gecenin ve soğuğun 

çaresizliğine uğramış biri var. Haydi onların yanına gidelim" dedi. Oraya gittiklerinde 

bir kadını iki çocuğuyla üzerinde tencere bulunan bir ateşin etrafında otururken 

gördüler. Hz. Ömer, onlara; "Işıklı aileye selâm olsun" dedi. Kadın selâmı aldıktan 

sonra yanlarına yaklaşmak için izin alan Hz. Ömer ona yanındaki çocukların neden 

ağladıklarını sordu. Kadın, karınlarının aç olduğunu söyleyince, Hz. Ömer merakla 

tencerede ne pişirdiğini sordu. Kadın, tencerede su bulunduğunu, çocukları yemek 

pişiyor diye avuttuğunu söyledi ve; "Allah bunu Ömer'den elbette soracaktır" diye 

ekledi. Hz. Ömer, ona; "Ömer bu durumu nereden bilsin ki?" diye sorduğunda kadın; 

"Madem bilemeyecekti ve unutacaktı neden halife oldu" karşılığını verdi. Hz. Ömer bu 

cevap karşısında irkilerek Eslem'le birlikte doğruca erzak deposuna gitti. Doldurdukları 

yiyecek çuvalını Eslem taşımak istedi. Ancak Hz. Ömer (r.a); "Kıyamet gününde benim 

yüküme ortak olacak değilsin. Onun için bırak da yükümü kendim taşıyayım" diyerek 

buna izin vermedi; çuvalı omuzuna aldı ve kadının bulunduğu yere götürdü. Orada 

bizzat yemeği Hz. Ömer (r.a) hazırlayıp pişirdi ve onları doyurdu. Eslem; "O, ateşe 

üflerken şakakları arasından çıkan dumanları seyrediyordum" demektedir. Hz. Ömer 

oradan ayrılırken kadın; "Siz bu işe Ömer'den daha layıksınız" dedi. Hz. Ömer; 

"Ömer'e dua et. Bir gün onu ziyarete gidersen beni orada bulursun" dedi. 

 

               **Hazreti Ömer, annesinin kucağında ağlayan bir çocuk gördü. Anneye, 

çocuğunu oyalamasını söyledi ve uzaklaştı... Biraz sonra aynı yere döndüğü zaman 

çocuğun yine ağladığına şahit oldu:  
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- Çocuğunuza acımıyor musunuz? Niçin onu susturmuyorsunuz?  

- Hakikati bilseydiniz beni suçlandırmazsınız. Ömer emzikli çocuklara tahsisat 

verilmesini yasak etti. Bu yüzden çocuğumu doyuramıyorum.  

Hazreti Ömer, gözleri yerde, geriye dönerken kendi kendisine hitab etti:  

- Ömer, kim bilir senin bu hareketin yüzünden kaç çocuk öldü?  

Ve çocuklara ait tahsisatın hemen verilmesini emretti. 

 

               ** Birgün Server-i Kâinât ve Mefhâr-i Mevcûdât [mevcûdâtın övündüğü] 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” buyurdular ki, rü’yâmda ümmetim bana arz 

olundu. Cümlesi önümden geçip, birbir seyreyledim. Kiminin gömleği dizinde idi. 

Kiminin dizinden aşağı idi. Kiminin dizinden yukarı idi. Lâkin Ömeri bir gömlek ile 

gördüm ki, yerde sürünürdü. Sahâbe-i Güzîn “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecma’în” 

dediler ki, yâ Resûlallah! Nasıl ta’bîr buyurdunuz. Buyurdular: Dîn-i mübîn ile ta’bîr 

etdim. Zîrâ hilâfetleri zamânı uzundur. Dîn-i islâm dünyâya yayılır. 

 

                **Buyurdular ki, (Ömer’den hayırlı bir kimse üzerine gün doğmamışdır.) Yine 

onun devâmında Ukbe bin Âmirden nakl edilir ki, Hazret-i Resûlullah “Sallallahü Teâlâ 

Aleyhi ve Sellem” buyurdular; (Eğer benden sonra Peygamber gelmek ihtimâli olsa idi, 

Ömer bin Hattâb Peygamber olurdu.) 

 

                 **Rivâyet olunur ki, bir gün Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” öğle 

sıcağında kendi soyunup, sadaka develerini bağlıyordu. Dediler, yâ Emîr-el-Mü’minîn! 

Niçin sen kendin zahmet çekersin. Bir kişiye buyurun, o bağlasa, olmaz mı. Buyurdu ki, 

bunlar fakîrlerin hakkıdır. Çünki, Allahü Teâlâ beni bunlara çoban etdi. Fakîrlerin 

işlerini kendim görmem lâzımdır. Zîrâ âhıretde benden sorarlar. Bir kişi dedi, yâ Emîr-

el-Mü’minîn! Sana yakın olanların işlerini sen kendin görürsün. Uzak olanların işini 

nasıl görürsün. Buyurdu ki, inşâallahü teâlâ bir sene gezeceğim. Nice gücü yetmez, fakîr 

ve hastalar vardır. Kendim onların kapılarına varıp, ihtiyâclarını göreceğim. 

 

               **Abdurrahmân bin Avf der ki, Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” 

geceleri şehri gezer, kontrol ederdi. Bir gece benim evime geldi. Yâ Abdurrahmân, bu 

gece şehrin kenârına bir kervân geldi. Korkarım ki, eşyâları kaybolur. Gel, gidip, bu 

gece onları bekleyelim, dedi. Vardık, sabâh oluncaya kadar onları bekledik. 

 

                **Hazret-i Ömer “Radıyallahü Anh” hilâfet makâmına geçdikden sonra, kızı 

Hazret-i Hafsa “Radıyallahü Anhâ” ki Resûlullahın “Sallallahü Aleyhi ve Sellem” 

Ezvâc-ı Mutahharalarındandır, muhterem babalarını görmeğe vardılar. Mübârek 

yüzlerini gördükde, üzerinde olan hırkanın oniki yerde yaması var. Hattâ yamanın ikisi 

deriden idi. Hafsa, babasını bu hırka ile görüp, hâtır-ı şerîfleri mahzûn olup, dedi ki, ey 

devletlim ve gözüm nûru babam. Bu hırkayı bir fakîre verseniz. Kendi arkanıza bir yeni 

hırka yapsanız, câiz olmaz mı? Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” buyurdular ki, 

kızım, sen Fahr-i Âlem Hazretlerinin halâli idin. Sen ona bizden yakın idin. Bilmez 

misin ki, Server-i Âlem bu dünyâyı denîden [alçak dünyâdan] neler çekmişdir. Ne 

mertebe sakınmışdır. Dünyâyı hor ve zelîl edip, emri altına almışdır. Âhırete teşrîf 

etdikde, bana vasiyyet edip, (Yâ Ömer, kıyâmet gününde, benim ile ve Ebû Bekir ile 

buluşmak istersen, yolumuzdan ayrılma) diye buyurmadı mı? 

 

                   **Hazret-i Ömerin “Radıyallahü Teâlâ Anh” kuvvet-i kudsiyeleri ve 

rûhâniyyetleri bu mertebe idi ki, her kim karşısına gelse, yalan söylemek kasd eylese, 

dili varmaz idi. Doğru söylerdi. Bir mü’min ile bir münâfık karşısına vardıkda da, 

söylemeden onları fark ederdi. Zîrâ sûretlerine bakmayıp, sîretlerine nazar ederdi. 

Onun için yüksek şânlarına uygun olarak Ömer-ül Fârûk denilmişdir. Dostluğu ve 
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adâveti Allahü Teâlâ için ederdi. Gayretli idi. İleriyi görücü, tedbîr sâhibi idi. Nice 

kerre, görüşlerine uygun âyet-i kerîme nâzil olmuşdur. 

 

**Kölesi ile nöbetleşe deveye binmesi 

  

                **Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” hilâfeti zamânında, Şâm şehrine 

gitmek îcâb etmişdi. Se’âdet ve izzetle, Eshâb-ı Güzînden “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim 

ecma’în” bir cemâ’ati de yanlarına alıp, Medîne-i Münevvereden çıkıp, yola revân 

oldular. Hazret-i Ömer’in bir deveden başka bineceği yokdu. Muğîre adlı bir köle var 

idi. Bir sâat Hazret-i Ömer “Radıyallahü Anh” o deveye binerdi. Muğîre piyâde olunca 

[yaya kalınca], deveye bir sâat Muğîre binerdi. Hazret-i Ömer önünde piyâde olurdu. 

Allahü Teâlânın hikmeti, Şâm şehrine girecekleri vakit, deveye binmek nöbeti Muğîreye 

gelmişdi. Eshâb-ı Güzîn, Hazret-i Ömere geldiler, dediler ki, efendim, ihsân eyleyin. Bu 

sâatde deveye sa’âdetle sizin binmenizi ricâ ederiz. Hazret-i Ömer buyurdu ki, önce 

nöbet benim idi, bu sâat nöbet Muğîrenindir. Deveye niçin ben bineyim. Eshâb-ı Güzîn 

dediler ki, bugün Şâm şehrine girilecekdir. Şâm şehrinin bütün ileri gelenleri, 

cenâbınıza karşı çıkarlar [sizi karşılamağa gelirler]. Onlar atlı, siz halîfe iken yaya 

yürümek münâsib değildir. Lutfunuzdan ümîd ederiz ki, ricâmızı makbûl tutup, red 

etmeyiniz. Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” huzûrsuz olup, dedi ki, siz bu 

evhâmdan kurtulmadınız mı? İslâm dîninin kadrini böyle mi anladınız. Bize islâm şerefi 

yetmez mi. İslâm dîninden ekrem ve eşref bir nesne var mıdır. Bu se’âdet ve bu devlet ve 

bu izzeti Allahü Teâlâ Hazretleri bize ihsân eylemişdir. Dîn-i islâm tâcını başına 

koymak, kime müyesser olmuşdur. Resûlullahın “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” 

getirdiği islâm elbisesini arkamıza giydirdi. Kelime-i şehâdeti dilimize çırağ eyledi. 

Kur’ân-ı Azîm ile kalbimizi münevver eyledi. İslâmiyyetin kadrini acaba niçin 

anlamamışsınız ki, kendinizi halka, at ile, don ile göstermek istersiniz. Yalnız Habîb-i 

Ekremin “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” ümmeti olmak şerefi size yetmez mi, diye 

cevâb verince, kimse söze kâdir olamayıp, bir şey diyemediler.  

                  Muğîre, bu güç zamânda deve hâzırlayıp, Hazret-i Ömerin “Radıyallahü 

Teâlâ Anh” Huzûr-ı Şerîflerine getirip, çökdürdü ve dedi ki, yâ halîfe! O Allahü Teâlâ 

hakkı için ki, ondan gayri Allah yokdur. Bu ahvâl gönlümden geçmişdir. Eshâbın rey’i 

ile değildir [ya’nî ben düşündüm]. Kalbimden halâl eyledim. İhsân eyle ve benim 

isteğimi kabûl eyle. Bugün deveye sa’âdetle sizin binmenizi ricâ ederim, dedi. Emîr-ül 

Mü’minîn önünde eğilip, yâ halîfe arkama basıp, devenin üzerine devletle bin diye 

iltimâs eyledi. Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” Muğîrenin cân-ı gönülden 

ricâsını görünce, hâtırı için o gün sa’âdetle deveye bindiler. Ondan sonra, bütün islâm 

askeri içinde nidâ etdirdi ki, işte bugün Şâm şehrine girmek müyesser oldu. Buradan 

sağ ve selâmetle çıkacağımızı Allahü Teâlâ bilir. Her kimin bizde hakkı var ise, gelip 

bizden taleb eylesin. Bütün islâm askeri Hazret-i Ömere hayr düâ eylediler. Dediler ki, 

yâ Allahü Teâlânın halîfesi. Senden herkes râzıdır. Senden kimse huzûrsuz değildir. Bir 

ferdin sizde hakkı yokdur. Münâdîler yüksek sesle çağırdılar. Hiçbir kimse gelip, bir 

hak taleb etmedi. Hepsi şükrân üzere olduklarını Hazret-i Ömere haber verdiler. Halk 

arasından kimse gelmeyince, Hazret-i Ömerin Muğîre adlı kölesi ileri gelip, dedi ki, yâ 

Emîr-el Mü’minîn! Birgün, hiç suçum yok iken, kulağımı çekip, ağrıtdın. Diyorsunuz ki, 

kimin hakkı var ise dünyâda iken taleb etsin. Hâlâ bu hakkım sizin üzerinizdedir, bilmiş 

olunuz. Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” buyurdu ki, yâ Muğîre gel, sen de 

benim kulağımı çek, berâber olalım. Eshâb-ı Güzîn “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim 

Ecma’în” hep birden tekbîr getirdiler. Arablarda âdetdir ki, bunun gibi bir acâib ahvâl 

zuhûr etdikde, tekbîr getirirler. Dediler ki, yâ halîfe, senin gibi âdil pâdişâh 

gelmemişdir. İ’tikâdımız budur ki, şimdiden sonra da gelmiyecekdir. Kölenin, bu 

şekilde küstâhlığa cür’et etmesi uygun mudur. Husûsen [özellikle] kişi, kendi kölesini 

azârlamasına bir şey lâzım gelmez. Nerede kaldı ki, bir mikdâr kulağını çekmiş olsun. 

Kölenin üzerine gidip, niçin edebsizlik eyledin diye azarladılar. Hazret-i Ömer 
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“Radıyallahü Teâlâ Anh” buyurdular ki, ey Eshâb-ı Güzîn! Lutf edip, incitmeyin ki, 

âhıretde cezâsını çekmekden ise, dünyâda çekip, kurtulmak evlâdır. Sonra, yâ Muğîre, 

gel sen de benim kulağımı çek. Dünyâda senin ile halâllaşalım, âhırete kalmasın, dedi. 

Muğîre de Hazret-i Ömerin kulağına yapışıp, bir mikdâr çekdi. Hazret-i Ömer, 

buyurdu, yâ Muğîre, niçin ziyâde çekmedin. Muğîre dedi ki, âhiretde kısâsdan 

korkarım. Çok çekersem, senin hakkın benim üzerimde kalır. Hazret-i Ömer 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” böyle sultân idi ki, kölesi hakkında bunun gibi durumu 

kabûlden çekinmeyip, dünyâda cezâsını çekdi. Kölesi de, acâib değilmidir ki, efendisi 

hakkında bu şeklde cezâ verdi. Efendisi Hak ehli olduğunu muhakkak bilip, değil 

huzûrsuz olmak, kalb-i şerîflerine zerre kadar bir şübhe gelmediğine i’tikâdı temâm 

olduğundan, bu fi’ile cesâret etmişdir. Belki Hazret-i Ömerin “Radıyallahü Teâlâ Anh” 

Muğîrenin böyle yapması ile muhabbeti şerîfleri ona, evvelki durumundan dahâ çok 

artmışdır. Hazret-i Ömerin “Radıyallahü Teâlâ Anh” menâkıb-ı şerîflerine nihâyet 

yokdur. Yalnız bu yetmez mi ki, rey’lerine uygun olarak onyedi yerde, Cebrâîl 

Aleyhissalâm Resûlullah “Sallallahü Aleyhi ve Sellem” Hazretlerine âyet-i kerîme 

getirmişdir. Tefsîr ve târîh kitâblarında da vardır. 

 

                  **Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” hilâfeti zamânında, bir kaç bin 

askeri gazâya gönderdi. Âdet-i şerîfleri şöyle idi ki, gazâya giden askerlerin evlerine 

adam gönderip, durumlarını sorardı. Her gece kendileri şehri gezerdi. Allahü Teâlânın 

hikmeti, bir gece şehri dolaşıyordu. Bir kapının yanından geçerken, içeriden bir hâtun 

bağırmasını işitdi. Kulak verdi. Gördü ki, o hâtun ağlıyor ve devâmlı söyliyordu ki, 

benim kocamı halîfe gazâya gönderdi. Ben burada aç ve susuz kaldım. Yarın varayım, 

halîfenin kapısına çocuklarımı bırakayım. Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” 

bunu işitir işitmez, ağlaya ağlaya se’âdethânelerine gelip, bir dank un omuzuna aldı. O 

hâtunun evine geldi. Mubârek elleri ile odun parçalayıp ve ateş yakdı. Sonra eline bir 

testi alıp, su getirdi. Ondan sonra bir tencereyi ocağa koyup, derhâl o aşı pişirdi. Bir 

sahan içine koyup, o hâtunun çocuklarını kaldırıp, önüne götürdü ve yedirdi. Ondan 

sonra özürler dileyip, dedi ki, yâ hâtun! Suçumuzu afv eyle. Zîrâ habersizdik. Şimdiden 

sonra ahvâlini her zemân bize bildir, deyip, yoluna gitdi. Hâtun da, Hazret-i Ömerin 

tevâdu’ ve tenezzülünü görünce hayret edip, Hazret-i Ömere hayr düâlar eyledi. Şimdi 

ey mü’min. İnsâf eyle ki, bir se’âdet sâhibi halîfe-i rûy’i zemîn iken, bu şekilde tenezzül 

ve tevâdu’ göstermesini kıyâs eyle ki, ne büyük sultândır ve ona cân ve dilden muhabbet 

eylemeyenin hâli ne olacakdır. (Târîh-i Taberî)den nakl olunmuşdur. 

 

                  **Nitekim, Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” bir kimseye hergün 

birkaç kerre gelip, ölümü hâtırlatsın diye bir kaç akçe ta’yîn etmişdir. Her vakit o kimse 

gelip, ölümü ona hâtırlatdı. Her gün o kimse gelip, hizmet edâ etdikçe, Hazret-i Ömer 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” ta’yîn buyurdukları akçeyi verirlerdi. O şahsın vazîfesine son 

verilince, vazîfe taleb etdi. Buyurdular ki, sen bundan sonra gelip, ölümü hâtırıma 

getirme ki, ihtiyâcımız kalmadı. Zîrâ sakalımıza ak düşdü. Sakalın akı ise ölümün 

habercisidir. Dâimâ göz önünde olup, mevti (ölümü) hâtırlatır. 

 

                  **Hazret-i Ömerin “Radıyallahü Teâlâ Anh” şehâdeti beyânındadır: Bir 

fârisî menâkıbdan nakl olunmuşdur. Kab’ül Ahbâr “Radıyallahü Anh” bir gün Hazret-i 

Ömere “Radıyallahü Anh” gelip, dedi ki, yâ Ömer! İnceleyin ki, ben Tevrâtda 

okumuşdum. Senin ömründen üç gün kalmışdır. Hazret-i Ömer, kendi vücûd-i 

şerîflerinde bir ağrı, bir hastalık görmediler. Tasvîr etdikleri fecî bir hâdise olması 

lâzım. Buyurdular ki, Hak Sübhânehü ve Teâlâ Hazretlerinin kazâsına ve kaderine râzı 

olduk. Bir yahûdî olan Ebû Lü’lü, Mugîre Tebnî Şûbenin kölesi idi. Bir kavilde, Hâlid 

bin Velîdin kölesi idi. Efendisini Hazret-i Ömere gelip şikâyet eyledi. Efendim benden 

haddimden fazla harc ister, dedi. Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” buyurdu ki, 

ne mikdâr ister. Dedi ki; her gün iki dirhem, ister. Hazret-i Ömer buyurdu ki, ne san’at 
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bilirsin. Bir kaçını saydı. Hazret-i Ömer buyurdu ki, bu san’atlar ile bu kadar harc çok 

değildir. Sonra, işitdim ki, sen yel değirmeni yaparmışsın. Benim için de bir yel 

değirmeni yapsan. Dedi ki, senin için bir yel değirmeni yapayım ki, şarkda [doğuda] ve 

garbda [batıda] onu söyliyeler. Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” meclisde 

olanlara buyurdular ki, bu kâfir beni katl etmek istediğini söylüyor. Eğer böyle demek 

istiyor ise, onu ortadan kalkması için emr edin, dediler. Buyurdu ki, katilden evvel kısâs 

olmaz. 

                  Ebû Lü’lü yahûdî, Ömer “Radıyallahü Anh” Hazretlerini katl için fırsatı 

gözetdi. Zilhiccenin yirmiüçüncü günü sabâh namâzını edâ ederken, fırsat bulup, altı 

yerinden yaraladı. Hazret-i Ömerden başka on kimseyi yaraladı. Dokuzu bu 

yaralanmadan vefât etdiler. Benî Esed kabîlesinden bir er Ebû Lü’lü mel’ûnunun 

başına bir ok atıp, yıkdı. Birisi de bıçak ile boğazlayıp, öldürdü. Hazret-i Ömer 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” bu ahvâli gördü. Kab’ül Ahbâr Hazretlerinin sözlerini 

hâtırladı. Allahü Teâlânın takdîri yerini buldu, buyurdular 

 

                **Rivâyet ederler ki, ne zamân ki Hazret-i Ömer şehâdet şerbetini içdi. Bir 

çoban koyununun yanında dururken, bir kurt geldi. Koyuna saldırdı. Çoban hemen 

feryâd edip, ağladı. Ve âh Ömer, “İnnâ lillah ve ...” dedi. Çobanlar ona sordular ki, 

Hazret-i Ömerin vefât etdiğini nereden bildin. Dedi ki, şundan bildim ki, Hazret-i Ömer 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” hayâtda iken, kurdun koyun sürüsüne bakdığı hâlde zararı 

yok idi. Şimdi gördüm ki, kurt koyuna saldırdı. Bildim ki, Hazret-i Ömer “Radıyallahü 

Teâlâ Anh” bu dünyâdan göç eylemişlerdir. Bu menkıbe Târîh kitâbından alınmışdır. 

 

                 **Hazret-i Server-i Kâinât ve mefhar-ı mevcûdât, Resûlullah “Sallallahü 

Teâlâ Aleyhi ve Sellem”, bir gün meclis-i şerîflerinde kabir azâbını, münker ve nekîrin 

ne yol ile gelip, heybet ile süâl etdiklerini beyân buyurdular. Hazret-i Ömer 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” sordu ki, yâ Resûlallah! Biz kabre girdikden sonra, bu akıl 

bize verilip, sonra mı süâl olunuruz, yoksa verilmeden mi süâl olunuruz. Hazret-i Resûl-

i Ekrem “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” buyurdular ki, şimdi ne akılda isen, 

kabirde de böyle olursun. Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretleri dediler ki, böyle 

oldukdan sonra, üzülmeğe lüzûm yokdur. Sonra, Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ 

Anh” vefât etdi. Kabre defn etdikden sonra, Hazret-i Alînin “Radıyallahü Teâlâ Anh” 

falan zemânda, Hazret-i Ömerin böyle söylemiş olduğu hâtırına geldi. Göreyim 

da’vâsının erimidir, diyerek kabrine geldi. Mubârek gözlerini yumup, kalb-i şerîflerini 

Hazret-i Ömerin ahvâline yöneltip, tam bir teveccüh ile murâkabeye vardıklarında, 

Allahü Teâlâ gözlerinden perdeyi kaldırıp, ahvâli [durumu] müşâhede etdiler. Gördüler 

ki, Münker ve Nekîr heybetle gelip, Hazret-i Ömere dediler ki, (Rabbin kim, dînin 

nedir, Peygamberin kimdir). Hazret-i Ömer onlardan süâl buyurdular ki, yedinci 

gökden buraya kadar, ne mikdâr yol geldiniz. Dediler ki, yedibin yıllık yoldur. Hazret-i 

Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” buyurdular ki, yâ siz yedibin yıllık yoldan gelinceye 

kadar Hâlıkı unutmadınız. Bugün evimden çıkıp, kabre gelince, Rabbimi ve dînimi ve 

Peygamberimi nasıl unuturum. Melekler dediler ki, yâ Ömer biz de senin böyle cevâb 

vereceğini bilirdik. Lâkin bu heybetle gelip, süâl etmeğe me’mûruz. Sonra, Hazret-i Alî 

“Kerremallahü Teâlâ Vecheh” mubârek gözlerini açıp, Allahü Teâlâ mubârek etsin, 

Ömer da’vâsının eri imiş, dedi. 

 

                  **Bir gün Ömer “Radıyallahü Anh” Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem” Hazretlerinin arkasında nemâz kılıyordu. Resûl Aleyhisselâm sûre-i Vennaziat 

okuyordu. Meâl-i şerîfi (Fir’avn kavmine, ben sizin ulu tanrınızım dedi) olan âyet-i 

kerîmeyi okuduğunda, Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerinin gayret damarı 

harekete gelip, mubârek bedeninde tüyleri elbisesinden dışarı çıkıp, (Eğer ben orada 

hâzır olaydım, boynunu vururdum) dedi. Namâz edâ edildikden sonra, Resûlullah 

“Sallallahü Aleyhi ve Sellem” Hazretleri buyurdu ki, (Yâ Ömer, namâzda konuşdun. 



 83 

Namâzını kazâ et). Hemen Cebrâîl Aleyhisselâm gelip, Allahü Teâlânın emrini erişdirip, 

buyurdu ki, (Yâ Muhammed! Ömere namâzı kazâ et diye söyleme! Biz o namâzı kabûl 

etdik. O namâzı cümle ümmetin namâzına berâber etdik ki, biz çok gayretli, sevdiğini 

kayırıcı kimseleri severiz.) 

 

                 **Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” bir gece Medîne-i Münevverede geziyordu. 

Bir kadın evi içinde kızına dedi ki, kızım bir mikdâr su getir, südün içine kat. Kızı dedi 

ki, Emîr-ül Mü’minîn nidâ etdirmedi mi bugünden sonra, süde su katmayınız. Kadın 

dedi ki, O şimdi burada değildir. Kız dedi, Ömer burada değil ise, Rabbi buradadır, O 

görüyor. Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretleri onun sözünü işitdi. Evi nişân etdi. 

Geldi, oğluna dedi ki, senin için bir kız buldum. Onu sana alayım. Ertesi gün o kadının 

kapısına geldi. Dedi ki, kızını benim oğluma ver. Kadın dedi ki, bende o cür’et yokdur 

ki, bunu kalbimden geçireyim. Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” buyurdu: Ben o kızdan 

işitdim söylediği o sözü ki, hoşuma gitdi. O kızı kendi oğlu Âsım Hazretlerine aldı. 

Abdül’azîz o kızın evlâdından oldu. Abdül’azîzden emîr-ül mü’minîn Ömer bin 

Abdül’azîz hazretleri vücûda geldi. Onun hilâfeti zemânında kurt koyun ile gezerdi. 

 

              **Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” bir gece şehri gezerken bir evden çeşidli 

sesler işitdi. Ömer Hazretleri dama çıkdı. Damdan o eve girdi. Gördü ki, bir kişi bir 

kadın ile oturmuş. Orta yerde de şarâb var. Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretleri 

dedi: Niçin Allahü Teâlâ Hazretlerinin emrini tutmazsın. Bu kadar günâhın cezâsını 

çekmiyeceğini mi zan ediyorsunuz! O kişi çok korkup, dedi ki, yâ Emîr-el Mü’minîn! 

Hiç acele etme ki, ben bir günâh işledim ise, sen dört günâh işledin. Birincisi, Allahü 

Tebâreke ve Teâlâ buyurdu ki, (Evlere kapılarından giriniz.) Sen damdan girdin. 

İkincisi, Allahü Teâlâ buyurdu ki, (Evlerinizden gayrî evlere izn alıp, ehli üzerine selâm 

vermeyince girmeyiniz.) Sen fermân dinlemeden girdin. Üçüncü; Allahü Teâlâ buyurur: 

(Tecessüs etmeyiniz.) Sen tecessüs etdin. Dördüncü; Allahü Tebâreke ve Teâlâ buyurur, 

(Sû-i zân etmekden sakınınız.) Sen sû-i zan etdin. Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” bunu 

işitdi. Mubârek gönlüne çok te’sîr etdi. Pişmân oldu. Onun keffâretine bir köle âzâd 

etdi. Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerinin adâleti ve siyâseti bereketi ile, o kişi 

de tevbe edip, iyiler zümresinden oldu. 

 

             **Hak Sübhânehü ve Teâlâ Hazretleri, Fârîs [Îrân] şehrinin fethini Emîr-ül 

Mü’minîn Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” zamân-ı şerîfinde müyesser eyledi. 

O gece Hazret-i Osmân “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazret-i Ömerin “Radıyallahü Anh” 

huzûruna vardı. Gördü ki, acele ile mektûb yazarlar. Hazret-i Osmân selâm verdiler. 

Emîr-ül Mü’minîn cevâb vermedi. Mektûbu bitirdi. Çırâğı söndürüp, selâma cevâb 

verdi. Hazret-i Osmân “Radıyallahü Teâlâ Anh” sordu: Neden selâmın cevâbını çırâğı 

söndürdükden sonra verdiniz. Buyurdular ki, yâ Osmân! Çırâğı müslimânların 

maslahatları için ışıklandırdım. Korkdum ki, o zamân selâmını alsam o çırâğ ışığında, 

kıyâmet gününde, müslimânlar bana hasm olurlar [haklarını isterler]. Allahü Tebâreke 

ve Teâlâ Hazretleri beni ondan süâl edip, ben cevâb vermeğe tâkat getiremem. 

 

             **Allahü Tebâreke ve Teâlâ Hazretleri, anâsır-ı erbe’a ki, su, ateş, toprak, 

havâdır, Emîr-ül Mü’minîn Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerine müsahhar 

kıldı [Emrine verdi]. Hilâfetleri zemânında, Medîne-i Münevverede bir zelzele vâki’ 

oldu. Halk korkdular. Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” halkı topladı. Minbere 

çıkıp, hutbe okudu. Hutbede buyurdu ki, ey müslimânlar! Resûlullah “Sallallahü Teâlâ 

Aleyhi ve Sellem” Hazretlerinden işitmişim, buyurdular ki: (Yerin zelzelesi iki şeyden 

olur. Birisi, zînâ etmekden. Biri zulüm etmekden. Zinâ ve zulüm âşikâre olur ise, yer 

ona tâkat getiremez. Allahü Tebâreke ve Teâlâ dergâhına yalvarır, inler ve sallanmağa 

başlar. Tâ ki, Allahü Tebâreke ve Teâlâ onları helâk eder.) Şimdi eğer günâhkâr ben 

isem, tevbe etdim. Siz de tevbe ediniz. Onlar da tevbe etdiler. Hazret-i Ömer 
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“Radıyallahü Teâlâ Anh” kamçısını yere vurdu. Buyurdu ki, yâ yer! Sen tevbe edenlerin 

altında sallanıyorsun. Eğer sâkin olup, karâr kılmazsan, ben sana bir vururum ki, 

kıyâmete kadar onu söylerler. Sonra yer sâkin oldu. Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ 

Anh” hayâtda iken, bir dahâ yer sallanmadı; sâkin oldu, Hazret-i Ömere boyun eğdi. 

 

               **Bir vakit Hazret-i Ömer ve Huzeyfe “Radıyallahü Teâlâ Anhümâ” 

oturmuşlar idi. Hazret-i Ömer buyurdu ki: Yâ Huzeyfe! Resûlullah “Sallallahü Teâlâ 

Aleyhi ve Sellem” Hazretleri münâfıkların sırrını sana söylemişdir. Bende nifâk 

eserinden ne görürsün. Huzeyfe dedi ki: Allahü Teâlâ muhâfaza etsin. Sen bunu nasıl 

söylüyorsun. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerinden, sende 

nifâk ile alâkalı birşey işitmedim. [Ya’nî sende münâfıklık alâmeti yokdur.] 

 

               **Yine (Tenbîh-ül Gâfilîn)de bildirilmişdir. Bir gün bir kişi Ömer 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” hazretlerinin huzûruna hanımından şikâyet etmeğe gitdi. 

Se’âdethânelerinin [evinin] kapısına vardı. İçeriden bir münâkaşa sesi geliyordu. O kişi 

der ki, kulağımla işitdim ki, harem-i muhteremleri [muhterem hanımları] Ümm-i 

Gülsüm ona çok sözler söyler. Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” ona aslâ karşılık 

vermez. Susar ve dinler. O kişi kendi kendine dedi ki, ben isterim ki kendi hanımımdan 

Hazret-i Ömere şikâyet edeyim. Şimdi o benden de çok elemde ve cefâdadır. Evine 

gitmek üzere geri dönmüş idi. Hazret-i Ömer dışarı çıkdı, o kişiyi gördü ki, gidiyor. Ona 

dedi ki, ne iş için gelmişdin. O kişi, Yâ Emîr-el Mü’minîn! Hanımımdan sana şikâyet 

etmeğe gelmişdim. Sizin harem-i şerîfinizde olan nesneyi işitince geri döndüm, dedi. 

Hazret-i Ömer buyurdu ki, (Ben onu, üzerimde olan şu haklardan dolayı afv ederim. 

Birincisi, benim ile Cehennem arasında perdedir. Nefsim onun ile harâmdan sâkin olur. 

İkincisi, evden dışarı giderim, evimin bekçisi olur. Üçüncüsü, kassârımdır, esvâbımı 

yıkar. Dördüncüsü, çocuklarımın bakıcısıdır. Beşincisi, ekmeğimi yapar, yemeğimi 

pişirir. Onun bu hakları onu azarlamama mâni’dir.) O merd de dedi ki, doğru söyliyen 

kişiyi ve doğru giden kişiyi Allahü Teâlâ sever. Benim hanımımın da bu hakları var. 

Onu rızâm ile afv etdim. 

 

                   **Hazret-i Ömer bin Hattâbın “Radıyallahü Teâlâ Anh” âdet-i şerîfleri şu 

idi ki, herkesden önce mescide giderlerdi. Bir gün mescide giderken gördü ki, bir çocuk, 

acele ile önünden gider. Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” dedi ki, yâ sabî 

[çocuk], niçin bu kadar acele mescide gidersin. Sana henüz nemâz dahî farz olmamış. 

Çocuk dedi ki, yâ Ömer, ben niçin acele etmiyeyim ki, dünkü gün, benden küçük bir 

çocuk vefât etdi. Hazret-i Ömer “Radıyallahü Teâlâ Anh” çocukdan bu sözü işitince, o 

şekilde ağladı ki, gözünden yaş yerine kan geldi. 

 

                   **Bostân sâhibi “Rahimehullahü Teâlâ” (Kitâb-ül Bostân)da, ba’zı selefden 

nakil etmişdir. Benim bir komşum vardı. Ebû Bekr ve Ömer “Radıyallahü Teâlâ 

Anhümâ” Hazretlerini şetm ederdi [kötülerdi]. Bir gece aşırı kötüledi. Tahammül 

edemeyip, döğüşdüm. Sonra döndüm, hüzün ve üzüntü ile evime geldim. Yatsı namâzını 

te’hîr edip, uyudum. Uykum içinde, Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” 

Hazretlerini gördüm. Dedim ki; yâ Habîballah! Falan kişi senin eshâbını seb’ eder 

[kötüler]. Buyurdu ki; kimi kötülüyor. Dedim, Ebû Bekr ve Ömer Hazretlerini. 

Buyurdu ki; bu bıçağı al, bununla var onu boğazla. Ben de o bıçağı aldım. Onu yıkıp, 

boğazladım. Gördüm ki, kanından elime bulaşdı. Elimi yere sürdüm. Bu esnâda 

uyandım. O şahsın evinden bağırmalar [figânlar] geldiğini işitdim. Dedim ki, bu figân 

nedir. Dediler, bu gece filan füc’eten ölmüş. Sabâh oldu. Vardım, ona bakdım. 

Boğazından bir hat çekilmiş, gördüm. Bu kıssa (Şevâhid-ün Nübüvve)den alınmışdır. 

 

                  **Birisinin merkebi var..sürekli o merkebini çağırırken Ömer ve Ebu Bekir 

diye çağırırmış.Bir gün bu adam onlardan biri tarafından çifte yer ve ölür. 
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                   Bu durumu hoca efendiye sorduklarında hoca şu cevabı verir: 

                   -Gidin bakın mutlaka Ömer diye çağırdığından çifteyi yemiştir.Gidip 

baktıklarında aynısını görünce sebebini sorarlar.Hoca şöyle der: 

                   -Ömer hesabını ahirete bırakmaz,onun hesabı şiddetlidir,bu dünyada iken 

hesabını sorar. 

 

                   **[(Eshâb-ı Kirâm) kitâbının 251.ci sahîfesinde buyuruluyor ki: İmâm-ı 

Süyûtî Hazretleri (Târîh-ul-Hulefâ) kitâbında diyor ki: Hadîs-i şerîflerde, (Ümmetimin 

en merhametlisi Ebû Bekirdir. Allahü Teâlânın emirlerini yapmakda en şiddetlisi 

Ömerdir. Hayâsı en çok olanı Osmândır. İslâmiyyetdeki zorlukları en çok çözen Alîdir. 

Ümmetimin en emîni Ebû Ubeyde bin Cerrâhdır. Ümmetimin en zâhidi Ebû Zerdir. 

İbâdeti en çok olan Ebüd-Derdâdır. Ümmetimin en halîmi ve cömerdi Mu’âviye bin Ebî 

Süfyândır) buyuruldu.] 

 

                    **Hz. Ömer, haksızlık karşısında çok hiddetli olduğu gibi, adâletin yerine 

getirilmesinde de o kadar şefkâtli idi. Bu yüzden adâleti ile meşhûr olmuştur. 

 

                     **Bir gün at satın almak istedi. Atı tecrübe etmek niyetiyle biniciye verdi. 

Ata binen kimse, koştururken, at tökezleyip kazâya uğradı. Hz. Ömer atı satıcısına geri 

vermek istediğinde, satıcı almadı. Sonunda durum, Kâdî Şüreyh Hazretlerine intikal 

etti. Kâdî sordu: 

- At, sahibinin izniyle mi koşturuldu? 

Hz. Ömer dedi ki:  

- Hayır, ben denemek için koşturdum. 

Atı almak mecbûriyetindesiniz 

Bunun üzerine, kâdî şu hükmü verdi: 

- Şâyet at sahibinin rızâsı ile tecrübe edilseydi, sahibine iâde edilebilirdi. Fakat, siz 

sahibinden izin almadığınız için geri veremezsiniz, atı almak mecbûriyetindesiniz. 

Hz. Ömer;  

- Hak ve adâlet husûsunda boynumuz kıldan incedir, deyip atın bedelini verdi. 

 

               **İbni Abbas onun halkını gözetmesini;taş kaynatan kadın ve çocuklarının bir 

gece vakti Hz.Ömerin Mekkenin dışında dolaşırken babaları harpte ölmüş,çocukları 

yetim kalmış bu kadına devletin mahzeninden bir çuval unu yüklenip götürdüğünü ve o 

kadına maaş bağlama olayına şahit olduğunu anlatır. 

  

              **Yine böyle bir denetiminde,annesi katmasını söylerken,kızının süte su 

katmamasındaki hassasiyetine şahit olur ve kızı oğlu Abdullaha alır.Ve sonuçta kendisi 

gibi adalette zirvede olan Ömer bin Abdulaziz gibi torunlara sahib olur. 

 

              **Devlet yönetimini tesis etti.divanlar kurdu. 

              **"O, Hicri 17’de para bastırarak piyasaya sürdü. Ayrıca Halid b. Velid'in 

Taberiye'de Hicrî 15 tarihinde dinar darbettirdiği de bilinmektedir.
120

 

               **"İlk defa bir takvimin kullanılmasına Hz. Ömer zamanında ihtiyaç 

duyulmuş ve böylece Hicret esas alınarak oluşturulan takvimle devlet işlerinde 

tarihleme açısından ortaya çıkan problemler ortadan kaldırılmıştır (H. 16). 

 

              **Âmir b. Rabîa şöyle anlatıyor: Hz. Ömer’i gördüm; yerden bir saman çöpü 

alarak şöyle dedi:  

“Keşke ben de senin gibi bir saman çöpü olaydım. Keşke hiç yaratılmamış olaydım. 

Keşke ben bir hiç olaydım ve annem beni doğurmayaydı. Keşke unutulup gideydim.”  

- Hz. Ömer şöyle demiştir:  
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“Eğer gökten birisi seslenerek “Ey insanlar! Biriniz hâriç hepiniz cennete gireceksiniz!” 

deseydi o kişinin ben olmasından korkardım. Yine gökten seslenilerek : 

“Ey insanlar! Biriniz hâriç hepiniz cehenneme gireceksiniz!” denilmiş olsaydı o bir 

kişinin de ben olmasını ümit ederdim.”  

 

            **Hz. Peygamber’in “Benden sonra sizin için en fazla korktuğum şey iyi 

konuşabilen münafıklardır” dediğini duymuştum.”der.  

 

              **Hz. Ömer’le Said b. As Arasında, Said’in Babasının Öldürülmesi Hususunda 

Geçen Kıssa: 

 - Hz. Ömer, yanından geçmekte olan Said b. As’a : 

“Babanı benim öldürdüğümü sanıyorsun. Eğer ben senin babanı öldürmüş olsaydım, 

senden onun öldürülmesinden ötürü özür dilemezdim. Fakat ben dayım As b. Hişam b. 

Muğire’yi öldürdüm. Senin babana gelince, onun yanından geçtiğimde, boynuzuyla 

yerleri sürüyen öküzler gibi böğürmekteydi. Fakat ben ondan yüz çevirdim. Onun 

amcası oğlu Ali ona hücum etti ve onu öldürdü” dedi.  

 - Said b. As, Hz. Ömer’e  

“Eğer sen babamı öldürmüş olsaydın sen hakkın üzerinde, o da batılın üzerindeydi. 

Bunun için sana kin beslemezdim” dedi. Bu söz Hz. Ömer’in hoşuna gitti.  

     

                   *- Hz. Ömer şöyle dedi: “Her müslüman kişiye altı sureyi öğrenmek gerek: 

İki sure sabah, iki sure akşam, iki sure de yatsı namazı için.”  

- Hz. Ömer şöyle dedi: “Bakara, Nisa, Maide, Hacc ve Nur suresini öğreniniz. Çünkü 

hükümler bu surelerdedir.” 

- Ömer bize “Nisa, Ahzab ve Nur surelerini öğreniniz” diye mektup yazdı. 

- Hz. Ömer şöyle dedi: Berâe (Tevbe) suresini öğreniniz. Hanımlarınıza da Nur suresini 

öğretiniz. Onların süs eşyalarını gümüşten yapınız.  

 

                **Bir gün gülmesi ve ağlaması üzerine sebebini soranlara şunu anlatmıştır; 

Gülmemin sebebi odur ki,bizler ticaret için bir yere gideceğimiz zaman hanımlarımıza 

hamur yoğurtur,onunla put yapardık.Yolda konakladığımız yerde ona tapar, 

acıktığımızda ise onu koparır,pişirir yerdik.Helvadan ve hamurdan kendimize put 

edinir,tapındığımız ilahımızı acıkınca da yerdik. 

          -Ağlamamın sebebi ise;Bir gün adet üzere küçük kızımı gömmek üzere çukur 

kazarken,yanıma yaklaşan kızım,-Baba eğilde sakalındaki tozları alayım.-deyip,onun bu 

durumuna rağmen onu gömmüş olmamdır.  

 

           **Hz. Ali (r.a) onun hicretini şu şekilde anlatmaktadır: "Ömer'den başka 

gizlenmeden hicret eden hiç bir kimseyi bilmiyorum. O, hicrete hazırlandığında kılıcını 

kuşandı, yayını omuzuna taktı, eline oklarını aldı ve Kâ'be'ye gitti. Kureyş'in ileri 

gelenleri Kâ'be'nin avlusunda oturmakta idiler. O, Kâ'be'yi yedi defa tavaf ettikten 

sonra, Makâm-ı İbrahim'de iki rek'at namaz kıldı. Halka halka oturan müşrikleri tek 

tek dolaştı ve onlara; "Yüzler pisleşti. Kim anasını evladsız, çocuklarını yetim, karısını 

dul bırakmak istiyorsa şu vadide beni takip etsin" dedi. Onlardan hiç biri onu 

engellemeye cesaret edemedi. (Suyûtî, a.g.e., 130). Bunun içindir ki İbn Mes'ud; "Onun 

hicreti bir zaferdi"
121

 demektedir. 

 

          **Yanlış yapması halinde sahabenin kılıçla doğrulttuğu bir zat.Hutbede eğer 

yanlış yaparsa,kendisine ne yapacaklarını sorduğunda cemaat,kendisini kılınçla 

doğrultacaklarını söylemişlerdir. 

         Adil yöneticinin,adil yönetilenleri… 

        **Rasulullahın ifadesiyle o ilhama mazhar kimse idi. 
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        ** Resulullah (s.a.s) onun bu durumunu şu sözüyle ifade etmekteydi: "Allah, hakkı 

Ömer'in dili ve kalbi üzere kıldı"
122

 

        **Resulullah (s.a.s) onun için şöyle buyurmuştu:"Gökte bir melek bulunmasın ki 

Ömer'e saygı duymasın. Yeryüzünde ise bir şeytan bulunmasın ki Ömer'den 

kaçmasın"
123

 

        ** Aktif bir müslümandı.Hareketliliği severdi. 

         **Tavizsizdi.Hiç bir konuda taviz vermez,hakkı icra ederdi.Adalet ve hakkaniyet 

terazisi fire vermezdi. 

         **Fetih suresinin son ayetinde,-Kâfirlere karşı şiddetliliği ile namlanmış,tavsif 

edilmiştir. 

         **Ölümüyle ,şehit edilmesiyle fitne kapısı kırılmıştı.Fitneye setti o. 

           -İki dostu gibi 63 yaşında vefat etti. 

          **Hz.Ömer kendisini  Mecusi olan Ebu Lü’lüün öldürdüğünü öğrenince,bir 

Müslüman tarafından öldürülmemiş olmasından dolayı,Allah’a hamd etti. 

         **Hz.Ömerin kölesi Estak hristiyandı ve o vefat ettiğinde hristiyanlığı devam 

etmekte idi.Vefatı anında onun için;”Dilediğin yere git.”diyordu. 

          **Hz.Ömer kölesini islama davet etmiş,Müslüman olması halinde halifelik 

işlerinde çalıştıracağını söylemiş,ama onu zorlamamıştı. 

           **Şeytan bile ondan korkardı.Peygamber Efendimiz bu konuda:”Hayatım kudret 

elinde olan Allah’a yemin ederim ki,ey Ömer,şeytan asla seninle karşılaşmaz.Sen bir 

yola giderken o muhakkak senin yolundan başka bir yola yönelir gider.” 

buyurmuşlardır.  

           **”Halifeliği zamanında ise’Hafız-Kurra’ yetiştirmeye önem vermiş,Kur’an-ın 

harekeli olarak ve i’rabiyle ezberlenmesini sağlamıştır.Böylece çok sayıda müslümanın 

Kur’an-ı ezberlemiş olmasıyla Kutsal Kitabımızın sonraki nesillere bozulmadan 

intikaline yardımcı olmuştur.”
124

 

           Bir çok müessese geliştirmiş ve devlet hayatına bir çok yenilikler getirmiştir. 

          **İslam Ömeri çok değiştirmişti.Bediüzzaman onun hakkında şöyle demektedir: 

           “Birdenbire kalbeder; bir bedevi-i cahil, bir ârif-i münevver. Eğer mizan istersen: 

İslâm'dan evvel Ömer, İslâm'dan sonra Ömer...”
125

 

          - Hz.Ömerden sonra olan fitneler ile ilgili olarak: 

           “O hâdisata sebebiyet veren ve fesadı çeviren birkaç Yahudiden ibaret değildir ki, 

onları keşfetmekle fesadın önü alınsın. Çünki pek çok muhtelif milletlerin İslâmiyete 

girmeleriyle birbirine zıd ve muhalif çok cereyanlar ve efkâr karıştı. Bahusus bazıların 

gurur-u millîleri, Hazret-i Ömer'in (R.A.) darbeleriyle dehşetli yaralandığından, 

seciyeten intikama fırsat beklerlerdi. Çünki onların hem eski dini ibtal edilmiş, hem 

medar-ı şerefi olan eski hükûmeti ve saltanatı tahrib edilmiş. İntikamını, bilerek veya 

bilmeyerek hâkimiyet-i İslâmiyeden almağa hissen taraftar bir suret almış. Onun için, 

Yahudi gibi zeki ve dessas bir kısım münafıklar, o halet-i içtimaiyeden istifade ettiler 

denilmiş. 

              -Hadisde:” "Hazret-i Ömer sağ kaldıkça, içinizde fitneler zuhur etmez!"
126

 

              -Hz.Ömerin meşguliyet alanı konusunda:” Hazret-i Ömer, siyaset âlemiyle ve 

hilafet-i kübra ile meşgul imiş.”
127

 

            -Adalet tam hakimdi:” Hazret-i Ömer, hilâfeti zamanında, âdi bir hristiyan ile 

mahkemede birlikte muhakeme olundular. Halbuki o hristiyan, İslâm hükûmetinin 

mukaddes rejimlerine, dinlerine, kanunlara muhalif iken, mahkemede, onun o hali 

nazara alınmaması açıkça gösterir ki adalet müessesesi hiçbir cereyana kapılmaz, hiçbir 

tarafgirliğe kaymaz. Bu, din ve vicdan hürriyetinin bir ana umdesidir ki; komünist 

olmıyan Şarkta, Garbda, bütün dünya adalet müesseselerinde câri ve hâkimdir.”
128

 

             **Kudüsü fethettiğinde yaptığı şartname gereği herkesin güvenliğini teminat 

altına alacağına söz vermişti. 

              Patrikle Kamame kilisesini gezerlerken namaz vakti olur.Papaz ısrarla kilisede 

kılmasını söylemesine rağmen kılmaz.Sebebini sorduğunda ise şu cevabı verir: 
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              -Eğer ısrarlarınıza uyarak namazı kilisenin içinde kılsaydı.belki ileride 

Müslümanlar,Ömer burada namaz kılmıştı diyerek kiliseyi camiye çevirmeye 

kalkabilirlerdi.Böyle bir durum ise,size verdiğimiz mabedlerinize dokunmamak söz ve 

ahdimize aykırı düşer.Kur’an bize,verdiğimiz söz ve yaptığımız muahedeleri yerine 

getirmeyi emrediyor.Bu sebeble ben,içeride namaz kılıp da muahede şartlarını ihlale 

sebebiyet verecek bir durum ortaya çıkarmak istemedim. 

              Patrik,Hz.ömer’in bu cevabı karşısında derin düşüncelere dalar…”
129

 

 

            **” Eğer denilse: "Hazret-i Ömer'in (r.a.) minber üstünde, bir aylık mesafede 

bulunan Sâriye namındaki bir kumandanına, "Yâ Sâriye, el-cebel, el-cebel!" 
1
 deyip, 

Sâriye'ye işittirip, sevkülceyş noktasından zaferine sebebiyet veren kerâmetkârâne 

kumandası ne derece keskin nazarlı olduğunu gösterdiği halde, neden yanındaki katili 

Firuz'u o keskin nazar-ı velâyetiyle görmedi?" 

            Elcevap: Hazret-i Yâkup Aleyhisselâmın verdiği cevapla cevap veririz.  

          Yani , Hazret-i Yâkuptan sorulmuş ki, "Niçin Mısır'dan gelen gömleğinin 

kokusunu işittin de, yakınında bulunan Kenan kuyusundaki Yusuf'u görmedin?" 

Cevaben demiş ki: 

          "Bizim halimiz şimşekler gibidir; bazan görünür, bazan saklanır. Bazı vakit olur 

ki, en yüksek mevkide oturup her tarafı görüyoruz gibi oluruz. Bazı vakitte de 

ayağımızın üstünü göremiyoruz." 

Elhasıl, insan her ne kadar fâil-i muhtar ise de, fakat  

("Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi isteyemezsiniz." İnsan Sûresi.30)sırrınca, meşiet-i 

İlâhiye asıldır, kader hâkimdir. Meşiet-i İlâhiye, meşiet-i insaniyeyi geri verir, 

 (Kader gelince göz kör olur.)hükmünü icra eder. Kader 

söylese, iktidar-ı beşer konuşmaz, ihtiyar-ı cüz'î susar.”
130

 

 

 

HZ.OSMAN 

 
          **Hz.Osman:"Fil olayından altı sene sonra Mekke'de doğmuştur. 

          **Ahlak bakımından Rasulullaha en çok benzeyenlerdendi. 

          **Hilim ve haya sahibiydi.Bu özelliğiyle öne çıkmıştır.Meleklerin dahi 

kendisinden haya ettiği zat… 

          **Cennetle müjdelenenlerden.. 

          **Habeşistana iki kere hicret etti. 

          **4.Halife. En çok o hilafette kaldı..12 sene..Endülüsten Hindistana kadar..  

          **Rasulullah ve 4 sahabi birbirleriyle maddi olarakta akraba idiler. 

          -Rukiyye'nin vefat edişinden sonra Resulullah (s.a.s), Hz. Osman'ı diğer kızı 

Ümmü Gülsüm ile evlendirdi. Hicretin dokuzuncu yılında Ümmü Gülsüm vefat 

ettiğinde Resulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştu: "Eğer kırk tane kızım olsaydı birbiri 

peşinden hiç bir tane kalmayana kadar onları Osman'la evlendirirdim" ve yine Hz. 

Osman'a "Üçüncü bir kızım olsaydı muhakkak ki seninle evlendirirdim" demişti 

(Üsdül-Gâbe, aynı yer). Resulullah (s.a.s)'in iki kızıyla evlenmiş olduğu için iki nûr 

sahibi anlamında, "Zi'n-Nureyn" lakabıyla anılır olmuştur. 

          -Hz.Osmanın eşi Rukiyyeden olma oğlu Abdullahı bir horoz nukilleyip öldürdü. 

          **Hz Osman iman ettiğinde amcası onu sıkıca bağlamış ve hapsetmişti. 
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          **Hz. Osman zamanında İslâm dünyası çok genişledi. Bütün Arabistan, 

Afrika’nın büyük bir kısmı, Irak, Hindistan, Çin, Buhara, Türkistan, İran İslâmın 

idâresi altına girdi. İslâm sancağı İstanbul surları önüne kadar götürüldü. 

-Ermenistan,kuzey Afrika ve kıbrısı fethetti.İrandaki ayaklanmaları bastırdı. 

            **Kur’an-ı Kerim ilk onun tarafından çoğaltılıp,dünyaya yayılmıştır. 

            -Emîr efendi buyurdular ki, Hazret-i Osmân bin Affânın “Radıyallahü Teâlâ 

Anh” mübârek hattı şerîfleri ile yazdığı mushaflardan üç tânesini gördüm. Birini 

Şâmda, birini Yemende ve birini Mısır İskenderiyyesinde. Ammâ, ba’zılarından nakil 

olunur ki, bu mushafların üçünde de meâl-i şerîfi (... Onlara karşı sana Allahü Teâlâ 

kâfidir, yeter..) olan Bakara sûresi 137.ci âyet-i kerîmesinde şehîd ettikleri vakit, 

mübârek kanı damlamış. Lâkin bazılarından da rivâyet olunur ki, şu ânda kelâm-ı 

şerîflerin birisinde adı geçen âyet-i kerîmede mubârek kanı tâze, sanki henüz 

damlamıştır. Allahü Teâlânın hikmeti, Emîr Efendi huzûruna bir kaç def’a varıldı. 

Ammâ bu haberin sıhhatini sormak müyesser olmadı. Lâkin bu kadar kerâmeti, 

Hazret-i Osmân “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerinin yüce şânı için acâib değildir. 

              -Hz.Osmanın şehid edilirken okuduğu Kur'anın Özbekistan /Taşkent müzesinde 

olduğu bildirilir. 

              -”Kur'an bugüne kadar farklı dillere 500 kere tercüme edildi. 

               Azerbaycan'da yapılan bir sayım, bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'in farklı 

dillere 500 kere tercüme edildiğini ortaya koydu. Bu çeviriler şöyle; 98 kere Urdu diline, 

92 kere Farsça'ya, 74 kere İngilizce'ye, 58 kere Türkçe'ye, 29 kere Fransızca'ya, 25 kere 

Bangladeş diline, 17 kere İspanyolca'ya, 13 kere Endonezya diline, 13 kere Almanca'ya, 

12 kere Azerice'ye, 11 kere Rusça'ya, Çince ve İtalyanca'ya 10'ar kere. Bu sayım 

Azerbeycan'ın başkenti Bakü'de Alemi Yayınevi Hedy tarafından gerçekleştirildi. 

Kur'an-ı Kerim ilk defa 4. Hicri yılda Farsça'ya tercüme edildi.”
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              -Prof.Hamidullah"Her dilde Kur'an"adlı eserinde İngilizce 51,Almanca 

47,Latince 36,Fransızca 31,İtalyanca 15,Rusca 11 kadar terceme sayar,ancak bugün 

bunlar daha fazladır.
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              -Hazret-i Osmân bin Affân “Radıyallahü Teâlâ Anh”, Kur’ân-ı Azîmüşşânın 

yazılma işi ile uğraşırken, bir Cum’a günü, Cum’a namâzını kıldıkdan sonra, mubârek 

ellerini kaldırıp, düâ ederken, bir kişi geldi. Acâib sözler söyleyip, dedi ki; Ey Vahiy 

kâtibi! Sûre-i Tebbeti fazîleti bakımından sûre-i İhlâsdan önce yazmak lâyık değildir. 

Akla da hoş gelmez deyip, bu şekilde bunun hikmetini öğrenmek istedi. Hazret-i Osmân 

“Radıyallahü Teâlâ Anh”, o kişinin tereddüdünü kaldırmak için, hemen kişinin 

gözlerini silip, (Bak, levh-i mahfûzu görürsün) dedi. O kişi de bakıp, o ân levh-i mahfûzu 

gördü. Kur’ân-ı Azîmüşşân levh üzerinde, bu tertîb üzerinde yazılmışdır. Her bir harfi 

ve sûreler yerli yerindedir. Arab bu kerâmeti görünce, Hazret-i Osmânın hizmetinden 

ayrı kalmayıp, tâat ve ibâdeti ile meşgûl oldu. Gel insâf eyle. Hazret-i Osmân 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” büyük sultân değil midir. Aslında büyük bir sultâna hizmet 

etmek, uğruna mal ve menâlini fedâ etmek gerekir. (Gülşen-i Envâr) kitâbından 

alınmışdır. 

              ** Yemenli Yahudi Abdullah ibni Sebe fitne kazanını kaynatıyordu. 

            - Tenkid edildiği bir nokta,akrabalarını kayırması idi. Mervan bin Hakem bütün 

bu işleri kendisinin başına açmış ve de onun evine sığınmıştı.Onu istediklerinde ise 

vermeyi kabul etmedi.Asiler evin etrafını çevirmiş,suyunu da kesmişlerdi. 

              **- Hz.Ali (r.a), asilerin Osman (r.a)'ı öldürmek istediklerini öğrenince, böyle 

bir şeye meydan vermemek için, iki oğlu Hasan ve Hüseyin'e, kılıçlarını alarak gidip 

Osman'ın kapısında beklemelerini ve içeri kimseyi sokmamalarını söylemişti. Abdullah 

İbn Zübeyr de onlara katılmış, diğer bir takım sahabiler de çocuklarını oraya 

göndermişlerdi. 

              **-Hz. Âişe (r.anha)'dan Resulullah (s.a.s)'ın şöyle söylediği rivayet 

edilmektedir: 
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"Ya Osman! Belki Allah sana bir gömlek giydirir, münafıklar senden onu çıkarmanı 

istediklerinde onu, bana kavuşuncaya kadar sakın çıkarma". Hz. Osman, Resulullah 

(s.a.s)'in bu günler için kendisine bildirdiği şeylere uymaya çalışıyordu. O, şöyle 

diyordu: "Resulullah (s.a.s) benimle ahitleşmiş olduğu şey üzerinde sabretmekteyim"
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               **-Hz. Osman’ın Muhasara Günü Savaşmaktan Kaçınması:        

- Allah’ın Rasûlü, ashabının bir kısmının çağrılmasını emretti. Ebubekir’i mi 

çağıralım?” diye sorulunca:  

“Hayır” dedi.  

“Ömer’i mi çağıralım?” dediler.  

“Hayır” dedi.  

“Amcanoğlu Ali’yi mi çağıralım?” diye soruldu. Hz. Peygamber:  

“Hayır” dedi. “Osman’ı mı çağıralım?” denince:  

“Evet” dedi. Osman, Hz. Peygamber’e geldiğinde, peygamber bir kenara çekildi ve 

onunla gizlice konuştu. Osman’ın rengi bozuluyordu. Muhasara günü geldiğinde, biz  

“Ey Müminlerin Emiri! Sen savaşmayacak mısın?” diye sorduk. Hz. Osman:  

“Hayır! Çünkü Hz. Peygambere bir sözüm vardır. O sözü bozmak istemiyorum”dedi. 

 

           ** -"Osman Mushaf okurken şehid edilecek." 
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            **"Muhakkak ki Cenab-ı Hak Osman'a halife gömleğini giydirecektir; fakat 

onlar bu gömleği çıkartmak isteyecekler."
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   -Hem, nakl-i sahih-i kat'î ile, Ciharyâr-ı Güzîn ile beraber Uhud veya Hira Dağının 

başında iken dağ titredi, zelzelelendi. Dağa ferman etti ki:"Sâkin ol! Zira senin üstünde 

bir peygamber, bir sıddık ve iki de şehid vardır."
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deyip, Hazret-i Ömer ve Osman ve 

Ali'nin şehid olacaklarını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. 

                - Hazret-i Zeydden rivâyet olunur ki, Hazret-i Osmânın “Radıyallahü Teâlâ 

Anh” katline kasd edenlerin tamâmı az zamânda cünûna mübtelâ olup [aklını kaçırıp], 

helâk oldular. Abdüllah bin Mübârek “Rahmetullahi Teâlâ Aleyh” bu haberi işittiği 

zamân (Delilik onlar için azdır) buyurmuşdur. 

             -Hz.Osmana tokat vuranın eli kırılmış,gözü kör olmuştur.hanımının bedduası 

üzerine de. 

             - Onlara buğzetmenin dahi dünyada görülen ceza ve belaları vaki olmuştur. 

               -Rasulullah birinin namazını kılmadı.Sebeb ise,o kişinin Hz.Osmana buğz 

etmesi idi.Allah da ona buğzederdi,diye buyurdu. 

               -Câbir-i Ensârîden “Radıyallahü Anh” rivâyet olundu. Bir gün bir cenâze 

götürdüler. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” çekinip, namâzını kılmadı. 

Süâl etdiler ki, yâ Resûlallah! Şimdiye kadar, hiçbir cenâzeden çekinmeyip, gördüğünüz 

gibi namâzını kılardınız. Hikmeti ne oldu ki, bu meyyitin namâzını kılmadınız. 

Cevâbında buyurdular ki, (Bu şahıs, benim yârim Osmâna buğzederdi. Osmâna 

buğzeden kimseye Allahü Tebâreke ve Teâlâ buğz eder. Bir kimseye ki, Allahü Teâlâ 

buğzeder. Benim onun namâzını kılmam uygun mudur?) 

 -Melekler bile ondan haya ederdi. 

            Hz.Aişeden rivayet edildiği üzere;Rasulullah evde istirahat için uzanmış iken 

Hz.Ebubekir ve Ömerin gelmesi halinde tavrını bozmayıp,Hz.Osman geldiğinde ise 

uzandığı vaziyetten doğrulmuştu. Sebebini soran Hz.Âişeye ise:”Kendisinden meleklerin 

haya ettiği bir kimseden ben haya etmeyeyim mi?”buyurmuşlardır. 

 -Hz.Osman sağ eliyle Rasulullah ile tokalaştığı için,o elini avret yerine atmadı. 

 -Hz.Osmanın kanının sıçradığı âyet;-Feseyekfikehümullah… Allah sana 

kâfidir.
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 -Evinin etrafı sarıldığında onu Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin koruyorlardı. 

 Hz.Ebubekirin oğlu Abdurrahmana ise;-Eğer baban görseydi ne derdi?buyurdu 

ve onu bu durumdan sakındırdılar. 

 -Şehid edildiği gün oruçlu idi. Ve rüyada Rasulullah onu,iftara kendileriyle 

beraber açmaya davet etmişti. 
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              -O Hariciler tarafından şehid edilmiştir. 

            -12 yıl hilafeti devam ettirmiştir.Hilafetin devrilip,şehid edilmesi bir sebebe 

bağlanamaz belki onun son  altı yıllık hilafeti döneminde muhalif bir çok sebebin içtima 

etmesi,muhaliflerin ve muhalifliklerin ortak noktada birleşmeleri o üzücü olayların 

olmasına kapı aralamıştır. 

           -O Rasulullaha çok sadık ve bağlı idi. 

           Bey’atur Rıdvan;Ölümüne anlaşma.Sebeb ise;Rasulullah Hz.Osmanı elçi olarak 

Mekkeye gönderdiğinde şehid olduğu haberi gelmişti.Bunun üzerine böyle bir anlaşma 

ile,ölümüne kadar mukabele edileceğine dair sözleşme yapılmıştı. 

           ** Osmân “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerinin mevcûd dörtyüz kölesi [kulu] 

var idi ki, akçe ile almış idi. Hepsi harb âletleri ile kuşanıp, Hazret-i Osmânın sarâyını 

kuşatmışlardı. Hazret-i Osmân bütün kölelerini huzûruna çağırıp, buyurdu ki, her kim 

odasına varıp, silâhını bırakıp, kendi hâlinde oturursa, âzâd olsun. Benim hayır duâm 

onun ile olsun. Onlar da emre uyup, dağıldılar. Ondan sonra Hazret-i Alîye 

“Kerremallahü Vecheh ve Radıyallahü Teâlâ Anh” haber verdiler. Onbin kadar kimse 

Hazret-i Osmânın katli için toplanıp gelmişlerdir, dediler. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ 

Aleyhi ve Sellem” Hazretlerinin ayrılığı, İmâm-ı Alî “Kerremallahü Vecheh” 

Hazretlerinin cân-ı azîzlerine bir mertebe kâr eylemiş idi ki, ne günleri gün yerine ve ne 

geceleri gece yerine geçer idi. Geceleri ağlar idi. Mubârek ciğerini dağlardı. Hattâ Fahr-i 

Âlem “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” hazretlerinden sonra, Zülfikâr adlı kılıcını 

mübârek beline kuşanmadı. Ve Düldül adlı atına binmedi. Gece-gündüz Ravda-i 

Mutahharasında olurdu. Onun için kendileri gitmeyip, İmâm-ı Haseni ve İmâm-ı 

Hüseyni “Radıyallahü Teâlâ Anhümâ” gönderdiler. Tenbîh eylediler ki, her kim ki 

Hazret-i Osmânı kasd için gelir ise kılıcı vurun. Her kim olursa olsun, aman vermeyin. 

Bu iki şehzâde, bellerine kılıçlarını kuşanıp, Hazret-i Osmânın kapısına vardılar. Bu 

şehzâdeleri gördükleri gibi, hiçbir fert kapıya gelmeğe cesâret edemedi. Kapıyı bırakıp, 

sarây duvârını deldiler. Hazret-i Osmân “Radıyallahü Teâlâ Anh” Kur’ân-ı Azîm ve 

Fürkân-ı Kerîm okurlar idi. Okurken şehîd eylediler (El Hükmülil Vâhidil Kahhâr). 

(İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn). Hazret-i Osmân “Radıyallahü Teâlâ Anh” vefât 

etmeden evvel Hazret-i İmâm-ı Alîye haber verdiler. Acele ile kalkıp, Hazret-i Osmânın 

yanına gitdi. İmâm-ı Hasen ve İmâm-ı Hüseyni görüp, onları tekdîr edip, içeri Hazret-i 

Osmânın yanına vardı. Mübârek hâtırını sordu. Hazret-i Osmân “Radıyallahü Teâlâ 

Anh” hâline şükür edip, dedi ki, yâ Alî! Bu benim başıma geleceğini beni bilmez mi zan 

edersin! Yoksa, Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri bana 

bildirmedi mi zan edersin. Yâ Alî! Lutfedip, benden ötürü bir kimseye zarar etmiyesin. 

Bu gece Peygamberimiz “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerini rü’yâda 

gördüm. Bana buyurdu ki; (Yâ Osmân! Bu gece bizim yanımızda iftâr edersin!) Yâ Alî, 

on nesneyi sakladım. Mahrem hazîne gibi kimseye açmadım. O on nesneyi bu üslûb 

üzere takrîr buyurdular: Ben islâmın üçüncü halîfesi oldum. Fahr-il Kevneyn ve Resûl-i 

Sekâleyn Peygamberimiz “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerinin iki kerîme-i 

muhteremelerini almak, hiç kimseye müyesser olmamışdır. Bana müyesser oldu. 

Tağannî etmedim. Bütün ömrümde tağannî etmek istemedim. Tağannî edilen yere bile 

uğramadım. Îmâna geldikden sonra zinâ etmedim. Evvelden de zinâ etmemişdim. 

Îmâna geldikden sonra, hırsızlık etmedim. Evvelden de etmemişdim. Fahr-i Âlem 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri ile bîat edip, mübârek eline elim 

yapışdıkdan sonra, sağ elimi avret yerime uzatmadım. Bir Cum’a günü geçmedi ki, ben 

bir köle âzâd etmiş olmıyayım. Eğer hâzır köle bulunmaz ise, sonra bir köle alıp, getirip, 

âzâd ederdim. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerinin zamân-ı 

şerîflerinden beri benim başıma geleceği bilirdim. Lâkin kimseye açmazdım. Bu üslûb 

ve bu tertîb üzerine yedi mushaf-ı şerîf yazdırıp, bütün mu’minleri ihtilâf etmekden 

kurtarıp, herbirini bir iklîme [memlekete] göndermek bana müyesser oldu. 
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                 **Çok cömertti.Onbin askeri tek başına techiz etmiş ve bin dinar 

vermişti.Müslümanları su konusunda rahatlatmak için bir yahudinin elinde bulunan 

tatlı su kuyusunu satın almış ve bunu Müslümanlara vakfetmişti. 

 

 

 

HZ   ALİ 
        

             Aşere-i Mübeşşere yani cennetle müjdelenlerdendir.Onlar;Hz.Ömer,Hz.Osman 

(r.a),Hz.Ali,Sa'd b. ebi Vakkas,Said b. Zeyd,Talha bin Ubeydullah,Zübeyr bin 

Avvam,Ebu Ubeyde b. el-Cerrâh, Abdurrahman b.Avf. 

            **Pazartesi peygamberlik geldi,Salı günü Hz.Ali iman etti.İlk iman eden 

çocuklardan. 

            **Rasulullahın veziri mesabesindedir. 

            **İçinizden hanginiz benim kardeşim ve dostum olarak bana bey'at edecek" 

dedi. Yalnız Ali (r.a.) kalktı ve orada Rasulullah'a onun istediği sözlerle bey'at etti. 

Bunun üzerine Resul-u Ekrem, "Kardeşimsin ve vezirimsin " diyerek Hz. Ali'yi taltif 

etti. 

              **Hiç puta tapmamıştır.Hak Sübhânehü ve Teâlâ onu puta tapmakdan sakladı. 

Hattâ bir rivâyetde İmâm Ali Hazretleri buyurmuşlar ki: Annemin karnında yatarken, 

kiliseye varıp, puta tapmak istedikde, Allahü Sübhânehü ve Teâlâ Hazretlerinin inâyeti 

ile, annemin yüreği ağrımağa başlayıp, o kadar ızdırâp verdi ki, kiliseye varıp, puta 

tapmak isteğini unutup, kendi evine döndü. 

              **O ehli beyttendir. 

              Allahü Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri, Ahzâb sûresi 33.cü âyet-i kerîmesinde 

meâlen; (Ey Habîbimin Ehl-i Beyti! Allahü Teâlâ, sizin günâhsız olmanızı istiyor.) 

buyurdu. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerinin Ehl-i Beyti, 

Ervâh-ı Tâhirât ve yakınları ve aşîreti, Alî ve Fâtıma ve Hasan ve Hüseyindir 

“Radıyallahü Teâlâ Anhüm”. 

           **Hz.Ali ve Fatıma çocuklarıyla beraber günlerce açtılar.Yolda bulduğu bir 

dinar evlerinde,un alarak yemek yapmalarına sebeb oldu.Bu kayıp para konusunda 

rahat edememiş,Rasulullaha sormuştu.O zat da:”Yeyiniz,Allah onu size rızık olarak 

verdi.”buyurdu. 

             **Hz.Fatıma’dan;Hasan, Hüseyin,Muhsin,Zeyneb ve Ümmü Gülsüm adında beş 

çocuğu olmuştur. 

             Hz.Fatımanın vefatından sonra evlendiklerinden ise on beşi erkek,on altısı kız 

olmak üzere otuz bir çocuğu olmuştur. 

             **Rasulullahın vahiy kâtiblerindendir. 

            **Bir gün onun dört dirhemi vardı. Birini açıktan,birini gizliden,birini 

gündüz,birini de gece infak etti ve hakkında şu âyet-i kerime indi: "Mallarını gece ve 

gündüz, gizli ve açık olarak infak edenler. Onlar için Rableri katında karşılıkları vardır 

ve üzülecek de değillerdir."
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            **Hz. Ali şöyle buyurmuştur: “Gökte ve yeryüzünde takdir olunmayan hiç bir 

şey meydana gelmez. Hiç bir kimse yoktur ki yanında kendisini korumakla görevli iki 

melek bulunmasın. Bu melekler kaderi gelinceye kadar insanı korurlar. Kader 

geldiğindeyse onunla kaderi arasından çekilirler. Benim üzerimde Allah’ın çok sağlam 

bir koruyucusu vardır. Ecelim geldiği zaman bu koruyucu benden uzaklaşır.Şunu 

biliniz ki kişi, takdir olunanların mutlaka başına geleceğine ve olunmayanlarınsa hiç bir 

şekilde kendisine isabet etmeyeceğine inanmadıkça imanının zevkini alamamıştır.” 

               **Kahramanlığı ile meşhurdur.Askeri komutandır.Şecaat kahramanıdır.               

               **Hicrette Rasulullahın yatağında yatmış,her türlü tehlikeye karşı göğüs 

germiştir.Ölümü hakir görenlerdendir. 
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                Öyle ki,rasulullahın nereye gittiğini söylemeyinde onu dövmüşler,Mekkede bir 

süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktıklarında o;Rasulullahın devamlı oturduğu Kâbe-

i Şerifteki yerine oturarak,emanetleri sahiblerine teslim etti. 

               **Rasulullahın hem amca oğlu hem de damadıdır. 

               **Veliler sultanı olup,velayet silsilesi onun soyuyla devam etmiştir. 

               **İlmin kapısı olup peygamberimiz onun hakkında:”Ben ilmin şehriyim,Ali 

onun kapısıdır.” ifadesiyle ilim şehrine o kapıdan girilebileceğini beyan etmişlerdir. 

               Hz.Alinin;Kimse yok mu şu sadrımdakini boşaltsam,demesi ve bunu da bir 

kuyuya boşaltması, konuşması.hakikatların doğrudan onlardan alındığının bir 

ifadesidir. 

               -Kur’an besmelede,besmele be harfinde,oda başındaki noktadır,der. 

               -İlim tek idi,cahiller onu çoğalttı,der. 

               **İstemediği halde Şianın başına otutturulmuştur.Onun aşırı sevgisi ile dalalete 

gidilmiştir. Peygamberimiz bunu İsanın durumuna benzetmiştir.Bir kısmı aşırı 

muhabbetten,bir kısmıda aşırı adavetten sapıklığa gitmişlerdir.Hristiyan ve Yahudiler 

olarak. 

               Rebi’atebni Nâcid, Alî bin Ebî Tâlib “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerinden 

rivâyet eder. Buyurdular ki, Resûl-i Ekrem “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” beni 

çağırdı ve buyurdu ki, (Yâ Alî! Îsâ bin Meryem Aleyhisselâm” gibisin. Yahûdî ona 

buğzetdi. Hattâ vâlidesi Meryem Hazretlerine, hâşâ sümme hâşâ bühtân etdiler. Nasârâ 

ona muhabbet etdiler. Hattâ onu bir makâma çıkardılar ki, onun makâmı değil idi.) Alî 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” buyurdular ki: Çok kimseler benim yüzümden helâk olurlar. 

Bazısı beni ifrâtla severler. Diğer Sahâbe-i Güzîne buğzederler. Ben onları sevmem. 

Bazısı bana buğzederler. Diğer Sahâbeleri severler. Bu iki tâife de Cehennem ehlidir. 

Ben Nebî değilim. Bana vahy nâzil olmaz. Lâkin, kudretim olduğu kadar Kitâb ile amel 

ederim. Allahü Teâlânın tâ’atında ben ne emr edersem, size vâcibdir. İsteseniz de 

istemeseniz de yapmanız lâzımdır. Ma’siyyetde bana itâ’at etmeyiniz. Zîrâ bana itâ’at 

iyilikdedir. 

               **Sa’d bin Ebî Vakkâs “Radıyallahü Anh” buyurdu ki: Bir gün Hazret-i 

Mu’âviye bana dedi ki, Alîyi sever misin. Ben onu nice sevmiyeyim ki, Resûlullah 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri Hazret-i Alîye buyurdu ki: (Yâ Alî! Sen 

bana, Hârûnun Mûsâya “Aleyhimesselâm” yakınlığı gibisin!) Bedir gününde onu 

gördüm. Muhârebeden dışarıya geldi. Karnından bir ses gelir ve bir beyt okurdu. O 

cengden, kılıncı küffâr kanı ile boyanmayınca dönmedi. 

            **Abdullah bin Mes’ûd “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretleri buyurur: Habîb-i 

Ekrem “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerinin huzûrunda idim. Hazret-i Alî 

“Kerremallahü Vecheh” hakkında suâl olundukda, (Hikmeti on cüze taksîm etdiler. 

Dokuz cüzünü Alî bin Ebî Tâlibe verdiler. Bir cüzünü sâir (diğer) insanlara verdiler!) 

buyurdular. 

           **Abdullah bin Abbâs “Radıyallahü Teâlâ Anhümâ” Hazretleri bildiriyor. Resûl-

i Ekrem “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri bir gün dışarı çıktı. Alînin elini 

kendi mübârek eli ile tutduğu hâlde, buyurdu ki: (Âgâh olun [uyanık olun]. Her kim, 

buna buğz eder. Muhakkak Allahü Teâlâ Hazretlerine ve Resûlüne buğz etmiş olur. Her 

kim bana muhabbet eder. Muhakkak Allahü Teâlâ Hazretlerine ve Resûlüne muhabbet 

etmiş olur.) 

          **Âişe-i Sıddîka “Radıyallahü Teâlâ Anhâ” buyurdular ki, yâ Resûlallah! Senden 

sonra halkın hayırlısı kimdir, dedim. Buyurdular ki: (Ebû Bekr-i Sıddîkdır.) dedim, 

ondan sonra, buyurdular ki: (Ömerdir). Ondan sonra kimdir. Buyurdular ki: 

(Osmândır.) 

         Fâtıma-tüz-Zehrâ “Radıyallahü Teâlâ Anhâ” dedi ki, (Yâ Resûlallah! Alî hakkında 

hiçbir nesne söylemediniz.) Buyurdular ki: (Yâ cânım kızım! Alî benim nefsim 

demekdir. Hiç kimse gördün mü ki, kendini beğensin veyâ kendi hakkında bir şey 

söylesin!) 
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         **Hazret-i Enes bin Mâlik “Radıyallahü Teâlâ Anh” rivâyet eder. Hazret-i Habîb-i 

Ekrem “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Efendimiz buyurdular ki: (Ben ilmin 

şehriyim. Alî o şehrin kapısıdır. O kapının halkası Mu’âviyedir.) 

         **Eğer Alî yaratılmasa idi, dünyâda Fâtımaya münâsib kimse bulunmaz idi) 

buyuruldu. 

         **Üç halifenin kadılığını yaptı.Onların dönemlerinde onlara muhalefet 

etmedi,yardım etti.Eğer diğer halifelere küsmüş olsaydı,onların kadılık görevini 

üstlenmezdi. 

         **"Hz. Ömer devrinde devletin bütün hukuk işleriyle ilgilenip adeta İslâm 

devletinin baş kadısı olarak görev yaptı. Hz. Ömer'in şehâdeti üzerine yine devlet 

başkanını seçmekle görevlendirilen altı kişilik şûra heyetinde yer alıp, bu altı kişiden en 

sona kalan iki adaydan biri oldu. 

              Hz. Osman'ın hilâfeti döneminde idarî tutumdan pek memnun olmamakla 

birlikte İslâm devletinin muhtelif vilâyetlerinden gelen şikayetleri hep Hz. Osman'a 

bildirmiş ve ona hâl çareleri teklif etmişti. Hz. Osman'ı muhasara edenleri uzlaştırmak 

için elinden gelen gayreti sarfetti.” 

               **Cemel ve Sıffin savaşlarına katıldı.Hz.Aişe ile,Hz.Osmanın katillerinin 

bulunması meselesi üzerine,Sıffin ise Hz.Muaviye ile siyaset ve hilafet meselesi üzerine 

bir içtihad sonucu üzücü olarak bir çok müslümanın kanının akdığı savaş meydana 

gelmiştir. 

 Rasulullah gaybı gören gözüyle şöyle haber vermiştir: 

 “Hem Vak'a-i Cemel, hem Vak'a-i Sıffîn, hem Vak'a-i Havariç hâdiselerini haber 

vermiş. 

 Hem Hazret-i Ali (R.A.) Hazret-i Zübeyr ile seviştiği bir zaman dedi: "Bu sana 

karşı muharebe edecek, fakat haksızdır." 

 Hem Ezvac-ı Tahiratına demiş: "İçinizde birisi, mühim bir fitnenin başına 

geçecek ve etrafında çoklar katledilecek."
139

 
               *Cemel vak’asını Hz.Âişeden dinleyelim:” Ziyaretine gelenlere Hazret-i 
Aişe'nin cevabı: 
              - Keşke yirmi yıl evvel ölmüş olsaydım da bu günleri görmeseydim!    
            Esir duruma düşen Hz.Âişe için Hz.Ali:” Ya Aişe kimin payına düşecek??? 
Onu kabullenebilecek kim var içinizde?” 
 Ne kadar hazing değil mi? 

* Bir alim Sahabiyi şöyle anlatıyor: 
 «- Velinin ve sonraki ümmetin en büyüğü, Sahabinin en 
küçüğünün bindiği atın burnundaki toz zerresinden daha aşağı derecededir.» 

*Dışa karşı tavırlarında ise;Bizans kralının Suriyeye saldıracağını duyan 
Muaviye ona,Cevdet Paşanın nakliyle,şu cevabı veriyordu:” «Eğer Şam üzerine 
yürüyüşün gerçekleşecek olursa, efendimle, yani Hazreti Ali ile anlaşırım ve onun 
ordusuna öncü olarak senin üzerine varırım!.. Ve Allah üzerine yemin ederim ki, 
tahtının merkezi o sisli, dumanlı Konstantiniye şehrini yıkıp yakar, kapkara kömüre 
çeviririm!.. Topraktan havuç koparırcasına seni mülkünden söküp çıkarır ve domuz 
çobanı yaparım!» 
 
 *Sıffinde,Hz.Ali tarafında Bedir savaşına katılan 26 şehid sahabi bulunmaktadır. 
 
 *Harici ruhun içteki savaşı ve uyuşmazlığı: 

 “«Nehrevan Köprüsü» hadiseleri sırasında bir grup Harici, kırda, küçük bir 
kafilenin kendilerine doğru yol aldığını görüyor. Merkep üstünde bir kadın, etrafında 
birkaç kadın daha; ve boynunda bir torba asılı bir erkek... Bu erkek, üzerinden saadet 
devrinin kokusu gelen bir Sahabi oğludur ve adı Abdullah İbn-i Habbab... Merkepteki 
kadın da, doğurmasına pek az zaman kalmış, hamile zevcesi. Ve yakınları... 

HariciIer onları durduruyorlar ve Abdullah'a soruyorlar: 
    -  Boynundaki torbada ne var? 
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- Kur'an... 
- Ebubekr ile Ömer hakkında fikrin? 
- İkisi de hayr ile anılmaya layık... 
- Ya Muaviye ile Ali arasındaki hakem meselesi? 
- Ali, Allah'ın kitabını ve emirlerini sizden daha iyi bilir! 
- Osman ile Ali'yi de nasıl gördüğünü söyle! 
- Onlar da hayr yolunda... 

   - Sen işlere değil, şahıslara ve makamlara göre düşünüyorsun! Bir Sahabi oğlu 
olduğunu söylediğine göre bize babandan işittiğin bir hadis naklet! 

- Nakledeyim: Allah'ın Resulü buyurmuşlar: 
«Yakında öyle bir fitne kopacak ki, o fitnede insanların bedenleri ölürken kalpleri de 
ölecek... İnsan o fitneye mümin olarak girip sabaha kafir çıkacak... Aksine, kafir olarak 
girip mümin de çıkacak...» 
 Sen kitaba değil, kafana uyarak konuşuyorsun! Boynunda asılı kitap, bize, seni 

öldürmemizi emrediyor!... Ve dişleri kan pıhtılı sırtlanlar karşısında bile ruhi 
tamamlığından zerre feda etmeyen ceylan seciyeli Sahabi oğlunu bir dere kenarına 
çekip yere yatırıyor ve koyun boğazlarcasına kesiyorlar... Karısını da karnını yarıp 
çocuğuyla beraber ölüme bırakıyorlar... Öbür kadınlara da bıçak altında aynı 
akibet.... 

 
   Ne gariptir ki, kan sarhoşu sırtlandan gözü yaşlı bir ceylan süzen İslam 

inkılabından önceki çöl Arabının karakterini ilan eden ve Arabın necip hakikatine yol 
bulamamış olan bu tipler, alınları yara bere içinde kalacak kadar ibadetlerine düşkün 
ve bir Hıristiyanın tek hurmasına bile el uzatamaz derecede prensiplerine bağlıdır. 
Hazret-i Ali'ye kafır demedikleri için şehit ettikleri Müslümana karşılık, bedeli 
ödenmeyen ve sahibinin rızası alınmayan tek bir hurmayı yediği için kendi yakınına da 
kıyacak derecede kudurmuş ve zıt kutuplar arası muvazeneyi yitirmiş Harici ruhu, belki 
ihlas içinde, fakat o kadar ters ve birbiriyle bağdaşmaz tecelliler arzeder ki, kuru 
akılcılar ve gizli fitneciler emrinde «batılın vecdi» diye vasıflandırabileceğimiz yeni ve 
şeytani bir cereyana mecra açılmış bulunduğunu ihtar eder. 
Hazret-i Ali, İbn-i Habbab vak'asından sonra, Haricilerden bir güruhu karşısına alıp: 

- Abdullah'ı kimler öldürdü? 
Diye sorunca, tek ağızdan şu cevabı almıştı: 
- Hepimiz birden!.. Şunlar veya bunlar değil!.. 

Ve hepsinin birden öldürülmesini emretmiş ve müthiş bir Harici kıyımı 
başlamıştı.”(Doğru yolun sapık kolları.N.F.kısakürek) 

 Bunlar Vasıl bin Ata’nın ifadesiyle:” Hakkı arayan müşrikleriz!»derler.Veya 

‘Doğru yolun sapık yolcuları’dırlar. 

               ** Hz Ali’nin dönemi,4.halife dönemi,fitnelerin durulmadığı dönem.Bunun 

sebebi kendisine sorulduğunda şu cevabı vermiştir:”Onların döneminde bizler vardık 

ancak bizim dönemimizde onlar yoktur.”  

              Yahudiler tarafından münafıklarla el birliği neticesinde bir yandan da 

islamiyete gayri Müslimlerin eski inanç ve yaşantılarıyla beraber girmelerinin etkisiyle 

fitneler zuhura gelmiştir.Bu da her koldan islamiyete sahiblenmeyi kamçılamıştır. 

               **Onunla ilgili menkıbelerde anlatılmaktadır: 

            **Hz.Ali kaybettiği kürkünün pazarda bir Yahudi tarafından satıldığını görünce 

istedi.Yahudi vermedi.Kadıya gittiler.Kadı Şureyh ise,Hz.Ali tarafından tayin edilmişti. 

               Hz.Alinin şahidi oğlu Hz.Hasan ile azatlısı Kamber idi.Kadı Şureyh 

yakınlığından dolayı Hz.Hasanın şahitliğini kabul etmedi. 

               Hz.Ali kendisinin olduğuna dair delil getiremeyince kürk yahudiye verildi. 

               Bu duruma şahid olan Yahudi gördüğü bu adalet karşısında hayrette kalarak 

gerçeği itiraf edip,Hz.Alinin kürkü düşürdüğünde onun arkasında bulunduğunu ve 

aldığını itiraf edip,Müslüman oldu. 

               Bu duruma sevinen Hz.Ali kürkü ona hediye etti ve birde ona at ve 700 dirhem 

para verdi. 
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               İşte islamın adaleti.O kürkü hiç yanından ayırmayan o Yahudi,Sıffin savaşında 

şehid oldu. 

               **Hz.Ali altı dinara çocuklarına bir şey almak için çarşıya gittiğinde,alacaklı 

birinin alacağı adamın yakasına yapışıp kavga ettiğini görünce sebebini sorar.O kişi altı 

dinar alacağı olup vermediğini söyleyince elindeki altı dinarı adama verip,eve eli boş 

olarak döner. 

              Çocukları aç kalmışlardı.Hz.Fatıma bunu öğrenir,itiraz etmez. 

               Hz.Ali rahatsızdır,dışarı çıkar.Birisi elinde olan güzel bir deveyi satıyordu. 

Almasını söyledi bu yabancı.Hz.Ali parasının olmadığını söyledi.O kişi kendisini 

tanıdığını söyleyerek,deveyi ona karşılıksız verip satmasını söyledi.Biraz gittikten 

sonra,müşteride hazırdı.Talib olup beğendiğini söyleyerek üçyüz altın verdi.Bunun çok 

olduğunu söylediyse de,alıcı devenin güzel olduğunu söyleyerek,değeceğini belirtmişti. 

             Sevinçle eve geldi.Vakit hayli geç olmasına rağmen çocuklar açlıktan 

uyumamışlardı.Bu durumdan onlarda sevinmişlerdi. 

             Rasulullah sanki üçün dördü idi. 

             -Ya Ali,üçyüz altını aldın mı?-diyordu. 

             Nasıl bildiğini sorduğunda ise; 

             -Tanımadın mı?-dedi.O sana deveyi satıp senden alanı? 

             -Hayır-demişti. 

             Veren Cebrail idi.Alan ise İsrafildi.Gökten gelen satıcı ve alıcı.Ne güzel satıcı ve 

ne güzel alıcı… 

              **Hz. Ali ile ilgili anlatılır.Anlatan diyor ki; Hz. Ali atıyla geldi, hamama girip 

banyo yapacak. Atını dışarıda bağlayacak bir yer bulamaz, oradaki adama der ki; "şu 

atımı biraz tutuver. Ben içeriye girip çıkayım." Adam,-"olur" der. Adam Hz. Ali'yi 

tanımıyor. İşini bitirip dışarı çıkınca bir de bakmış ki adam gitmiş, at kendi başına 

duruyor. Atın yanına varmış, atın yuları yok. Adam atın yularını çalmış kaçmış. 

Hz. Ali gelmiş Kamber'e demiş ki; "Git bana bir yular al gel." Bir yular da iki 

dirheme alınabiliyor. Pazara gitmiş, bakmış birisi yular satıyor. Kamber vermiş iki 

dirhemi almış yuları getirmiş, Hz. Ali bakmış ki kendi atının yuları. Hz. Ali Kamber'e 

demiş;"Ben bu iki dirhemi bu adama vermek üzere çıkarmıştım. Ancak bu adam kötü 

niyetinden dolayı helal olan iki dirhemini haram yoldan kazanmış oldu." 

            ** (Meâlim-üt-Tenzîl) tefsîrinde, İmâm-ı Begavî “Rahimehullahü Teâlâ” 

Hazretleri (Hel etâ) [insan] sûresinde, meâl-i şerîfi (Onlar kendileri arzû etdikleri [içleri 

çekdiği hâlde] yiyeceği, fakîrlere [yoksullara], öksüze ve esîre yedirirler) olan sekizinci 

âyet-i kerîmenin tefsîrinde beyân buyurmuşdur ki, bu âyet-i kerîmenin nüzûl [iniş] 

sebebinde ihtilâf etmişlerdir. Mücâhid ve Atâ, İbni Abbâs “Radıyallahü Teâlâ Anhümâ” 

Hazretlerinden, Hazret-i Alî “Kerremallahü Vecheh” hakkında nâzil olduğunu rivâyet 

etmişlerdir. Kıssasını kısaltarak beyân etmişler. Lâkin diğer tefsîrlerde ve menâkıbda şu 

şekilde anlatılmışdır. Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin “Radıyallahü Teâlâ Anhümâ” 

hasta olmuşlardı. Fahr-i Âlem Seyyid-i Veled-i Âdem “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem” Sahâbe-i Kirâm “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecma’în” Hazretleri ile görmeğe 

vardılar. Hazret-i Alî ve Hazret-i Fâtıma-tüz-Zehrâya “Radıyallahü Teâlâ Anhümâ” 

hitâb edip, buyurdular ki, (Bu ciğer gûşelerinize bir nezr eyleyin [bir adak adayın]!) O 

iki Server ve Fıdda adlı câriyeleri, Hak Sübhânehü ve Teâlâ Hazretleri bu ikisine [ya’nî 

Hasan ve Hüseyin “Radıyallahü Anhümâ” Hazretlerine] sıhhat verir ise, üçer gün oruç 

bize nezir olsun dediler. O iki Cennet râyihâları şifâ buldu. Ancak evlerinde yenilecek 

birşeyi yok idi. Hazret-i Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” varıp, bir yehûdîden üç sa’ arpa 

borç aldı. Üçü de nezir etdikleri oruçlara niyet etdiler. O ölçek arpanın bir ölçeğini 

Hazret-i Fâtıma “Radıyallahü Teâlâ Anhâ” Hazretlerinin câriyesi üğütüp, beş adet 

ekmek pişirdi. Kendileri beş kişi idiler. İftâr vakti oldu. O beş çöreğin birini Hazret-i 

Alînin önüne ve birini Hazret-i Hasenin önüne ve birini Hazret-i Hüseynin önüne ve 

birini Fıdda câriyeye ve birini de [Hazret-i Fâtıma] kendi önüne koydu. İftâr 

yapacaklardı. Bir miskîn gelip, dedi ki: Yâ Ehl-i Beyt-i Resûlallah! Miskîn 
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müslimânlardan bir miskînim. Bana yiyecek verin. Allahü Teâlâ Hazretleri sizi Cennet 

ni’metleri ile ta’âmlandırsın. Ellerindeki çörekleri ona sadaka verip, kendileri su ile 

iftâr etdiler. Ertesi gün yine oruç tutdular. Câriye bir ölçek arpa dahâ üğütüp, yine beş 

çörek pişirdi. İftâr vaktinde, önlerine alıp, iftâr edecekleri sırada, bir yetîm geldi. Beşi 

de çörekleri ona verip, o yetîmi sevindirip, kendileri su ile iftâr edip, uyudular. Ertesi 

günü yine oruç tutdular. O kalan bir ölçek arpayı da, beş çörek yapıp, önlerine aldılar. 

İftâr edecekleri vakt, bir esîr gelip, dedi ki, üç gündür açım. Beni bağlayıp, yemek de 

vermediler. Allahü Teâlâ için bana acıyın, dedi. Beşi de çöreklerini ona verip, yine su ile 

iftâr etdiler. Ba’zı rivâyetde o esîr şirk ehlinden idi. Bu rivâyet delîl olur ki, ehl-i şirkden 

de olsalar, esîrlere yiyecek verilirse, sevâb olacağı anlaşılmakdadır. (Meâlim-üt-

Tenzîl)de böyle yazılıdır. 

Rivâyet olunur ki, dördüncü gün sabâhladılar. Hazret-i Alî “Radıyallahü Teâlâ 

Anh”, Hazret-i Hasen ve Hazret-i Hüseynin “Radıyallahü Teâlâ Anhümâ” ellerinden 

tutup, Resûl-i Ekrem “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerinin huzûr-ı 

şerîflerine götürdüler. Hazret-i Habîb-i ekrem onları, açlıkdan kuş yavrusu gibi titrerler 

şekilde gördüler. Alî “Kerremallahü Vecheh” Hazretlerine buyurdu ki, yâ Alî! Bizi 

üzüntüye gark etdin. Kalkıp bunları aldı. Hazret-i Fâtımanın “Radıyallahü Teâlâ Anhâ” 

yanına vardı. Fâtımayı mihrâbında gördü ki, karnı arkasına yapışmış ve mübârek 

gözleri çukura gitmiş. Üzüntüsü dahâ da artdı. Hazret-i Cebrâîl Aleyhisselâm nâzil oldu 

ve dedi ki; Yâ Muhammed! Hak Sübhânehü ve Teâlâ Hazretleri mubârek etsin. Ehl-i 

beytin hakkında âyet-i kerîme gönderdi. (Hel etâ) sûresini okudu. Rivâyet olundu ki, 

Hazret-i Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” bunları bu hâlde görünce 

buyurdular ki: (Yâ kızım Fâtıma! Baban üç gündür ta’âm yememişdir.) 

**Hazret-i Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” Medîneden dışarı gitdi. Gördü ki, bir 

arab kuyudan su çekip, davarına su verir. Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” araba dedi ki, 

yâ kişi, sana ücret ile su çekeyim mi. O da hoş [iyi] olur dedi. Her kovaya bir avuç 

hurmaya ücret ile pazarlık etdiler. Hazret-i Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” su çekmeğe 

başladılar. Yeteri kadar çekip, son kovayı çekdiklerinde, Allahü Teâlânın hikmeti, 

kovanın ipi kopup, kova kuyuya düşdü. Arab, Alînin “Radıyallahü Teâlâ Anh” 

mubârek yüzüne bir tokat vurdu. Getirip, hesâbınca hurma verdi. Alî “Radıyallahü 

Teâlâ Anh” mübârek elini, o derin kuyuya sokup, kovayı çıkardı. Arabın eline verdi. 

Sonra da koyup, gitdi. Hazret-i Fâtımanın “Radıyallahü Teâlâ Anhâ” yanına varıp, 

hurmayı önlerine koydu. Hurmayı yer iken, Hazret-i Fâtıma “Radıyallahü Teâlâ Anhâ” 

bakdı. Mübârek yüzünde tokat eserini gördü. Dedi ki, yâ Alî, yüzünüzde bir iz vardır; 

bu nedir. Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” gizleyip, birşey yokdur, buyurdular. Bu tarafda 

ise Hazret-i Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh”, kovayı kuyudan alıp, arabın eline verip 

gitmişdi. Arab da hayret etmişdi. 

Düşündü ki, eğer bu kişinin dîni ki, Muhammed dînidir. Hak din olmasa idi, bu 

derin kuyudan kovayı nasıl çıkarırdı. Kendi kendisine dedi ki, bir el ki böyle küstâhlık 

etmiş olsun, o el bana lâzım değildir deyip, Hazret-i Alîye vuran elini kesip, eline aldı. 

Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerinin huzûrlarına gitmek üzere yola koyulup, 

geldi ve kapıyı çaldı. Hazret-i Alî “Kerremallahü Vecheh” kapıya çıkıp, gördüğü gibi, 

acele ile geri içeri girip, dedi ki; yâ Resûlallah! Bir arab gelmiş. Elinde kendinin bir 

kesik eli var. Kanı akar. Ağlar. Sizi görmek ister. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem” tebessüm edip, buyurdu ki, yâ Alî! O arab edebsizlik eden arabdır. Söyle içeri 

gelsin. Varıp, söyledi. Arab içeri girdikde, Hazret-i Habîbullah o arabı o hâl üzere 

görüp, üzüldü. Ona dedi ki, niçin böyle hatâya düşdün, hatâ işledin. Arab ağlıyarak, 

küstâhlığının özrünü dileyerek îmâna geldi. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem” kesik elini yerine koyup, mübârek ağzının suyunu sürüp, düâ buyurdu. Allahü 

Tebâreke ve Teâlâ Hazretlerinin kudreti ile arabın eli sapasağlam oldu. 

             **(Eshâb-ı Kirâm) kitâbının 250.ci sahîfesinde buyuruluyor ki: (Bahr-ül-Ulûm) 

adındaki tefsîrde bildirilen hadîs-i şerîflerde, (Ümmetimin en merhametlisi Ebû 

Bekirdir. Dinde en kuvvetli olan Ömerdir. Hayâsı en çok olan, Osmândır. İslâmiyyetde 
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her süâli cevâblandıran Alîdir. Halâl ve harâm olanları en iyi bilen Mu’âzdır. Kur’ân-ı 

Kerîmi en güzel okuyan Übeyy bin Kâ’bdır. Münâfıkları tanıyan, Huzeyfet-ibni 

Yemândır. Îsâ Aleyhisselâmın zühdünü görmek isteyen Ebû Zerin zühdüne baksın! 

Cennet, Selmân-ı Fârisîye âşıkdır. Hâlid bin Velîd, Allahın kılıcıdır. Hamza, Allahü 

Teâlânın arslanıdır. Hasan ve Hüseyn Cennet gençlerinin en üstünüdür. Ca’fer bin Ebî 

Tâlib, Cennetde meleklerle berâber uçar. Cennet kapısını ilk açacak olan Bilâldir. 

Benim Kevser havuzumdan ilk içecek olan Suheyb-i Rûmîdir. Kıyâmet günü melekler 

ilk önce Ebüd-Derdâ ile müsâfeha eder. Her Peygamberin bir arkadaşı vardır. Benim 

arkadaşım Sa’d bin Mu’âzdır. Her Peygamberin Eshâbından seçdikleri vardır. Benim 

seçdiklerim, Talha ve Zübeyirdir. Her Peygamberin mahrem işlerini gören yardımcısı 

vardır. Benim yardımcım, Enes bin Mâlikdir. Her ümmetde hâkim vardır. Benim 

ümmetimde hikmeti çok söyliyen Ebû Hüreyredir. Hassân bin Sâbitin sözleri Allah 

tarafından te’sîrlidir. Ebû Talhanın harb meydânındaki sesi, bir fırka askerden dahâ 

kuvvetlidir) buyurdu. 

              ** Bir gün Eshâb-ı Güzîn “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecma’în”, Resûlullah 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerine dediler ki, yâ Resûlallah! Hazret-i 

Alîyi bu kadar çok seversiniz. Hikmeti nedir, bize haber ver ki, biz de bilelim ve evvelki 

muhabbetimizden de çok muhabbet edelim. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem” Hazretleri buyurdu ki, (Varın Alîyi çağırın! Ondan haber alırsınız!) Eshâbdan 

biri Hazret-i Alîyi çağırmağa gitdi. Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” gelmeden, Server-i 

Enbiyâ “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” buyurdu ki, (Ey benim Eshâbım! Bir 

kimseye iyilik etseniz, o kimse karşılığında size kötülük yapsa, ne yaparsınız!) Dediler 

ki, (yine iyilik ederiz.) (Tekrâr size kötülük yapsa!) Dediler, (yine iyilik ederiz.) (Tekrâr 

size kötülük yapsa, ne yaparsınız!) buyurdukda, başlarını aşağıya salıp, cevâb 

vermediler. O sırada Hazret-i Alî, se’âdet ile geldiler. Hazret-i Fahr-i Âlem ve Resûl-i 

Ekrem “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri buyurdu ki, (Yâ Alî! Bir kimseye 

iyilik eylesen ve o sana mukâbelesinde kötülük yapsa, ne yapardın!), (Yâ Resûlallah! 

İyilik ederdim.) (Tekrâr kötülük yapsa!), (Yine iyilik ederdim.) Sultân-ı Kâinât “Aleyhi 

Efdalüssalevât” Hazretleri, birbiri ardınca yedi def’a süâl buyurdular. Yedisine de, 

Hazret-i Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” (iyilik ederdim) dedikden sonra, dedi ki, (O 

kimseye ben iyilik etdikce, o karşılığında bana kötülük yapsa, yine ben ona iyilik 

ederdim,) deyince, cümle Eshâb-ı Güzîn “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecma’în” 

Hazretleri dediler ki; (Yâ Resûlallah! Hazret-i Alîyi bu kadar riâyet edip, sevip, 

muhabbet etdiğiniz kadar var imiş.) Eshâb-ı Güzîn “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim 

Ecma’în”, Hazret-i Alîyi kıskandıkları için böyle süâl sormadılar. Maksadları Hazret-i 

Alînin yüksek mertebesine ve derecesine vâkıf olmak için, süâl etmişlerdir. 

              **Rüknül-İslâm Ahmed Cürcânî “Rahimehullahü Teâlâ” rivâyet eder. Yüzden 

fazla Eshâb-ı Güzîn “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecma’în” Hazretlerinin rivâyeti ile 

işitdim ki, Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” buyurdular: (Alînin bir kerre 

Amr bin Abdûdün karşısına çıkması, ümmetimin kıyâmete dek ibâdetinden hayırlıdır.) 

Amr bin Abdûd Arabî idi, Kureyşî idi. Mudar bin Nizâr evlâdından idi. Fakat Âd 

kavminin kuvvetinde idi. Ömründe hiçbir cengden yenilerek dönmemiş idi. Yalnız Bedir 

cenginde yaralanıp düşmüş idi. Yarası iyi oldu. Tekrâr Hendek cengine geldi. Onun 

gelmesinden müslümânlara korku hâsıl oldu. O vâkı’ada yirmibir gün ok ve kılınç ile ve 

mızrak ile ve taş ile ceng oldu. Yirmiikinci gününde ceng ve cidâl iyice şiddetlendi. Amr 

bin Abdûd, Hendek kenârına gelip, meydâna er istedi. Müslümânlardan karşılık veren 

olmadı. Bir dahâ istedi. Kimse varmadı. Yedi kerre da’vet etdi. Yedincide, Resûlullah 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Efendimiz Hazretleri, Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” 

Hazretlerini çağırdı ve huzûrlarına oturtdu. Buyurdu ki, (Yâ Alî! Benim atıma bin. 

Zülfikârı al. Amr bin Abdûdün önüne mertçe var. Onun uzun boylu oluşundan ve 

heybetinden üzülüp, endîşe etme ki, ben Allahü Tebâreke ve Teâlâ ve Takaddes 

Hazretlerinden, düâ ederim ki, sana nusret edip ve senin elin ile müslimânlardan şerîri 

def’ eder.) Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” düldüle binip, Zülfikârı kuşandı. O aslan ki, 
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avını gözleyip, gider gibi, Amr bin Abdûdün önüne vardı. Birbirini gördüler. Alî 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretleri buyurdu ki: Yâ Amr, işitdim ki, sen Kâ’be 

karşısında ahd etmişsin ki, Kureyşden bir kimse senden iki hâcet istedikde, o isteklerden 

birini yerine getirecekmişsin.Evet yâ Alî. Ben bu ahdi etdim. Hazret-i Alî buyurdu: Yâ 

Amr! Şimdi sen bilirsin ki, ben Kureyşdenim. Senden iki hâcet isterim. Eğer ikisini de 

kabûl etmez isen, bâri birisini kabûl et! Evvelâ senden isterim ki bu sâatde Allahü Teâlâ 

ve Tekaddes Hazretlerinin Vahdâniyyetini ve Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem” Hazretlerinin risâletini ikrâr edesin. Dedi ki; Bunu kabûl etmem. Başka ne 

istersin. Buyurdu ki: Onu isterim ki, bu sâatde bu iki kuvveti birbirine koyasın, sen 

Mekke-i Mükerremeye dönesin. Bunu kabûl etdim. Ammâ, Ebû Bekr ve Ömer ve 

Osmânın başlarını keserim. Hazret-i Alî “Radıyallahü Anh” buyurdu ki, Ey sefîh! 

Benim başımı kesmeyince onların başını nasıl kesersin. Ey Alî, sen gençsin. Henüz 

dünyâyı görmemişsin. İstemem ki, senin başını keseyim. Hazret-i Murtedâ buyurdu ki: 

Ben isterim ki, Allahü Sübhânehü ve Teâlâ Hazretlerinin tevfîki ile, Resûlullah 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerinin düâsı ile senin başını keseyim. Bu 

sözden Amr harâretlendi. Hemen atından inip, atını bırakdı. Hazret-i Alîye doğru 

yürüdü. Hazret-i Alî de “Kerremallahü Vecheh” atından inip, yaya oldu. Birbirine 

hamle edip, dolaşdılar. Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretleri, fırsatı bulup ceng 

arasında Zülfikârı ile bir darbe vurup, uyluğunu dibinden ayırıp, düşürdü. Hazret-i Alî, 

Amrın bacağını teninden ayırıp, yüzünü ondan döndürüp, uzaklaşırken, Amr, kendi 

kesilmiş bacağını eline alıp, hazret-i Alînin ardınca atdı. Öyle bir atdı ki, eğer Hazret-i 

Alî, onun önünden sapmasa idi, o ayak parçası ile helâk olurdu. Hazret-i Alî 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” tekrâr dönüp, Amr bin Abdüdün başını kesdi. O sırada 

Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Efendimiz Hazretleri tekbîr alıp, 

buyurdu ki; (Alînin Amr bin Abdûd ile bir kerre karşılaşması, ümmetimin kıyâmete 

kadar olan ibâdetlerinden hayırlıdır.) 

             **Hz. Ali'nin "Zülfikâr" adı verilen meşhur bir kılıcı vardı. Kılıcın ağzı iki 

çatallı idi ve Hz. Ali'ye Resulullah tarafından hediye edilmişti. 

             ** Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerinin fazîletleri hakkında bildirilen 

menkıbedir. Gazâlardan birinde alınan ganîmeti, Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem” Hazretleri, Sahâbe-i Güzîn “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecma’în” Hazretleri 

arasında taksim edip, herbir gâziye bir pay verdiler. Alî “Kerremallahü Vecheh” 

Hazretlerine iki pay verdiler. İslâm askeri arasında, kendi dâmâdı ve amcaoğluna meyl 

edip, iki pay verdi diye konuşmalar oldu. Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” 

Hazretleri onların bu sözlerini işitip, minbere çıktı. Hamd ve salevâtdan sonra, 

buyurdular ki, yâ islâm askeri. Hiç bildiniz mi ki, bu küffâr askerini kim susdurdu. Kim 

vurdu ki, düşman behâdırlarının yürekleri titredi. O nâranın heybetinden, canları 

bedenlerinde kurudu. O kim idi. Dediler ki, yâ Resûlallah! Gördük bir merd ki, yeşil 

sarık başında. Ablak ata binmiş ve yüzünü sarmış. Her nâra vuruşunda, dağ titredi. 

Hamle ederdi; yer debrenirdi. Kılınç çekerdi, havada şimşek çakardı. Darbe 

vurduğunda, havayı buhâr kaplardı. Kılınç vuranı görmez idik. Ammâ düşmanın baş, el 

ve ayağını görürdük. Hazret-i Resûl-i Ekrem “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” 

buyurdular ki, (O Cebrâîl Aleyhisselâm idi ki, bu cengi yapdı ve kâfirleri yerle bir etti 

ve geri döndü ve dedi ki: Yâ Muhammed! Benim hissemi Alî bin Ebî Tâlibe ver.) İki 

hissenin birisi kendi nasîbidir. Ve birisi Cebrâîlindir. Ta’n etmeyiniz ki, bir kimseye iki 

hisse vermem ve kimseye meyl etmem.) 

                ** Resulu Ekrem hicretin 9. yılında Tebük seferine çıkarken Hz. Ali'yi ehl-i 

beytin muhafazası için Medine'de bıraktı, ancak bu sefere katılamadığı için müteessir 

oldu. Bunun üzerine Resulullah: "Musa'ya göre Harun ne ise, sen bana karşı o olmak 

istemez misin?" dedi. Ali, bu iltifattan çok memnun oldu. 

  **Ammâr bin Yâsir “Radıyallahü Anh” bir gün Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” 

Hazretlerine buyurdu ki: Yâ Alî! Sana, insanların bedbahtlarından haber vereyim mi! 
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Bunlar; Sâlih Aleyhisselâmın devesini kılınçla vuranlar ve senin başına kılınçla vurup, 

yüzünü kana boyayanlardır. 

**Bir gün Emîr-ül Mü’minîn Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” Kûfe mescidinde, 

kendisini katl edecek olan İbni Mülcem mel’ûnunu gördü. Ona hitâb edip, buyurdular 

ki, ey Mülcem oğlu. Senin câhiliyye zamânında ve çocukluk günlerinde hiç lakabın var 

mı idi. Dedi, bilmiyorum. Buyurdu ki: Sana; (ey şakî, ey Sâlihin devesini kısırlaşdıran) 

diyen, bir yehûdî hizmetciniz var mı idi. Evet var idi, dedi. Emîr-ül Mü’minîn birşey 

söylemedi. 

**Hazret-i Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” bir gün buyurdu ki, 

(Yâ Alî! Yakın zamânda, seninle Âişe arasında bir hâdise vâki’ olacakdır.) O 

buyurdukları Cemel harbine işâret idi. Hazret-i Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” dedi: Yâ 

Resûlallah! Eshâb-ı Güzîn “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecma’în” Hazretlerinin içinde, 

bu bana mı mahsûsdur. Habîbullah Hazretleri buyurdu: (Evet, sana mahsûsdur.) 

Hazret-i Alî dedi ki: Öyle olur ise ben Eshâbın en bedbahtı olurum. Hazret-i Resûlullah 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” buyurdu ki: (Yok öyle olmazsın. Velâkin, öyle bir 

hâdise vâki’ olduğu zamân, onun üzerine gâlib olursun. Onu geri yerine, makâmına 

gönder!) Şüphesiz, Emîr-ül Mü’minîn Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” Cemel vak’asında, 

Âişe “Radıyallahü Teâlâ Anhâ” Hazretlerinin askeri üzerine zafer buldu. Âişe 

Hazretlerini ikrâm ve ihtimâm ile Medîne-i Münevvereye gönderdi. 

**İmâm-ı Fahreddîn-i Râzî “Rahimehullahi Teâlâ” (Tefsîr-i Kebîr)de nakl 

etmişdir. Emîr-ül Mü’minîn Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerinin sevenlerinden 

birisi bir siyâh köle idi. Bir gün onu hırsızlık yaparken tutup, Hazret-i Alîye getirdiler. 

Hazret-i Emîr-ül Mü’minîn sordu ki, (Sen mi hırsızlık etdin.) Evet ben hırsızlık yapdım, 

dedi. Elini kesdi. O siyâh köle, Hazret-i Emîrin meclisinden çıkıp, gitdi. Yolda Selmân-ı 

Fârisî ve İbni Zekvâna “Radıyallahü Teâlâ Anhümâ” rastladı. İbni Zekvân o siyâh 

köleye, elini kim kesdi, dedi. Siyâhî dedi ki: Emîr-ül Mü’minîn kesdi. İbni Zekvân dedi: 

O senin elini kesdi, sen onu medh ediyorsun. Dedi ki, niçin medh etmiyeyim ki, 

muhakkak elimi hak üzerine kesdi ve beni Cehennem ateşinden halâs eyledi. Selmân 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” bu sözü siyâh köleden işitip, geldi, Alîye “Radıyallahü Teâlâ 

Anh” haber verdi. Hazret-i Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” o siyâh köleyi çağırdı. O 

kesilen elini yine bileği üzerine koydu. Bir mendil ile örtdü. Duâ etti. Sonra bir ses 

işittik, gökden ki, Hazret-i Emîre emreyledi. Örtüyü kaldır. Örtüyü aldı. Eli Allahü 

Teâlânın izni ile önceki durumuna gelmişti. 

**Emîr-ül Mü’minîn Alî “Radıyallahü Anh” Hazretlerinin âdet-i şerîfleri bu idi 

ki, namâza dursa, âlem alt-üst olsa, hiç haberi olmazdı. Hattâ rivâyet ederler ki, bir 

cengde, mübârek ayağına ok dokunup, demir kısmı kemiğe girmiş idi. Çıkmayıp, 

kemikde kaldı. Cerrâha gösterdiler. Cerrâh dedi ki, sana bayıltıcı bir ilâç içirmek îcâb 

eder. Aklın gitsin [bayılasın]. Ondan sonra demiri çıkarmak lâzımdır. Yoksa, bunun 

ağrısına tahammül edemezsin. Emîr-ül Mü’minîn “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretleri, 

buyurdu: İlâca ne lüzûm var. Sabr eyle. Namâz vakti gelsin. Namâza durduktan sonra 

çıkar. Namâz vakti geldi. Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretleri namâza durdu. 

Cerrâh da, mübârek ayağını yarıp, kemik arasından demiri çıkardı. Cerâhat yerini 

sardı. Hazret-i Alî namâzı bitirdi ve cerrâha sordu ki, çıkardın mı. Dedi, evet çıkardım. 

Fakat, Hazret-i Alî, ben bu demiri çıkardığını duymadım, buyurdu. Ne güzel Alî ki, ne 

güzel namâzı o kılmışdır. İbni Mülcem o mübâreğin bu ahvâline muttâli olduğu için, 

gözetip, namâzda vurmuşdur [şehîd etmişdir]. 

**Rivâyet ederler ki, Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri, 

Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerine buyurdu ki; (Yâ Alî! Benim yanımda bir sır 

vardır. Bana Cebrâîl Aleyhisselâm bildirmişdir. Sana bu sırrı açıklayayım ki, senin 

kabrin Nûh Aleyhisselâm zamânında bir yerde kazılmışdır. Ben o yeri bilmiyorum. 

Halkdan da bir kimse bilmez. Ecelin yaklaşdığı sırada, Hasan ve Hüseyne vasiyyet 

eyleyip, de ki: Ben öldüğüm vakit, yıkayın ve kefene sarın. Tabuta koyup, namâzımı 

kılınız. Âlem-i gaybdan bir deve gelip önünüzde çöker. Beni o devenin üzerine koyun. 
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Benim ardımca Kûfe kapısına kadar gelin. Ondan sonra beni koyun. Siz geri dönün. O 

Hazret [Hazret-i Alî] de, Hazret-i Hasana ve Hazret-i Hüseyne bu vasiyyeti buyurdular.  

Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin “Radıyallahü Teâlâ Anhümâ” dediler ki, yâ 

babamız bize destûr ver. Cenâzenin ardınca varılacak yere kadar gidelim. O hazret 

[Hazret-i Alî], buyurdu ki, destûr yoktur. Böyle varınız ve hemen kapıdan geriye 

dönünüz. O iki sultân da, o mahalde vasiyyeti gözleyip dururken,baktılar, bir deve gelip, 

huzûrlarında çöktü. Cenâzeyi üzerine yüklediler. Kûfe kapısına kadar vardılar. Deve 

gitti. Bunlar da geri döndüler.  

Sabâh olunca, Kûfe ehli toplandılar. Emîr-ül Mü’minîn “Radıyallahü Teâlâ 

Anh” Hazretlerini niçin çıkarmazsınız ki, techîz ve tekfîn işini görelim, dediler. Hasan 

ve Hüseyin “Radıyallahü Teâlâ Anhümâ” buyurdu ki, bu işler bu gece yapıldı. Yâ bize 

niçin haber vermediniz, dediklerinde, Hazret-i Hüseyin buyurdular ki, dedemiz, şöyle 

şöyle vasiyyet etmiş idi. Biz de o vasiyyeti sakladık. Kıssayı başlangıcından sonuna 

kadar haber verdiler. 

**Allahü Tebâreke ve Teâlâ Hazretleri [Mâide sûresi 55.ci âyetinde meâlen], 

(Sizin velîniz ancak Allahü Teâlâ ve Resûlüdür...) buyuruyor. Ya’nî, mü’minlerin velîsi, 

Allahü Teâlâdan sonra Muhammed “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleridir. 

(Îmân eden kimselerdir); buyurulmakla, Ebû Bekr-i Sıddîk “Radıyallahü Teâlâ Anh” 

Hazretleri kasd edilmekdedir. (Namâzlarını kılarlar); buyurulmakla, Ömer-ül Fârûk 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretleri kasd edilmekdedir. (Zekâtlarını verirler) 

buyurulmakla, Osmân bin Affân “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretleri kasd 

edilmekdedir. (Rükû’da sadaka verirler) buyurulmakla, Alî “Radıyallahü Anh” kasd 

edilmekdedir. Müfessirler buyurmuşlardır ki, bir dilenci mescide gelip, birşey istedi. O 

sırada Hazret-i Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” o mescidde namâzda olup, rükû’a varmış 

idi. Rükû’ içinde yüzüğünü işâretle çıkarıp, o dilenciye verdi. [Mâide sûresi 56..cı 

âyetinde meâlen] (Kim Allahü Teâlâyı, Resûlünü ve mü’minleri dost edinirse, bilsin ki, 

şübhesiz Allahü teâlâdan yana olanlar üstün gelirler.) buyuruldu. Allahü Teâlânın 

Resûlünü “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” ve mü’minleri velî edinenler, Eshâb-ı 

Güzîn “Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecma’în” Hazretlerinin düşmanları üzerine gâlib 

gelirler. 

**Nükte: Cennetin hayât suyunu içmek istersen, Hazret-i Sıddîk-ı Ekberi 

“Radıyallahü Teâlâ Anh” sev ki, Cennet suyuna benzer. Cennet sütünü içmek istersen, 

Hazret-i Ömeri sev ki, Cennet sütüne benzer. Cennet şarâbını içmek istersen, Osmân 

“Radıyallahü Teâlâ Anh”ı sev ki, Cennet şarâbına benzer. Cennet balını bulmak 

istersen, Hazret-i Alîyi sev ki, Cennet balının benzeridir “Radıyallahü Teâlâ Anhüm”. 

**Abdestin dört farzı gibi,4 sahabe. 

İşâret: Ebû Bekr-i Sıddîk, tahâretde yüz [çehre] menzilesindedir. Ömer-ül Fârûk 

el [kol] menzilesindedir. Osmân-ı Zinnûreyn baş menzilesindedir. Aliyyül Mürtedâ ayak 

menzilesindedir. Yarın Cennetde ayağın işi ve meşgûliyyeti, tahta oturmak ve bir 

Cennet bineğine binmekdir. Başın meşgûliyyeti ve işi, gölgelik ve tâc takmakdır. Elin işi 

ve meşgûliyyeti, yimek, içmek ve alıp vermekdir. Yüzün işi ve meşgûliyyeti, bîçûn ve 

bîçûgûne olan Allahü Tebâreke ve Teâlâ Hazretlerinin, cemâl-i ezeliyyesini müşâhede 

etmekdir. [Kıyâmet sûresi 22.ci âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruldu ki:] (Kıyâmet 

günü bir kısm yüzler güzel ve parlak olup, Allahü Teâlâ hazretlerine âşikâre, hicâbsız 

nazar ederler.) 

**Hz. Ali Hendek savaşında, bir düşman askerini altedip, yere yatırdı. Kılıcını 

çekti. Tam vuracağı zaman, düşman askeri Hz. Ali’nin yüzüne tükürdü. 

            Niçin öldürmedin? 

            Hz. Ali kılıcını kınına koydu. Onunla savaşmaktan vazgeçti. Ölümünü bekleyen 

kimse, bu işten bir şey anlamadı. Hayretle kendisine sordu:  

            - Kılıcını çekmiştin. Beni öldürmene hiçbir engel yokken neden vazgeçtin? Öfken 

birden yatıştı. 

            Hz. Ali şöyle cevap verdi:  
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            - Ben kılıcımı Allah için vuruyordum. Ben Allahın arslanıyım. Nefsin esîri 

değilim. Sen, benim şahsıma karşı yaptığın hareketten sonra seni öldürseydim, nefsim 

için öldürmüş olabilirdim. Hâlbuki her yaptığımı Allah için yapmam lâzımdır. 

**Bir savaşta ayağına bir ok saplanmıştı.Çıkarılamadı.Namaza durup,öyle 

çıkarmalarını söyledi. 

Namaza durduğunda çıkarmışlardı.Namazdan sonra;’Oku çıkardınız 

mı?’dedi.’Çıkardık’dediklerinde;’Hiç hissetmedim.’demiştir. 

“Kahraman-ı İslam İmam-ı Ali Radiyallahü Anh Celcelûtiye'nin çok yerlerinde 

ve ahirinde bir himayetçi istemiş ki, namaz içinde huzuruna gaflet gelmesin. Düşmanları 

tarafından ona bir hücum manası hatırına gelmemek, sırf namazdaki huzuruna pekçok 

olan düşmanları tarafından bir hücum tasavvuru ile namazdaki huzuruna mani' 

olunmamak için bir muhafız ifriti dergah-ı İlahîden niyaz etmiş.” 

İbn-i Mülcem onu namaz da iken yaralamış ve şehid etmiştir. 

**Tefsire dair birçok rivayetler bildirmiştir. Bilhassa ayetlerin iniş sebepleri 

konusunda birçok rivayetleri vardı. Bu konuda buyuruyor ki:  

           -Sorunuz, bana ne sorarsanız, size cevabını veririm. Allahın kitabını bana 

sorunuz. Vallahi bir ayet yoktur ki, ben onun gecede mi, gündüzde mi, kırda mı, dağda 

mı nazil olduğunu bilmiyeyim. 

**Hem Hazret-i Ali'ye, "senin sakalını senin başının kanıyla ıslattıracak bir 

adamı" ihbar etmiş. Hazret-i Ali o adamı tanırmış; o da Abdurrahman ibni Mülcemü'l-

Hâricîdir. 

            Nihayet, Kûfe'de 40/661 yılında bir Hârici olan Abdurrahman b. Mülcem 

tarafından sabah namazına giderken yaralandı. Bu yaranın etkisiyle şehid oldu. 

             Sabah namazına giderken şu beyti okuyordu: 
               
                 Ölüme hazır ol ki, ölüm elbet gecikmez. 

                 Ölüm gelince artık feryad fayda vermez. 

                      Vefatına yakın da şöyle buyurmuştu: (Tabutumu Arneyn’e götürün, orada 

ışık saçan bir kaya vardır. Beni oraya defnedin.) Öyle yaptılar ve buyurduğu gibi 

buldular. (Şevahid) 

             **” Hz. Ali, buğday benizli, uzun gerdanlı, güler yüzlü, iri ve siyah gözlü, geniş 

göğüslü, iri yapılı idi. Sakalı sık olup savaşta uzatırdı ve omuzlarına kadar yayılırdı. Son 

zamanlarda saçı ve sakalı pamuk gibi beyaz olmuştu.” 

            **Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ümmü Seleme'nin, daha 

diğerlerin rivayet-i sahihiyle haber vermiş ki, "Hazret-i Hüseyin, Taff, yani Kerbelâ'da 

katledilecektir." Elli sene sonra, aynı vak'a-i ciğersûz vukua gelip o ihbar-ı gaybîyi 

tasdik etmiş. 

Hem mükerreren ihbar etmiş ki: "Benim Âl-i Beytim, benden sonra yani katle ve 

belâya ve nefye maruz kalacaklar.Ve bir derece izah etmiş, aynen öyle çıkmıştır. 

**Şu makamda bir mühim sual vardır ki, denilir ki: "Hazret-i Ali, o derece 

hilâfete liyakati olduğu ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma karabeti ve 

harikulâde cesaret ve ilmiyle beraber, neden hilâfette tekaddüm ettirilmedi? Ve neden 

onun hilâfeti zamanında İslâm çok keşmekeşe mazhar oldu?" 

Elcevap: Âl-i Beytten bir Kutb-u Âzam demiş ki: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm, Hazret-i Ali'nin (r.a.) hilâfetini arzu etmiş. Fakat gaipten ona bildirilmiş ki, 

murad-ı İlâhî başkadır. O da arzusunu bırakıp murad-ı İlâhîye tâbi olmuş." 

Murad-ı İlâhînin hikmetlerinden birisi şu olmak gerektir ki: 

Vefat-ı Nebevîden sonra, en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan 

Sahabeler, eğer Hazret-i Ali başa geçseydi, Hazret-i Ali'nin hilâfeti zamanında zuhura 

gelen hâdisâtın şehadetiyle ve Hazret-i Ali'nin mümâşatsız, pervâsız, zâhidâne, 

kahramanâne, müstağniyâne tavrı ve şöhretgir-i âlem şecaati itibarıyla, çok zatlarda ve 

kabilelerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya sebep olmak kaviyen 

muhtemeldi. 
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Hem Hazret-i Ali'nin hilâfetinin teahhur etmesinin bir sırrı da şudur ki: Gayet 

muhtelif akvâmın birbirine karışmasıyla, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın haber 

verdiği gibi sonra inkişaf eden yetmiş üç fırka efkârının esaslarını taşıyan o akvam 

içinde, fitne-engiz hâdisâtın zuhuru zamanında, Hazret-i Ali gibi harikulâde bir cesaret 

ve feraset sahibi, Hâşimî ve Âl-i Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lâzımdı ki 

dayanabilsin. Evet, dayandı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın haber verdiği gibi, 

"Ben Kur'ân'ın tenzili için harb ettim. Sen de tevili için harb edeceksin." 

Hem eğer Hazret-i Ali olmasaydı, dünya saltanatı, mülûk-u Emeviyeyi bütün 

bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki, karşılarında Hazret-i Ali ve Âl-i Beyti 

gördükleri için, onlara karşı muvazeneye gelmek ve ehl-i İslâm nazarında mevkilerini 

muhafaza etmek için, ister istemez, Emeviye devleti reislerinin umumu, kendileri olmasa 

da, herhalde teşvik ve tasvipleriyle, etbâları ve taraftarları, bütün kuvvetleriyle hakaik-i 

İslâmiyeyi ve hakaik-i imaniyeyi ve ahkâm-ı Kur'âniyeyi muhafazaya ve neşre çalıştılar. 

Yüz binlerle Müçtehidîn-i Muhakkikîn ve Muhaddisîn-i Kâmilîn ve evliyalar ve 

asfiyalar yetiştirdiler. Eğer karşılarında Âl-i Beytin gayet kuvvetli velâyet ve diyanet ve 

kemâlâtı olmasaydı, Abbasîlerin ve Emevîlerin âhirlerindeki gibi, bütün bütün çığırdan 

çıkmak muhtemeldi. 

**Eğer denilse: "Neden hilâfet-i İslâmiye Âl-i Beyt-i Nebevîde takarrur etmedi? 

Halbuki en ziyade lâyık ve müstehak onlardı." 

Elcevap: Saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır. Âl-i Beyt ise, hakaik-i İslâmiyeyi ve 

ahkâm-ı Kur'âniyeyi muhafazaya memur idiler. Hilâfet ve saltanata geçen, ya nebî gibi 

mâsum olmalı, veyahut Hulefâ-i Râşidîn ve Ömer ibni Abdülâziz-i Emevî ve Mehdî-i 

Abbâsî gibi harikulâde bir zühd-ü kalbi olmalı ki, aldanmasın. Halbuki, Mısır'da Âl-i 

Beyt namına teşekkül eden devlet-i Fâtımiye hilâfeti ve Afrika'da Muvahhidîn hükûmeti 

ve İran'da Safevîler devleti gösteriyor ki, saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyte yaramaz; 

vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini ve hizmet-i İslâmiyeti onlara unutturur. Halbuki, 

saltanatı terk ettikleri zaman, parlak ve yüksek bir surette İslâmiyete ve Kur'ân'a 

hizmet etmişler. 

İşte, bak: Hazret-i Hasan'ın neslinden gelen aktablar, hususan Aktâb-ı Erbaa ve 

bilhassa Gavs-ı Âzam olan Şeyh Abdülkadir-i Geylânî ve Hazret-i Hüseyin'in neslinden 

gelen imamlar, hususan Zeynelâbidin ve Cafer-i Sadık ki, herbiri birer mânevî mehdî 

hükmüne geçmiş, mânevî zulmü ve zulümatı dağıtıp envâr-ı Kur'âniyeyi ve hakaik-i 

imaniyeyi neşretmişler, cedd-i emcedlerinin birer vârisi olduklarını göstermişler. 

Eğer denilse: "Mübarek İslâmiyet ve nuranî Asr-ı Saadetin başına gelen o 

dehşetli, kanlı fitnenin hikmeti ve veçh-i rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra lâyık 

değildiler." 

Elcevap: Nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i nebâtâtın, 

tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; herbiri kendine mahsus 

çiçek açar, fıtrî birer vazife başına geçer. Öyle de, Sahabe ve Tâbiînin başına gelen fitne 

dahi, çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. 

"İslâmiyet tehlikededir, yangın var!" diye her taifeyi korkuttu, İslâmiyetin hıfzına 

koşturdu. Herbiri, kendi istidadına göre, câmia-i İslâmiyetin kesretli ve muhtelif 

vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemâl-i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin 

muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaik-ı îmâniyenin 

muhafazasına, bir kısmı Kur'ân'ın muhafazasına çalıştı, ve hâkezâ, herbir taife bir 

hizmete girdi. Vezâif-i İslâmiyette hummâlı bir surette sa'y ettiler. Muhtelif renklerde 

çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan âlem-i İslâmiyetin aktârına, o fırtına ile tohumlar 

atıldı, yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat, maatteessüf, o güller ve gülistan içinde, ehl-i 

bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. 

Güya dest-i kudret, celâlle o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i 

himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anilmerkeziyye 

ile, pek çok münevver müçtehidleri ve nuranî muhaddisleri, kudsî hafızları, asfiyaları, 

aktabları âlem-i İslâmın aktârına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehl-i 
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İslâmı heyecana getirip, Kur'ân'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. Şimdi 

sadede geliyoruz. 

              **Hz.Ali’den rivayet edilen bir hadisde: --Ali (ra)dan:“Bir Yahudi kadını 

durmadan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selleme sövüyor ve aleyhinde edebsiz sözler 

söylüyordu.Bunun üzerine bir adam onu boğdu,kadın öldü.Peygamber Sallallahu Aleyhi 

ve Sellem kadının kanını heder etti.(yani kısas gerekmediğini bildirdi.)” 

             -Görme özürlü birisinin cariyesinin de aynı şeyi yapmasıyla öldürmesi üzerine 

aynı durum olmuştur.
140

 

              **Bu kadar korkusuz olan bu insan,bir gün hızla giderken bir karıncayı ezmiş 

ve o gece gördüğü rüyada Rasulullah kendisine şöyle diyordu: 

               -Ya Ali,yolda acele gitme.İki gündür bir karınca yüzünden gökler yasa 

battı.Sen öyle bir karıncayı incittin ki,hakikatten haberdardı.İşi gücü,Allah’ı 

zikretmekti. 

              Ali’nin (Ra) vücudu titremeye başladı.Allah Arslanı,bir karınca yüzünden 

titreyip duruyordu.
141

 

              Rasulullahı o yıkayıp kefenlemiştir. 

               **“ Peygamber efendimiz Hz. Ali’ye buyurdu ki:  

               - Ya Ali, altıyüz bin koyun mu istersin, yahut altıyüz bin altın mı veya altıyüz 

bin nasihat mı istersin?  

               - Altıyüz bin nasihat isterim ya Resulallah. 

               Peygamber efendimiz buyurdu ki:  

            - Şu altı nasihata uyarsan, altıyüz bin nasihata uymuş olursun: 

           1) Herkes nafilelerle meşgul olurken, sen farzları ifa et. [Yani farzlardaki 

rükünleri, vacibleri, sünnetleri, müstehabları ifa et!] 

           2) Herkes dünya ile meşgul olurken, sen Allahü teâlâyı hatırla! [Yani din ile 

meşgul ol, dine uygun yaşa, dine uygun kazan, dîne uygun harca!] 

          3) Herkes birbirinin ayıbını araştırırken, sen kendi ayıplarını ara! Kendi 

ayıplarınla meşgul ol! 

          4) Herkes, dünyayı imar ederken, sen dinini imar et, zinetlendir! 

          5) Herkes halka yaklaşmak için vasıta ararken, halkın rızasını gözetirken, sen 

Hakkın rızasını gözet! Hakka yaklaştırıcı sebep ve vasıtaları ara! 

         6) Herkes çok amel işlerken, sen amelinin çok olmasına değil, ihlâslı olmasına 

dikkat et! 

 

HZ.   FATIMA 

 
            Hz. Peygamber'in, "Dünyadaki en iyi dört kadın şunlardır: Meryem, Asiye, 

Hatice ve Fâtıma" buyurduğu "âlemlerin kadınlarının ulusu". Peygamberimizin 

Zeyneb, Rukiyye ve Ümmü Gülsüm'den sonra dördüncü ve en küçük kızı. 

            Hz. Peygamber'in soyunun Fâtıma ile devam etmesi de babasının yanında 

Fâtıma'ya ayrı bir değer kazandırıyordu. 

           Bana katılacakların ilkisin ,diye ona teselli vermişti. 

           Rasulullah Hz.Fatımayı Hz.Aliye verdiğinde şunu söylemişti:”Ya Ali.Fatıma 

senin cariyen,sen onun kölesisin.” 

            **Ez-Zuhrî şöyle demiştir: Bana Alî ibn Hüseyin tahdîs etti ki, el-Mısver ibn 

Mahrame (R) şöyle demiştir: Alî bir ara Ebû Cehl'in kızı ile nişanlanmak istedi. Alî'nin 

bu arzusunu Fâtıma işitti ve akabinde Rasûlullah'a geldi ve: 

        — Kavmin senin kızların için öfkelenmez olduğunu söylüyorlar. Bak işte Alî, Ebû 

Cehl'in kızını nikâh edecek! dedi. 

         Bunun üzerine Rasûlullah kalktı (bir hutbe yaptı). Mısver dedi ki: Ben 

Rasûlullah'tan bu hutbesinde şehâdet getirdikten sonra şöyle derken işittim: 

         —  "Amma ba'du(- Sözün bundan sonrasına gelince): Şübhesiz ben (kızım 
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Zeyneb'i) Ebû'l-Âs ibn Rabî'a nikâh ettim. O bana söz verdi ve bana karşı verdiği sözde 

doğru hareket etti. Şübhesiz Fâtıma benden bir parçadır. Muhakkak ki, ben ona fenalık 

yapılmasını çirkin görürüm. Vallahi Allah Rasûlü'nün kızı, Allah düşmanının kızı ile bir 

erkeğin yanında bir araya gelmez". 

         (Râvî dedi ki:) Bunun üzerine Alî, Ebû Cehl'in kızı ile evlenmeyi bıraktı. 

         -Muhammed ibn Amr ibn Halhala şunu ziyâde etti: îbn Şihâb'-dan; o da Alî'den; o 

da Misver'den; o şöyle demiştir: Ben Peygamber'den işittim; Abdu Şems oğullârı'ndan 

bir damadını (Ebû'1-Âs'i) zikretti ve onu dâmâdhğı hususunda çok güzel övdü: "O bana 

söz verdi, sözünde gerçek çıktı ve bana verdiği va'di yerine getirdi" buyurdu.  

           O ne güzel söylüyordu:” 

          "Hazret-i Ahmed'in toprağını koklayan, zaman boyunca misk kokusu almasa ne 

gam!.." 

 “Nakl-i sahih ile- Hazret-i Ali ve Fatımat-üz Zehra velîmesinde, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm, Bilâl-i Habeşî'ye emretti: "Dört-beş avuç un ekmek yapılsın ve 

bir deve yavrusu kesilsin." Hazret-i Bilâl der: Ben taamı getirdim, mübarek elini üstüne 

vurdu; sonra taife taife sahabeler geldiler, yediler, gittiler. O yemekten bâki kalan 

miktara yine bereketle dua etti, bütün Ezvac-ı Tahirat'a herbirine birer kâse gönderildi. 

Emretti ki: "Hem yesinler, hem yanlarına gelenlere yedirsinler." 

 Evet böyle mübarek bir izdivacda, elbette böyle bir bereket lâzımdır ve vukuu 

kat'îdir!..” 

“Hazret-i İmam-ı Cafer-i Sadık, pederleri İmam-ı Muhammed-ül Bâkır'dan, o da 

pederi İmam-ı Zeynelâbidîn'den, o dahi İmam-ı Ali'den nakleder ki: Fatımat-üz Zehra, 

yalnız ikisine kâfi gelecek bir yemek pişirdi. Sonra Ali'yi gönderdi; tâ Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm gelsin, beraber yesinler. Teşrif etti ve emretti ki: O yemekten 

her bir ezvacına birer kâse gönderildi. Sonra kendine, hem Ali'ye, hem Fatıma ve 

evlâdlarına birer kâse ayrıldıktan sonra, Hazret-i Fatıma der: "Tenceremizi kaldırdık, 

daha dolu olup taşıyordu. Meşiet-i İlahiye ile, hayli zaman o yemekten yedik."
142

 

 

 

 

 

 

HZ.  HASAN 
                 

Peygamber Efendimizin, "Cennet gençlerinin seyyidi, efendisidir" buyurduğu, 

torunu Hz. Hasan. 

**Bir defasında Hz. Hasan, kardeşi Hz. Hüseyin ile Resulullahın huzurunda 

güreşiyorlardı. Resulullah Efendimiz, Hz. Hasan'ı teşvik buyurdular. Anneleri Fatıma-

tüz-Zehra, babasına dedi ki:   

- Ya Resulallah! Hasan büyüktür, hep onun tarafını tutuyorsunuz. Hâlbuki 

küçüğe yardımcı olmak daha uygun değil midir?  

Bunun üzerine buyurdular ki:   

- Ya Fatıma! Cebrail Aleyhisselam, Hüseyin'e yardım ediyor.  

**Ebu Eyyûb-el-Ensarî, Hasan ile Hüseyin'in, Resulullahın huzurunda 

oynadıkları sırada huzurlarına girince dedi ki:   

- Ya Resulallah! Sen bunları çok mu seviyorsun?  

Peygamber Efendimiz de buyurdu ki:   

- Nasıl sevmem. Bunlar benim dünyada öpüp, kokladığım iki reyhanımdır.  

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre, birgün Resulullah Efendimiz Hz. Hasan'ı 

kucağına oturtmuştu. O da mübarek sakallarıyla oynuyordu. Resulullah Efendimiz üç 

defa buyurdu ki:   

- Ben bunu çok seviyorum. Sen de sev! Onu sevenleri de sev!  
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**Abdullah bin Sebe taraftarları fitne çıkarıp, Hz. Osman'ın evini sardıkları 

zaman, onun imdadına gitti. Babasının şehit olmasından sonra, altı ay halifelik yaptı.  

**Hz. Hasan, zevcesi Cade binti Eş’as tarafından, 669 senesinde zehirlenerek 

şehit edildi. 

**Her müslümanın sevmesi lazım gelen Ehl-i Beytten olan Hz. Hasan, beyaz ve 

güzel yüzlü olup, yüzü Resulullaha çok benzeyen yedi kişiden birisidir. Resulullah 

Efendimize ondan daha çok benzeyen kimse yoktu. 

**Bir kişinin, münacatında; “Ya Rabbî! Bana on bin altın ihsan eyle!” dediğini 

işitince, aceleyle evine gitti ve adamın münacatında istediğini gönderdi.  

Yirmibeş kere yaya olarak hacca gitti. 

**Abdullah bin Zübeyr dedi ki:   

- Ağaçta hurma olsaydı, iyi olurdu.  

Hz. Hasan, sessizce duâ etti. Bir ağaç hemen yeşerip hurma ile doldu. Orada 

bulunanlar; “Bu sihirdir” dediler. Hz. Hasan buyurdu ki:   

- Hayır, sihir değil, Resulullahın torununun kabul olan duâsı ile Cenab-ı Hak 

yaratmıştır.  

**Hz. Hasan ve Hüseyin birgün çölde gidiyorlardı. Bir ihtiyarın abdest aldığını 

gördüler. Abdesti doğru almıyor, şartlarına uymuyordu. Yaşlı olduğu için, “Böyle 

abdest sahih olmaz” demeye sıkıldılar. Yanına giderek dediler ki:   

- Mübarek Efendim! Birbirimizden daha iyi abdest aldığımızı söylüyoruz. Birer 

abdest alalım. Hangimizin haklı olduğunu bize bildirir misiniz?  

Önce Hz. Hasan, sonra Hz. Hüseyin güzel bir abdest aldılar. Aldıkları abdest 

tamamen birbirinin aynıydı. İhtiyar, dikkatle baktı ve sonra dedi ki:   

- Evlatlarım! Aldığınız abdestin birbirinden hiçbir farkı yok. Aslında ben abdest 

almasını bilmiyormuşum. Abdest almasını şimdi sizden öğrendim. 

**Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri buyurdu ki: (İkisi 

dünyâdan iki reyhândır.) (Mefâtih) 

**Enes “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerinden rivâyet ediliyor. Resûlullah 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri, Hazret-i Hasanı ziyâde okşardı. Hazret-i 

Hüseyin, Resûlullah Hazretlerine en çok benziyen kimse idi. 

Hz.Hasan ve Hüseyin  ile ilgili olarak Bediüzzaman:” Hazret-i Fatıma'nın nesl-i 

mübareki, Hasan ve Hüseyin gibi iki nurani silsilenin Bedr-i Münevveri, Şems-i 

Nübüvvet'in manevî ve maddî neslini idame ediyorlar.”
143

 

“Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in Emevîlere karşı mücadeleleri ise, din ile milliyet 

muharebesi idi. Yani: Emevîler, Devlet-i İslâmiyeyi, Arab milliyeti üzerine istinad 

ettirip rabıta-i İslâmiyeti, rabıta-i milliyetten geri bıraktıklarından, iki cihetle zarar 

verdiler.”
144

 

            “Kader nokta-i nazarında feci akibetin hikmeti ise: Hasan ve Hüseyin ve onların 

hanedanları ve nesilleri, manevî bir saltanata namzed idiler. Dünya saltanatı ile manevî 

saltanatın cem'i gayet müşkildir. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin 

yüzünü gösterdi. Tâ, kalben dünyaya karşı alâkaları kalmasın. Onların elleri muvakkat 

ve surî bir saltanattan çekildi; fakat parlak ve daimî bir saltanat-ı maneviyeye tayin 

edildiler; âdi valiler yerine, evliya aktablarına merci' oldular.”
145

 

           “Kırk sene sonra İslâmın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit, Hazret-i 

Hasan Radıyallahü Anhü, Hazret-i Muaviye (R.A.) ile musalaha edip, cedd-i emcedinin 

mu'cize-i gaybiyesini tasdik etmiştir.”
146

 

           “Hazret-i Hasan'ın neslinden gelen aktablar, hususan Aktab-ı Erbaa ve bilhassa 

Gavs-ı A'zam olan Şeyh Abdülkadir-i Geylanî ve Hazret-i Hüseyin'in neslinden gelen 

imamlar, hususan Zeynelâbidîn ve Cafer-i Sadık ki, herbiri birer manevî mehdi 

hükmüne geçmiş, manevî zulmü ve zulümatı dağıtıp, envâr-ı Kur'aniyeyi ve hakaik-i 

imaniyeyi neşretmişler. Cedd-i emcedlerinin birer vârisi olduklarını göstermişler.”
147

 

               “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Hazret-i Hasan ve Hüseyin'e karşı 

küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalâde şefkat ve ehemmiyet-i azîme, yalnız cibillî 
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şefkat ve hiss-i karabetten gelen bir muhabbet değil, belki vazife-i nübüvvetin bir hayt-ı 

nuranîsinin bir ucu ve veraset-i Nebeviyenin gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşei, 

mümessili, fihristesi cihetiyledir. Evet Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i 

Hasan'ı (R.A.) kemal-i şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle; Hazret-i 

Hasan'dan (R.A.) teselsül eden nuranî nesl-i mübarekinden Gavs-ı A'zam olan Şah-ı 

Geylanî gibi çok mehdi-misal verese-i nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmediye (A.S.M.) 

olan zâtların hesabına Hazret-i Hasan'ın (R.A.) başını öpmüş ve o zâtların istikbalde 

edecekleri hizmet-i kudsiyelerini nazar-ı nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş ve 

takdir ve teşvike alâmet olarak Hazret-i Hasan'ın (R.A.) başını öpmüş. Hem Hazret-i 

Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalâde ehemmiyet ve şefkat, Hazret-i Hüseyin'in (R.A.) 

silsile-i nuraniyesinden gelen Zeynelâbidîn, Cafer-i Sadık gibi eimme-i âlîşan ve hakikî 

verese-i Nebeviye gibi pek çok mehdi-misal zevat-ı nuraniyenin namına ve Din-i İslâm 

ve vazife-i risalet hesabına boynunu öpmüş, kemal-i şefkat ve ehemmiyetini göstermiştir. 

Evet Zât-ı Ahmediyenin (A.S.M.) gayb-aşina kalbiyle, dünyada Asr-ı Saadetten ebed 

tarafında olan meydan-ı haşri temaşa eden ve yerden Cennet'i gören ve zeminden 

gökteki melaikeleri müşahede eden ve zaman-ı Âdem'den beri mazi zulümatının 

perdeleri içinde gizlenmiş hâdisatı gören, hattâ Zât-ı Zülcelal'in rü'yetine mazhar olan 

nazar-ı nuranîsi, çeşm-i istikbal-bînîsi, elbette Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in arkalarında 

teselsül eden aktab ve eimme-i verese ve mehdileri görmüş ve onların umumu namına 

başlarını öpmüş. Evet Hazret-i Hasan'ın (R.A.) başını öpmesinden, Şah-ı Geylanî'nin 

hisse-i azîmesi var.”
148

 

                -Hz.Hasanın 6 aylık hilafeti gayet ehemmiyetlidir.Rasulullah hilafetin 30 yıl 

süreceğini ifade ederken,onu da içine dahil eder.” Hulefâ-yı Râşidinin hilafetleri ile 

Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın altı aylık hilâfetinin müddeti otuz sene olacağını 

ihbardır. Aynen çıkmış.”
149

 

 

 

 

 

HZ.HÜSEYİN 

 
   Peygamberimiz Hz. Ali'ye, kapıda durup, kimseyi içeri sokmamasını 

emretmişlerdi. Hz. Hüseyin doğmuş, melekler tebrik etmek için gelmişlerdi. Hz. Ebu 

Bekir duramayıp, Hz. Ali'nin evine gitti. Sonra Hz. Ömer, sonra Hz. Osman ve bütün 

Eshab-ı Kiram Hz. Ali'nin evine gittiler.   

             Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali'den, Resulullahın nerede olduğunu sordu. Hz. Ali, içerde 

olduklarını bildirince, Hz. Ebu Bekir buyurdu ki:   

- İzin verirsen, ben de gireyim.  

- Allahın Resulü meşguldür.  

- Benim içeri girmememi sana emretti mi?  

- Hayır, yalnız dörtyüzyirmidörtbin melek geldi.  

Hz. Ebu Bekir hayret edip, durdu.  

Bir müddet sonra, Resulullah dışarı çıkıp, herkesin içeri girmesini emrettiler. Ashab-ı 

Kiram içeri girdiler. Hz. Ali'nin meleklerin sayısındaki sözü söylendi. Resulullah 

Efendimiz Hz. Ali'ye sordular:   

- Meleklerin sayısını nasıl bildin?  

- Melekler grup grup geliyorlardı. Herbiri bir dil ile konuşurlardı ve sayılarını 

bildirirlerdi.  

Bunun üzerine Resulullah Efendimiz buyurdu ki:   

- Allah aklını ziyade etsin ya Ali!  

Allahü Teâlâ Kur'an-ı Kerimde, Ehl-i Beyte, mealen buyuruyor ki:   
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“Allahü Teâlâ, sizlerden ricsi, yani her kusur ve kirleri gidermek istiyor ve sizi tam bir 

taharet ile temizlemek irade ediyor.”
150

 

Bu ayet-i kerime gelince, Ashab-ı Kiram sordular.  

- Ya Resulallah! Ehl-i Beyt kimlerdir?  

O esnada, Hz. Ali geldi. Mübarek hırkasının altına aldılar. Fatıma-tüz-Zehra da geldi. 

Onu da yanına aldılar. İmam-ı Hasan geldi. Onu da bir yanına, sonra gelen İmam-ı 

Hüseyin'i de öbür tarafına alarak buyurdular ki:   

- İşte bunlar, benim Ehl-i Beytimdir.  

            **Birgün Hz. Hüseyin, Resulullah Efendimizin yanında idi. Annesine gitmek 

istiyordu. Hava yağmurlu idi. Resulullah Efendimiz duâ buyurdu. Hz. Hüseyin eve 

gidinceye kadar, yağmur ara verdi.  

            **Birgün Resulullah Efendimiz, Hz. Hüseyin'i sağ dizine, oğlu İbrahim'i sol 

dizine aldı. Cebrail Aleyhisselam gelip dedi ki:   

- Hak Teâlâ, bu ikisinden birini alacaktır. Sen birini seç!  

Resulullah Efendimiz buyurdu ki:   

- Eğer Hüseyin vefat ederse, benim canım yandığı gibi, Ali'nin ve Fatıma'nın da canları 

yanar. Eğer İbrahim giderse, en çok ben üzülürüm. Benim üzüntümü, onların 

üzüntüsüne tercih ediyorum.  

Üç gün sonra oğulları İbrahim vefat etti.  

Resulullah Efendimiz, Hz. Hüseyin yanına her gelişinde, onu öper ve buyururdu ki:   

- Selamet ve saadet o kimseye ki, oğlum İbrahim'i ona feda ettim.  

            **Ashab-ı Kiramdan Hz. Dıhye, devamlı ticaret için sefere gider gelirdi. Çok 

güzel yüzlü idi. Cebrail Aleyhisselam çok defa Resulullahın huzuruna Dıhye şeklinde 

gelirdi. Birgün Cebrail Aleyhisselam Fahr-i Âlem Hazretlerinin huzurunda 

bulunuyordu.  

O zaman henüz küçük olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den biri, Cebrail Aleyhisselamı 

gördü. Hemen kardeşinin yanına koşarak dedi ki:   

- Dıhye, dedemizin yanında oturuyor, haydi gidelim.  

Koşup mescide girdiler.  

Cebrail Aleyhisselamın dizlerine oturdular. Ellerini Cebrail Aleyhisselamın koynuna 

soktular. Resulullah Efendimiz, torunlarının bu hareketini görünce hicâb edip, mâni 

olmak istedi. Cebrail Aleyhisselam, Resulullahın mahcup olduğunu görünce, dedi ki:   

- Ya Resulallah! Niçin sıkılıyorsunuz? Fatıma teheccüd namazını kılarken, Hak Teâlâ 

beni gönderir, bunların beşiklerini sallardım. Böylece Hz. Fatıma rahatça namazını 

kılardı. Bazan da bunların anneleri namazdan sonra uyurken, bunlar ağlardı. Hak 

Teâlâ yine beni gönderir, anneleri uyanmasın diye, beşiklerini sallardım, ağlamazlardı. 

Çocukların bu hareketini bana karşı edepsizlik saymayın. Bunların yanıma gelip, 

ellerini koynuma sokmalarında bir mahzur yoktur.  

Resulullah Efendimiz buyurdu ki:   

- Ey kardeşim Cebrail! Şimdi bir şey yapmadılar. Daha ileri giderler endişesiyle mâni 

oldum. Çünkü, ashabımdan Dıhye isminde birisi vardır. Çok kere sefere çıkar. Her 

dönüşünde bunlara hediye getirir. Sizi Dıhye zannedip, ellerini koynunuza soktular.  

Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam, “Ya Rabbi! Beni Habibinin yanında utandırma” 

diye duâ etti.  

Oturduğu yerden ellerini cennete uzattı. Bir yeşil salkım üzüm, bir kırmızı nar eline 

geldi. Hz. Hasan üzümü, Hz. Hüseyin de narı aldı. Bunları yerlerken, bir dilenci gelip 

dedi ki:   

- Ey Ehl-i Beyt! O üzüm ve nardan bana da verir misiniz?   

Resulullahın yüksek yaratılışlı torunları, dilenciye vermek istediklerinde, Cebrail 

Aleyhisselam mâni olarak dedi ki:   

- Ya Resulallah! O dilenci şeytandır. Cennet meyveleri ona haram iken, hile ile ondan 

yemek istedi.  
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               **Irak valisi Ubeydullah bin Ziyad, Ömer bin Sâd kumandasında bir ordu 

gönderdi. Ömer, geri dönmesini bildirdi ise de, İmam kabul etmeyip harp etti. 681 

yılında Muharremin onuncu günü Kerbela'da şehit oldu. Yezîd bunu duyunca, çok 

üzüldü. “Allah İbni Mercane'ye (ibni Ziyad'a) lanet eylesin! Hüseyin'in isteklerini kabul 

etmeyip de onu şehit ettirdi. Böylece beni kötü tanıttı” dedi. Hz. Hüseyin'in mübarek 

oğlu Zeynelabidin küçük olduğu için öldürülmedi. Kadınlar ve İmamın mübarek başı ile 

Şam'a gönderildi. Mübarek başı, Mısır'da Karafe kabristanında medfundur. 

              **Ya’lâ bin Mürre “Radıyallahü Teâlâ Anh” rivâyet eder. Resûlullah 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri buyurdular ki: (Hüseyin benden, ben de 

Hüseyindenim. Hüseyni seveni Allahü Teâlâ da sever. Hüseyn, torunlardan bir 

torundur.) 

             **İmâm-ı Hüseyni Kerbelâda şehit edenler, daha önce, İmam-ı Aliye ve İmam-ı 

Hasan da hıyânet ve zulmetmişlerdi. Oniki bin kişi, birleşerek, İmam-ı Hüseyine mektûb 

yazdılar. Kendisini Kûfeye dâvet ettiler. Yardım edeceklerine söz verdiler. Fakat, 

İmam-ı Hüseynin gönderdiği, amcası oğlu Müslim bin Ukayli şehit ettiler. Sonra, İmam-

ı Hüseyin gelince, Yezîdin askeri şekline girerek, onu da Kerbelâda şehit ettiler.      

                 Kerbela’da Hz.Hüseyin’in akarabası ve taraflarından 70 kadar kişi şehid 

edilmiştir. 

                **Bu konuda en doğru ve yerinde söz, Muhammed b. Hanefiyye Hazretlerinin 

sözüdür: «O, bir Melhame, büyük, çetin bir öldürme vak'ası idi. Hüseyin'in alın yazısı 

idi. 

                 “Allâh, O'nu, bununla şereflendirmek, o kavim karşısında derecelerle 

yükseltmek, başkalarını da, alçaltmak için O'na, bunu nasip etmiştir.» 

Allah'ın emri, yerine gelir.”
151

 

                **Hz. Hüseyin'in Şehid Edileceği Hakkındaki Bazı Müşahede ve İhbarlar : 

                Peygamberimizin zevcesi Hz. Ümmü Seleme der ki «Resûlullâh Aleyhisselâm, 

bir gün, yanı üzerine yattı. Kaygılı ve üzüntülü olarak uyandı. Sonra, uyudu. Yine 

kaygılı ve üzüntülü olarak uyandı. Yine uyudu. Sonra, uyandı. Avucunda, kırmızı bir 

toprak bulunuyor ve onu öpüyordu! 

(Nedir bu?) diye sordum. 

(Hüseyin için, Cebrail, bunun Irak toprağında öldürüleceğini bana haber verdi. Bu da, 

oranın toprağıdır!) buyurdu. 

Hz. Hüseyin'in şehid edileceği yerden Cebrail'in getirdiği toprağın, Ker-belâ toprağı 

olduğu,, Peygamberimizin, bu yeri (Kerb'ü'belâ tasa, üzüntü) diye vasıfladığı da rivayet  

edildi. 

Enes b. Mâlik'ten rivayete göre de: Yağmur Meleği, Rabb'ından izin alarak Peygamber 

Aleyhisselâm'ın yanına gelir. 

Peygamber Aleyhisselâm «Ey Ümmü Seleme! Kapıyı, üzerimize kapa, yanımıza, kimseyi 

bırakma!» buyurur. 

O sırada, Hz. Hüseyin, koşarak kapıya gelir. Hz. Ümmü Seleme, onu, içeri bırakmaz. 

Fakat, Hz. Hüseyin, kapıyı zorlayıp içeri dalar. Kendisini, Peygamberimizin kucağına 

atar. 

Peygamberimiz, onu, boynuna, omuzuna alır, öper, sever. 

Melek, Peygamberimize «Onu, çok mu seversin?» diye sorar. 

Peygamberimiz «Evet!» buyurur. 

Melek «İyi amma, ümmetin, Onu öldürecektir!» der.  

Peygamberimiz «Demek, Onu Öldürecek olanlar, Mü'minler ha?!» buyurur. 

Cebrail «Evet!İstersen, Onun öldürüleceği yeri de, Sana göstereyim?» der- 

Peygamberimiz «Olur!» deyince, Melek, getirdiği bir avuç ıslak, kızıl  toprağı 

Peygamberimize gösterir. 

Hz. Ümmü Seleme de, onu, alıp elbisesinin eteğine koyar. 

Başka rivayete göre ; Cebrail Peygamberimiz, Hz. Ümmü Seleme'ye toprağı verirken 

«Bu toprak, kan  haline gelince, Hüseyin, şehid edilir!» buyurur. 
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Hz. Ümmü Seleme, onu  sırça bir çanak içinde yanında saklar. 

Hz. Hüseyin'in şehid edildiği gün, toprağın kan haline geldiğini görür. 

Peygamberimizin bu husustaki ihbar ve müşahadeleri, vefatlarından elli yıl sonra, 

Hicretin 61. yılında Kerbelâda cereyan eden fâcia ile gerçekleşmiştir  

**Yezid'in En çok Çekindiği Kişiler : 

Yezid'in, Hz. Hüseyin, Abdullah b. Zübeyr, Abdullah b. Ömer ve Abdurrahman 

b. Ebî Bekr'in kendisine bey'at edip etmemelerinden başka bir çekince ve endişesi 

yoktu. 

**Yezid'in Yaşı ve Doğum Tarihi : 

Hicretin altmışıncı yılında Receb ayında babasının ölümünden sonra yerine 

geçtiği zaman Yezid b. Muaviye, otuz dört yaşında idi. 

Hicretin yirmi altıncı yılında doğmuştu. 

**Yezid'in Medine Valisine Emri : 

Yezid b. Muaviye, Hicretin 60. yılı Recep ayında Dimeşk'a dönerek Medine valisi 

Velid b. Utbe b. Ebî Süfyan'a şöyle yazdı: 

«Yazım sana gelince, Hüseyin b. Ali ile Abdullah b. Zübeyr'i buldur. 

Onların, bana bey'atlarını al. 

Eğer, bey'at etmekten kaçınırlarsa, boyunlarını vur! Başlarını bana gönder! 

Halkın da, bey'atını al. 

Bey'attan kaçınanlar hakkında ise, Hüseyin b. Ali ve Abdullah b. Zübeyr hakkında 

olduğu üzere, hükmü yerine getir! Vesselam.»  

Başka rivayete göre Yezidy yazısında şöyle demişti: 

«Şimdi, Hüseyin'in, Abdullah b. Ömer'in ve Abdullah b. Zübeyr'in bey'atlarını zorla al. 

Onlar, bey'at edinceye kadar, ne gevşeklik ve yumuşaklık gösterilecektir, ne de 

uyuşmaklık! Vesselam!» 

Yezid'in, Velid b. Utbe'ye yazdığı bu yazısı, Fare kulağı gibi küçücük idi. 

**Kerbelâ'ya Konduruluş ve Hz. Hüseyin'in Bir Hâtırası : 

Taff' ve Kerbelâ'ya gelince, Hürr ve adamları, Hz. Hüseyin'in önünde durarak 

onu ve arkadaşlarını durdurdular. 

Hürr «in artık bu yere! Fırat nehri de, yakınındadır!» dedi. Hz. Hüseyin «Nedir bu 

yerin ismi?» diye sordu. “Kerbelâ!» dediler. Hz. Hüseyin «Üzüntülü, tasalı, mihnetli ve 

belâlı yer! 

Babam, Sıffın'a giderken buraya uğramıştı. Ben de, yanmda idim. Durdu ve buranın 

neresi olduğunu sordu, ismi, kendisine haber verilince (Onların, hayvanlarından aşağı 

indirilecekleri yer, işte burasıdır! Kanlarının döküleceği yer de, işte  burasıdır!) dedi. 

Bunun ne demek olduğu kendisinden sorulunca da (Muhammed'in Ehl-i Beytinin 

yükleri, ağırlıkları işte, burada indirilecek!) demişti.» dedi. 

Hz. Hüseyin, Kerbelâ'da ağırlıkların indirilmesini emretti ve indirildi. 

Kerbelâ'ya.. Hicretin altmış birinci yılı Muharrem ayının başında çarşamba günü 

gelinip konulmuştu.  

**Hz. Ali'nin Matracısının Rivayeti : 

Hz. Ali'nin Matracısı Ebû Abdullah Yahya'nın rivayetine göre: Hz. Ali  Sıffın'a 

giderken Ninevâ hizasına gelince, Matracısı: «Ebû Abdullah! Fırat kıyısında biraz dur! 

Ebû Abdullah! Fırat kıyısında biraz dur!» diyerek seslendi. 

Ebû Abdullah «Ne için duracağız?» diye sordu. 

Hz. Ali «Ben, bir gün, Peygamber Aleyhisselâm'ın yanına girmiştim. Gözlerinden yaşlar 

akıyordu. 

(Ey Allah'ın Peygamberi! Seni, gözlerinden yaşlar akıtacak dereceye bir getiren mi 

oldu?) diye sordum. 

(Evet! Biraz önce, Cebrail, yanımda idi. Hüseyin'in, Fırat kıyısında şehid edileceğini 

bana haber verdi. 

Onun toprağından sen de, koklar mısın?) dedi. Ben de (olur!) dedim. 
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Bunun üzerine, elini uzattı. Bir avuç toprak avuçlayıp bana verdi. Gözlerimin yaşını 

tutmağa kadir olamadım!» dedi. 

**İbn-i Ziyad'ın İlk ve Son Kararı: 

İbn-i Ziyad, Hz. Hüseyin'i, önce, serbest bırakmayı düşünür gibi davrandı ve 

«Vallahi, o, benim her hangi bir işimi engellemiş değildir. Ben, onun yolunu açmaktan, 

kendisini serbest bırakmaktan başka bir şey düşünmüyorum. Nereyi isterse, oraya 

çıksın, gitsin!» dedi. 

Fakat, Şimr b. Zilcevşen «Eğer, sen, böyle yapar, canının istediğini yapmaktan 

çekinmiyen bu kişiyi serbest bırakırsan, onu, bir daha sarsamaz, titretemezsin!» dedi. 

**İbn-i Ziyad, Hz. Hüseyin'i, Yezid'e göndermek isteyince de, Şimr: «Allah'ın, 

senin eline düşürdüğü düşmanını Yezid'e mi göndereceksin? O, senin hükmüne boyun 

eğip teslim olmadıkça, hayır!» dedi.İbn-i Ziyad, Şimr'in bu husustaki görüşlerini 

benimsedi ve tatbike girişti. 

**Îbn-i Ziyad'ın Hz. Hüseyin Hakkında Ömer b. Sa'd'e Verdiği Emirler : 

İbn-i Ziyad, Ömer b. Sa'd'e şöyle yazdı :'' 

«İmdi, yazın bana erişti. Andığın şeyleri anladım. 

O, şimdi, bizim pençemize, ağımıza düşmüş bulunmakta ve kurtulmayı ummaktadır. 

Halbuki, vakit, kaçıp kurtulma vakti değildir!Yezîd b. Muaviye'ye bey'at etmelerini 

Hüseyin'e teklif et. 

O ve bütün Ashabı bunu yaptıkları zaman, bana bildir. Gereği düşünülür, bu husustaki 

buyruğum sana gelir!» 

Bu yazı, Ömer b. Sa'd'e geldiği zaman «Ben, zâten, îbn-i Ziyad'ın sulh ve selâmet kabul 

etmiyeceğini tahmin etmiştim!» dedi. 

Bundan sonra, îbn-i Ziyad'dan Ömer b. Sa'd'e şu yazılı emir geldi: 

«İmdi, Hüseyin ve Ashabile su arasına geril! Temiz, pâk, mazlum Mü'minler Emîri 

Osman b. Affan'a yapıldığı gibi, onlar da, sudan bir damla bile tatmayacaklardır!» 

**Hz. Hüseyin'le Asbabının Susuz Bırakılmaları îçin Tedbir Alınması: 

Ömer b. Sa'd, İbn-i Ziyad'ın yazısını alır almaz, beş yüz süvari ile gidip su yolu 

üzerini tutmasını, Hz. Hüseyin ve Ashabile su arasına gerilerek 'onların sudan bir damla 

bile içmelerine meydan vermemelerini’ Amr. b. Haccac'a  emretti. 

Bu hâdise, Hz. Hüseyin'in şehâdetinden üç gün önce idi. 

            **Abdullah b. Ebî Hüseyinin Küstahlığı ve Akıbeti: 

Abdullah b. Ebî Husayn-ül Ezdi, su üzerine inen iri gövdeli leşkerler arasında 

bulunuyordu. 

Abdullah b. Ebî Husayn, Hz. Hüseyin'e «Ey Hüseyin! Suya mı bakıyorsun, Hiç bakma! 

O, gök'ün ortasında gibi sana yüksek ve uzaktır!'Ona, erişemezsin! Vallahi, sen, susuz 

olarak ölünceye kadar, ondan bir damla bile tadamazsm!» dedi. 

Hz. Hüseyin «Ey Allah'ım! Onu, susuz olarak öldür ve temelli yarhğama!» diye düa etti. 

Humeyd b. Müslim der ki «Vallahi, bundan sonra, onu, hastalığında ziyaret etmiştim. 

Kendisinden başka ilâh bulunmayan Allah'a yemin ederim ki: onu, susamış, su içe içe 

ölen ve suya kanmayan deve hastalığına uğrayarak su içerken görmüşümdür. 

O, durmadan su içiyor, suya kanmıyor, su, boğazına duruyor, kusuyor; sonra, tekrar 

içiyor, yine boğazına duruyor ve suyu geri çıkarıyordu!»  

**Ölmek Var, Boyun Eğmek Yok. 

Ömer b. Sa'd, İbn-i Ziyad'ın yazısını, adamlarından birisile Hz. Hüseyin'e 

gönderdi. 

Hz. Hüseyin «Ben mi Mercâne'nin oğlunun hükmüne boyun eğeceğim?! Vallahi, 

ben  bunu, hiç bir zaman yapmam!Onun bu teklifini hiç bir zaman kabul etmem. 

Bu yolda şu ölümden daha ötesi var mı? Öyle ise, hoş geldi, safa geldi ölüm!» dedi. 

Hz. Ali'nin, Ömer b. Sa'd Hakkındaki Keşif ve Teşhisi : 

 İbn-i Sîrin'in bildirdiğine göre: Hz. Ali yıllarca evvel, bir gün, Amer b. Sa'd'e 

«Sen, Cennet ile Cehennem arasında muhayyer bulunduğun bir mevki'de durup 
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Cehennemi tercih ettiğin zaman, halin nice olacaktır?» diyerek onun, Kerbelâ'daki 

tutum ve davranışını haber vermişti. 

**Abdullah b. Havza'nın Küstahlığı ve Feci Akibeti: 

Temim oğullarından Abdullah b. Havza, Hz. Hüseyin'in karşısına gelerek. 

«Hüseyin, içinizde mi?» diye sordu. 

Hz. Hüseyin, sustu. Ona, cevap vermedi. 

İbn-i Havza'nın ikinci sorusunda da sustu. Yine ona, cevap vermedi. 

Üçüncü sorusunda, Hz. Hüseyin'in Ashabı «Evet! Hüseyin, şudur! Ne istiyorsun?» 

dediler. 

İbn-i Havza «Ey Hüseyin! Seni, Cehennemle müjdelerim!» dedi. 

. Hz. Hüseyin «Sen, yalan söyledin! Hayır! Ben, Gafur ve Rahîm olan Rabb'ımın rahmet 

ve mağfireti, kendisine itaat olunan Şefaatçim Muhammed Aleyhisselamın şefaatile 

Cennete giderim! 

Ya sen, kimsin?» dedi. 

İbn-i Havza «İbn-i Havza'yım!» dedi. 

Hz. Hüseyin, hemen ellerini, koltuk altlarının beyazı gorününceye kadar, yukarı 

kaldırdıktan sonra «Ey Allah'ım! Onu, Cehenneme at!» diyerek dua etti. 

İbn-i Havza  öfkelendi. Atını, birden Hz. Hüseyin'in üzerine sürdü. Arada  su harkı 

bulunuyordu. At, harktan atlarken, İbn-i Havza, atın üzerinden düştü. Sol ayağı 

üzengide asılı, sağ ayağı yukarı kalkık, başı, aşağıda asılı kaldı! 

At ürktü. İbn-i Havza'nın başını; taşlara, ağaçlara çarpa çarpa kaçtı! 

İbn-i Havza, böylece, ölüp gitti! 

**Hz Hüseyinin etrafındaki surlar teker teker düşüyordu…en yakınlarını da 

kaybediyordu.. sadece kendisi değil,akrabalarının kaybıda onun için ölüm oluyordu. 

Hz. Hüseyin'in Kucağında Okla Vurulan Yavrusu: 

Hz. Hüseyin, bir ara, küçük yavrusu Abdullah, dizinde, kucağında olduğu halde, 

oturuyordu. 

Abdullah, o zaman üç yaşında idi. 

Küfe leşkerinin attıkları oklar, Hz. Hüseyin'in sağına, soluna, önüne ve arkasına 

düşüyordu.  

Esed oğullarından bir adam, bir ok atarak (Abdullah'ı boğazından vurdu. 

Hz. Hüseyin, kanla dolan avuçlarını yere boşalttı. Yer, kanı sordu. 

«Yâ Rab! Bize, göklerden yardım etmeyeceksen, hakkımızda ondan daha hayırlısını 

ihsan et! 

Şu zâlim kişilerden de, bizim intikamımızı al!  

Ey Allah'ım! Bunlarla ve kavmimizdan olanlarla aramızda Sen hükmünü ver! 

Yardım etmek için bizi çağırdılar. Sonra da, tutup bizi öldürüyorlar!» dedi.  

**Hz. Hüseyin, yavrusunun boğazına saplanan oku çekip attıktan sonra, elile 

kanını silerken de «Vallahi, sen, Allah katında, Salih Peygamberin Devesinden daha 

şerefli ve kıymetlisin. 

Muhammed Aleyhisselâm da, Allah katında Salih Peygamberden daha üstün ve 

kıymetlidir!» diyordu. 

Sonra, bir bez getirtti. Bezi yırtıp çocuğu ona sardı. Kılıcını sıyırarak tekrar çarpışmağa 

girişti.  

**Hz. Hüseyin'e Su içirmeyen Adamın Akıbeti: 

Hz. Hüseyin  susamıştı. Susuzluğu son dereceyi bulunca, çadırlardan, ayrılıp su 

içmek için Fırat'a doğru yöneldi. 

Su kanallarına doğru giderken, Eban b. Dârem oğullarından bir adam «Yazıklar olsun 

sizlere! Onunla, su arasına gerilseniz a!» diyerek atını tepti. Halk ta, kendisini takip etti. 

Hz. Hüseyin ile Fırat arasına gerildiler. 

Hz. Hüseyin «Ey Allah'ım! Sen de, onu, susuz bırak!» dedi. 

Adam, bir ok atıp Hz. Hüseyin'in damağından vurdu. Hz. Hüseyin, oku çekip attıktan 

sonra ellerini açtı. İki avucu kanla doldu. 
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«Ey Allah'ım! Peygamberinin kızının oğluna yapılanlardan dolayı şikâyetimi Sana arz 

ediyorum!» dedi ve geri döndü. 

Yemin edilerek denildiğine göre: çok geçmeden, Allah, o adamı, susuzluk hastalığına 

uğrattı. 

Kasım b. Asbağ der ki «adamı görmüştüm : Yanında, soğuk hoşaf, büyük testi ile süt ve 

su bulunuyor, adam : (Yazıklar olsun size! Su içiriniz bana! Susuzluk, beni öldürüyor!) 

diyor, kendisine, su kabı veya süt testisi veriliyor, onu içiyor, uzanıyor, biraz sonra, yine 

:(Yazıklar olsun size! Su içiriniz bana! Susuzluk, Öldürüyor beni!) diyordu. 

Vallahi, çok geçmeden adamın karnı, deve karnının patlayıp yarıklığı gibi, patladı. 

Adam da, böylece öldü, gitti.» 

Rivayete göre: O sırada Husayn b. Nümeyr de, Hz. Hüseyin'i ağzından bir okla 

vurmuştu. 

Hz. Hüseyin, ağzından akan kanı avucundan semâya attı. Allah'a hamd-ü sena ettikten 

sonra ellerini kaldırdı ve : 

«Ey Allah'ım! Onları, derleyip toparlayıp yok et! Yer yüzünde onlardan hiç birini 

bırakma!» diyerek düa etti. 

**İş çığırından,ok yayından çıkmıştı. 

Hz. Hüseyin'in Ev Halkından Bir Çocuğun Elinin Kesilmesi ve Hz. Hüseyinin 

Bedduası : 

Küfe piyadeleri, Hz. Hüseyin'i çepeçevre kuşatmış ve çenberi gittikçe daraltmış 

bulunuyorlardı. 

Hz. Hüseyin, üzerlerine yürüyünce, dağıldılar. 

Bundan sonra, onlar, Hz. Hüseyin'i bir kerre daha kuşattılar. 

Hz. Hüseyin'in yanına, Ev halkından bir çocuk, gelmek istiyor, onu, Hz. Zeyneb bint-i 

Ali, tutup bırakmıyordu. 

Hz. Hüseyin, Hz. Zeyneb'e «Tut onu, bırakma!» diyordu. 

Çocuk  dinlemiyerek, Hz. Hüseyin'e doğru koşup geldi. Hz. Hüseyin'in yanına dikildi. 

Teym oğullarından Bahr b. Kâ'b, b. Ubeydullâh, Hz. Hüseyin'in üzerine kılıçla 

yürüyünce, çocuk ona; «Pis, mendebur'un oğlu! Amucamı mı öldüreceksin?» diyerek 

bağırdı. 

Bahr, çocuğu, kılıçla çaldı. Çocuk, elile korunmak istedi. Kılıç, çocuğun elini kesti. Eli, 

derisinde sallandı, kaldı! 

Çocuk «Halacığım!» diye feryad etti. 

Hz. Hüseyin, onu tutup bağrına bastı ve ona «Ey kardeşimin oğlu! Başına gelen felâkete 

katlan. Bunda hayır vardır. 

Muhakkak ki Allah, seni sâlih Babalarından Resûlullâh Aleyhisselâma, Ali b. Ebî 

Tâlib'e Hamza'ya, Cafer'e ve Hasan b. Ali'ye (Onların hepsine selamlar olsun!) 

kavuşturacaktır!» dedi ve: 

«Ey Allah'ım! Onlara, gökten yağmur yağdırma ve yer bereketlerinden onları mahrum 

et! 

Ey Allah'ım! Onları bırakır, yaşatırsan, tefrikalara uğrat, onlar için türlü türlü yollar 

yap! Onları, birlikten mahrum et! 

Valilerini, kendilerinden hiç bir zaman hoşnut etme! 

Çünki, onlar, yardım edeceklerini va'd ederek bizi çağırdılar. Sonra da üzerimize 

yürüdüler ve bizi öldürdüler!» diyerek düa etti. 

**Hz. Hüseyin'in Arkasından Mızraklanıp Yere Düşürülmesi.  

Hz. Hüseyin, uzun müddet hareketsiz kaldı. 

O sırada, Küfe leşkeri O'nu öldürmek isteselerdi öldürürlerdi. 

Fakat, birbirlerinden çekinmekte ve herkes, Onun kanına, kendisinden başkasının 

girmesini istemekte ve beklemekte idi. 

Şimr b. Zilcevşen, Kûfe leşkerine «Yazıklar olsun sizlere! Hay anaları ağlayasıcalar! 

Daha ne bakıp duruyorsunuz adama? 

Öldürünüz O'nu!» diyerek seslendi. 
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Bunun üzerine, her taraftan Hz. Hüseyin'e saldırdılar. Hz. Hüseyin'in sol avucuna bir 

kılıç darbesi indirildi. Bunu vuran, Zür'a b. Şerîk-üt Temîmî idi. 

Zür'a, bir darbe de onun omuzuna indirdi. 

Hz; Hüseyin de, onu omuzundan kılıçla vurup yere düşürdü. 

Hz. Hüseyin, yüzünün üzerine düşüp düşüp kalkıyordu.  

O sırada, Sinan b. Enes, b. Amr-ün Nahaî, arkasından gelerek mızrağını Hz. Hüseyin'in 

köprücek kemiğinden saplayıp göğsünden çıkarınca, Hz. Hüseyin, yüzünün üzerine yere 

düştü! 

**Hz. Hüseyin'in, Şimr b. Zilcevşen Hakkındaki Teşhisi: 

Hz. Hüseyin, Kerbelâ'da Şimr b. Zücevşen-ül Kilâbî'yi gördüğü zaman «Allah ve Resulü 

doğrudur. Resûlullâh Aleyhisselâm : (Ehl-i Beyt'imin kanlarını içen alaca bir Kelbe 

(köpeğe) bakar gibiyim!) buyurmuştur!» dedi. 

**Hz. Hüseyin'in Başının Gövdesinden Ayrılması : 

Bir müddet, Hz. Hüseyinin cesedine yaklaşıp başını kesmeğe kimse cesaret edemedi. 

Sinan b. Enes, Havliy b. Yezîd'e «Başını kes onun!» dedi. Havliy, bunu yapmak 

isteyince, elleri titredi. Kesemedi. 

Sinan b. Enes «Allah, iki kolunu kırsın, ellerini ayırsın!» diyerek inip Hz. Hüseyin'in 

başını gövdesinden ayırdı ve Havliy b. Yezîd'e verdi. 

Hz. Hüseyin'in başını, Havlî'nin kardeşi Şibl b. Yezid'in kesip Havlî'ye verdiği de 

rivayet edilir. 

              **Hz. Hüseyin'in Vücudundaki Yaraların Sayısı : 

Şehid edildiği zaman, Hz. Hüseyin'in cesedinde otuz üç mızrak yarası, otuz dört kılıç 

yarası bulundu. 

**Hz. Hüseyin'in Şehid Edildiği Tarih : 

Hz. Hüseyin, Hicretin altmış birinci yılında, Muharrem ayının onunda, Cuma günü 

öğleden sonra şehid edildi. 

Hz. Hüseyin şehid edildiği zaman; güneş, Mizan burcunda 17 derece ve 20 dakikada; 

Kamer, Delv (kova.) burcunda 20 derece ve 20 dakikada; . 

Zühal, Seratan burcunda 19 derece ve 20 dakikada; 

Müşteri, Cedy (oğlak) burcunda 12 derece ve 40 dakikada; 

Zühre, Sünbüle burcunda 5 derece ve 50 dakikada; 

Utarid, Mizan burcunda 5 derece ve 40 dakikada bulunuyordu. 

**Hz. Hüseyin'in Şehid Edildiği Tarihde Yaşı : 

Hz. Hüseyin, Hicretin dördüncü yılında doğduğuna ve altmış birinci yılında şehid 

edildiğine, göre, şehid edildiği zaman, elli yedi yaşına basmıştı. 

Hz. Hüseyin saçları ve sakalı simsiyahdı. Ancak, sakalında bazı kıllar ağarmıştı. 

            **Kerbelâ Katillerinin Hastalığa Uğramaları ve Çoklarının Delirmeleri: 

Verilen sağlam haberlere göre: Kerbelâ cinayetine katılanlardan, hemen hemen 

hastalığa uğramayan kimse kalmamış, çokları da, delirmiştir.  

            **Şehidler Arasından Kalkıp Çarpışan Şehid : 

Süveyd b. Amr, vurulup ölüler arasına düşmüştü. Ayılınca (Hüseyin, Öldürüldü!) 

dediklerini işitti. Kendisinde biraz kuvvet ve derman bulunduğunu anladı. Kûfeliler, 

kılıcını soymuşlardı. Yanında bulunan bir bıçağı eline alarak bir müddet çarpıştı ve 

şehid oldu. 

Kendisini, Urve b. Battar-üt Tağlibî ile Zeyd b. Rukad-ul Cenbî şehid etti. 

Kerbelâ şehidlerinin sonuncusu, bu idi. 

           **Hz, Hüseyin'in Kerbelâ Katl-i Âmından Kurtulan Oğulları : 

Hz, Hüseyin'in, hasta olarak yatan yirmi üç yaşındaki oğlu Aliyy-ül Asgar ile dört 

yaşındaki oğlu Ömer'den başkası kurtulmadı. 

             **Hz. Hüseyin'in Cesedinin Atlara Çiğnettirilmesi : 

İbn-i Ziyad; Hz. Hüseyin'in, öldürüldükten sonra, cesedinin de atlara çiğnettirilmesini, 

Ömer b. Sa'd b. Ebî Vakkas'a yazdığı yazıda, emretmişti. 

Ömer b. Sa'd, Hz. Hüseyin'in işi için toplanmalarını, adamlarına emretti. 
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Kendisinin atını da, hazırladılar. 

Süvarilerden on kişi hazırlandı. 

İshak b. Hayat-ul Hadramî ile Ahbeş b. Mersed, b. Alkarna, b. Selâmet-ul Hadramî, 

hazırlanan süvariler arasında idi. 

Bu on süvari, Hz. Hüseyin'in cesedini, göğsü ve sırtı topraklar içinde ufanıp belirsiz 

oluncaya kadar, atlarına çiğnettiler! 

İshak b. Hayat-ul Hadramî, Hz. Hüseyin'in gömleğim de, soyup almıştı. Baras (Alaca) 

hastalığına tutuldu. 

Ahbeş b. Mersed ise, bir muharebede dikilip durduğu sırada gelen ve kalbine saplanan 

serseri bir okla öldü. 

            **Kerbelâ Şehidlerinin Sayısı : 

Hz. Hüseyin'in Eshabından şehid olanlar yetmiş iki kişi idi. 

Şehidlerin seksen yedi kişi ve dördünün Ensardan olduğu da, rivayet edilir. 

Kerbelâ şehidlerinin yirmi üçünü, Hz. Hüseyin ile Ev halkı ve akrabaları teşkil ediyordu 

ki Hasan-ül Basri'nin dediği gibi, yer yüzünde böyle kütle halinde bir aile katl-i-âmı 

görülmemişti. 

**Hz. Hüseyin'in Kabrinin Belirsiz Edilmesi ve Kabrinden Yayılan Hoş Koku : 

Hz. Hüseyin'in kabrini belirsiz etmek için, kırk gün sonra kabrinin bulunduğu yere 

Fırat'tan su salınmıştı. 

Esed oğullarından bir Bedevi gelip Hz. Hüseyin'in kabrini araştırdı. Toprakları avuç 

avuç alıp koklamağa ve Kabrin bulunduğu yere doğru yavaş yavaş gitmeğe başladı. 

Kabri bulunca da «Babam, anam Sana feda olsun! Senden ve Senin toprağından daha 

hoş, daha tatlı bir şey olmamıştır» diyerek ağladı. Sonra da:. 

«Onun düşmanları, kabrini belirsiz etmek istediler. 

Halbuki, kabrinin hoş kokulu toprağı, kabrine delâlet edip durmaktadır!» beytini 

söyledi.  

**Hz. Hüseyin'in Kabrini Kirleten Adamın Ailece Başlarına Gelenler : 

Esed oğulları kabilesinden bir adam, Hz. Hüseyin'in kabrini kirletmişti. Onun bütün ev 

halkına delilik, alaca ve cüzzam hastalığı geldi. Onlar, yoksulluktan da kurtulamadılar.  

**Hz. Hüseyin'in Başı, İbn-i Ziyad'ın Önünde : 

Hz. Hüseyin'in başı getirildiği zaman, îbn-i Ziyad, yemek yiyordu. 

Hz. Hüseyin'in başı, büyükçe bir tas, leğen içinde getirilip İbn-i Ziyad'in önüne konuldu. 

İbn-i Ziyad, elindeki değnekle, Hz. Hüseyin'in dudaklarına vurarak «Yakışıklı bir 

gençdi! 

Ebû Abdullah'ın saçı da kırlaşmış! 

Hanginiz öldürdü onu?» dedi. 

Bir adam, ayağa kalktı. 

İbn-i Ziyad «Öldürülürken o, sana  ne söyledi?» diye sordu. 

Adam, Hz. Hüseyin'in sözlerini nakledince, İbn-i Ziyad'ın yüzü karardı, suratı asıldı. 

**Hz. Hüseyin'in Başının Kûfe'de Teşhir Ettirilmesi : 

İbn-i Ziyad, Hz. Hüseyin'in başını Kûfe caddesinde teşhir ettirdi. 

**Kerbelâ Katliamının, Emevî Saltanatının Yıkılmasına Sebeb Olduğu: 

Abdulmelik b. Mervan. Haccac b. Yûsuf e yazdığı bir yazısında : «Beni şu Ehl-i Beyt'in 

kanlarını dökmekten uzak tut! 

Çünki, Hüseyin'i öldürdükleri zaman, Allah'ın, Harp oğullarından (Ebû Süfyan 

Ailesinden) mülkü saltanatlarını soyup aldığını gördüm!» demiştir. 

**İşin içinde yezidin de parmağı vardı… 

**İbrahim en-Nahaî'nin Bir Sözü: 

İbrahim-ün Nahaî der ki: «Eğer, ben, Hüseyin'i şehid edenler arasında bulunsaydım ve 

Cennete de girebilseydim, Resûlullâh Aleyhisselâmın yüzüne bakmağa haya ederdim!»  

**Çanakta Kan Haline Gelen Toprak: 
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Hz. Hüseyin'in, Cebrail tarafından Kerbelâ'dan getirilen toprağını, Peygamberimiz, 

zevcesi Hz. Ümmü Seleme'ye verirken «Bu toprak, kan haline gelince, Hüseyin şehid 

edilir.» buyurmuştu. 

Hz. Ümmü Seleme, onu, yanında sırça bir çanak içinde saklamakta ve zaman zaman ona 

bakmakta idi. 

Hz. Hüseyin'in şehid edildiği gün, toprağın, kan haline geldiğini görünce, Hz. Hüseyin'in 

şehid edildiğini anlamış ve haber vermişti. 

**16 bin kişi Hz.Hüseyinin intikamını almaya yemin ve biatda bulundu ve 

intikamları alındı. 

İşte onlardan; 

Amr b, Haccac ve Arkadaşlarının Susuzluktan Ölmeleri : 

Amr b. Haccac, önce Basra'ya gitmek istedi. Sonra  oradaki Ehl-i Beyt tarafdarlarının 

kendisine sevineceklerinden çekinerek Seraf'a gitti. 

Sucular, ona «Bizim yanımızdan hemen ayrıl, uzaklaş! Biz, Muhtar'in kızıp bizi 

cezalandırmayacağından emin değiliz!» diyerek onu ve arkadaşlarını kovdular. 

Amr b. Haccac, yanlarından ayrılınca da, birbirlerini kınadılar ve «Ona kötülük 

yaptık!» dediler. 

Amr b. Haccac'la arkadaşları, uzaktan bir topluluk karaltısı görünce, onları, Muhtar'ın 

peşlerinden gönderdiği adamları sanarak Kelp ve Tayy beldeleri arasında bulunan 

Hammâret-ül Kayz'daki Büyeyza denilen yere saptılar. 

Orada, Amr b. Haccac'la arkadaşlarını susuzluk öldürdü. 

Amr b, Haccac; Kerbelâ'da Hz. Hüseyin'le Eshab ve Ev halkının Fırat nehrinden su 

içmelerine engel olan beş yüz kişilik süvari birliğine kumanda etmişti. 

**Kerbelâ Cin ayetine Katılan İhtiyarın Başına Gelenler: 

Ebü-r Rebi' b. Seb, Hz. Hüseyin'in menâkıbını anlatırken Yakub b. Süfyan'ın şöyle 

söylediğini nakleder : 

«Çiftliğimde idim. Cemaatla yatsı namazımı kıldıktan sonra odada oturduk. Hüseyin b. 

Ali bahis konusu edildi. Orada bulunan adamlardan birisi: (Hüseyin'in üzerine yürüyen 

ve Onun şehid edilmesine yardım edenlerden olup ta ölmeden önce bir azap ve felâkete 

uğramayan bir kimse yoktur!) dedi. 

Odada bulunan çok yaşlı bir adam: (ben de onun hâdisesinde bulunanlardanım. Fakat 

şu saatime kadar bu yüzden, hoşlanmadığım hiç bir şeye uğramamışımdır!) dedi. 

Yanmakta olan kandil o sırada sönüverdi. İhtiyar, onu yakmak için kalktı. Ateş, birden 

parlayıp ihtiyarın elbisesini tutuşturdu. İhtiyar, canını kurtarmak için Fırat ırmağına 

daldı. Fakat ateş onu orada da yakaladı. Ölünceye kadar onun yakasını bırakmadı!» 

Bu ihtiyar hakkında «ateşte yanma azabile suda boğulma azabı birleşti!» denilmiştir. 

**Hz. Hüseyin’in Şehid Edildiği Gün Taşların Altında Kan Görülmesi: 

        - Zührî şöyle anlatıyor : Bir gün Abdulmelik bana şöyle dedi:  

“Sen büyük bir âlimsin. Bana Hz. Hüseyin’in şehit edildiği gün ne gibi alametler 

görüldüğünü söyleyebilir misin?” Bunun üzerine:  

“O gün Beytü’l-Makdis’te (Kudüs’te) kaldırılan her taşın altından taze kan 

çıkıyordu” dedim. Abdülmelik:  

“Evet; ben de aynen böyle işitmiştim” dedi.  

- Ümmü Hâkim şöyle anlatıyor : Hz. Hüseyin’in öldürüldüğü gün ben küçük bir 

kızdım. Gökyüzü kan rengine büründü ve bu durum birkaç gün devam etti. 

- Ebu Kubeyl şöyle anlatıyor : Hz. Hüseyin’in şehit edildiği gün güneş, günün 

ortasında yıldızlar görünecek şekilde tutuldu. Hatta biz o gün kıyametin koptuğunu 

zannettik. 

**İbn Abbas (r.a.)’ın Hz. Peygamber’i Rüyasında Görmesi: 

  - İbn Abbas (r.a.) şöyle anlatıyor: Bir gün gündüzün ortasında uykuya daldım. 

Rüyamda Hz. Peygamber’i gördüm. Üstü başı toz-toprak içerisindeydi ve saçı-sakalı 

birbirine karışmıştı. Elinde de bir kavanoz vardı. Onun ne olduğunu sordum.  
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“Hüseyin ve arkadaşlarının kanıdır. Onu sabahtan beri durmadan topluyorum” 

buyurdular. Gerçekten de sonradan öğrendik ki Hz. Hüseyin benim o rüyayı gördüğüm 

gün şehit edilmişti.  

           Hz.Hüseyin zulme göğsünü gerdi,zulmü durdurmak,akacak kanlara dur demek 

için.Bile bile ölüme gitti.Çok söylediler,gitme diye.Adeta ölmeliydi,bir çokları ölmesin 

diye.Abisi Hasan da 6 aylık hilafeti terk etmişti,sırf kan akmasın diye.Onlar kanın 

akmasını durdurmak için,kanlarının akıtılmasına aldırmadılar.Mertçe ölümün yüzüne 

gülerek yürüdüler.Ölümü durdurdular,ölümün onları durdurduğu gibi.Adeta ölümü 

öldürdüler,bir çoklarının bedel ödeyerek güldürürken,hasretleriyle de kimilerini 

ağlattılar.Bir ömür ağlamayı,bir güne sıkıştırdılar. 

           Bediüzzaman onunla ilgili olarak:” Hazret-i Hüseyin rabıta-i diniyeyi esas tutup, 

muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş, tâ makam-ı şehadeti ihraz etmiş.”
152

 

           “Hazret-i Hüseyin'in yakın taraftarları değil, fakat cemaatine iltihak eden sair 

milletlerde, yaralanmış gurur-u milliyeleri cihetiyle, Arab milletine karşı bir fikr-i 

intikam bulunması Hazret-i Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel 

verip, mağlubiyetlerine sebeb olmuş.”
153

 

           “Kader noktasından bakıldığı vakit; Hazret-i Hüseyin ve akrabasına o facia 

sebebiyle hasıl olan netaic-i uhreviye ve saltanat-ı ruhaniye ve terakkiyat-ı maneviye o 

kadar kıymetdardır ki, o facia ile çektikleri zahmet, gayet kolay ve ucuz düşer. Nasılki 

bir nefer, bir saat işkence altında şehid edilse; öyle bir mertebeyi bulur ki, on sene 

başkası çalışsa, ancak o mertebeyi bulur. Eğer o nefer şehid olduktan sonra ona 

sorulabilse, "Az bir şey ile pek çok şeyler kazandım" diyecektir.”
154

 

 

 

 

HZ.HAMZA 

 
            Hz.Hamza;peygamberimizin amcası.. ve süt kardeşi.Ebu Lehebin cariyesi 

Süveybe emzirmişti..şehidlerin efendisi..iyi bir avcı. 

            Ebu Cehilin peygamberimize yaptığı bir hakaret sonucu Müslüman olmuştu. 

            Bedrin kahramanlarından… 

            İslam onunla kuvvet buldu. 

            Cübeyr bin Muti-nin amcasını Bedirde öldürmüş ve oda Vahşi adındaki zenci 

kölesine azad olmak üzere Hz.Hamzayı öldürmesini söylemişti. 

            Peygamberimiz savaş için yaptığı istişarede Medinede kalıp savaşmayı 

istiyor,ashab ise Medine dışında savaşı istiyordu.Ve ashabın görüşü ağır bastı ve öyle de 

oldu.Bunlardan biri de Hz.Hamza idi. Hatta Medine dışında savaşmadıkça yemek 

yemiyeceğini söylüyordu.O gün Cuma idi ve o oruçlu bulunuyordu.Cumartesi günü 

düşmanla karşılaştığında da  oruçlu idi.Peygamberimiz: ”Rüyada, meleklerin Hamzayı 

yıkadıklarını gördüm.”buyurdu. 

           Uhudda bir çok müşrik öldürmüştü.Rasulullahın hiç yerlerinden ayrılmamak ve 

yerlerini terk etmemek üzere ısrarla tenbih etmesine rağmen yerlerini terk 

edip,okçuların,komutanları Abdullah bin Cübeyri ve peygamberimizin tavsiyesini 

tutmamaları,Hz.Hamzanın şehadetini netice verdi.İç organları çıkarıldı. 

          Utbenin kızı Hind de Vahşiyi teşvik ediyordu.Önce o Aliyi arıyordu.Hamzayı 

mertçe değil,gafil avladı.Hind Hamzanın burnunu,kulaklarını kesip işkence 

yaptı.Ciğerini çiğnedi.Vahşi müslüman olduğunda peygamberimiz;”Bana yüzünü 

göstermemen mümkün mü?”O da döndü..daha sonra yalancı peygamber Müseylime-i 

Kezzabı öldürdü. 

          Hz.Peygamberin ilk kıldığı şehid cenaze namazı Hamzanın ki idi. 
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          Hz.Hamza Rasulullahtan Cebraili görmeyi istiyordu.Peygamberimizde;müşrikler 

kâbeyi tavaf ederken gözünü kaldırmasını söyledi.”Cebrailin yeşil cevhere benzeyen 

ayaklarını görünce bayıldı.Arkası üzere düştü.Oysa dayanabileceğini söylemişti. 

         Peygamberimizden şu hadisi rivayet etmiştir:”Allahümme inni es’elüke 

bismikel a’zam ve rıdvanikel ekber.”,”Allahım!Ben senden en büyük ismin olan 

ismi azamını ve en büyü rızanı istiyorum.” 

 

 

 

ABDULLAH BİN  ABBAS 

 
           Resûlullah Efendimiz Mekke’de iken, Abdullah ibni Abbâs’ın annesine 

buyurmuştu ki:  

- Senin bir oğlun olacak. Doğduğu zaman bana getir! 

Çocuğu getirdiklerinde, kulağına ezân ve ikâmet okuyup, ismini Abdullah koydular. 

“Allahım! Onu dinde fakîh kıl ve kitabını ona öğret” diyerek duâ ettiler. Sonra 

annesinin kucağına verip buyurdular ki:  

- Halîfelerin babasını al, götür!  

Abbâs bunu işitip, bu durumu Peygamber Efendimize gelip sorunca, “Evet, böyle 
söyledim. Bu çocuk halîfelerin babasıdır” buyurdu.  

**Hepsi onun soyundan oldu. 

Abbâsî devletinin başına çok halîfeler geldi. Bunların hepsi, Abdullah bin Abbâs’ın 

soyundan oldu. 

               **Peygamberimiz vefât ettiği sırada, İbni Abbâs onüç veya ondört yaşında 

bulunuyordu.Ashâb-ı Kirâmın büyüklerinin meclisinde bulundu. Hz. Ömer’in 

sohbetlerine ve ilim meclisine devam edip, onun, Peygamberimizden aldığı ilme, feyze ve 

ma’rifetlere kavuştu. 

              **Kendisine lakab olarak Bahr-ül ilim, ya’nî ilim deryâsı denildi. 

              **Abdullah bin Abbâs Hazretleri, bilhassa Kur’ân-ı Kerîmin tefsîri ve âyet-i 

kerîmelerin îzâhında yüksek bir ilme sahipti. Bu vasfından dolayı Tercümân-ül Kur’ân 

denilmiştir 

              **Meşhûr velîlerden Şakîk, bir hac mevsiminde İbni Abbâs’ın bir hutbesini 

dinlemişti. İbni Abbâs, Nûr sûresinin tefsîrini yapmıştı. Şakîk buna hayrân olup dedi ki:  

- Bu tefsîrin kadri, kıymeti yüksektir. Eğer Mecûsîler, Rumlar bunu duysalardı, hepsi 

Müslüman olurdu. 

              **Talebelerinden Ebû Sâlih anlatır:  

“İnsanlar mes’elelerini sormak için Abdullah bin Abbâs’ın evi önünde toplanmışlardı. 

Yol, insanla dolup taşmıştı. Kimsenin gelip geçmesi mümkün değildi. Huzûruna girip, 

kapı önündeki durumu haber verdim. Bana, su getirmemi söyledi. Getirdiğim su ile, 

abdest aldı ve buyurdu ki:  

- Şimdi çık ve dışardakilere söyle! Onlardan, Kur’ân-ı Kerîm ve kırâat ilmine dâir soru 

sormak isteyenler gelsinler! 

Dışarı çıkıp söyledim. O husûsta mes’elesi olanlar içeri girdiler. Ev doldu. Müşkillerini 

sordular ve cevaplarını fazlasıyla alıp dışarı çıktılar. Sonra tekrar buyurdu ki:  

- Şimdi Kur’ân-ı Kerîmin tefsîr ve te’vîli husûsunda bilgi edinmek isteyenler gelsin! 

Söyledim. İçeri girdiler. Onlar da evin odalarını doldurdular. Onların da suâllerini 

cevaplandırdı. Doymuş olarak çıktılar. Arkasından tekrar buyurdu:  

- Harâm, helâl ve fıkıhtan mes’elesi olanlar gelsinler! 

Cevaplarını aldılar. 

Haber verdim, onlar da içeri girdiler. Evde yine boş yer kalmadı.  

Gelenler de harâm, helâl ve fıkhî mevzûlarda çeşitli suâller sordular. Onlara da çok 

güzel cevaplar verdi.  
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Gelenler dışarı çıktılar. Sonra tekrar buyurdu ki:  

- Ferâiz ya’nî mîrâs mes’elesine dâir suâlleri olanlar girsinler! 

Onlar gelip evi doldurdular. Cevaplarını alıp çıktılar.  

Onlar çıktıktan sonra yine buyurdu:  

- Lügat ilminden ve edebiyattan sormak isteyenler girsinler. 

Onlar da gelip suâllerini sorup cevaplarını aldılar. Böylece, suâli olanların hepsi, 

cevaplarını teferruatlı bir şekilde aldılar. 

Bu duruma yakînen şâhit olduktan sonra anladım ki, Kureyş, Abdullah bin Abbâs 

Hazretleri ile ne kadar iftihâr etse azdır. Hayatımda, kapısında böyle kalabalık 

insanların toplandığı bir başka kimse görmedim.” 

 Babası Hz.Abbas’ın iman etmesi ibretli olmuştur:” Hem -nakl-i sahih ile- Gazve-i 

Bedir'de, Hazret-i Abbas sahabelerin eline esir düştüğü vakitte, fidye-i necat istenilmiş. 

O da demiş: "Param yok." Hazret-i Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman 

etmiş ki: "Zevcen Ümm-ü Fadl yanında bu kadar parayı filan yere bırakmışsın." 

Hazret-i Abbas tasdik edip, "İkimizden başka kimsenin bilmediği bir sır idi." O vakit 

kemal-i imanı kazanıp İslâm olmuş.”
155

 

 “Nübüvvetten evvel, cedd-i Nebi Abdülmuttalib, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın küçüklük zamanında mübarek yüzüyle yağmur duasına giderdi. Onun yüzü 

hürmetine gelirdi ki; o hâdise, Abdülmuttalib'in bir şiiri ile iştihar bulmuş. Hem vefat-ı 

Nebevîden sonra, Hazret-i Ömer, Hazret-i Abbas'ı vesile yapıp demiş: "Yâ Rab! Bu 

senin habibinin amucasıdır. Onun yüzü hürmetine yağmur ver." Yağmur gelmiş.”
156

 

 

  

 

 

 

 

ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS 

 
               Hz. Abdullah, meşhûr Mısır fâtihi Âmr bin Âs’ın oğlu olup, 616 yılında 

doğmuştur. 

               Ben, devamlı olarak, geceleri ibâdetle, gündüzleri de oruçlu olarak geçireceğimi 

söylemiştim. Benim bu sözlerim Resûlullah Efendimize haber verilmişti. Peygamber 

Efendimiz de bana buyurdular ki:  

- Böyle diyen sen misin? 

- Evet, öyle söylemiştim ya Resûlallah! 

- Bunu yapamazsın. Bunun için bazan oruç tut, bazan da tutma! Hem uyu, hem de 

ibâdet et ve ayda üç gün oruç tut! Çünkü üzerinde bedeninin, gözlerinin, âilenin, 

misâfirlerin hakkı vardır. Ve muhakkak ki, ayda üç gün oruç sana yeter. Bu, bütün sene 

oruç tutmak gibidir. Çünkü iyi amel, on misli ile mükâfâtlanır. 

- Bundan daha fazlasını yapabilirim.  

- Bir gün tut, iki gün boz!  

- Bundan daha fazlasını yapabilirim ya Resûlallah!  

- Bir gün tut, bir gün tutma! Bu Hz. Dâvüd’ün orucudur ve en uygun oruç budur.  

- Bundan daha fazlasını yapabilirim.  

- Bunun fazlası yoktur. 

Bundan sonra Hz. Abdullah diyor ki: Resûlullahın buyurduğu ayda üç gün orucu kabûl 

etmiş olsaydım, bana çoluk çocuğumdan ve bütün malımdan daha sevgili olacaktı. 

 

 

 

ABDULLAH BİN CAHŞ 
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              Uhud şehidlerinden olan Abdullah bin Cahş, Peygamberimize çok bağlı birisi 

idi. 

              Ashâb-i Kirâm arasında lâkabı, "El Mücâhidü fillah", ya’nî "Allah yolunun 

fedâisi" idi. Şehîd olduğunda 40 yaşlarında idi. 

              Abdullah bin Cahş yiğitliğin sembolüydü. 

              Sa’d bin Ebî Vakkâs Hazretleri, Uhud harbinde Hz. Abdullah bin Cahş'la 

arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:  

"Uhud’da, savaşın çok şiddetli devam ettiği bir andı. Abdullah bin Cahş yanıma 

sokuldu, elimden tuttu ve beni bir kayanın dibine çekti. Bana şunları söyledi: 

- Şimdi burada sen duâ et, ben "âmin" diyeyim. Sonra ben duâ edeyim, sen de "âmin" 

de!  

Kıyasıya vuruşayım.  

Ben de, "Peki!.." dedim ve şöyle duâ ettim:  

- Allahım, bana çok kuvvetli ve çetin kâfirleri gönder. Onlarla kıyasıya vuruşayım. 

Hepsini öldüreyim. Gâzi olarak, geri döneyim.  

Abdullah bin Cahş benim yaptığım bu duâya, bütün kalbiyle "âmin" dedi. Sonra 

kendisi şöyle duâ etmeye başladı:  

- Allahım, bana zorlu kâfirler gönder, kıyasıya onlarla vuruşayım. Cihâdın hakkını 

vereyim. Hepsini öldüreyim.  

En sonunda bir tanesi de beni şehîd etsin. 

Gönlüm böyle bir duâya "âmin" demek arzu etmiyordu. Fakat, o istediği ve önceden söz 

verdiğim için mecbûren "âmin" dedim. 

Kılıcı kırıldı.  

Daha sonra, kılıçlarımızı çektik, savaşa devam ettik. İkimiz de önümüze geleni 

öldürüyorduk.  

O, son derece bahadırâne harbediyor, düşman saflarını tarumar ediyordu. Düşmana 

hamle üstüne hamle ediyor, şehîd olmak için derin bir iştiyakla hücûmlarını tazeliyordu.  

"Allah Allah!.." diye çarpışırken kılıcı kırıldı. O anda sevgili Peygamberimiz, ona bir 

hurma dalı uzatarak, savaşa devam etmesini buyurdu.  

Bu dal bir mu’cize olarak kılıç oldu ve önüne geleni kesmeye başladı. Birçok düşmanı 

öldürdü." 

[Daha sonra bu kılıç, vârisleri elinde uzun seneler kaldı. En son bir Türk kumandanı, iki 

yüz altına bunu satın almıştır.]  

Savaşın sonuna doğru Abdullah bin Cahş, Ebûl Hakem isminde bir müşrikin attığı 

oklarla arzu ettiği şehâdete kavuştu.  

Şehîd olunca, kâfirler, bu mübârek şehîdin cesedine hücûm ederek burnunu, 

dudaklarını ve kulaklarını kestiler. Her tarafı kana boyandı.  

Muharebe bittikten sonra, Abdullah bin Cahş’ı şehîd edilmiş bulan Hz. Sa’d, durumu ve 

onun yaptığı duâyı Peygamber Efendimize anlattı.  

Resûlullah Efendimiz de, onun duâsının kabûl edildiğini ve bu dünyada istediğine 

kavuştuğunu, âhirette de istediğine kavuşacağının anlaşıldığını bildirdi.  

Hz. Abdullah bin Cahş’ı ve dayısı "Seyyidüş-Şühedâ" ya’nî, "Şehîdlerin Efendisi" Hz. 

Hamza’yı aynı kabre defnettiler. 

Abdullah bin Cahş Hazretleri, Resûlullahın halası Ümeyye ile Cahş’ın oğludur. Zevcât-ı 

Tâhirâttan Zeyneb binti Cahş’ın kardeşidir. Habeşistan'a iki kere hicret etti. Birkaç 

kere ordu kumandanı yapıldı.Hz. Ebû Bekir’in vasıtasıyla, kelime-i şehâdet getirerek, 

ilk Müslümanlardan olmak şerefine kavuştu. 

 

 

 

ABDULLAH BİN EBİ BEKR 
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            Hz.Ebubekirin oğlu olup,taifte şehid olmuştur. 

Hz. Ebû Bekir’in hilâfetinin başlarında, hicretin onbirinci senesinin Şevvâl 

ayında Tâif’te aldığı yaranın iyileşmemesi sebebiyle vefât etti. Cenâze namazını Hz. Ebû 

Bekir kıldırdı. Kabrine ise, Hz. Ömer, Talha ve kardeşi Abdurrahman bin Ebî Bekir 

indirmişlerdir. Tâif şehîdlerinden sayılır. 

Onun vefâtından bir müddet sonra, Hz.Ebû Bekir’e, Sakif heyeti geldi. O sırada 

Hz. Abdullah’ın ölümüne sebep olan ok, Hz. Ebû Bekir’in yanındaydı. Oku, 

heyettekilere göstererek sordu: 

- İçinizde bu oku tanıyanınız var mı? 

Ben yonttum. 

Aclân oğullarından Hz. Sa’d bin Ubeyd dedi ki: 

- Bu oku ben yonttum; ucunu ben sivrilttim; tüyünü ben taktım; bunu atan da benim. 

Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir buyurdu ki: 

- Bu ok, Abdullah bin Ebî Bekir’i şehîd eden oktur. Senin elinle ona şehîdlik şerbetini 

içiren, onun eliyle seni öldürtmeyen Allaha hamdolsun. Allahın himâyesi geniştir. 

Hz. Abdullah bin Ebî Bekr-i Siddîk, Ashâb-i Kirâmdan olup, ilk Müslümanlardandır. 

Babası Ebû Bekr-i Sıddîk, annesi Kâtile binti Abdiluzza’dır. Esmâ ile anne bir 

kardeştir.Doğum tarihi bilinmemektedir. 

             İman kardeşliği tüm ayıbları örttüğü gibi,her şeyden önde geliyordu.İki düşmanı 

birbirine dost yapmış,onun eliyle evladı şehidlik makamına çıkarken,öbürü de iman ve 

hidayete ererek cenneti kazananlardan olmuştu.Sonuçta ikisi de kazanmıştı. 

 

 

 

 

ABDULLAH BİN HANZALA 

 
              Abdullah bin Hanzala Hazretleri, Ashâb-i Kirâmdan, şehâdeti ile meşhûrdur. 

Babası da, Ashâbdan olup, (Gasîl-ül-Melâike) Meleklerin yıkadığı Sahâbî lakabıyla 

tanınmıştır. Annesi Cemile binti Abdullah’tır. 

           Babası Hanzala, Uhud vak’ası gecesi evlenmiş, ertesi gün Uhud’da şehîd 

olmuştur. Hz. Abdullah, Peygamber Efendimizin vefâtında yedi yaşında idi ve 

Peygamberimizi görüp, gönüllere şifâ olan sohbetine kavuşmuştur. 

       Rü’yâda gördüm. 

       Hz. Abdullah, 682 senesinde, Hara savaşında Zilhiccenin bitmesine üç gün kala, 

perşembe günü şehîd olmuştur. 

       Önce sekiz oğlunu, birer birer savaş meydanına çıkarıp, hepsi şehîd olduktan sonra, 

kılıcının kınını kırarak askerlerin içine dalmış, şehîd oluncaya kadar mücâdele etmiştir. 

 

 

 

 

ABDULLAH BİN HUZEYFE SEHMİ 

 
           İran Kralı Kisraya peygamberimizin mektubunu getirmiş,Kisra gururundan 

mektubu yırtmıştı. Haber peygamberimize ulaştığında,Peygamberimiz buyurdu ki: 

- Parça parça olsunlar! O, benim mektubumu parçaladı. Allah da, onun mülkünü, 

saltanatını parçalasın! 

O, kendi eliyle mülkünü parçalamış oldu! Ey Allahım! Onun mülkünü, saltanatını 

parçala! 
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Allahü Teâlâ Resûlünün duâsını kabûl etmiş, Kisrâ, oğlu tarafından bir gece 

hançerlenerek parça parça edilmişti. Hz. Ömer zamanında da bütün İran toprakları 

zaptedilerek Müslümanların eline geçti. 

          ** Abdullah bin Huzâfe Hazretleri, Hz. Ömer devrinde Bizanslılarla yapılan bir 

savaşta birçok Müslümanla birlikte esîr düşmüştü. Bizanslılar, ellerine geçirdikleri 

esîrlere önce Hıristiyanlık telkîni yapar, kabûl ettiği takdirde serbest bırakırlar, aksi 

hâlde çeşitli işkencelerle öldürürlerdi. 

         Abdullah bin Huzâfe’nin, Sahâbenin ileri gelenlerinden biri olduğunu öğrenen 

Kral, ona ayrı bir ehemmiyet veriyor, Hıristiyanlığı kabûl etmesi için devamlı telkînler 

yaptırıyordu. Fakat Abdullah bin Huzâfe bu tekliflerin hiçbirisine kulak asmıyor, 

kelime-i şehâdeti söylemeye devam ediyordu. Kral henüz ümidini kesmemişti. 

         Hz. Peygamberin yakın arkadaşlarından birisinin Hıristiyanlığı kabûl etmesi, 

günden güne yayılarak, Bizans’ı tehdit eden Müslümanlar arasında bir panik meydana 

getirecek ve Hıristiyanlık âlemi için büyük bir muvaffakiyet olacaktı. 

        Mülküme ortak ederim. 

        Onun için Kral, Hz. Abdullah’ın Hıristiyan olması hâlinde kavuşacağı dünyalıkları 

durmadan arttırıyor, yeni yeni tekliflerde bulunuyordu. En sonunda şöyle bir teklifte 

bulundu: 

       - Hıristiyan olmayı kabûl ettiğin takdirde, kızımı verir, seni saltanatıma ve 

mülküme ortak ederim. 

       İlk Müslümanlardan olup, Mekkeli müşriklerin daha önceki işkencelerine katlanmış 

olan Hz.Abdullah, izzetle haykırarak şu cevabı verdi: 

       - Değil bütün Bizans topraklarını, Arap ve Acem topraklarını da versen, bir an 

olsun dînimden dönmem! 

        Bunun üzerine Kral, Hz. Abdullah’a dedi ki: 

       - Öyle ise öldürüleceksiniz. 

      - Buna gücünüz yetebilir. Ama îmânımı kalbimden çıkarıp atamazsınız! 

      Abdullah bin Huzâfe’den beklediği netîceyi alamayan Bizanslılar, Hz. Abdullah’ı 

çarmıha gerdiler ve okçular devamlı olarak, ellerine ve ayaklarına yakın yerlere ok 

yağdırdılar. Bu arada yine Hıristiyanlık telkînlerine devam ediliyordu. 

       Aynı zamanda, bir kazan su kaynatılmış ve Hıristiyan olmayı reddetmiş olan diğer 

Müslümanlardan birisi getirilmiş, kazana atılmak üzere bekletiliyordu. 

      Ağlamaya başladı. 

      Derken o Müslüman kaynar suya atıldı. Etrafta bulunanlar ve Hz. Abdullah bu fecî 

durumu gördüler. Sonra kazanın yanına Hz. Abdullah getirildi. 

      Bu esnada Hz. Abdullah ağlamaya başladı. Kral Hz. Abdullah’ın korkusundan 

ağladığını zannederek, tekrar Hıristiyan olmasını teklif etti. Hz. Abdullah yine 

tekliflerini reddetti. Bunun üzerine kral sordu: 

       - O hâlde niçin ağlıyorsun? 

       - Ben korkumdan ağlamış değilim. Biz Müslümanlar Allah yolunda ölümden 

korkmayız. Benim ağlamamın sebebi şudur ki; başımdaki saçlarım adedince canlarım 

bulunsa da, onlardan her biri böyle Allah yolunda ölüme gitse, diye düşündüm ve böyle 

bir düşünce beni ağlamaya sevketti. 

       İslâm izzetinin müşahhas bir timsâli olan Hz. Abdullah’ın bu sözleri karşısında Kral 

yeni bir teklifte bulundu: 

       - Başımdan öpersen, seni serbest bırakacağım. 

       Bizans saltanatına ortaklık teklifi karşısında bile îmânından fedâkârlık göstermeyen 

Hz. Abdullah, bir Hıristiyanın başından nasıl öperdi? Şöyle mukabil bir teklifte 

bulundu: 

       - Burada bulunan bütün Müslüman esîrleri serbest bıraktığın takdirde, dediğini 

yaparım. 

       Hz. Abdullah, Kralın başını öpmeye giderken şöyle düşünüyordu: 

       “Bu adamın, Allahın düşmanlarından birisi olduğuna inanıyorum. Bunun başını ise, 
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ancak Müslüman kardeşlerimi serbest bırakacağı için öpüyorum.” 

       Hz. Abdullah, Kralın başını öptü ve o da sözünde durarak 80 Müslüman esîri 

serbest bıraktı. 

      Abdullah bin Huzâfe’nin îmânından gelen izzet ve fedâkârlığı, 80 Müslümanın 

kurtarılmasına ve daha nicelerinin îmânını kurtarmasına vesîle olmuştu. 

      Her Müslümanın vazîfesidir. 

      Esîrlerle birlikte Medîne’ye dönen Hz. Abdullah, Hz. Ömer tarafından karşılandı. 

Hz Ömer, Abdullah’ı tebrik etti ve orada bulunan Müslümanlara hitâben; 

          - Abdullah, Kralın başından öperek 80 Müslüman kardeşimizin kurtuluşuna vesîle 

olmuştur. Onun için, Abdullah’ın başından öpmek her Müslümana bir vazîfedir. İşte ilk 

önce ben öpüyorum, dedi ve başından öptü. 

          Abdullah bin Huzâfe, ilk Müslümanlardan idi. Soyu Hz. Lüey’de Peygamber 

efendimizle birleşmektedir. Annesi Hârisoğullarındandır. Müslüman olduktan sonra 

Mekkeli müşriklerin işkencelerine ma’rûz kaldı. İki defa Habeşistan’a hicret etti. 

          Bedir savaşından sonra Medîne’ye geldi. Resûlullahla birlikte bütün savaşlara 

katılan Abdullah bin Huzâfe Hazretleri, bir ara Peygamberimiz tarafından 50 kişilik bir 

seriyyenin kumandanlığına da getirilmişti. Abdullah bin Huzâfe, Hz. Osman devrinde 

Mısır’da vefât etti. 

         Allah ondan râzı olsun. 

 

 

 

 

ABDULLAH BİN MESUD 
 

            Abdullah bin Mes'ûd Hazretleri Mekke'de ilk defa açıktan Kur'ân-ı Kerîm 

okuyan sahâbîdir. 

           İbn Abbas da, İbn Mes'ud hakkında şöyle der: "Kur'ân'ın en büyük 

tercümanıdır." 

          Abdullah, Mekke'nin fakîh âilelerinden birine mensuptu. Gençliğinde Ukbe b. Ebi 

Muayt'ın koyunlarını güderek çobanlık yapmıştır. Abdullah b. Mes'ud Hz. Peygamber 

ile ilk tanışması ve karşılaşmasını şöyle anlatır: Ben Ukbe b. Ebi Muayt'ın koyunlarını 

güdüyordum. Bir gün Rasûlullah (s.a.s.) ve Hz. Ebu Bekir (r.a.) yanımdan geçiyorlardı. 

Rasûlullah bana sütümün olup olmadığını sordu. Ben de ona çoban olduğumu ve bu 

koyunların emânet olduklarını söyledim. Bunun üzerine Rasûlullah: "Yavrulamamış ve 

süt vermeyen bir koyunun var mı? Bana gösterir misin?" dedi. Ben de koç yüzü 

görmemiş bir koyun yanaştırdım. Rasûlullah koyunun memesini tutup sağmaya başladı. 

Gerçekten yavrulamamış ve sütü olmayan bu koyundan süt sağıp Ebu Bekir'e verdi. Hz. 

Ebu Bekir içti; sonra kabı Rasûlullah alıp o da içtikten sonra koyunu saldı. "
157

 

İşte İbn Mes'ud o günden sonra Hz. Peygamberin yanından ayrılmadı. 

           **Peygamber Efendimiz, Abdullah bin Mes'ûd'u Kur'ân-ı Kerîm öğretenlerin 

başında sayardı ve, "Kur'ân-ı Kerîmi, İbni Mes'ûd, Salim, Übey bin Ka'b ve Muaz bin 

Cebel'den öğrenin!" buyururdu. 70 sûreyi Resûlullahın mübârek ağızlarından işiterek 

ezberlemiştir. Âsım, Hamza, Kisaî, Halef, A'meş gibi meşhur kırâat imâmlarının 

silsilesi, İbni Mes'ûd'da son bulmaktadır. 

          Resûl-i Ekrem Kur'ân-ı Kerîmi ondan dinlemeyi çok severdi. Peygamber 

Efendimiz bir gün ona buyurdu ki: 

          - Nisa suresini oku, dinleyelim. 

          - Kur'ân-ı Kerîm size indi. Biz O'nu sizden okuduk ve sizden öğrendik. Resûl-i 

Ekrem bunun üzerine buyurdu ki: 

          - Evet öyledir. Fakat ben Kur'ân-ı Kerîmi başkasından dinlemeyi severim. 
         İbni Mes'ûd okumaya başladı. Meâlen; (Halleri ne olacak? Her ümmetten bir şahit 
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getireceğimiz zaman...)
158

âyet-i kerimesine gelince, Resûlullahın mübârek gözlerinden 

yaşlar boşandı. 

          -İbni Mes'ûd Hazretleri, Kur'ân-ı Kerîmi çok güzel okurdu 

          İbn Mes'ud, sünnet-i seniyye'ye uygun bir ahlâk sahibiydi. O, ahlâk ve yaşayış 

tarzını bizzat Rasûlullah'dan öğrenmişti. Çünkü o, Rasûlullah'ın en yakın 

dostlarındandı. Her zaman Rasûlullah'ın yanına girer, hizmetlerini görür, 

ayakkabılarını çevirir, önünde yürür, yıkanacağı zaman perde tutar, önünde siper 

olurdu. Rasûlullah ona, kayıtsız şartsız bir müsaade vermişti. İbn Mes'ud'a: "Her 

zaman yanıma girebilirsin, ancak benim mani olacağım zamanlar hariç" derdi. 

           İbni Mes'ûd, Ebû Cehil'in başını kılıcıyla kopardı. Kılıcını, miğferini aldı. Başına 

bir ip bağlayıp, sürükliyerek Resûlullahın huzûruna götürdü. Sevinç içinde: 

          - Yâ Resûlallah! Bu, Allahü Teâlânın düşmanı Ebû Cehil'in başıdır, dedi. 

Peygamber Efendimiz de: 

          - O Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur, buyurdu. 

          Sonra İbni Mes'ûd Hazretleri ile beraber, Ebû Cehil'in cesedinin yanına gitti. Ona 

hitap ile:  

         - Allahü Teâlâya hamd olsun ki seni zelîl ve hakîr kıldı. Ey Allahın düşmanı! Sen 

bu ümmetin fir'avnı idin! buyurdu. 

        **Abdullah bin Mesud-“Peygamber’in ‘Vâkıa Sûresi’ni her gece okuyan kimse asla 

fakirlik ve geçim sıkıntısı çekmez.” 

        ** Sahabilerin büyüklerinden Abdullah ibn Mes’ud şöyle der: “Mü’min kimse 

günahlarını öylesine büyük görür ki, eteğinde oturduğu dağın üzerine çökmesi gibi 

zanneder. Günahlara batıp giden kimse ise, günahlarını burnu üzerindeki bir sinek gibi 

küçücük görür.
159

 

       **İbn Mes'ud altmış yaşındayken hastalandı. Bir gece rüyasında Rasûlullah'ı gördü. 

Hz. Peygamber onu davet ediyordu. 

 

 

 

ABDULLAH BİN  ÖMER 
 

              Hz.Ömerin dokuz evladından biri. 

              Babası gibi cesaretiyle de meşhur olmuş bir kişi.Uhudda savaşmak için katıldığı 

halde yaşının küçüklüğünden dolayı kabul edilmemiştir.Şöyle der: 

               “Uhud’da Resulullaha arzolundum,kabul etmedi;o vakit ondört yaşında 

idim.Hendek’te arzolundum,kabul etti;o vakit onbeş yaşında idim.” 

                Sünnete ittibada en fazla hassasiyet gösterip,riayet edenlerdendi. 

              Hadîs ve fıkıh âlimleri arasında Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbâs, 

Abdullah bin Zübeyr ile Abdullah bin Amr bin Âs'a Abâdile-i erbea, ya'nî dört 

Abdullah ünvânı verilmiştir. Bu dört zât, bir mes'elede ittifâk edince, "Abâdile'nin 

kavli" denilir. 

              Abdullah bin Ömer Hazretleri, devlet kadrosunda vazîfe almaktan uzak durdu. 

Babası Hz. Ömer, şehâdetinden önce yerine oğlunu göstermesini isteyenlere buyurmuştu 

ki:  

            - Bir evden bir kurban yeter. 

            -Haccac'a karşı savaşmadıysa bile onun zulmünden asla çekinmeden islâmî 

ahkâmı çiğnemesine karşı susmayıp onu gerektiğinde sert bir şekilde uyarmıştı. Hattâ 

onun bu gibi uyarılarına kızan Haccac b. Yusuf, Abdullah'ı öldürtme yollarını aramıştı. 

Nihâyet hicretin yetmişdördüncü yılında Abdullah b Ömer seksendört veyahut seksen 

beş yaşında iken vefat ettiği (İbn Sa'd, Tabakat, IV, 187), başka rivâyetlerde de onun 

seksenaltı yaşında vefat ettiği kaydedilir. (İbnü 'l-Esir, Üsd ü 'l-Câbe, I V, 230-23 1 ) . 
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Hac mevsiminde adamın biri ucu zehirli bir mızrak ile Abdullah b. Ömer'i ayağından 

yaraladı. Vücûdu zehirlendi. Bu zehirlenme vefatına sebep oldu. Bir rivâyete göre 

yukarıda söylediğimiz gibi bu yaralama Haccac b. Yusuf'un tertibi idi. 

İbnü'l-Esir'in kaydına göre, Haccac b. Yusuf minberde hutbe okuyordu. Hutbe'de 

Abdullah İbn Zübeyr'e ağır sözler söylemiş ve bazı ithamlarda bulunmuş, onun Kur'ân-

ı Kerim'i tahrif ettiği iddiasını ortaya atmıştı. İbn Ömer düşünmeden ve çekinmeden 

Haccac'a bağırıp: "Yalan söylüyorsun, bunu ne İbn Zübeyr yapardı, ne de senin bu işe 

gücün yeter!..." demişti. 

            -İbn Ömer şöyle anlatıyor:’Haccac’ın bir hutbesini dinlemiştim. Bu hutbenin bir 

yerinde kabul edilmesi mümkün olmayan bir söz söyledi. Bunun üzerine müdahale 

ederek onu uyarmak istedimse de Hz. Peygamber’in şu hadisini hatırlayarak bundan 

vazgeçtim: Bir keresinde Hz. Peygamber:  

“Mü’min kişilere nefsini zelil etmesi uygun düşmez” dediler.  

“Ey Allah’ın Rasûlü! Kişi nefsini nasıl zelil eder?” diye sorduğumda da  

“Kişinin, nefsini zelil etmesi; onu, gücünün yetmeyeceği bir belaya bulaştırmasıdır” 

buyurdular. 

             Haccac’ın arkasında namaz kılışı ise şu hadise isnad ettirilmiştir:”Her iyi ve 

günahkârın arkasında namaz kılınız.” 

             Sonuçta Haccac tarafından hac esnasında ucu zehirli bir mızrak ile ayağından 

saplanarak şehid edilmiştir. 

**Çölde yavrusunu kaybeden, onu arayan bir deveden daha fazla, İbn Ömer, Hz. 

Peygamber’in izini takib ediyordu.  

“Sahabenin Abadile-i Seb'a-yı Meşhuresinden olan Abdullah İbn-i Ömer Hazretleri ki; 

halife-i Resulullah olan Faruk-u A'zam Hazret-i Ömer'in (R.A.) en mühim ve büyük 

mahdumu ve sahabe âlimlerinin içinde en mümtazlarından olan o zât-ı mübarek çarşı 

içinde, alış-verişte, kırk paralık bir mes'eleden, iktisad için ve ticaretin medarı olan 

emniyet ve istikameti muhafaza için şiddetli münakaşa etmiş. Bir sahabe ona bakmış. 

Rûy-i zeminin halife-i zîşanı olan Hazret-i Ömer'in mahdumunun kırk para için 

münakaşasını acib bir hısset tevehhüm ederek o imamın arkasına düşüp, ahvalini 

anlamak ister. Baktı ki Hazret-i Abdullah hane-i mübarekine girdi. Kapıda bir fakir 

adam gördü. Bir parça eğlendi; ayrıldı, gitti. Sonra hanesinin ikinci kapısından çıktı, 

diğer bir fakiri orada da gördü. Onun yanında da bir parça eğlendi; ayrıldı, gitti. 

Uzaktan bakan o sahabe merak etti. Gitti o fakirlere sordu: "İmam sizin yanınızda 

durdu, ne yaptı?" Herbirisi dedi: "Bana bir altun verdi." O sahabe dedi: 

"Fesübhanallah! Çarşı içinde kırk para için böyle münakaşa etsin de, sonra hanesinde 

ikiyüz kuruşu kimseye sezdirmeden kemal-i rıza-yı nefisle versin!" diye düşündü, gitti, 

Hazret-i Abdullah İbn-i Ömer'i gördü. Dedi: "Ya İmam! Bu müşkilimi hallet. Sen 

çarşıda böyle yaptın, hanende de şöyle yapmışsın." Ona cevaben dedi ki: "Çarşıdaki 

vaziyet iktisaddan ve kemal-i akıldan ve alış-verişin esası ve ruhu olan emniyetin, 

sadakatın muhafazasından gelmiş bir halettir; hısset değildir. Hanemdeki vaziyet, 

kalbin şefkatinden ve ruhun kemalinden gelmiş bir halettir. Ne o hıssettir ve ne de bu 

israftır."
160

 

            **Hz.Abdullah bir gün arkadaşıyla çölde bir çobana rastlayıp yemeğe buyur 

ettiler.Ancak oruçlu olduğunu söyleyen çoban iştirak etmedi.Onu sınamak için 

kendilerine bir koyun vermesini istediklerinde çoban; 

              Sürülerin kendisinin olmadığını,kendisinin köle olduğunu söyleyince 

Hz.Abdullah: 

              -“Bu daha güzel ya.Efendinin haberi bile olmaz.Sen de koyunun birini kurt 

kaptı dersin…” 

               Adeta haykıran çoban;”Ey yolcu,ey cömert adam!Allah nerede,Allah?O bizim 

ne yaptığımızı bilmez mi ola?...” 

               Onun bu iman ve ihlasına hayran kalan Hz.Abdullah,sahibini bularak ondan 

bu köleyi satın alıp azad etti,sürüleri de satın alarak bu çobana bağışladı.
161
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ABDULLAH BİN REVAHA 
    

                - Abdullah b. Revâha Allah Rasûlü’nün ashâbından birisiyle karşılaştığında:  

“Gel de bir saat Rabb’imize iman tazeleyelim” dedi. Bir gün bir kişiye bunu 

söylediğinde, adam öfkelendi ve Rasûlullah’a gelerek:  

               “Ey Allah’ın Rasûlü! Bakmaz mısın, İbn Revâha’ya! Senin getirdiğin imandan 

insanları uzaklaştırıyor. Bir saatlik imana götürüyor!” dedi. Hz. Peygamber bu kişiye 

cevap olarak  

“Allah İbn Revâha’dan razı olsun. O meleklerin kendisiyle iftihar ettiği meclisleri 

seviyor” dedi. 

**Akabe gününde İslâm'a giren şâir sahâbî. 

Allah'ı çok zikreden bir sahâbidir. Abdullah müşriklerin küfrünü yüzlerine vuran 

şiirler söylerdi. Peygamberimiz onun şiiriyle ilgili olarak "Kureyş müşriklerine ok 

yağdırmaktan daha etkilidir" buyurmuştur. 

**Hz. Peygamber'in Basra hükümdarına gönderdiği elçinin Şam Valisi Şurahbil 

tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili olarak hicretin 8. yılında bir ordu hazırlandı. Bu 

ordunun komutasıyla ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) şu açıklamada bulundu: 

"Cihada çıkacak şu insanlara Zeyd b. Hârise'yi kumandan tayin ettim. Zeyd b. Hârise 

şehid olursa, yerine Ca'fer b. Ebi Talib geçsin, Ca'fer b. Ebi Talib de şehid edilirse, 

yerine Abdullah b. Revâha geçsin. Abdullah b. Revâha şehid olursa, müslümanlar, 

aralarından uygun birini seçip, kendilerine kumandan yapsınlar."Müslümanlar bir 

müddet ilerlediler. Düşman ordusunun gücü ve sayıca çok oluşu Müslümanları 

endişelendirdi. Zeyd b. Hârise, ne yapmak gerektiği konusunda istişâre yaptı. Abdullah 

b. Revâha, Rumlar'la çarpışmaktan yana olduğunu bildirdi. Müslümanlar, Mûte'de 

savaş düzeni aldılar, çarpışmaya başladılar. Zeyd b. Hârise, vücudu mızraklarla delik 

deşik oluncaya kadar savaştı. Ve şehid oldu. Sancağı Ca'fer aldı. O da savaştı, şehid 

oldu. Ca'fer'den boşalan sancağı Abdullah b. Revâha aldı. Bir mızrak darbesiyle 

yaralandı ve o da şehid ,oldu. 

**Mekke'ye yaklaşırken Resûlullah Efendimiz Kusvâ adlı devesinin üzerinde ve 

devenin yuları da Abdullah bin Revâha'nın elinde bulunuyordu. Abdullah bin Revâha, 

hem şiirler söylüyor, hem ilerliyordu:  

           Bu şiirleri işiten Hz. Ömer, hiddetlendi ve: 

          - Ey Abdullah! Beytulah'ın önünde ve Peygamber Efendimizin huzurlarında, nasıl 

böyle şiir söyliyebilirsin, diye çıkıştı. 

          Fakat sevgili Peygamberimiz: 

          - Bırak Yâ Ömer! Allaha yemîn ederim ki, Abdullah'ın sözleri; düşmana, ok 

saplamasından fazla te'sir eder. Ey Revâha'nın oğlu devam et! buyurdular. 

            **Hz. Ca'fer, Mûte savaşında çarpışırken şöyle diyordu: 

            "Cennette yaşamak ne güzeldir! Onun şerbetleri tatlı ve soğuktur. Rumlara 

gelince, Rumların âkıbetleri yakındır, kâfir ve cehennemliktirler. Bana düşen onlardan 

karşılaştığıma kılıç vurmaktır."  

           Hz. Ca'fer böyle söyliyerek kılıç sallıyordu ama, kefere sürüsü, tükenecek gibi 

değildi. Yüzlercesi birden, Hz. Cafer'e çullandılar. Önce, sağ kolunu kılıçladılar. 

Sancağı, öbür eline aldı. Sol kolunu da uçurdular. Mübârek sancağı şerîfi, mübârek 

vücûduna sardı. O hâliyle savaşa devam etti. 

           Bu inanılmaz kahramanlığa, Bizans şövalyeleri hayret ediyorlardı. Bir türlü yere 

yıkamadıkları o büyük mücâhide, yüzlerce ok ve mızrak sapladılar. 

          Artık o, Hz. "Ca'fer-i tayyâr" oldu. Cennete uçarken, Hz. Abdullah koşturdu. 

Yere indi. Sancağı kaptı. Göklere doğru yükseltti. 
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         Mute'de Ca'fer-i Tayyâr'ın şehid düşmesi ile sancağı alıp, göklere yükselten 

Abdullah bin Revâha bu anda, en son şiirini, kendisine söyledi ve kâfirler üzerine, bir ok 

gibi atıldı. 

          Abdullah bin Revâha çarpışırken bir ara parmağı ağır yaralandı. Kopmak üzere 

idi. 

         Bunun üzerine atından indi. Yaralı parmağını ayağının altına koyup: 

         "Sen sadece yaralı parmak değil misin? Zaten bu kazâya da Allahü Teâlânın 

yolunda uğramış bulunuyorsun" diyerek çekip kopardı. 

         Sonra tekrar atına binip olanca gücüyle çarpışmaya devam etti. 

        Çarpışmanın bir anında Abdullah bin Revâha atından inmişti. Amcasının oğlu 

kendisine biraz pişmiş et getirdi ve: 

        - Al, bunu ye de biraz güçlen, dedi. 

         Abdullah bin Revâha üç günden beri bir şey yememişti. Etten ağzına bir lokma 

aldığı sırada, Müslümanların bulunduğu yerde bir karışıklık gördü. Bunun üzerine: 

         "Arkadaşların bu hâlde iken sen halâ bu dünyâdasın ve yiyip-içmekle meşgulsün" 

diyerek nefsini kınadı ve elindeki eti bırakarak tekrar savaşa başladı. 

        Melekler O'nunla övünürlerdi. 

       Çok geçmeden sevgili Peygamberimizin, mübârek sözleri gerçekleşiyordu. Hz. 

Abdullah da, önceki kumandanlar gibi şehîd oldu. Murâdına erdi. 

        Bundan sonra sancak Hâlid bin Velîd Hazretlerine verildi. Hâlid bin Velid 

kumandası ve sancağı altında hücüma geçen mücâhidler düşmanı şaşkınlığa düşürüp 

bozguna uğrattılar. Hâlid bin Velîd:  

         - O gün benim elimde dokuz kılıç parçalandı. Elimde geniş yüzlü bir Yemen 

palasından başka bir şey kalmamıştı, diyerek o zamanı dile getirmiştir. 

        Bu esnada Medîne'de, Mescid-i Nebî'de bulunan Allahü Teâlânın Resûlü, şehidlerin 

Arş-ı A'lâya yükseldiklerini haber verdiler. 

       * Tarihte görülmemiş bir olay..bir kölenin büyük bir savaşta,büyük bir orduya 

komutan seçilmesi. Rum Kayseri üzerine gönderdiği elçi Haris bin Umeyrül 

Ezdi’nin,onun valisi Şurahbil bin Amr tarafından Mute yakınlarında durdurularak 

valinin huzurunda sorgulandıktan sonra öldürülmesi üzerine hazırlanan orduya önce 

Zeyd bin Haris,o şehit olduğunda sancağı Hz.Cafer bin Ebi Talib ve Ondan sonra 

Abdullah bin Revaha alsın,buyuruyorlardı. 

         Hatta Cafer bin Ebi Talib şaşkınlığını şöyle dile getiriyordu:”Babam anam sana 

feda olsun ey Allahın Resulü!Zeyd’i benim üzerime kumandan tayin edeceğini hiç 

aklıma getirmemiştim.”dedi. 

           Efendimiz ise.”Sen emre göre hareket et,hakkında neyin hayırlı olduğunu sen 

bilmezsin”buyurdu. 

         Olayı geriden takib eden Yahudi Numan bin Fünnus bu olayı şöyle 

değerlendiriyordu:”Ey Ebul Kasım;eğer sen gerçekten Peygambersen az veya çok 

isimlerini saydığın bu kimselerin hepsi ölürler. 

         Çünkü İsrailoğulları içinde zuhur eden peygamberler bir adamı bir cemaat 

üzerinde kumandan tayin ettikleri ve filan filan öldürülecek dedikleri zaman eğer tek 

tek yüz kişinin isimlerini saymış olsalar, onlardan hepsi ölürde sağ kalan 

olmazdı.”dedi.Sonra da Zeyd bin Hariseye dönüp: 

         Ey Zeyd veda edeceklerine veda et,vasiyet edeceklerine de vasiyet et,eğer 

Muhammed Peygamberlik iddiasında gerçekse hiçbir zaman ne onun ne ailenin ne de 

arkadaşlarının yanına dönmeyecek bir daha beraber olamayacaksın.”dedi. 

         Zeyd bin Harise de cesaretle ve atılgan bir şekilde: 

         “Ben şehadet ederim ki o hiç şüphe götürmeyecek kadar gerçek bir 

Peygamberdir.”dedi.
162

 

        Abdullah bin Revâha, Peygamber Efendimizin vahiy katipleri arasındadır. Onun 

hakkında buyurdular ki: 
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        - Cenab-ı Hak, Abdullah bin Revâha'ya rahmet eylesin. Melekler onun meclisiyle 

öğünürlerdi... 

        -Cömert bir kişiydi.Bir gün Ebu Hureyre açlıktan şikayet edince,bunu kimin 

doyuracağını söylemesi üzerine öne atılan Hz.Abdullah,eve getirmiş ancak evde 

çocukların yiyeceklerinden başka bir şey yoktu.Bunun üzerine Hz.Abdullah hanımına: 

        -“O yemeği getir,ışığını yak,çocuklarını da uyut”dedi.Kadında dediklerini 

yaptı.Sonra kalktı kandili düzeltir gibi yapıp söndürdü.Bu suretle kendilerini misafire 

yemek yiyiyor gibi göstermeye çalıştılar.O gece karı koca ikisi de aç gecelediler.Sabah 

olunca ev sahibi Rasulullah’a (sam) gitti.Rasulullah onu görünce şöyle buyurdu: 

         -Bu gece Allah sizden razı oldu. “Ensar kendilerinin fakru zarureti olsa bile 

misafir ve muhacirleri nefislerine tercih ederler.”
163

âyeti nazil oldu. 

 

 

ABDULLAH BİN SÜHEYL 
 

           Bedir savaşında babası ile karşılaşmış,babası esir düşmüş ve fidye karşılığında 

kurtulmuştur. 

          Abdullah bin Süheyl, Bedir’den sonra Uhud ve Hendek gazâlarına katılmış, 

Hudeybiye antlaşmasında da hazır bulunmuştur. Fakat bu antlaşma sırasında gördüğü 

manzara, onun kalbine bir hançer gibi saplanmış ve çok üzülmüştü. Çünkü bu 

antlaşmada, Mekkeli müşrikleri, babası Süheyl temsil etmiş ve antlaşmaya “Allahın 

Resûlü” ifâdesinin yazılmasına itiraz ederek demişti ki:   

- Biz senin Resûlullah olduğunu kabûl etseydik seninle savaşmazdık. 

Onun bu kaba hareketleri Abdullah’ı çok üzmüştü. Resûlullah Efendimiz, onun bütün 

şartlarını kabûl etmişti. Antlaşma imzalanmadan önce olan bir olay da, bütün 

Müslümanları üzmüş, Resûlullah Efendimiz de mahzûn olmuştu.  

            Çünkü, Abdullah bin Süheyl’in küçük kardeşi Ebû Cendel Müslüman olmuştu. 

Bu yüzden Mekke’de zincire vurulup hapsedilmişti. Ancak bir yolunu bulup kaçmış, 

Hudeybiye antlaşması imzalanırken, kendini Resûlullahın mübârek ayaklarının dibine 

atarak demişti ki: 

- Beni kurtar yâ Resûlallah!  

           Fakat müşriklerin temsilcisi olan babası Süheyl oğlunu orada görünce, Ebû 

Cendel’i boynundan tutup dedi ki:  

           - Yâ Muhammed! Antlaşmamız üzerine bana geri çevireceğin insanların ilki 

budur! 

          Resûlullah Efendimiz, onu teslim etmek istememişti. Bunun üzerine Süheyl diretti:  

          - O zaman antlaşmayı imzalamam! 

         Ancak Resûlullah bu antlaşmanın yapılmasını, birçok sebepten dolayı 

istiyorlardı.Bütün taleplere rağmen, müşrikler tekliflerinden vazgeçmedi.  

         Ebû Cendel’in, babasına teslim edilirken söylediği sözler, bütün Müslümanların 

gözlerini yaşartmıştı. Başlangıcı Müslümanların aleyhine gibi görünen Hudeybiye 

antlaşması, daha sonra, Müslümanların lehine netîce vermiş, Allahü Teâlâ Kur’ân-ı 

Kerîmde bu antlaşmayı, Feth-i Mübîn diye vasıflandırmıştır. Ebû Cendel Hazretleri de, 

bilâhare kurtulmuş, sağ sâlim Medîne’ye dönmüştür. 

          Hudeybiye antlaşmasından iki sene sonra, Abdullah bin Süheyl Mekke’nin 

fethinde de bulundu. Mekke fethedilmiş, öldürülecek olanların listesi yapılmıştı. 

Bunların arasında, Abdullah bin Süheyl’in babası da vardı. Babasına dayanamamıştı.  

          Babasının öldürülmemesi için teşebbüste bulundu. Durum Resûlullaha arz edildi. 

Resûlullah Efendimiz Hz. Abdullah’ın bu istirhâmını kabûl etti. Babasına bir 

emannâme verildi. Daha sonra babası Süheyl bin Amr Müslüman oldu. Sahâbelik 

şerefine nâil oldu. O kadar ihlâslı bir Müslüman oldu ki, Resûlullahın âhirete teşrifleri 

sırasında konuşmaları ile, birçok kimsenin, dinden dönmesine mâni oldu. 

          Abdullah bin Süheyl, Yemâme’de Cevaş muharebesinde şehîd olmuştu. Hz. Ebû 
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Bekir, Kureyş ve Mekke’nin ileri gelenleriyle birlikte, oğlunun şehâdetinden dolayı, 

babası Süheyl’e tâziyede bulunmuşlardı.Oğullarına her türlü işkenceyi daha önce 

yapmış olan Süheyl dedi ki:  

         - Keşke ben de şehîd olsaydım. Resûlullah Efendimiz bana, şehîdin, âilesinden 70 

kişiye şefâ’at edeceğini bildirdi. Ben oğlumun benden önce kimseye şefâ’at etmiyeceğini 

umuyorum. 

 

 

 

ABDULLAH BİN ZEYD 
 

              Ezanın ihdasında rüyasında gören sahabi. 

              Ezan rüyasında gösterilen bu zat.müminleri namaza çağırma konusunda 

değişik teklifler yapılır rüyasında. 

O toplantıda bulunan Abdullah bin Zeyd, aynı gece bir rü'yâ gördü... Ertesi gün, sabah 

namazından sonra, Sevgili Peygamberimize gördüğü rü'yâyı anlattı: 

           " Yâ Resûlallah! Dün gece rü'yâmda, mübârek bir zât gördüm. Elinde parlak bir 

çan vardı. Ona sordum: 

          - Onu bana satar mısın? 

         - Çanı ne yapacaksın?  

         - Müslümanları namaza da'vet edeceğim. 

         O mübârek zât güldü ve dedi ki: 

         - Sana ondan daha hayırlı, bir şey öğreteyim mi? 

         - Öğret!. 

         O zaman bana, kelimesi kelimesine, Ezân-ı Muhammedî'yi okudu." 

         Abdullah bin Zeyd Hazretlerinin rü'yâlarını anlatmasından sonra, Allahü 

Teâlânın Resûlü de tebessüm ederek buyurdular ki: 

         - İnşâallah gördüğün hak rü'yâdır, sâlih rü'yâdır. Şimdi kalk da öğrendiklerini, 

Bilâl'e öğret! Ezânı, O okusun. Çünkü sesi, senden daha gür, daha yüksektir. 

        Bu rü'yâ ve Ezân kelimelerini işiten Hz. Ömer dedi ki: 

        - Yâ Resûlallah! Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemîn ederim ki, 

aynı rü'yâyı ben de gördüm. 

        Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, ellerini semâya kaldırarak; Cenâb-ı Hakka 

şükrettiler, hamdettiler. 

        Bundan sonra Sâhib-ül Ezân diye meşhûr olan Abdullah bin Zeyd, Medîneli 

Müslümanların Hazrec koluna mensuptur. 

 

 

ABDULLAH BİN ZÜBEYR 
 

           Abdullah bin Zübeyr, Medîne’de muhâcirlerden ilk dünyaya gelen çocuktur. 

Hicretten yirmi ay sonra 622’ de Medîne yakınındaki Kubâ’da dünyaya gelince, 

Muhâcirler çok sevinip rahatladılar. Çünkü Yahûdîler, “Biz muhâcirlere sihir yaptık, 

çocukları olmayacak” diyorlardı. 

          Bu mübârek zâtın doğumu, Yahûdîlerin yalanlarının ortaya çıkmasına sebep oldu. 

Resûlullah Efendimiz ona duâ edip, ismini “Abdullah”, künyesini de “Ebû Bekir” 

koydu. Diğer künyesi “Ebû Hubeyb” idi. 

          Abdullah bin Zübeyr, gündüzleri oruç tutar, gecelerini de namaz kılarak geçirirdi. 

Çok namaz kılması sebebiyle, kendisine Mescid güvercini denmiştir. Birkaç gün bir şey 

yemediği olurdu. Çok cesûr, kuvvetli ve kahraman idi. 

         Abdullah bin Zübeyr 649 senesinde, Abdullah bin Sa’d ile Afrikiyye harbine 

katıldı. Yüzyirmi bin düşman askeri ile yirmi bin İslâm mücâhidi savaşırken, o birkaç 
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mücâhid ile Bizans ordusu kumandanı, Roma asilzâdesi Gregorius’u öldürdü. Bu 

başarısı üzerine düşman kuvvetleri bozuldu. Zaferin kazanılmasında mühim bir rol 

oynadı. 

       Abdullah bin Zübeyr, 692 yılında Haccâc tarafından şehîd edildi. Resûlullah 

Efendimiz bu hadîseye işâret ederek Abdullah’a buyurmuştu ki: 

       - İnsanlardan senin başına neler gelecek biliyor musun? Senden de insanlara çok şey 

gelecek. Cehennem ateşi seni yakmaz. 

       Abdullah bin Zübeyr’in babası, Aşere-i mübeşşereden, ya’nî Cennetle müjdelenen 

on sahâbîden biri olan Zübeyr bin Avvâm, annesi Ebû Bekr-i Sıddîk’ın kızı Esmâ, 

teyzesi mü’minlerin annesi Âişe-i Sıddîka’dır. Babasının annesi (ninesi) Hz. Safiyye, 

Resûlullahın halası idi. 

 

 

ABDULLAH İBNİ ÜMMÜ MEKTUM 
 

            Abese suresinin nüzulüne vesil olan A’ma zat. 

            Peygamberimiz her onunla karşılaşıp hatırını sorduğunda:-Ey Rabbimin kendisi 

sebebiyle beni kınadığı Ümmü Mektum,nasılsın?-der,hatırını sorardı. 
        “1- “Surat astı ve yüz çevirdi” 
        2- “Ona bir ama geldi diye”  
        Rasulullah Mekke'nin seçkinlerini İslam’a davet ettiği bir esnada Abdullah b. 

Ümmü Mektum onun yanına geldi. Ona seslendi. Ve bunu bir kaç defa tekrarladı. Onun 
meşgul olduğunu bilmiyordu. Öyleki Rasulullah’ın yüzünde hoşnutsuzluk ve kerahiyet 
belirdi. Surat asıp yüz çevirdi. Konuştuğu kimselere yönelerek devam etti. Bunun 
üzerine Allah bu ayetleri indirdi.

367 
 

      3- “Nereden biliyorsun belki o arınacak”  
      Ama belkide islam ile günahlarından temizlenip arınacak. Çünkü o da islamı 

sormak için onun yanına gelmiş ve ‘Allah’ın sana öğrettiğinden bana da öğret’ diyordu.  
      4- “Veya öğüt alır böylece öğüt ona fayda verir”  
     Sonra Allah elçisini azarlayarak şöyle diyor.  
     5- “Fakat kendisini müstağni gören ise”  
    Mal zenginliğinden dolayı,  
    6- “Sen ona yöneliyorsun”  
   Ona ilgi gösteriyorsun, 
   7- “Halbuki onun arınmamasından sana ne”  
   Onun müslüman olmamasında senin üzerine düşen bir şey yoktur. Onların 

müslüman olması senin üzerine gerekli değildir. Sadece sana tebliğ etmek düşer.”
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          ** Bâzı savaşlarda Peygamber Efendimiz, onu Medîne-i Münevverede vâli olarak 

bırakırdı. Peygamberimizin zamanında, onüç defa Medîne’de kalıp, vâlilik ve imamlık 

yaptı. Resûlullah Efendimiz kendisine çok iltifat edip, dâima gönlünü alırdı.  
Medîne’de Vâlilik ve imametle vazifelendirilmesi, âmâ hâliyle sefer ve muharebelere 

katılmasının güç olmasındandır. 

           **Hz.Enes’den:”Bir gün Resuli Erkemin iki gözü de âma olan müezzini Abdullah 

bin Ümmü Mektum gelerek ziyaret için müsaade istedi.Ben de içeri girip durumu haber 

verdim.Resul-i Ekrem Efendimiz hanımlarına: 

 “Perde arkasına çekiliniz,İbni Ümmü Mektum gelecek”dediler. 

 Ezvac-ı Tahirat: 

 “Ya Resulallah,o,iki gözü de âma olan bir Zattır,bizi göremez.”dedilerse de 

Allahın Resulü onlara şu cevabı verdiler: 

 “O sizi göremezse siz de onu göremez misiniz?” 

 Hz.Enes diyor:”Her ne zaman hane-i saadete misafir gelecek olsa,Resül-i Ekrem 

hanımlarını başka odaya gönderir,misafirlerini;hanımları yanlarında olmaksızın kabul 

buyururlardı.”
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ABDURRAHMAN BİN AVF 
 

               Yine İbn Sa'd'ın ifâdesine göre Hz. Peygamber ashâb içinde ipek giymeyi yalnız 

Abdurrahman'a müsaade etmişti. Zira Abdurrahman b. Avf'ın vücudunda bir kaşıntı 

(cüzzam olma ihtimali) vardı.Hz. Peygamber'in vefatından sonra bir gün Medine'de bir 

heyecan ve kalabalık meydana gelmişti. Bunun sebebini soran Hz. Âişe (r.an)'ya 

Abdurrahman b. Avf'ın kervanının şehre yaklaştığı söylenince Hz. Âişe şöyle 

demişti:"Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştu: "Abdurrahman sırattan geçerken düşer 

gibi oldu ama düşmedi." Hz. Âişe'nin bu sözlerini haber alan Abdurrahman beşyüz 

deve olduğu söylenen bu kervanını sırtındaki yüklerle birlikte tamamen Allah rızası için 

bağışlamıştı. Develerin sırtındaki malların develerden çok daha değerli olduğu 

kaydedilmektedir. 

 “Aşere-i Mübeşşere'den Abdurrahman Bin Avf'a, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm kesret-i mal ve bereketle dua etmiş. O duanın bereketiyle o kadar servet 

kazanmış ki, bir defa yedi yüz deveyi yükleriyle beraber "fîsebilillah" tasadduk 

etmiş.”
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 -Abdurrahman bin Avf,sahabenin en cömert ve en çok infakta 

bulunanlarındandır.  

 

 

AMİR BİN  FÜHEYRE 
 

            Meleklerin defnettiği bu sahabe, Bilâl-i Habeşî ile birlikte ağır işkencelere 

uğratılmış, kızgın güneş altında saatlerce bekletilmişti. Bütün bu işkencelere rağmen 

îmânından zerre kadar ta’vîz vermemiş, hak dînden geri dönmemişti. Bilâhare Hz. Ebû 

Bekir, onu satın alarak âzâd etti. 

           Hicrette, Âmir bin Füheyre Hazretleri, Hz. Ebû Bekr'e âit sütlü davarları uygun 

vakitlerde mağaranın önüne getirdi. Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebû Bekir’in yiyecek 

ve içeceğini temin etti. Böylece onlarla beraber hicret etme şerefine de kavuştu. 

          **Cebbâr bin Sülmâ anlatır: 

(Müslümanlardan, beni İslâm dînîne da’vet eden birine, arkasından mızrağımı 

sapladım. Mızrağımın demirinin onun göğsünden çıktığını gördüm. Bu esnada 

kendisinin, “Vallahi kazandım” dediğini işittim. 

          Kendi kendime,”Adamı öldürdüğüm hâlde, kazandığı ne acaba” dedim. 

Mızrağımı çıkarıp Dahhâk bin Süfyân’a gittim. Âmir’in sözünü naklettim. Dahhâk, 

“Onun maksadı, Cenneti kazandım demektir” dedi ve Müslüman olmamı tavsiye etti. 

Ben de Müslüman oldum. Müslüman olmama Âmir’den işittiğim söz ve kendisinin göğe 

yükseltilmesi oldu.)  

         Cebbâr ve oradaki müşrikler, Âmir bin Füheyre Hazretleri şehâdet şerbetini içtiği 

zaman, onun semâya doğru kaldırıldığını görmüşlerdi. Böyle garip hâller olup, Âmir bin 

Füheyre Hazretlerinin rûhu da Cennete uçup gitti. “Kurtuldum” sözünü duyan Cebbâr 

da müşrik topluluğu içinde tek îmâna gelen kimse oldu. 

         Allahü Teâlânın hikmetidir ki, hâdise netîcesinde birisi şehîd olmuştur, diğeri ise 

hidâyete ermiştir. Âmir bin Füheyre şehîd olduğu sırada 40 yaşındaydı. 

         Bi’r-i Maûne’de müşrikler tarafından kuşatılan İslâm irşâd ekibi şehîd 

olacaklarını anlayınca, dediler ki:  

         - Yâ Rabbî! Resûlullah Efendimize durumumuzu haber verecek, burada senden 

başka kimsemiz yoktur. Selâmımızı ona ulaştır yâ Rabbî! Yâ Rabbî! Resûlün vâsıtasıyla 

kavmimize haber ver ki: Biz Rabbimize kavuştuk. Rabbimiz bizden hoşnut oldu ve bizi 

de hoşnut kıldı. 

         Cebrâil Aleyhisselâm gelip durumu Resûlullah Efendimize bildirdi ve dedi ki:  
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         - Onlar, Rablerine kavuştular, Rableri onlardan râzı, hoşnut oldu ve onları da 

hoşnut kıldı. 

         Resûlullah Efendimiz Cebrâil Aleyhisselâmın bildirmesi üzerine; “Ve 

Aleyhisselâm" buyurdular ve hutbeye çıkarak, müşriklerin, Müslümanlara yaptığı bu 

ihâneti, Ashâb-ı Güzînin bu şekilde pusuya düşürülmesini, onların şehîd olduklarını 

Medîne’de Ashâb-ı Kirâma bildirdiler. 

 

 

 

 

 

AMMAR BİN YASİR 
 

 Mekke'de Müslüman olduğunu ilk açıklayan, önce Resûlullah sonra da Ebû 

Bekir, Bilâl, Habbâb, Süheyb, Ammâr ve annesi Sümeyye hanımdır. 

Açıktan açığa söylemiş,fakir ve sahibsiz olduklarından en çok zulme 

uğramışlardandır. 

           **Ammar b. Yâsir’in “Ey Allah’ım! Senin Rızanı Kazanabilmek için Herşeyi 

Yapabilirim” Demesi. 

          - Ammar b. Yâsir, Fırat kıyısında bulunan Sıffin’e gitmek üzereyken şunları 

söyledi:  

            “Ey Allah’ım! Eğer seni razı edebileceğimi bilseydim kendimi şu dağdan aşağı 

hiç tereddütsüz atardım. Benden razı olabilmen için büyük bir ateş yakarak kendimi 

ona atıp yakmamı emretmiş olsaydın bunu da yapardım. Ey Allah’ım! Eğer kendimi bir 

suya atıp boğduğumda senin rızanı kazanacağımı bilseydim hiç vakit kaybetmeksizin 

bunu da seve seve yapardım. Ben Sıffin’de ancak senin rızanı ve hoşnutluğunu elde 

etmek için savaşacağım. Senin rızanı kazanmaya çalıştığım sürece de beni mahrum 

etmeyeceğini umuyorum.” 

         **Buyuruyor ki: "Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri 

ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?"
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"İnsanlar, imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle 

bırakılacaklarını mı sandılar?"
168

  

            Yâsir ailesi gün geçmezdi ki işkenceye tâbi tutulmasın. Müşrikler, Sümeyye 

Hatunu iki devenin arkasına bağlayarak yerlerde sürüklediler. Ebu Cehil ve avânesi, 

kamçı vurarak işkence ettiler. O gün anne ve babası ikisi birden şehadet şerbetini içti. 

Tenleri kızgın çölde kaldı. Ruhları ise Cennete uçtu. 

             İslâm'in ilk şehidleri olarak tarihe geçen Yâsir ailesi kıyamete kadar gelecek 

mü'minlere bu davranışlarıyla tükenmeyen bir şeref, bir asâlet bıraktılar.  

**Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri Hendek kazdıkları 

gün; Ammâr bin Yâsirin, mübârek eliyle arkasını sığadı. Buyurdu ki, (Seni ehl-i 

bâğîden bir cemâ’at katletse gerekdir!) Sonra Sıffîn günlerinde harb şiddetlendi. 

Ammâr bin Yâsir, Hazret-i Alînin yanında yemîn etdi ki, bu o gündür ki, Resûlullah 

“Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretleri bana o günde şehâdet va’d 

buyurmuşdur. Emîr-ül Mü’minîn Hazretleri hiç cevâb vermedi. Üçüncü def’a yine 

yemîn etdi. Hazret-i Alî “Radıyallahü Teâlâ Anh” buyurdu ki: Evet, bu gün o gündür. 

Hemen Ammâr “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretleri tekbîr aldı. Hoş yeller esmeğe 

başladı. Yüzünü Mu’âviyenin “Radıyallahü Teâlâ Anh” askerinden tarafına dönüp, 

muhârebe ile meşgûl oldu. Mu’âviyenin “Radıyallahü Anh” askerinden bazı bahâdırlar 

bunu düşürdü. Bu esnâda susuzluk galebe etdi. Su diledi. Süt ile karışmış bir kadeh su 

verdiler. Ammâr onu gördü. Allahü Ekber! dedi. Sonra ondan bir mikdâr içdi. Ve dedi 

ki: Risâlet Penâh “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Efendimiz Hazretleri bana haber 

vermişdir ki, (Seni ehl-i bâğîden bir kimse katletse gerekdir. Senin katlin Hazret-i 
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Cebrâîl ve Mikâîl Aleyhimesselâmın ortasında olur. Onun alâmeti o olur ki, o vakit su 

isteyesin. Sana su ile karışmış süt verirler.) Hattâ Hazret-i Resûlullah “Sallallahü Teâlâ 

Aleyhi ve Sellem” Abdüllah bin Amr bin Âsa buyurmuşdur ki, ey Abdüllah; Ammâr bin 

Yâsirin kâtiline Cehennem ateşi ile müjde veresin. O gün, Ammâr bin Yâsiri şehîd 

etdiler. İki bedbaht onun mübârek başını Mu’âviyenin “Radıyallahü Anh” önüne 

götürüp, çekişdiler. Biri dedi ki, ben katletdim. Öbürü dedi ki, ben katletdim. Mu’âviye 

“Radıyallahü Anh” dedi; her kim onu katletmiş ise, ona bir kese gümüş vereceğim. 

Bunun anlaşılması için Abdüllah bin Amr bin Âsa emretdi. Abdüllah birinden, nasıl 

katletdiğini sordu. O kişi dedi ki: Onun üzerine hamle etdim. Onu katl mahallinde 

gördüm. Abdüllah dedi, sen katletmemişsin. Diğerinden de sordu. Diğeri dedi ki: 

Birbirimize hamle etdik. Benim hamlem ona te’sîr edip, atından düşdü. Dizi üzerine 

gelip, dedi ki: (Cebrâîl ve Mikâîl “Aleyhimesselâm” ortasında bu işi yapan iflâh 

olmasın; pişmân olacakdır.) Bunu söyleyip, sağına ve soluna bakardı. Ondan sonra ben 

ileri varıp, başını kesdim. Abdüllah Hazretleri buyurdu: (Bu bir kese dirhemi [gümüşü] 

tut ve sana Cehennem ateşi müjde olsun!) O bedbaht dedi ki: Eğer ölürsek vay bize, 

eğer öldürürsek vay bize. Keseyi bırakdı [yere atdı]. (İnnâ lillah ve innâ ...) dedi. 

Mu’âviye “Radıyallahü Anh” dedi, Ey Abdüllah! Bunun gibi sözlerin mahalli midir? 

Abdüllah Hazretleri buyurdu ki, mescidi bina etdikleri günde herkes bir taş getirdi. 

Ammâr iki taş getirdi. Resûl-i ekrem ve Nebiyyi muhterem “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem” Hazretlerinden işitdim, buyurdular ki, (Ey Ammâr! Seni ehl-i bâgîden bir 

cemâ’at katl edeceklerdir.) Sonra buyurdular: (Ey Abdüllah! Ammârı katledeni 

Cehennem ateşi ile müjdele!) 

**Ammâr bin Yâsir, Mescid-i Nebevî'nin de yapımında bulundu. Mescid-i 

Nebevî'nin temeli atıldığında, duvar yapılmak üzere kerpiç kestirilmişti. Kuruyan 

kerpiçler, bulundukları yerden mescid arsasına Ashâb-ı Kirâmın sırtlarında 

taşınıyordu. Herkes birer birer taşırken, Hz. Ammâr büyük fedâkârlık gösterip;  

          - Biri kendim, biri Resûlullah için, diye iki kerpiç getiriyordu ve diliyle de;  

          - Biz Müslümanlar mescidler inşâ ederiz, diyordu.  

          Peygamber Efendimiz Ammâr'ın yanına geldi ve mübârek eliyle arkasını sığadı ve 

buyurdu ki: 

          - Ey Sümeyye'nin oğlu! Senin iki ecrin, sevâbın, başkalarının bir ecri var. Senin, 

dünyada en son azığın, rızkın da bir içim süttür. 

          Hz. Ebû Sa'îd Hudrî der ki:  

         - Biz kerpici birer birer taşırdık. Ammâr ise, ikişer ikişer taşırdı. Resûlullah 

Efendimiz, Ammâr'ı böyle üzeri toz toprak içinde görünce, onun üzerindeki tozları 

silkeleyerek:  

         - Vah Ammâr! Vah Ammâr! Onu bâğîler öldürecektir, diye haber verdi. 

         **Ammâr bin Yâsir, Bedir başta olmak üzere, Uhud, Hendek ve Tebük gazâsı 

dâhil, Resûlullah Efendimizin bütün gazâlarına katıldı. Her savaşta şecâat ve cesâretiyle 

tanındı. Resûlullahın yanından hiç ayrılmadı.  

         **Bedir günü, hâin Ebû Cehil'in koca kafası; iki mücâhîd tarafından kesildi. O 

zaman Sevgili Peygamberimiz, Hz. Ammâr'a buyurdu ki: 

         - Allah Teâlâ, anacığının katilini öldürdü. 

         Daha sonra Sıffîn muhârebesine katıldı. Savaş esnasında yanındakilere sordu: 

         - İçecek, bir şeyimiz var mı? 

         Kırmızı halkalı kap içinde, süt getirdiler. Bunu gören, Ammâr bin Yâsir dedi ki: 

         - Allah Resûlünü, tasdik ederim, doğrularım! Yıllarca önce bize, böyle bir kaptan 

içeceğim sütün, benim dünyadaki son rızkım olacağını buyurmuştu.  

         Sonra sütü, Besmeleyle son damlasına kadar içti. Allaha hamd etti. 

         Ammâr bu savaşta 94 yaşında şehîd oldu 

         O düşmanlarından çok yaşadı. 

           O tam bir iman abidesiydi.Rasulullah O’nun için.”O baştan ayağa kadar serapa 

imandır.”diyordu. 
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AMR BİN ÂS 
 

            **Amr ibni Âs,islamın siyaset dahisi ve komutan. 

Bir gün kendinde bir gurur hisseder.farklık görür imtihana tabi tutulur 

ve..mısırın fatihi oldu ve bir çok fetihlerde bulundu. 

Zâtüs-selâsil seriyyesinden sonra Amr İbni As (r.a.)kendi kendine: 

"Rasûlullah'ın yanında benim yerim daha üstün olmasa herhalde beni Ebû Bekir ve 

Ömer'in başına kumandan yapmazdı..." diye bir duyguya kapıldı. Bunu test etmek 

istedi. Rasûlullah (s.a.) Efendimizin huzuruna vardı ve: "Yâ Rasûlallah! Halkın, sana en 

sevgilisi kimdir?" diye sordu. Fahr-i Kâinat (s.a.) Efendimiz: "Âişe'dir" buyurdu. 

"Erkeklerden kimdir?" dedi. "Âişe'nin babası" buyurdu. "Ondan sonra kimdir?" dedi. 

"Ömer" buyurdu. Bir kaç kez soru ve cevap şeklinde karşılıklı konuşma devam etti. 

Nihayet kendi isminin en sonraya bırakılmasından korkarak sustu. 

**Necâşî'nin huzûruna vardığımızda, bizden önce Necâşî'nin yanına, Resûl-i 

Ekremin elçisi Amr bin Ümeyye girdi. Resûl-i Ekremin , Ümmü Habîbe binti Ebû 

Süfyân'ı kendisine nikâhlaması için gönderdiği bir mektubunu sundu.  

             Amr bin Ümeyye dışarı çıktıktan sonra Necâşî'nin yanına girdim. Necâşî bana 

dedi ki: 

            - Merhabâ! Hoş geldin ey dostum! Bana memleketinden bir şeyler hediye edecek 

misin? 

            - Ey Hükümdâr! Sana çok miktarda deri getirdim, diyerek hediyeleri önüne 

koydum. Deriler, Necâşî'nin çok hoşuna gitti. Bu durumdan faydalanarak dedim ki:  

           - Ey Hükümdâr! Huzûrundan çıkan birini gördüm. Onu teslim et, öldüreyim. O, 

bize düşman birisinin elçisidir ve eşrâfımızdan ba'zı kişileri öldürmüştür. 

           Necâşî, benim bu sözlerime çok kızdı. Eliyle burnuma öyle bir vurdu ki, burnum 

kırıldı sandım ve fışkıran kan üzerimi berbat etti. Zillet ve mahcûbiyet içinde kaldım. O 

an yer yarılsaydı, utancımdan yerin dibine girerdim. Daha sonra kendimi toplayarak;  

          - Ey Hükümdâr! Kızacağınızı bilseydim, böyle söylemezdim, dedim.  

          O zaman bana dedi ki: 

          - Ey Amr! Sen, Mûsâ ve Îsâ Aleyhimesselâma gelmiş olan Cebrâil'in kendisine 

gelen bir zâtın elçisini, öldürmek üzere sana vermemi mi istiyorsun? Eğer onu öldürmüş 

olsaydın, vallahi sizden kimseyi sağ bırakmazdım. Hiç Resûl-i Ekremin elçisi öldürülür 

mü? 

          O anda, Allahü Teâlâ kalbimi İslâmiyete açtı. Kendi kendime, "Arablar ve Arab 

olmayanlar bu gerçeği kabûl ettiği hâlde, sen hâlâ muhâlefet etmekte ve karşı 

koymaktasın. Yazıklar olsun sana" dedim. Sonra da Necâşî'ye sordum:  

          - Ey Hükümdâr! O gerçekten bir peygamber midir? O'nun peygamber olduğuna 

şehâdet ediyor musun?  

          - Ey Amr! Sana yazıklar olsun. Ben O'nun Allahü Teâlâ tarafından gönderilmiş 

bir resûl olduğuna şehâdet ediyorum. Sen sözümü dinle, hemen O'na tâbi ol! Zîrâ O, 

vallahi hak üzeredir ve Mûsâ Aleyhisselâmın, Fir'avna ve ordusuna galip geldiği gibi, 

kendisine karşı koyan herkese galip gelecektir.  

         - Öyleyse, benim O'na bî'atimi kabûl eder misin?  

         Bu sorum üzerine "Evet" deyince, elimi eline uzattım ve Kelime-i Şehâdet 

getirerek Müslüman oldum. 

           **Ne zaman ve nerede Müslüman oldun?  

          - Kısa bir zaman önce Necâşî'nin huzûrunda Müslüman oldum. Necâşî de 

Müslüman oldu. 
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 **” Amr b. As müslüman olmadan önce özel temsilci olarak Müseylemetu’l-

Kezzab’a gönderildiğinde, Müseyleme Amr’a: “Şu an Mekke’de arkadaşınıza ne 

indirildi?” diye sordu. Amr, “Öz ve yüksek ifade gücüne sahip bir sure indirildi.” dedi. 

Müseyleme O’nun ne olduğunu sorunca, Amr, Asr Suresi’ni okudu. Müseyleme belli bir 

müddet düşündükten sonra başını kaldırdı ve “Bana da o surenin bir benzeri indirildi.” 

dedi. Amr ne olduğunu soruncu “Ya veber ya veber. İnnema ente üzunâni ve 

sader…/Ey deve! Ey deve! Şüphesiz ki sen iki kulak ve bir göğüsten ibaretsin…” 

şeklinde bir şeyler söyledi. Ardından da Amr’a sözlerini nasıl bulduğunu sordu. Amr: 

“Allah’a yemin olsun ki benim bildiğimi sen de biliyorsun; muhakkak ki sen yalan 

konuşuyorsun.” dedi. (İbn Kesir, Tefsir, I, 62)”
169

 

 

 

ÂSIM  BİN   SABİT 

 
          Müşrikler Âsım bin Sabitin kafatasını koparıp,şarap içmeye yemin ederler. 

          Bedir harbinde meleklerin de yardımıyla Allahü Teâlâ zafer ihsân eyledi. Âsım 

bin Sâbit bu gazâda Kureyş'in ileri gelenlerinden Ukbe bin Muayt'i öldürdü. Bu Ukbe 

Mekke'de Peygamberimizi boğmaya kalkmış ve hayatına son vermek için çalışmış azılı 

müşriklerden idi. 

         Uhud savaşında yakınları ölenler bir pilan yaptılar.bize öğretmen lazım diyerek 

çağırdıkları sahabeleri öldürdüler. On sahâbîden yedisi şehîd oldu, üçü esir edildi. 

        Onlardan epey öldürdüler ancak bir duası vardı; 

        Allahım! Ben bugüne kadar senin dînini koruyup hıfzettim, sakladım. Senden bu 

günün sonunda, benim etimi, vücudumu koruyup, hıfzetmeni niyâz ediyorum.  

       Çünkü Uhud'da öldürdüğü iki kardeş olan Hâris ve Müsâfi' bin Talhâ'nın anneleri 

Hz. Âsım'ın kafatasından şarap içmeye yemîn etmiş ve kafasını getirene yüz deve 

vermeyi vaad etmişti. Müşrikler bunu biliyorlardı. 

       Lıhyanoğulları Sülâfe binti Sa'd'a satmak için Âsım bin Sâbit'in başını kesmek 

istediler. Fakat Allahü Teâlâ, Hz. Âsım bin Sâbit'in duâsını kabûl buyurdu ve mübârek 

cesedine müşrikler el süremediler.  

       Allahü Teâlâ bir arı sürüsü gönderdi. Bulut gibi Âsım bin Sâbit'in üzerinde 

durdular. Hiç bir müşrik yanına yaklaşamadı.  

       - Bırakın akşam olunca arılar onun üzerinden dağılır, biz de başını alırız, dediler.  

       Akşam olunca Allahü Teâlâ hiç bulut yok iken bir yağmur gönderdi. Görülmemiş 

bir yağmur yağdı. Sel geldi ve Âsım bin Sâbit'in cesedini alıp götürdü. Cesedin nerede 

olduğu bilinemedi. Ne kadar aradılarsa da bulunamadı. Bunun için müşrikler Âsım bin 

Sâbit'in hiçbir yerini kesmeye muvaffak olamadılar. 

         O cengaverce savaşmıştı.Okunu,sonra mızrağını ve kılıcını kullanmış ve iki 

ayağından yaralanmıştı. Allahın onu muhafazası ile değil başını koparmak,ona 

yanaşamadılar bile… 

 

 

 

BİLAL-İ   HABEŞİ 
 

           Rasulullahın ilk müezzini..Hz.Ebubekirin azadlısı..İslamda en büyük eziyet 

çekenlerden..kızgın çöllerde göğsünün üzerine taşlar konarak imanından vaz geçmesi 

isteniyor,o ise her vesile ile –Ehad Ehad-diyor,Allahın birliğini ilan ediyordu. 

             Varaka bin Nevfel,Ehad Ehad diyen Bilale eziyet edenlere şöyle diyordu:”Evet 

Bilal,Ehadun Ehad Allahtır.”diyor ve Ümeyye bin Halefe dönerek,”Andolsun siz Bilali 

öldürürseniz,ben onun kabrini ziyaretgâh yapacağım.dedi. 



 136 

             Şehid edilen Yasir ailesi,göğsüne taş konulup sıcak kumda eziyet edilen 

Bilal,ateşte yakılan Habbab bin Eret,açıktan iman ettiğini söyleyen Ebu Zeri Ğıfariye 

yapılan öldüresiye dövmeler,Hep Allah dedikleri içindi… 

              Hz. Peygamber (s.a.s.)'in irtihâlinden sonra Suriye'ye giden Bilâl, 

"Havlan" kasabasına yerleşti. O burada huzur içinde yaşıyordu. Hz. Bilâl, Suriye'de bir 

müddet kaldıktan sonra bir gece rüyasında Hz. Peygamber (s.a.s.)'i gördü. Resulullah 

ona, şöyle demişti: "Beni ziyaret etmeyecek misin?" Hz. Bilâl, uyanır uyanmaz, 

hazırlığını tamamlayıp Medine yolunu tuttu. Medine'ye gece ulaştı. Oraya varınca 

Ravza-i Mutahhara'ya yüzünü sürerek, burada Resul-u Ekrem'le birlikte geçirdigi 

günlerin hatırasını düşünerek ağladı. Bu sırada Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin Bilâl'i 

görmüş, fecir vaktinde ondan ezan okumasını rica etmişlerdi. Bilâl, (r.a.) onların 

arzusunu yerine getirerek, Peygamber Mescid'inde ezan okumuştu. Bilâl'in sesini duyan 

Medineliler, İsrafil suruyla uyandırılmış gibi yerlerinden fırlamış ve ezanı dinlemeye 

başlamışlardı. Birinci şehadetten sonra Resulullah'ın risâletini ikrar eden şehadet tekrar 

okunurken, Hz. Peygamber'in kabrinden kalktığını tasavvur ederek evlerinden dışarı 

fırlamışlardı. Bu sabah, bütün Medine'ye, risalet devrini bütün canlılığı ile yaşatan, 

herkesin hislerini coşturan, bütün müslümanların Resul-u Ekrem'e karşı duydukları 

sevgiyi canlandıran Bilâl'in sesi idi. 

              **Peygamber (S) Bilâl'e hitaben:              

              Ben cennette önümde senin ayakkabılarının hışırtısını. işittim" buyurmuştur. 

              -.......Câbir ibn Abdullah (R) haber verip şöyle demiştir: Ömer: Ebû Bekir bizim 

seyyidimizdir. O bizim seyyidimizi de hürriyete kavuşturdu, der idi ve bununla da 

Bilâl'i kasdederdi . 

              -.......Kays ibn Hâzın’dan: (Bilâl, Peygamber'in ölümünden sonra Medine'den 

çıkıp gitmek istedi. Fakat Ebû Bekr ona müsâade etmedi de, Mescid'de müezzinlik 

yapmasını istedi. Bilâl de: Ben Rasûlullah'sız Medine'yi istemem, Rasûlullah'ın 

makamını O'ndan boşalmış hâlde görmeye dayanamam, dedikten sonra) Bilâl, Ebû 

Bekr'e hitaben: 

           — Eğer sen beni vaktiyle ancak nefsin için satın aldıysan, beni yanında tut, bir 

tarafa bırakma. Eğer beni ancak Allah için satın alıp hürriyete kavuşturdun ise, beni 

Allah'ın ameliyle bırak, dedi...  

           Bunun üzerine Ebû Bekir, Bilâl'e: Ey Bilâl, hem Allah hakkı için, hem benim için 

Medine'de kal, dedi. Bilâl de Ebû Bekr zamanında Medine'de kaldı. Ebû Bekr'in ölümü 

üzerine Ömer'den izin alarak Şâm taraflarına gitmiştir. 

 “Hem -nakl-i sahih ile- Feth-i Mekke vaktinde, Hazret-i Bilâl-i Habeşî, Kâ'be 

damına çıkıp ezan okumuş. Rüesa-yı Kureyş'ten Ebî Süfyan, Attab İbn-i Esid ve Hâris 

İbn-i Hişam oturup konuştular. Attab dedi: "Pederim Esid bahtiyar idi ki, bugünü 

görmedi." Haris dedi ki: "Muhammed, bu siyah kargadan başka adam bulmadı mı ki 

müezzin yapsın?" Hazret-i Bilâl-i Habeşî'yi tezyif etti. Ebî Süfyan dedi: "Ben korkarım, 

birşey demeyeceğim; kimse olmasa da şu Batha'nın taşları, ona haber verecek, o 

bilecek." Hakikaten bir parça sonra Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onlara rast 

geldi, harfiyen konuştuklarını söyledi. O vakit Attab ile Haris şehadet getirdiler, 

müslüman oldular.”
170

 

 

 

 

 

 

CABİR İBNİ ABDULLAH 
 

                Câbir'in babası, ikinci Akabe bey'aitinde müslüman olmuş ve Haramoğulları 

nakipliğine tayin edilmişti. Kâfirler Uhud gazasında onu, burnunu ve kulaklarını 

keserek işkence ettikten sonra şehit ettiler. Dokuz kızı vardı, bunlara Câbir baktı. Hz. 
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Câbir babasının şehadetini şöyle anlatır: "Babam Uhud'da şehit oldu. Kız kardeşlerim 

bana bir deve vererek git babamızın cenazesini bu deveye yükle getir ve onu 

Selemeoğulları kabristanına göm dediler. Deveyi alarak gittim. Yanımda birkaç adam 

da vardı. Resûl-i Ekrem babamı cihat meydanından taşıyarak aile kabristanına 

götürmek istediğimi haber aldılar. O, Uhud'da oturuyordu. Beni huzurlarına çağırarak 

dedi ki: Nefsimi elinde tutan Cenâb-ı Allah'a yemin ederim ki; Abdullah arkadaşları ile 

birlikte gömülecektir. Resûl-i Ekrem'in bu sözü üzerine ben de babamı taşımaktan 

vazgeçtim ve onu Uhud şehitleri ile birlikte gömdüm." (Buhârî, II, 584). Resûlullah 

Câbir'e, "Sana bir müjde vereyim mi? Allah babanı diriltti. Ve kendisine perdesiz 

doğrudan doğruya hitap etti. Halbuki şimdiye kadar hiçbir kimseye böyle hicabsız 

söylediği olmamıştır" buyurdu. 

           -"Bir kere yanımızdan bir cenaze geçmişti de Resûlullah (s.a.s.) cenaze geçtiği için 

kıyam etmişti. Biz de ayağa kalktık. Ve, Ya Rasûlallah, bu bir Yahudi cenazesidir dedik. 

Rasûlullah, Bir cenaze gördüğünüzde (müslim olsun, kâfir olsun) kıyam ediniz. Çünkü 

ölüm, korkunç bir şeydir buyurdu. 

          -"Rasûlullah'ın mescidinde bir hurma kütüğü vardı. Hz. Peygamber, hutbe 

esnasında ona dayanırdı. Kendisi için minber yapıldığında bu kütükten gebe develerin 

iniltisine benzer sesler çıktığını işittik. Hz. Peygamber minberden inip de elini üzerine 

koyunca sustu." O sırada kütük susturulan çocuk gibi hafif hafif inliyordu. 

Susturduktan sonra "O, yanında edildiğini işittiği zikrullah için ağladıydı" 

buyurdular." 

          -Bir defa biz Rasûl-i Ekrem (s.a.s) ile birlikte Cuma namazı kılarken Şam 

tarafından yiyecek yüklü bir kervan geldi. Cemaat birer birer kâfileye doğru yönelip 

oniki kişi kalıncaya kadar hep dağıldılar. O zaman şu ayet nazil oldu: "Onlar bir ticaret 

yahut bir eğlence buldular mı hemen oraya koşup dağılıyor ve seni ayakta hutbe irad 

ederken bırakıp savuşuyorlar. Onlara de ki, namaz ve niyazları mukabili olarak Allah 

katında saklı duran sevap, eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır. Allah rızık 

verenlerin en hayırlısıdır. " 

         -"İnsanlar Allah'ın dinine fevc fevc girdiler, ondan fevc fevc çıkacaklar. " 

         **Câbir bin Abdullah şöyle anlatır:  

          "Babam şehîd olunca Resûlullah Efendimiz bana sordu: 

          - Ey Câbir! Sana müjde vereyim mi? 

          - Evet yâ Resûlallah. 

          - Baban Uhud'da şehîd olunca, Allahü Teâlâ onu diriltti ve, "Ey Abdullah! Sana 

ne yapmamı arzû edersin" diye sordu. O da, "Yâ Rabbî! Ben sana hakkıyla kulluk 

edemedim. Beni dünyaya döndürmeni ve yine senin yolunda çarpışarak tekrar şehîd 

olmayı arzû ederim" dedi. Allahü Teâlâ da, "Ben, şehîdler geri dönmiyecekler diye 

hükmettim" buyurdu. "Öyle ise yâ Rabbî, geride kalanlara bunu ulaştır" dedi. 

Bunun üzerine Âl-i İmrân sûresi 169 - 171. âyetleri nâzil oldu." 

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, 

Rab'leri katında rızıklanmaktadırlar. 

Allah'ın lütfundan verdiği nimetle sevinçlidirler. Arkalarından kendilerine 

ulaşamayan kimselere de hiç bir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek 

isterler. 

Onlar, Allah'ın nimetini, keremini ve Allah'ın, müminlerin ecrini zayi 

etmeyeceğini müjdelerler.”
171

  

                Uhud şehîdlerinin kabri 46 yıl sonra su çıkarmak sebebiyle açılmak 

durumunda kalmıştı. Câbir bin Abdullah, babasının kabri açıldığında, babasını uyur 

gibi bulduğunu, az veya çok hiç bir değişikliğe uğramadığını, yüzünün siyah beyaz 

çizgili bir kefenle, ayaklarının da üzerlik otuyla örtülü bulunduğunu, aradan 46 yıl 

geçtiği hâlde, her ikisinin de, hiç değişmemiş olduğunu gördüğünü söyler. 

**Hendek gazâsında, Resûl-i Ekrem Efendimizin mâiyetinde bulunan Câbir bin 

Abdullah, o günleri şöyle anlatır: 
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           "Hendek muhârebesinde Resûl-i Ekrem ile Eshâbı üç gün ağızlarına bir lokma 

koymamışlardı. Bu sırada Resûl-i Ekreme dikkat ettim. Mübârek karınlarına taş 

bağlamışlardı. Hendek kazmakla meşgûl olan Eshâb, bir taş parçasını kıramadıklarını 

Peygamber Efendimize haber verdiler. 

           Peygamber Efendimiz onlara, "Siz bu kaya parçasının üstüne biraz su serpiniz" 

buyurmuştu. Sonra külünkü almış ve kayaya üç defa vurmuşlar, her vuruşlarında 

kuvvetli bir ateş çıkmış, Yemen, İstanbul, Fâris illeri görünmüştü. Bunun hikmeti 

sorulduğu zaman Peygamberimiz, "Buraların Müslümanlar tarafından fethedileceğinin 

işâretidir" buyurmuştur. 

**Cabir Şöyle anlatır: 

            “Resûl-i Ekrem Mekke’de on sene kalarak, herkesin toplandığı Ukaz ve Mecenne 

gibi panayırlarda ve Minâ dağına çıkarak halka hitâben, (Rabbimin, risâletini tebliğ 

için bana kim yardım ederse, Cenneti kazanır) derdi. Fakat, Ebû Cehil, Ebû Leheb gibi 

kâfirler, “Bizi bunun için mi çağırdın, sakın inanmayın!” diyerek insanları aldatırlardı. 

**Câbir bin Abdullah bir koyun pişirdi. Resûlullah Efendimiz Eshâb-ı Kirâm ile 

beraber yediler.Resûlullah Efendimiz buyurdu ki:  

            - Kemiklerini kırmayınız. 

            Resûlullah Efendimiz, kemikleri toplayıp, mübârek ellerini üstüne koyup duâ 

etti. Allahü Teâlânın izniyle koyun dirildi ve kuyruğunu sallıyarak gitti. 

“Başta Buharî ve Müslim, kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki: Hazret-i Câbir'in 

pederi vefat eder; borcu çok, ziyade medyun. Borç sahibleri de Yahudiler. Câbir, 

pederinin asıl malını guremaya verdi, kabul etmediler. Halbuki bağındaki meyveleri, 

kaç senede deynine kâfi gelmeyecek. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti: 

"Bağın meyvelerini koparınız, harman ediniz!" Öyle yaptılar. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm harman içinde gezdi, dua etti. Sonra Câbir harmandan 

pederinin bütün guremasının borçlarını verdikten sonra, yine bir senede bağdan gelen 

mahsulât kadar harmanda kaldı. Bir rivayette, bütün guremaya verdiği kadar kaldı. O 

hâdiseden borç sahibleri olan Yahudiler, çok taaccüb edip hayrette kaldılar. 

 İşte şu mu'cize-i bahire-i bereket, yalnız Hazret-i Câbir gibi birkaç râvilerin 

haberi değil, belki manevî tevatür hükmünde, o hâdise ile münasebetdar, hadd-i tevatür 

derecesinde çok adamları temsil ederek rivayet etmişler.”
172

 

 “Hazret-i Câbir İbn-i Abdullah-il Ensarî beyan ediyor: Biz bin beşyüz kişi, 

Gazve-i Hudeybiye'de susadık. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kırba denilen 

deriden bir kap sudan abdest aldı, sonra elini içine soktu. Gördüm ki, parmaklarından 

çeşme gibi su akıyor. Bin beşyüz kişi içip, kaplarını o kırbadan doldurdular. Sâlim İbn-i 

Ebi-l Ca'd, Câbir'den sormuş: "Kaç kişi idiniz?" Câbir demiş ki: "Yüzbin kişi de 

olsaydı, yine kâfi gelirdi. Fakat biz, onbeş yüz (yani bin beşyüz) idik."
173

 

 

 

 

CAFER BİN EBİ TALİB 
 

                  Hz.Cafer,Ebul Mesakin idi 

                  **Rasûl-i Ekrem (s.a.) Efendimizin dâr-i bekâ'ya irtihallerinden sonra 

sahabenin çoğu hasretine dayanamayarak uzak bölgelerde cihada katılmış ve islâm'ı 

yaymak için etrafa dağılmışlardı. Büreyde (r.a.) da Hz. Ömer (r.a.) zamanında Basra'ya 

yerleşti. Hz. Osman (r.a.) zamanında Horasan tarafına gönderilen orduya iştirak etti. 

Orada islâm'ı yaymak için çalıştı. İnsanları tek tek Allah'a çağırdı. Onlara islâm'ı ve 

Kur'an'ı öğretti. Ömrünü bu şekilde dini tebliğ ile geçirdi. Bu bölgede en son vefat eden 

sahâbî oldu. 

               **Mute gazvesinde..3 bine karşı 200 bin kişi. 

             Zeyd/Cafer/İbni Revaha;bunlar seyfun min suyufillah yani Allah’ın 

kılınçlarından bir kılınç idiler. 
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Zeyd b. Hârise şehit düşünce, Câ'fer b. Ebi Talib sancağı aldı. Zırhını giyerek 

atına bindi. Düşmanın ortalarına kadar ilerledi. Kurtulamayacağını anlayınca, önce 

attan inerek, atını düşmanın yararlanamaması için saf dışı etti. O düşmanla çarpışırken, 

"Cennet de, ona yaklaşmak da ne güzeldir. Onun şerbetleri tatlı ve soğuktur" diye 

mırıldanıyordu. Bu sırada düşman tarafından vurulup, bir eli kesildi. Sancağı diğer 

eline aldı. O da vurulup kesilince, sancağı koltuğunun altına kıstırdı. Aldığı yaralarla 

yere düştü ve şehit oldu."
174

 

           Abdullah b. Ömer der ki: "Câ'fer b. Ebi Tâlib'i şehitler arasında aradık. 

Bedeninde doksandan fazla mızrak, ok ve kılıç yarası bulduk."
175

 

           Hz. Cafer'in iki kolunun da kesilmesi üzerine, şehadetinden sonra Rasûlullah ona 

Cennet'te iki kanat takıldığını haber vererek şöyle buyurmuştur: "Câfer'i, Cennet'te 

meleklerle birlikte uçarken gördüm."
176

 

           Bundan sonra, kuş gibi kanatlanıp Cennet'te uçtuğu hadisle sabit olan Câ'fer'e 

"çok uçan Câfer" anlamında "Câfer-i Tayyâr" lâkabı verilmiştir. 

           **Birgün Ebû Tâlib, oğlu Ca'fer ile şehrin dışında yürürken Peygamber 

Efendimizi gördü. Hz. Ali ile beraber namaz kılıyorlardı. Ebû Tâlib, oğlu Ca'fer'e:  

           - Git, sen de kardeşinin yanına dur, namaza başla, dedi.  

           Ca'fer gidip, Hz. Ali'nin yanında namaza durdu. Namazdan sonra, Peygamber 

Efendimiz, Ona duâ ederek buyurdu ki: 

          - Hak Teâlâ, sana iki kanat versin. Cennette onlar ile uçarsın. 

          Allahü Teâlâ bu duâyı kabûl etti. Hz. Ca'fer, Mûte gazâsında, şehîd olmakla 

şereflendi. Allahü Teâlâ, ona iki kanat verdi. Firdevs Cennetinde uçmaktadır. Bunun 

için Ca'fer-i Tayyâr diye meşhûrdur. 

          **Peygamberimiz Cafer-i Tayyar başkanlığında habeşistana göçe izni verdi. 

          **Ca'fer-i Tayyâr'ın hanımı Hz. Esmâ binti Umeys anlatıyor:  

          "O gün ekmek yapacağım hamuru yoğurduktan sonra, çocuklarımı yıkadım, 

temizledim, güzel kokular sürdüm. Resûlullah teşrif etti. Buyurdu ki:  

          - Ey Esmâ! Ca'fer'in çocukları nerede? Onları bana getir!  

          Çocukları getirdim. Onları sevdi, okşadı ve mübârek gözlerinden yaş aktı. Bunun 

üzerine kendilerine sordum:  

          - Ey Allahın Resûlü! Niçin ağlıyorsunuz? Yoksa Ca'fer ve arkadaşlarından size bir 

haber mi geldi?  

          Peygamber Efendimiz buyurdu ki:  

            - Evet, onlar bugün şehîd oldular. 

            Bunu duyunca ağlamaya başladım. Peygamberimiz, ağzımdan uygun olmayan 

bir söz çıkmamasını tenbih edip, evlerine gittiler."  

            Bundan sonra Peygamber Efendimiz, kerîmesi Hz. Fâtıma'nın yanına vardı. O 

da ağlıyordu.  

             Peygamberimiz Hz. Ca'fer'in âilesi için yemek yapılmasını emretti. Üç gün ev 

halkına yemek yedirildi ve bu sünnet oldu. 

             **Peygamber Efendimizin üzüntüsü devam ederken, Cebrâil Aleyhisselâmın 

gelerek, Hz. Ca'fer'in kesilen iki eli yerine Allahü Teâlâ tarafından yâkuttan iki kanat 

ihsân olunduğunu, o kanatlarla Cennette uçmakta olduğunu haber vermesi üzerine 

Peygamber Efendimiz, Hz. Ca'fer'in ailesine;  

            - Ey iki kanatlı mesûd kimsenin çocukları, diyerek bu durumu müjdelemişti.  

Bunun için, Hz. Ca'fer, Tayyâr=Uçan ismiyle tanınmıştır. 

            *O aynı zamanda Yoksulların Babası manasına Ebul Mesakin diye namlanmıştı. 

              Ebu Hureyre anlatıyor:”Ben çoğu zaman aç kalır,evinde karnımı doyuracağımı 

ümid ettiğim ashabdan Kur’an-ı Kerim âyetleri sorardım.Halbuki sorduğum âyeti,ben 

onlardan da iyi bilirdim,ama maksadım bu sebeble evlerine gitmek,hiç olmazsa karnımı 

doyurmaktı.Cafer’e sorduğum zaman,O hemen cevap vermez,beni evine 

götürür,Esma’nın hazırladığı yemeklerden yedirir,sonra sorduğum âyetleri 

konuşurduk. 
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             Efendimiz onun için;”Cafer,benim yaratılışıma ve halime çok benziyor.” 

buyurdulardı. 

             O ve eşi Rasulullahında buyurduğu gibi:”Ya Esma,sizin için iki hicret sevabı 

vardır.Biri,Habeşistan’a,diğeri de oradan Medine’ye hicret sevabı…”
177

 

              Hz.Cafer bir gün bir ırmağın kenarında gezinirken,ırmağa düşen adamın biri,-

Cafer,Cafer!diye bağırır. 

               Ancak Cafer dedikçe daha da batar.Ve nihayet kurtulur.Nasıl kurtulduğunu 

soran Cafer’e; 

               -Cafer dedim battım.Allah dedim kurtuldum. 

               Hz.Cafer cevabında;-Bu hali muhafaza et,gerçek istiane işte budur!.. 

 

CEBBAR BİN SÜLMA 
 

Cebbâr bin Sülmâ anlatır: 

(Müslümanlardan, beni İslâm dînîne da’vet eden birine, arkasından mızrağımı 

sapladım. Mızrağımın demirinin onun göğsünden çıktığını gördüm. Bu esnada 

kendisinin, “Vallahi kazandım” dediğini işittim. 

Kendi kendime,”Adamı öldürdüğüm hâlde, kazandığı ne acaba” dedim. 

Mızrağımı çıkarıp Dahhâk bin Süfyân’a gittim. Âmir’in sözünü naklettim. Dahhâk, 

“Onun maksadı, Cenneti kazandım demektir” dedi ve Müslüman olmamı tavsiye etti. 

Ben de Müslüman oldum. Müslüman olmama Âmir’den işittiğim söz ve kendisinin göğe 

yükseltilmesi oldu.) 

Âyetlerde sık sık;-Âkibet müttakilerindir.-Böylece bu sahabi gerçekten de 

kazanmıştı.Sadece kazanmakla kalmamış ve de kazandırmıştı. 

 

 

CERİR İBNİ ABDULLAH 
 

 Cerir İbni Abdullah el-Becelî Radıyallahu Anh yüzünde melek nişânesi bulunan, 

yakışıklı bir yiğit... Cahiliye devrinde "Yemen'in Kâbe'si" diye bilinen Zülhalesa 

tapınağını yıkan bir kahraman... Yemen aşîretlerinden Becîle kabilesinin reisi...  

Cerir (r.a) müslüman olduktan sonra Resûl-i Ekrem (s.a)'in kendisini her 

gördüğünde gülümsediğini söyler. O, Efendimizle çok az bir zaman beraber olmasına 

rağmen, tebessümlerine ve iltifatlarına sık sık mazhar oldu. Birgün iki Cihan Güneşi 

efendimiz mescidde ashabıyla oturuyordu. Cerir İbni Abdullah (r.a) içeri girdi. Ona yer 

açılmadığını gören Efendimiz Cerir'e ridâsını çıkarıp attı ve: "Ey Ebû Amr, al onu, 

üzerine otur!" buyurdu. Cerir alıp oturdu ve: "Ey Allah'ın Resûlü! senin bana ikram 

ettiğin gibi Allah da sana ikram buyursun." diyerek teşekkür etti. Bunun üzerine 

Rasûlullah (s.a.) Efendimiz çevresindekilere dönerek: "Size bir topluluğun kerem ve 

şeref sahibi büyüğü geldiği zaman, ona ikramda bulunun ve saygı gösterin." buyurdu. 

           O zat bir yandan âdabı öğretirken,bir yandan da her zaman olduğu gibi gönülleri 

fethediyordu. 

 

 

 

 

 

 

DIHYE-İ  KELBİ 
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          Dıhye-i Kelbi,sahabenin simaca en güzellerindendi.Cebrail onun suretinde gelir ve 

Hz.Hasanla Hüseyine hediyeler getirirdi. 

          Yine bir gün,Dıhye suretinde Cebrail geldiğinde Hasanla Hüseyin hediye 

vermeyince onun  cebini ararlar.Rasulullah ise o çocukların bu hareketinin terbiye dışı 

bir hareketten kaynaklanmadığını söyleyerek izah eder. 

          Dıhye-i Kelbi ticaretle uğraşıp,zengin olduğundan hediye getirdiğini söyler.Sen 

gelip hediye vermeyince onlar hediye beklediler. 

          Bunu işiten Cebrail üzülür ve”Dıhye bunların yanına hediyesiz gelmiyordu,ben 

nasıl gelirim?” diyerek,elini uzatıp,cennetten bir salkım üzüm koparıp Hz.Hasana 

verir.Bir daha elini uzatıp bir nar koparıp onu da Hüseyine verir. 

          Hediyeyi alıp uzaklaşır ve oynamaya devam ederler. 

         Bu sırada mescidin kapısına ak sakallı,bastonlu,toz toprak içinde bir beli 

bükülmüş bir ihtiyar belirerek;kaç gündür aç olduğunu söyleyip,onlardan kendilerine 

ellerindekini vermelerini ister. 

         Onlar meyveyi yiyecekken,bu ihtiyara vermek isterler. Bunu gören Cebrail;-

Durun,vermeyin o mel’una!O şeytandır.Cennet nimetleri ona haramdır.”buyurarak 

şeytanı kovar. 

 

 

 

DIRAR İBNİ EZVER 
 

  Bine yakın devesi olup zengin olan Dırar ibni Ezver tüm eğlenceleri bırakarak 

tam bir İslam fedaisi ve kahraman idi.Vücudu kılınç yaralarıyla doluydu. 

O, Kadisiye, Hire, Yermük, Şam ve Halep'in fethinde bulundu. Yemame'de 

büyük kahramanlıklar gösterdi. Şam civarında devam eden muharebelerde 100 kişilik 

keşif kolunda düşman kuvvetlerine yakalanarak esir düştü. Fakat arkadaşlarının 

şiddetli hücumlarıyla kısa müddette kurtuldu. İkinci defa esir düştü. Bu sefer başından 

çok acıklı sahneler geçdi. Türlü işkencelere maruz kaldı. Kılıç darbeleri arasında kan 

revan içinde baygın olarak yere yıkıldı ama davasından zerre miktar taviz vermedi. 

Onun esaret altında çektiği işkence tüyler ürpertir. Gösterdiği yiğitlik de goğüs 

kabartır. O Hirakl'in karşısında eğilmedi. Daha gür imanla islam'ı savundu. Bu 

karşılıklı konuşma şöyle gerçekleşti: 

İmparator Hirakl üst üste alınan hezimetlerden dolayı çok üzgündü. Dırar ve 

arkadaşlarının esir alındığını işitince çok sevindi. Derhal getirilmesini emretti. Karşısına 

çıkarılınca: Arabların fırka kumandanı Dırar sen misin?" dedi. Dırar (r.a.) da: Evet! 

Peygamber yolunda sizinle harbeden Dırar benim!" dedi. Hirakl: Kendini askerlerinin 

yanında mı sanıyorsun da öyle sert konuşuyorsun." dedi. Dırar: Her nerede olsam din 

düşmanlarına karşı göğsümü gere gere cevab vermekten çekinmem. Sen beni korkar mı 

zannediyorsun?" dedi. Hirakl: Kime güveniyorsun? Burasının askerlerimin merkezi 

olduğunu unutuyor musun?" dedi. Dırar: İslamiyet, güneş gibi adaletiyle her tarafı 

kaplamağa başladı. Hala sen kendine teselli vermek istiyorsun!" diye cevap verdi. 

Hirakl: Bilmiş ol ki, şu anda vucudunu paramparça yapmak benim için zor değil!" dedi. 

Dırar (r.a.) da: Huzuru Muhammed'i de bulunmuş bir müslüman yetmiş tane Hirakl 

olsa hiçe sayar, tehdidine aldırmaz. Senin son yapacağın öldürmek değil mi? Gideceğim 

yer huzur-u Rasulullah'tır. İslam için terk-i hayat etmek bize her şeyden lezzetlidir." 

diye karşılık verdi. 

Dırar (r.a.)'ın yiğitce verdiği bu cevaplar Hirakl'in umerasını gazablandırdı. Her 

birisi ellerini kılıçlarına götürdü ve bir ağızdan Hirakl'e: Bu arabı niçin böyle 

konuşturuyorsunuz? Hayatının luzumu var mı?" dediler. Hirakl de: İcabına bakınız 

diye emretti. Bir anda otuz-kırk kılıç birden Dırar (r.a.)'ın vucuduna inmeğe başladı. 

Ağır şekilde yaralanarak kan revan içinde kaldı. Kininden kibrinden küplere binen 

Hirakl: Sağ bırakmayınız! diye bağırıyordu. Bu dehşetli hal karşısında daha önce 
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islam'ı kabul eden ancak gizli tutan General Mika ne yapacağını şaşırdı. Gönlu kan 

ağlıyordu. Din karındaşının helak olmasına engel olamıyordu. Ne çare ki sahiblense 

kendini de telef edeceklerdi. Bir tedbir olarak Hirakl'e: Ey Melik! Bunu burada telef 

etmek ne faide verecek. Onu tedavi edelim ve herkese ibret olsun diye halkın gözü 

önünde asalım." dedi. Bu teklif Hirakl'in hoşuna gitti ve: Öyleyse buradan kaldır. Evine 

götür. İyileşince asalım" dedi. 

Bu müsaadeden pek sevinen General Mika, Dırar'ı evine götürdü. Orada 

gözlerini açan Dırar Mika'ya: Eğer müslümansan bana yardımını esirgeme. Hristiyan 

isen insani vazifeni yap." dedi. General Mika: Korkma ya Dırar! Muhammed'in aşkına 

sana her türlü yardımı yaparım. Yeter ki, sen iyileş. Askerinle birlikte firar bile ederiz" 

dedi. 

Mika'nın bu hayat bahşeden sözlerinden pek memnun olan Dırar bir kaç hafta 

sonra sağlığına kavuştu. Kızkardeşi Havle binti Ezver'e bir mektup yazdı ve Mika 

vasıtasıyla gönderdi. Bu sırada Antakya müslümanlar tarafından muhasara altına 

alındı. Allah Teala herşeye kadirdi. General Mika bir fırsatını buldu ve Dırar İbni 

Ezver ile arkadaşlarını islam ordusu tarafına kaçırdı. Bu kahraman yiğit yeniden zırhını 

giydi ve rumlara karşı: Ey ehl-i Salib!.. Evvelce esir tuttuğunuz Dırar benim. Hamran'ı 

Batros'u öldüren benim" diye meydana atıldı. Karşısına çıkan Istafanı şaşırtıp bir 

kılıçda yere serdi. Oradan Halid İbni Velid (r.a.)'in üzerine yürüyen Vardan'a hucum 

etti. Onu da yere serdi. Vardan öldürülünce rumlar Şam'a doğru kaçışmaya başladı. 

Dırar İbni Ezver (r.a.) hiç bir zaman hayatını tehlikeye atmaktan çekinmedi. Daima din 

uğruna feday-ı can etti. Bu savaşta onunla birlikte üç bin müslüman şehid oldu. Kabri 

Ürdün'de Dırar köyünde bir mescidin içinde bulunmaktadır. Cenab-ı Hak'tan 

şefaatlerini niyaz ederiz. Amin. 

 

 

EBU      CEHİL 

 
             Küfrün elebaşlarından ve en azılılarındandı. 

            Ancak kaderin ne büyük bir tecellisidir ki,onun sulbünden hidayet erleri, 

yeryüzünün yürüyen yıldızları,Kâbenin nümulerini ondan çıkartıyordu.Diriden ölü 

çıkarttığı gibi,ölüden de diri çıkarıyordu. 

            Nitekim; Bu ibretli tablo Hişâm’ın beş oğlu arasında da çok açık bir şekilde 

müşâhede ediliyordu. Seleme ile Hâris Peygamber Efendimizin yanında yer alırken, 

aynı babadan gelen Ebû Cehil, Âs ve Hâlid nasîbsiz gürûhunun elebaşısıydılar. 

             Seleme bin Hişam en büyük zulmü kardeşi Ebu Cehilden görüyordu. 

             Ebu Cehil bin Hişamı en çok Mekke yöneticiliği ve şöhretin elinden gitmesi 

korkutuyordu.Yoksa kendi ifadesiyle,onun Hak Peygamber olduğunu biliyordu.Tüm 

müşriklerin durumu da aynı idi. Kur’anın ifadesiyle,Onlar peygamberi evladlarını 

bildikleri gibi biliyorlardı.Evladlarını tanımamaları düşünülemiyeceğine göre,ya 

menfaat veya inad onları inanmaya bırakmıyordu. 

             Nitekim şiirin her nevini hatta cinin şiirini dahi daha iyi bilip,peygambere 

gelenin gerçek ve şiir olmadığını ifade eden Velid bin Muğire gurur onu da 

bırakmıyor,sihir diyordu. 

            *Rum kralı Kaysere,Herakliyusa da gönderilmiş,oda peygamberliğinin 

doğruluğuna kanaat getirmişti.Ancak krallığından olma korkusu ağır basıyordu. 

Piskoposun ise kaybedecek bir şeyi yoktu. Her Pazar vaaz etmesine rağmen hastalığını 

bahane edip üç Pazar çıkmamıştı.Anlamışlardı onun Müslüman olduğunu ve onu tehdit 

ederek çıkmasını sağlayıp öldürdüler.Dışarıya çıkmadan önce peygamberimize 

gönderilmek üzere Ebu Süfyana Müslüman olduğunu anlatan bir mektup yazmıştı. 
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            Ebu Cehil küfrün başını çeke dursun;karısı Ümmü Hakim ve sürekli düşmanlık 

eden oğlu İkrime ve Haris Müslüman oluyorlardı.Bununlada kalmamış tüm savaşlara 

katılmış ve Hevazin kabilesinin zekâtını toplamakla görevlendirilmişti. 

             İçten vurma..içten fethetme..nasibsizden nasiblenenler… 

             **Ebu Cehilin çocukları Müslüman olunca peygamberimiz onların yanında 

babalarının hatırlatılmamasını,onun tenkid edilmesiyle bunların rencide edilmemesini 

istemiş ve tavsiyede bulunmuştu. 

 

 

 

EBU   DÜCANE 

 
             Peygamber Efendimizin fedaisi ve tam bir kahraman idi.Rasulullahın: 

”Korkaklıkta utanç,ileri gitmekte şeref var,kişi korkaklıkta kaderden kurtulamaz.” 

yazılı olan kılıncı eline alarak;”Bu kılıcın hakkını kim verir?”dediğinde Ebu Dücane 

kılıcı alarak savaşmış,hakkını hakkıyla vermiştir. 

             Uhudda Hz.Muhammedin en yakınında onu koruyanlardandı.Rasulullaha atılan 

oklara ve taşlara karşı kendisini siper etmiş,yaralanmıştı. 

              *Yalancı peygamber Müseylime-i Kezzabı da mağlub etmişti. 

               ** Uhud harbinde sevgili Peygamberimiz, son emirlerini verdiler. İslâm 

Ordusunun, nelere dikkat etmesi gerektiğini, açık açık bildirdiler... 

             Sonra, mübârek ellerinde tuttukları kılıcı göstererek buyurdular ki: 

           - Bu kılıcın hakkını yerine getirmek şartıyla, kim almak ister? 

           Mücâhidlerin hepsi istiyordu. Fakat Hz. Ebû Dücâne, yüksek sesle sordu: 

          - Yâ Resûlallah! Bu kılıcın hakkı nedir? 

          *Kılıcın hakkı. 

          - O'nun hakkı, eğilip bükülünceye kadar; düşmanın yüzüne vurmaktır, 

vurmaktır. Onun hakkı, Müslüman öldürmemen, onunla kâfirlerin önünden 

kaçmamandır. Onunla Allahü Teâlâ sana zafer yahut şehîdlik nasîb edinceye kadar, 

Allah yolunda çarpışmandır. 

         *Hz. Ebû Dücâne, Medîneli mücâhidlerin en bahadırlarından biriydi. Şunları 

söyledi: 

         - Kılıcı, o şartla alabilirim yâ Resûlallah. 

         Peygamber Efendimiz, tebessüm ettiler. Sonra, kılıcı uzattılar. Üzerine, Arapça şu 

beyt oyulmuştu: 

        "Korkaklıkta zillet, utanç; ileri atılmakta, izzet, şeref vardır. İnsan, korkaklık etse 

bile; kaderinden kaçamaz." 

         Ebû Dücâne Hazretleri o kadar sevindi ki, keyfinden, pehlivanlar gibi yürümeye 

başladı. Geniş ve dik adımlar atıyordu. Başına, kırmızı bir tülbent sardı. Sanki fırtına 

gibi, düşmana esmek için hazırlanıyordu. 

         Aslında Ashâb-ı Kîrâm, ya'nî Peygamber Efendimizin sevgili arkadaşları; 

mütevâzi, alçak gönüllü, kibirsiz insanlardı. Halbuki şimdi Ebû Dücâne Hazretleri biraz 

gururlu görünüyordu. Kendi aralarında konuşuyorlardı: 

         - Böyle yürümek, Müslümana yakışır mı? 

         - Gurur ve kibir, bize göre değil ki.  

         Fakat Resûl-i Ekrem Efendimiz, onları susturdular ve buyurdular: 

        - Bu bir yürüyüştür ki, harp meydanları dışında Allahü Teâlânın gadabına 

sebeptir... 

        Hz. Ebû Dücâne, şâhin gibi düşman üstüne atılıyordu. Elindeki kılıcın hakkını 

vermek için, canını vermeye hazırdı. Önüne çıkan dinsizleri, müşrikleri kılıçladı, 

kılıçladı. Kimini öldürdü, kimini yaraladı. Zâten yürüyüşünden, heybetinden korkan 

hâinler; çil yavrusu gibi dağılıyorlardı. 
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        *O kurtulursa. 

          Uhud Savaşında müşriklerin azılılarından Âsım bin Ebî Avf, kudurmuş bir 

canavar gibi Müslümanlara saldırıyor, bir taraftan da:  

          - Ey Kureyş cemâ'atı! Akrabâlık haklarını gözetmeyen, kavminizi bölen kimse ile 

çarpışmaktan geri durmayınız. Eğer O kurtulursa ben kurtulmayayım, diye bağırarak 

Kureyş kâfirlerini harbe teşvik ediyordu.  

          Ebû Dücâne Hazretleri bu azılı kâfirin susturulması îcab ettiğini anlamış ve 

çarpışa çarpışa ona yaklaşıp, bu İslâm düşmanını öldürerek gerekli cezâsını vermişti.  

          Ebû Dücâne Hazretleri bununla meşgul iken, müşriklerden Ma'bed bin Vehb, Ebû 

Dücâne'ye müthiş bir kılıç darbesi indirmişti. Ebû Dücâne Hazretleri çok seri bir 

şekilde yere çökerek bu öldürücü darbeden kurtulmuş, hemen sonra acele kalkıp hücum 

ederek, Ma'bed'i yaralamış, bir çukura düşürmüştü.  

          Sonra da çukura atlayıp başını kesip kâfirlere doğru fırlattı. Bu hâl, Kureyş 

kâfirlerinin zaten bozulmuş olan morallerini daha da bozmaya sebep olmuştu. 

         Uhud savaşının iyice kızıştığı sırada muhâcirinden Zübeyr bin Avvâm, kılıcın 

kendisine verilmemesinden dolayı üzgün idi. Kendi kendine dedi ki:  

          "- Ben Resûlullahtan kılıcı istedim. Onu bana vermedi, Ebû Dücâne'ye verdi. 

Halbuki ben halası Safiyye'nin oğluyum. Üstelik de Kureyşliyim. Halbuki önce ben 

istemiştim. Gidip bakayım, Ebû Dücâne benden fazla ne yapacak?"  

           Ebû Dücâne'yi takibe başladı. Ebû Dücâne Hazretleri beytler okuyor, 

müşriklerden kime rastlarsa, onu vurup öldürüyordu. Müşriklerin en azılılarından, iri 

cüsseli Ebû Zûl-Kerş her tarafı zırhlarla kaplı, sadece gözleri görünüyordu. Ebû Dücâne 

Hazretleri ile karşı karşıya geldi. Kâfir bağırıyordu: 

          - Ben Ebû Zûl-Kerş'im! 

          Bu isim kendisine uzun boyuna rağmen büyük göbeğinden dolayı verilmişti. 

          İkiye biçti. 

         Önce Ebû Dücâne Hazretlerine hücum etti. Ebû Dücâne, onun darbesinden 

kalkanıyla korundu. Ebû Zûl-Kerş'in kılıcı Ebû Dücâne Hazretlerinin kalkanına 

gömüldü. Kılıcına asıldı fakat çıkaramadı. Sıra Ebû Dücâne Hazretlerine gelmişti. Bir 

kılınç darbesiyle omuzundan, tâ uyluklarına kadar ikiye biçti. Canını Cehenneme 

yolladı. 

          Bundan sonra Ebû Dücâne, önüne çıkan her kâfiri devirerek dağın eteğinde 

defleriyle müşrikleri kışkırtan kadınların yanına geldi. Ebû Dücâne buyuruyor ki:  

          - Uzaktan bir kadın gördüm ki, müşriklere son derece kızıyor, bağırıyor ve harbe 

teşvik ediyordu. Üzerine yürüdüm. Etrafından imdat istedi, bağırmaya başladı. Onun 

bir kadın olduğunu görünce; Resûlullahın kılıcının şerefini gözettim ve kılıcı kadına 

vurmadım. 

          Tir tir titreyen Kureyşli kadın bile, bu civânmertlik karşısında şaşırıp kaldı! 

          Bu kadın Ebû Süfyân'ın hanımı Hind idi. Daha sonra Mekke'nin fethinde 

Müslüman oldu. 

          Ebû Dücâne'nin her yere yetiştiğini, kılıcını kaldırdığı halde Ebû Süfyan'ın karısı 

Hind'i öldürmekten vazgeçtiğini gören Zübeyr bin Avvâm Hazretleri, kendi kendine 

buyurdu ki:  

          - Kılıcın kime verileceğini Allahın Resûlü benden daha iyi bilir. Vallahi ben onun 

çarpışmasından daha üstün çarpışan, vuruşan bir kimse görmedim. 

          Sonra Ebû Dücâne'nin yanına vararak dedi ki:  

          - Yaptığın her şeyi gördüm. Kadına kılıcını kaldırıp sonra vurmaktan vazgeçtiğini 

de gördüm. 

          Ebû Dücâne cevap verdi: 

          - Resûlullahın kılıcına hürmet ettim ve onu kadın kanına bulaştırmadım.  

          Daha sonra Ebû Dücâne Hazretleri, Hz. Hamza ve Hz. Ali ve diğer Ashâb-ı Kirâm 

ile beraber yeniden düşman saflarına umumî taarruz için ileri atıldı. Birçok Sahâbî 

şehid düştü, fakat müşrikler de kaçmaya başlamışlardı. 



 145 

           **Sabah namazını kılıp ancak tesbih ve duaya kalmadan camiden çıkan 

Dücane’ye bunun sebebini soran Rasulullaha şöyle diyordu: 

           “Ey Allahın Resulü,sana feda olayım…Sebebi şudur:Komşumun bahçesindeki 

hurmaların dalları bizim evin önüne kadar uzanıyor.Gecikecek olursam bizim çocuklar 

uyanacak ve rüzgarın tesiriyle avlumuza dökülen olgun hurmaları bilmiyerek 

yiyecek,midelerine haram lokma girmiş olacak…Buna meydan vermemek için dökülen 

hurmaları topluyor,komşumun evinin önüne bırakıyorum…”
178

 

 

 

 

EBU EYYÜBEL ENSARİ 
 

 Ebû Eyyûb'un fazîlet ve kemâl itibariyle yüksek bir makamı vardı. Rasûlullah'ın 

eğitiminden geçmiş bir sahâbî olarak onun sünnetine çok önem verir, bir yanlışlık 

gördüğünde doğrusunu anlatır, hemen sünnetin uygulamasına çalışırdı. İslâm ordusu 

İstanbul'u kuşattığında hastalanan Ebû Eyyûb, o hâliyle bile Allah Rasûlünden şu hadisi 

nakletmiştir: "Kostantiniyye surunun dibine sâlih bir kişi gömülecektir." Umarım ki o 

kişi ben olayım.
179

 

Ordu komutanı Yezid Ebû Eyyûb'un tabutunu askerlerin ortasına almış, 

askerler de çarpışmalarda bu tabutu koruyarak ilerlemişlerdir. İstanbul surlarını 

korumakta olan Bizans kumandanı bu garib durumu görünce, "Bu nedir?" diye 

sormuş, Yezid de, "Bu bizim peygamberimizin sahâbisidir. Bize senin ülkende içerilere 

doğru götürülüp gömülmesini vasiyyet etti. Biz de onun bu isteğini yerine getireceğiz. " 

Bizans kumandanı: "Sen ne akılsız adamsın. Sen dönüp gidince biz onu köpeklere yem 

ederiz." Yezid: "Eğer onun kabrini açtığınızı veya cesedine birşey yaptığınızı duyacak 

olursam ben de bütün Suriye'de öldürmedik hristiyan, yıkmadık kilise bırakırsam bu 

ölüye ikramıma sebep olan zat-ı Peygamber'i (s.a.s.) inkâr etmiş olayım." Bunun 

üzerine kumandan şöyle demiştir: " Ben onun kabrini elimden geldiğince koruyacağıma 

Mesih hakkı için söz veriyorum." Surların dışında defnedilen Ebû Eyyûb'un kabrinin 

üzerinde sonradan bir kubbe yapılmış ve bu mübarek adamın kabri müslümanların ve 

hristiyanların saygı gösterdikleri bir yer olarak korunmuştur. Ebû Eyyûb el-Ensari 

Hazretleri, Hayber savaşından dönülürken Rasûlullah'ın çadırının çevresinde 

kendiliğinden bütün gece nöbet tutmuş, Rasûlullah onun için, "Allah'ım, beni 

koruyarak gecelediği gibi, sen de Ebû Eyyûb'u koru" diye dua etmiştir.
180

 

**Eyyübel Ensari;anne tarafından peygamberimizle akraba idi.Sırf övgüye 

mazhar olmak için,o kadar yolu ve o yaşta katederek istanbula gelip orada şehid oldu. 

**Sırf Rasulullahın müjdesine mazhar olmak için 90 yaşına rağmen Medineden 

kalkmış İstanbula kadar gelmiş ve orada da şehid düşmüştü. 

Bütün büyükler gibi o da hala büyüklüğünü yapıp,orayı korumakta,oradakilere 

ve herkese kucak açmaya devam etmektedir..tıpkı Rasulullaha ev sahipliğini yaptığı 

gibi. 

Rasulullah Medineye hicret edip herkesin kendi evine misafir olmasını 

isteyip,kimseyi kırmak istemeyen Rasulullah devesini kendi haline bırakıp,Ebu Eyyubel 

Ensari diğer adıyla Halid bin Zeyd’in evine misafir olduğunda Rasulullah kendisine 

yanında sakladığı emaneti vermesini söyler. 

Ne olduğunu söyleyen Ebu Eyyubel Ensariye Mektub olduğunu söyler. 

Bu ise babadan evlada intikal eden 700 yıllık Tüban Ebû Keris Es'ad’ın mektubu 

idi.Mektubda şu yazılıydı: 

Ben, Hazret-i Ahmed'in Allah tarafından gönderileceğine kesin olarak kanâat 

getirdim! Ömrüm, onun ömrüne yetişseydi, muhakkak Ona yardımcı olurdum. 

Öldükten sonra cesedimi, burada bırakmayın! Gâzilerin girebildikleri, en uzak 

yere götürün! Bizans topraklarının, İstanbul’a en yakın noktasına defnedin. Zîrâ 

Peygamber Efendimiz; “Kostantiniyye’de kalenin yanında bir racül-i sâlih 
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defnolunacaktır” buyurmuştu. 

            Ertesi gün büyük Sahâbî, şehâdet kelimeleri arasında temiz rûhunu, yüce Allaha 

teslim etti. Sevgili Resûlullaha kavuştu. Vasiyeti aynen yerine getirildi... 

           Bizanslılar tarafından bile mukaddes bilinen kabr-i şerîfi, 800 yıldan fazla gizli 

kaldı. Tâ ki İstanbul, Müslüman Türklerce fethedilene kadar. 

           Yüce Allahın izniyle, o güzel emîr, Fatih Sultan Mehmed Hân ve o güzel asker, 

Osmanlı Türkleri oldular. 1453 yılında Ulubatlı Hasan, karanlık surlara; ışıklı İslâm 

sancaklarını dikti. 

           İşte ancak o zaman, 800 yıldır bekleyen sabırlı Ebû Eyyûb Hazretlerinin yüzü 

nûrlandı. Kendisini gönülden arayan Fâtih’in hocası Akşemseddîn’e tebessüm etti. 

Bugünkü gibi, Haliç ucundaki tepede, nûr şeklinde tecellî etti. Kabrinin yeri tesbit 

edildi. 

**Akşemseddîn tarafından kabri tesbit edildiğinde, Fetihler Babası Gazi 

Mehmed Hân buyurdu:  

           - Câmi ve türbesi, hemen yapıla! Cümle Müslümanlar beş vakit, İstanbul’un 

ma’nevî fâtihine duâ edeler! 

**Hala orada gönüllerin fatihliğini sürdürür..manevi muhafız.. 

 

 

 

EBU   HUREYRE 
 

            

           Ebu Hureyre,kedicik babası.Kendisi gönülden Allaha bağlandığı gibi,annesine de 

iman etmesini söylemiş,o ise ona hakaret etmişti.Durumu Rasulullaha anlatarak 

hidayeti için duada bulunmuştu. Rasulullahta: 

           “Ey Allahım!Ebu Hureyrenin annesine hidayet ver.” 

            Eve vardığında annesi yıkanmakta ve huzuruna çıkarak kelime-i şehadet 

getirmekte idi. 

            Dua ondan daha hızlı idi. 

            Rasulullaha müjdeyi verip,kendisinin ve annesinin mü’minler tarafından 

sevilmesi için dua istemişti. 

            Allah Rasulü ona dua etti,sevimli oldular. 

           **Ne sebeple Ebû Hureyre diye künye edindiğini kendisi şöyle açıklamıştır: "Bir 

kedi bulmuştum, onu elbisemin yeninde taşırdım; bundan dolayı Ebû Hureyre (kedicik 

babası) künyesiyle çağrılır oldum. 
181

  

           Hz. Peygamber'in misafirperverliği ve cömertliği sayesinde yaşayan Ebû Hureyre, 

Rasûlullah (s.a.s.)'in mescidinde sadece ibadet ve ilimle meşgul olan Ehl-i Suffe'nin en 

ileri gelen siması idi. Hz. Peygamber'i büyük bir muhabbetle sevmiş, onun sünnetine 

uygun olarak yaşamış ve manevî yüce mertebelere erişmiştir.
182

 

         İmam Şâfii gibi büyük âlimlerin bildirdiğine göre Ebû Hureyre kendi dönemindeki 

hadis nakledenlerin içinde hafızası en sağlam olanıdır.
183

 

         Rasulullahtan en çok hadis rivayet edenlerdendir.Bundan olsa gerek ki,özellikle 

batılı müsteşrikler tarafından en fazla üzerine hücum edilen ve en fazla üzerine şüphe 

çekilmeye çalışılanlardandır.Çok hadis rivayet etmesinin sebeblerinden; 

        Hz. Peygamber ile sık sık görüşmesi ve ona hiç çekinmeden her çeşit sorular 

sormasıdır.
184

Nitekim Buhâri ve Müslim'in naklettiklerine göre Ebû Hureyre şöyle 

demiştir: "Siz, Ebû Hureyre'nin çok hadis rivâyet ettiğini söyleyip duruyorsunuz. Ben 

fakir bir kimseydim. Karın tokluğuna Hz. Peygamber'e hizmet ediyordum. Muhâcirler 

çarşıda, pazarda alışverişle, Ensâr da kendi malları, mülkleriyle uğraşırken, ben Hz. 

Peygamber'in meclislerinin birinde bulunmuştum; buyurdu ki: 'İçinizden kim cübbesini 

yere serer de ben sözümü bitirdikten sonra toplarsa benden duyduğunu bir daha 

unutmaz. 'Bunun üzerine ben üzerimdeki hırkayı yere serdim, Hz. Peygamber de 
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sözünü bitirince, onu topladım. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, o 

andan sonra ondan duyduğum hiçbir sözü unutmadım"
185

 

         Rasulullahın hıfz duasına mazhar olmuştur 

         Hem Ebu Hüreyre, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma şekvâ etmiş ki, 

"Nisyan bana ârız oluyor." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş, bir 

mendil şeklinde birşey açmış. Sonra, mübarek avucuyla gaibden birşey alır gibi, öyle 

avucunu oraya boşaltmış. 

          İki üç defa öyle yaparak Ebu Hüreyre'ye demiş: "Şimdi mendili topla." Toplamış. 

Bu sırr-ı mânevî-i dua-yı Nebevî ile, Ebu Hüreyre kasem eder: "Ondan sonra hiçbir şey 

unutmadım." 

           **Bir gece Ebu Hureyre zekat mallarının başında nöbet beklerken bir hırsız gelir 

ve Ebu Hureyre onu yakalar.Kendisini nereye götüreceğini söyleyen hırsıza;Rasulullaha 

götüreceğini söyleyince yalvaran hırsız,çocuklarının aç olduğunu söyleyince onu serbest 

bırakır. 

            Ertesi sabah Peygamberimizin huzuruna varan Ebu Hureyre’ye Peygamberimiz; 

            -Dün geceki esirini ne yaptın,ya Eba Hureyre? 

            Acıyıp bıraktğını söyleyince Peygamberimiz; 

             -O sana yalan söylemiştir….Yine gelecek,yine aynı işi yapacaktır. 

              Ve gerçekten de olay üç kere de aynı şekilde cerayan eder.Üçüncüsünde 

yakalanan hırsız Ebu Hureyre’ye yalvararak: 

              -Ey iyi huylu adam!Beni bu sefer de bırakırsan sana güzel bir dua öğretirim.Bu 

dua ve kelimat sayesinde Allah Taala sana hayır ve bereket ihsan eder… 

               Bunların ne olduğunu soran Ebu Hureyre’ye; 

                -Yatağına girdiğinde Âyetel Kürsiyi oku.Sabaha kadar Allahü Taala 

tarafından üzerine bir memur muhafız gönderilir.Hiç bir zaman senden ayrılmaz,sana 

bu sayede şeytan da yaklaşamaz… 

                 Bunu zaten bildiğini söyleyen Ebu Hureyre yine şefkate gelerek onu serbest 

bırakır. 

             Ertesi sabah yine kendisine esiri ne yaptığını soran Rasulullaha öğrettiği 

dualardan dolayı serbest bıraktığını söylemesi üzerine Efendimiz şöyle buyurur: 

               -Ya Eba Hureyre!O kimse kendisi haddi zatında yalancı olduğu halde sana bu 

sözü gayet doğru söylemiş.Bu söz doğrudur.Fakat üç gecedir seninle görüşen kimdir 

bilir misin? 

              -Allah ve Resulü bilir!.. 

              -Ya Eba Hureyre,işte o şeytandır!...
186

  

 “Başta Buharî, kütüb-ü sahiha -nakl-i kat'î ile- beyan ediyorlar ki: Hazret-i Ebu 

Hüreyre aç olmuş, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın arkasından gidip, menzil-i 

saadete gitmişler. Bakarlar ki bir kadeh süt, oraya hediye getirilmiş. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm emretti ki: "Ehl-i Suffe'yi çağır!" Ben kalbimden dedim ki: "Bu 

sütün bütününü ben içebilirim. Ben daha ziyade muhtacım." Fakat emr-i Nebevî için 

onları topladım, getirdim. Yüzü mütecaviz idiler. Ferman etti: "Onlara içir!" Ben de o 

kadehteki sütü birer birer verdim. Her birisi doyuncaya kadar içer, diğerine veririm. 

Böyle birer birer içirerek, bütün Ehl-i Suffe o sâfi sütten içtiler. Sonra ferman etti ki: 

“Bakiye ene ve ente feşreb”Ben içtim. "İçtikçe, iç!" ferman eder; tâ ben dedim: "Seni 

hak ile irsal eden Zât-ı Zülcelal'e kasem ederim, yer kalmadı ki içeyim." Sonra kendisi 

aldı. Bismillah deyip hamdederek bâkiyesini içti. Yüzbin âfiyet olsun.”
187

 

 

 

 

EBU   KATADE 
 

Birgün bir cenaze getirildi. Rasûl-i Ekrem (s.a.) ölenin borcu olup olmadığını 

sordu. İki dinar borcu olduğu söylenince karşılığında bir şey bırakıp bırakmadığını 
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sordu. Bırakmadığı bildirilince: O halde götürünüz namazını siz kılınız buyurdu. Bunun 

üzerine Ebu Katâde (r.a.)derhal öne çıktı ve: "Ya Rasûlallah Onun borcunu ödemeyi 

ben üzerime alıyorum." dedi. Ancak bundan sonra Rasûl-i Ekrem (s.a.)Efendimiz 

kalkıp namazını kıldırdı. 

 

 

EBU   LÜBABE 

 
           Ebu Lübabe,Kureyzalı olduğundan kendi kabilesine elçi olarak gitti.Onlarla 

konuşacak,arkadan saldırmamalarına dair söz alacaktı.Müşriklerle savaşırken,birde 

arkadan buradaki yahudilerin saldırılarına hedef olunulmaması düşünülmüştü. 

             Ancak Yahudiler sözlerinde durmadılar.Yahudiler salınacakdı.Ebu Lübabenin 

içlerinde akrabaları da vardı.O ise onların kesileceklerini ima edip,hıyanet etmişti. 

             “Ey iman edenler! Allah'a ve Resul'e hainlik etmeyiniz ki, bile bile kendi 

emanetlerinize hıyanet etmiş olmayasınız.”
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             Ebu Lübabe yaptığının yanlışlığını anlamış,kendisini affettirmeyi düşünüyordu. 

Affedilmek için kendisini altı gün direğe bağladı.Namaz vakti hanımı ipi çözer,ihtiyacını 

giderir ve tekrar bağlardı. 

             Rasulullah onun hakkında;-Bana direk gelseydi,affını Allahtan taleb ederdim. 

Artık ilahi hükmü beklesin”buyurdu. 

              İlahi hüküm gelmiş ve affedilmişti. 

              “Hem çevrenizdeki bedevilerden münafıklar var, hem de Medine halkından 

münafıklıkta ısrar edenler var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz onları iki 

kere azaba uğratacağız. Daha sonra da büyük bir azaba itilecekler. 

          Onlardan bir kısmı günahlarını itiraf ettiler. Ve iyi bir amelle kötü bir ameli 

karıştırdılar. Ola ki, Allah tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah Gafurdur,Rahîmdir.”
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           Ümmü Selemenin Mescid-i Nebiye açılan kapısının önünde kendisini direğe 

bağlamıştı.Müjdeli haber kendisine ulaşmış ancak o ipini Rasulullahın çözmesini 

istemişti. 

           Başına gelecek olan bu olayların rüyasını da görmüş ve Hz.Ebubekire anlatmıştı . 

Oda dilinin tutulup sıkıntı duyacağı ve kurtulacağını söylemişti. 

           Beni Kureyzaya gitmemeye yemin etmişti.Ancak mecbur olarak gideceği içinde 

Rasulullah,kefaret olarak malının üçte birini vermesini söylemişti ve verdi. 

 

 

 

 

EBU MUSEL EŞ’ARİ 
 

            İslâm'a girişini kendisi şöyle anlatır: "Biz Yemen'de iken son peygamberin 

geldiği ve halkı islâm'a davet ettiği haberi bize ulaştı. Ben ve iki ağabeyim, Eş'arî 

kabilesinden elli iki kişilik bir heyetle birlikte Rasûlullah (s.a.)'i görmek için bir gemiye 

binerek yola çıktık. Hava muhalefeti sebebiyle gemi bizi Habeşistan'a çıkardı. Orada 

Ca'fer İbni Ebî Tâlib (r.a.) ile buluştuk. Yeni din ve Peygamber hakkında ondan bilgiler 

aldık. Ve orada müslüman olduk. Kendilerini buraya Rasûlullah'ın gönderdiğini 

söyleyen Ca'fer (r.a.) bizim de bir müddet burada kalmamızı istedi. Bizler de onlarla 

birlikte Habeşistan'da oturduk. Daha sonra Rasûlullah (s.a.)'in müsadesiyle Habeş 

hükümdarı Necâşî bizi Medine'ye gönderdi." Bu kafilenin Medine'ye gelişi sırasında 

Rasûlullah (s.a.) Hayber fethinde bulunuyordu. Efendimiz bu savaşta bulunmayanlara 

hisse vermediği halde Eşarîlere ganimetten hisse verdi. Onlara yufka yürekli insanlar 

diye iltifat etti. 
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 Allah Teâlâ'dan çok korktuğunu söylerdi. Her an son nefesini düşünürdü. Son 

nefesini imanla vermek onun en büyük gayesiydi. Yakınları onun bu haline bakar ve: 

"Kendine biraz acısan" derlerdi. O da şöyle karşılık verirdi. "Atlar koşuya çıktığı vakit, 

son noktaya gelesiye kadar nasıl bütün güç ve kuvvetlerini kullanırsa, ben de son 

nefesimi imanla veresiye kadar bütün gücümü kullanmak mecburiyetindeyim." derdi. 

Yıkanırken dahi Allah Teâlâ'dan hâyâ edip karanlıkta iki büklüm olarak 

yıkandığını söylerdi. 

Ebu Musa el-Eş'arî (r.a.) Hz. Ömer (r.a.) devrinde Basra valiliği ve kadılığına 

tayin oldu. O, valiliği esnasında hicrî takvimin tesbit edilmesine vesile oldu. İslâm 

takvimini yazılarında ilk defa o kullandı. Hz. Ömer (r.a.)'a bu konuda bir mektup 

yazarak: "Bize tarihsiz mektuplar gönderiyorsunuz." diye uyardı. Hz. Ömer (r.a.) da 

derhal bir şûra toplayarak hicreti tarih başlangıcı olarak kabul etti. 

Bir gece Rasûl-i Ekrem (s.a.) Efendimiz Âişe (r.anha) annemizle bir yere 

gidiyorlardı. Ebû Mûsa'nın evinin hizasına gelince durdular. İçerden tatlı tatlı 

okuyuşunu dinlediler. Okumasını bitirinceye kadar beklediler. Efendimiz sabahleyin 

onu görünce akşamki hadiseyi anlattı ve "Buna Davud'unkine benzer güzel bir ses 

verilmiştir." buyurarak ona iltifat etti. 

Ebû Mûsa el-Eş'arî Radıyallahu Anh hicrî takvimin tesbitine vesile olan bir 

sahabî... Kur'an-ı Kerim'i bizzat Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den öğrenerek 

ezberleyen bir hâfız... Uzun yıllar idarecilik yapmasına rağmen dünya malına iltifat 

etmeyen bir zâhid vâli... 

 

 

 

EBU  RAFİ’ 
 

Ebu Rafi aslen Mısırlı olup, Resul-ı ekremin amcası Hz. Abbasın kölesi idi. 

İslâmın ilk zamanlarında Müslüman olmasına rağmen, müşriklerin kötülük 

yapmasından çekindiği için, Müslümanlığını açığa vurmamıştı. Çünkü Mekkeli 

müşrikler, köle gibi kimsesiz olanlara daha fazla işkence yapıyorlardı. Ebu Rafi Bedir 

savaşına kadar, Mekke’de kaldı. 

Bedir savaşı olmuş, müşrikler mağlup olarak Mekke’ye dönmüşlerdi. Ebu Rafi, 

bu sırada Zemzem kuyusunun yanındaki odasında kendi işi ile uğraşıyordu. Yanında 

Hz. Abbasın hanımı Ümm-i Fadl da vardı.   

Ümm-i Fadl da Müslüman idi. O da Müslümanlığını gizliyordu. Müslümanların, 

Bedir’de, müşrikleri büyük bir hezimete uğrattıklarını duyunca, çok sevinmişlerdi.   

Ebu Rafi ile Ümm-i Fadl bu sevinçli haberden konuşuyorlardı.   

Bu sırada oraya Ebu Leheb gelince, konuşmalarını kestiler. Ebu Leheb, Bedir savaşına 

gitmemiş, yerine As bin Hişam bin Muğireyi göndermişti. O zamanın adetine göre harbe 

gitmeyen bir kimse, yerine başkasını göndermesi gerekiyordu.   

Ebu Leheb gelince, kendisine Kureyşin mağlubiyet haberini verdiler. Bunun 

üzerine, Ebu Leheb orada bir yerde oturdu. Ebu Rafi ile Ebu Lehebin sırtları birbirine 

dönük bir vaziyette idi. Ebu Leheb otururken, Ebu Süfyan da Bedir’den dönmüştü. 

Bunu görenler dediler ki:   

- İşte Ebu Süfyan geldi!   

Ebu Leheb, Ebu Süfyana seslendi:   

- Ey kardeşimin oğlu! Yanıma gel!  

Ondan, Bedir harbi hakkında bilgi almak niyetiyle sordu:   

- Anlat bakalım, nasıl oldu? Ebu Süfyan orada bir yere oturdu. Birçok kimse de ayakta 

dinliyorlardı. Ebu Süfyan şöyle anlattı:   

- Hiç sorma, Müslümanlarla karşılaşınca, sanki elimiz kolumuz bağlı idi. İstedikleri gibi 

hareket ettiler. Bir kısmımızı öldürdüler, bir kısmımızı esir ettiler. Vallahi ben, 
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bizimkilerden kimseyi kınayıp, ayıplamıyorum. Çünkü, o sırada öyle kimselerle 

karşılaştık ki, yer ile gök arasında siyah-beyaz atlar üzerinde beyazlara bürünmüşlerdi.   

Sessizce onları dinlemekte olan Ebu Rafi, birdenbire, "Vallahi onlar meleklerdir" 

deyiverdi.   

Ebu Leheb, Ebu Rafiye şiddetli bir tokat vurdu ve kaldırıp yere çarptı. Onu bir 

hayli dövdü. Bunun üzerine, orada bulunan Ümm-i Fadl, bir sopa ile şiddetle Ebu 

Lehebe vurdu ve dedi ki:   

- Kimsesi yok diye onu güçsüz gördün, değil mi?   

Ebu Leheb, başına yediği sopa ile zelil, hakir ve horlanmış bir vaziyette dönüp, 

gitti. Yedi gün geçmişti ki, Allahü Teâlâ ona, kara kızıl denen bir hastalık verdi. Bu 

hastalık, onun ölmesine sebep oldu. Oğulları, onu, iki veya üç gece defnetmeden 

bıraktılar.   

Sonunda halkın ayıplaması üzerine, yanına yaklaşmadan, uzaktan üzerine su 

serpip kenar bir yere gömdüler.  

 

 

 

EBU SAİDEL  HUDRİ 
 

Haricilere ilişkin şu rivâyeti vârdır:Bir gün Rasûlullah bir şeyleri taksim ederken 

bir adam geldi ve ona: "Yâ Râsûlullâh, âdalet üzere hareket et" dedi. Râsûlullâh, "Ben 

adalet etmezsem kim eder?'' buyurdu. Hz. Ömer adamın kellesini uçurmak istedi. 

Rasûlullah buyurdu ki: "Hayır bırak. Onun öyle arkadaşları olacak ki, onlar sizin 

namazlarınızı, oruçlarınızı beğenmeyecek, fakat onlar bir ok yayından nasıl çıkarsa 

dinden öyle çıkacaklar. Bunların içinde öyle bir adam bulunacak ki, memelerinden biri 

kadın memesi gibidir. Bunlar, insanlar bir fetret içinde iken zuhur edeceklerdir." Ve o 

sırada bu adam hakkında şu âyet nâzil oldu: ''Adamlar içinde öyleleri vardır ki, sen 

sadakayı dağıtırken seni kaşla gözle muâheze ederler.'', "Sadakalar hakkında sana dil 

uzatanlar vardır. Onlara verilirse hoşnut olurlar, verilmezse hemen öfkeleniverirler. 

Eğer onlar Allah ve Rasûlü'nün kendilerine vermiş oldukları şeylere razı olsalar ve 

'Allah bize yeter; O ve Rasûlü bol nimetinden bize verecektir; doğrusu biz Allah'a gönül 

bağlayanlardanız' deselerdi daha hayırlı olurdu"
190

 

Ebû Said bu hadisi naklettikten sonra şöyle demiştir: "Şehâdet ederim ki, Rasûl-i 

Ekrem bu sözleri söylemiş, yine şehâdet ederim ki, bu adamı Hz. Ali katletmişti. Bu 

adam teşhis olunurken vakta yerinde bulundum, onun Rasûl-i Ekrem'in tarif ettiği gibi 

olduğunu gördüm." 

Rivayet ettiği hadis: ''Kalpler dört çeşittir; Temiz ve nurlu kalpler; perdeli ve 

karanlık kalpler; çarpık kalpler; karışık kalpler. Temiz kalpler mü'minlerin kalbidir; 

iman bu kalplerin çorağıdır. Perdeli ve karanlık kalpler kâfirlerin kalpleridir. Çarpık 

kalpler münâfıkların kalpleridir; bunlar hakkı tanır, fakat onu inkâr ederler. Karışık 

kalpler içinde hem iman hem nifak bulunan kalplerdir; bu kalplerde kan da var, irin de 

var. Bunların hangisi galebe çalarsa o kalp de, o hal ve mâhiyeti alır. " 

Hz. Ömer ve Osman devirlerinde Medine'de fetvâ vermiş, Hz. Ali devrinde Nehrevan 

savaşında bulunmuştur.  

**Ebû Sa’îd-i Hudrî Hazretleri şöyle anlatır:  

“Peygamber Efendimize bir kimse geldi. “Kardeşimin karnında rahatsızlığı var. Ne 

yapayım?” diye sordu. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki:  

- Bal şerbeti içir! 

Soran kimse gidip, kardeşine bal şerbeti içirdi. Ertesi gün geri gelip, kardeşine bal 

şerbeti içirdiğini, ama rahatsızlığının arttığını söyledi. Resûlullah Efendimiz yine 

buyurdu:  

- Git ve ona bal şerbeti içir! 

Kusûr kardeşinin karnındadır. 
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O kimse gitti ve ertesi gün tekrar gelip, kardeşine bal şerbeti içirdiğini ve rahatsızlığının 

daha da arttığını söyleyince, bu defa Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:  

- Allahü Teâlânın kelâmında yanlışlık olamaz. Kusûr kardeşinin karnındadır. Git ve 

ona bal şerbeti içir! 

O kimse, bu defa da bal şerbetini içirince, kardeşi iyi oldu.” 

 

 

 

EBU   SELEME 
 

Hz. Ebû Seleme sevgili Peygamberimizin yakın akrabası idi. Hz. Ebû Seleme'nin 

annesi, Peygamber Efendimizin halaları idi. Ebû Seleme Hazretleri, cihâd ve gazâ 

olmadığı zamanlar, daha çok ibâdet etmeye çalışıyordu.  

Bir gün Mescîd-i Nebevîden, sevinçle evine geldi. Kendisini karşılayan hanımına dedi 

ki:   

- Şimdi, Allahü Teâlânın Resûlünden çok sevindirici bir söz duydum.   

Hanımı merakla sordu:   

- Hayırdır inşâallah! Ne duydunuz?  

- Peygamber Efendimiz "Müslümanlar, herhangi bir belâya uğrar da; -İnnâ lillah ve 

innâ ileyhi râciûn- dedikten sonra; yâ Râbbi! Bu uğradığım musîbetin ecrini ihsân eyle. 

Beni, ondan daha hayırlısına eriştir diye duâ ederse; Cenâb-ı Hak, onun duâsını kabûl 

eder" buyurdular.  

Epeyce daha konuştular. Bir ara hanımı dedi ki:   

- Yâ Ebâ Seleme!.. Gel, seninle bir sözleşme yapalım.  

Kocası hayretle sordu:   

- Hayrola! Nasıl bir sözleşme istiyorsun?  

- İkimizden hangimiz önce ölürsek, geriye kalanımız; bir daha evlenmesin!. Buna, söz 

verebilir misin?   

Ebû Seleme biraz düşündü ve sordu:   

- Ey hanımcığım! Sen, beni dinler ve itâat eder misin?  

- Evet! Dinlerim ve itâat ederim.  

- Sen, sözümü dinle ve ben ölürsem, evlen!  

Hz. Ebû Seleme böyle söyledikten sonra ellerini kaldırıp, o büyük îmânlı hanımına ve 

bütün Müslümanlara duâlar etti.  

Bedir'deki yenilginin ateşiyle yanan Kureyş müşrikleri, bütün hınçlarıyla Uhud'da 

saldırdılar. Medîne civârındaki Yahûdileri de kışkırtıyorlardı. O gazânın gerçek 

kahramanlarından birisi, yine Hz. Ebû Seleme idi. Olanca îmânı ve olanca gücüyle 

savaşıyordu. Asıl gâyesi şehîd olmaktı. Fakat sâdece kolundan, pâzusundan yaralandı. 

Yarası küçük olmasına rağmen, kan kaybediyordu.   

Gazâdan sonra bile, uzun zaman evinde yattı. Hanımı onu, güzelce tedâvi ediyordu. Bir 

ay sonra iyileşti, ayağa kalktı.  

İslâmın hudutları genişledikçe, düşmanları da çoğalıyordu. Kutn bölgesindeki bazı 

kabîle reisleri, hâlâ kibir ve azamet peşindeydiler. Orada başlıyan kışkırtma olayları 

üzerine Peygamber Efendimiz, bir ihtar hareketini uygun gördüler. Hz. Ebû Seleme ile 

bazı arkadaşlarını, bu iş için vazîfelendirdiler.  

Onlar da kısa zamanda, Kutn civârındaki âsî ve müşrikleri dağıttılar. Pek çok ganîmet 

alarak, Medîne'ye döndüler. Dönüşte, Hz. Ebû Seleme fenâlaştı. Çünkü Uhud'da aldığı 

yara yeniden açılmıştı. Bütün gayretlere rağmen, fazla kan kaybından vefât etti.   

Ümmü Seleme hatun, kocası Ebû Seleme'nin şehîd olması üzerine, "İnnâ lillah ve innâ 

ileyhi râciun" dedikten sonra, duâ etti.   

Sonda doğruca sevgili Peygamberimizin huzûrlarına giderek dedi ki:  

- Yâ Resûlallah! Ebû Seleme vefât eyledi.   
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Peygamber Efendimiz kalktılar ve halalarının oğlunu görmeye gittiler. Mübârek 

elleriyle hâlâ açık bulunan gözlerini kapattılar ve buyurdular ki:  

- Hakikaten, rûh kabzolunurken göz; rûhun peşinden baka kalır!   

Resûlullah Efendimiz o sırada ağlaşıp, sızlanan kadınlara ve diğer ev halkına da:  

- Sizler şimdi kendinize, hayırdan başka duâda bulunmayınız. Çünkü Melekler şu anda, 

duâlarınıza âmin demektedirler, îkazında bulundular.   

Daha sonra da şöyle duâda bulundular:  

- Ey Allahım! Ebû Seleme'yi rahmetine kavuştur! Doğru yola ermiş kulların arasında, 

derecesini yücelt! Geride kalanlardan O'na, iyi bir halef ihsân eyle! Bize ve O'na 

mağfiret kıl. O'nu kabirinde, ferahlandır ve nûrlandır.  

Hz. Ebû Seleme Medîne'de Bâki' Kabristanına defnolundu. Muhterem hanımı, her 

zaman olduğu gibi sabretti, duâlar etti. Onun yetîm kalan yavrularıyla, geçim derdini 

halletmeye çalıştı.  

4-5 ay kadar sonra Peygamberimiz, bir arkadaşlarını ona yolladılar. Gelen zât dedi ki:  

- Müjdeler olsun, ey Ümmü Seleme! Resûlullah Efendimiz, Allahın emriyle seni 

nikâhlamak istiyorlar.  

Bu büyük müjdeye rağmen Hz. Ümmü Seleme, düşünceli görünüyordu. Az sonra, cevap 

olarak dedi ki:  

- Ey Resûlullahın elçisi! Hoş geldin, sefâlar getirdin! Yalnız şu husûsları, Efendimize arz 

etmelisin ki:  

1) Ben yaşlı ve kıskanç bir kadınım. Olabilir ki, aksi bir davranışta bulunurum da; o 

yüzden, Allahın gazâbına uğramaktan korkarım.  

2) Yetîm çocuklarım mevcuttur. Bir de onların bakımı, kendilerine yük olmaz mı?  

3) Nikâhımı yapacak velîlerim, yanımda değildirler.  

Elçi bunları, aynen sevgili Peygamberimize arz etti.  

Birkaç gün sonra iki cihânın Sultânı bizzat, teşrîf buyurdular. Çok heyecanlanan Hz. 

Ümmü Seleme'ye, tekliflerini Kendileri tekrarladılar. Ve buyurdular ki:  

- Biliyorsun ki, biz de yaşlıyız. Sonra senin, o kıskançlık hâlini gidermesi için, Allaha 

duâ ederiz. Çocuklarına gelince onlar, Bizim de çocuklarımızdır. Velîlerin arasında, 

bizim evlenmemizi istemiyen kimse çıkmaz.  

Ve Allahın emriyle, nikâhları kıyıldı. Böylece, Hz. Ebû Seleme'nin muhterem hanımına 

ettiği vasiyeti de, yerine getirilmiş oldu. 

 

 

 

EBU  SÜFYAN 
 

- Ebu Süfyan, Hz. Peygamber’e Hudeybiye barışını uzatmak için Medine’ye 

geldiğinde, Peygamber ona yüz vermedi, suratına bakmadı. O da kalktı, kızı Ümmü 

Habibe’nin hanesine gitti. Rasûlullah’ın yatağına oturmak istediğinde, kızı yatağı 

toplayıp kaldırdı. Ebu Süfyan:  

“Ey kızım, bu yatağa oturmamı mı uygun görmüyorsun, yoksa yatağın bana uygun 

olmadığını mı düşünüyorsun?” deyince Ümmü Habibe:  

“Bu, Hz. Peygamber’in yatağıdır. Sen ise necis bir kişisin” dedi. Ebu Süfyan  

“Ey Kızcağızım! Benden ayrıldıktan sonra, ahlâkın bozulmuş” dedi.  

 

 

EBU SÜFYAN BİL HARİS 
 

Ebu Süfyan bin Hâris, Peygamberimiz davete başlamadan önce, Peygamberimizi 

pek çok severdi. Resulullah Efendimiz davete başlayınca, önce çok düşman olmuştu. 
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Peygamberimizi ve Müslümanları hicveden şiirler söyledi. Bunun üzerine Peygamber 

Efendimiz, görüldüğü yerde öldürülmesini emrettiler. 

Ebu Süfyan, Kureyş müşriklerinin, Peygamberimizle yaptıkları çarpışmaların 

hiçbirinden geri kalmadı. Müslümanlar, Şair Hassan bin Sabit’e, “Sen de onu hiciv ve 

tahkir et” demişlerdi. Hassan bin Sabit de demişti ki:   

- Resulullah Efendimiz izin vermedikçe, yapamam!  

Peygamberimiz, kendilerinden izin istendiğinde buyurmuştu ki:   

- Ben, “Babamın kardeşi olan amcamın oğlunu hiciv ve tahkir et” diye, sana nasıl izin 

verebilirim?  

Hassan bin Sabit de demişti ki:   

- Ben, ondan sizi, sizin soyunuzu, hamurun içinden kıl çeker gibi kolayca çekip ayırt 

eder, sonra onu hiciv ve tahkir ederim!  

Hz. Aişe der ki:   

"Resulullah Efendimiz, (Siz de Kureyşlileri hiciv ve tahkir ediniz! Çünkü, hiciv, onlara 

ok yağdırmaktan daha ağır gelir!) buyurdu ve Abdullah bin Revaha’ya, (Onları, hicvet) 

diye haber gönderdi.  

Abdullah bin Revaha, Kureyşlileri hicvetti. Resulullah Efendimiz daha sonra, Kab bin 

Malik’e, sonra da Hassan bin Sabit’e, Kureyşlileri hicvetmeleri için haber gönderdi.  

Hassan bin Sabit, Resulullah Efendimizin huzuruna girince, dedi ki:   

- Demek, kükrediği zaman, kuyruğunu iki yanına çarpan bu arslana, haber salmanın 

zamanı geldi! Seni, hak dinle Peygamber olarak gönderen Allaha yemin ederim ki; ben, 

onların şahsiyet ve şereflerini dilimle, deri parçalar gibi parçalayacağım!  

Resulullah Efendimiz buyurdu ki:   

- Acele etme! Ebu Bekir, Kureyşlilerin soyunu, sopunu en iyi bilendir. Elbette, benim 

soyum da onların içindedir. Ebu Bekir, benim soyumu, sana iyice açıklasın!  

Hassan, hemen Ebu Bekir’e gitti. Sonra, dönüp gelince dedi ki:   

- Ya Resulallah! Senin soyun bana iyice açıklandı. Seni, hak dinle Peygamber olarak 

gönderen Allaha yemin ederim ki; hiç süphesiz, seni, onların arasından, hamurdan kıl 

çeker gibi, kolayca çeker, çıkarırım!”   

Hz. Aişe buyurdu ki:   

"Peygamber Efendimizin Hassan’a, (Hiç süphe yok ki, sen, Allah ve Resulü tarafından 

müdafaa yaptığın müddetçe, Cebrail seni destekleyip duracaktır) ve yine, (Hassan, 

onları hicvedip susturmakla, hem Müslümanları ferahlattı, hem de, kendisi ferahladı) 

buyurduğunu, kendisinden işitmişimdir.  

Hassan bin Sabit, Şair Ebu Süfyan bin Hâris’e hitaben çesitli hicivlerde bulundu. 

Neticede Ebu Süfyan bin Hâris’in kalbine İslâm sevgisi düştü.  

Ebu Süfyan bin Hâris, bir gün, Rum Kayserinin huzuruna çıktığında, Kayser, ona 

sordu:  

- Sen kimlerdensin?   

- Ben, Ebu Süfyan bin Hâris bin Abdülmuttalib’im!  

- Sen, Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib’in amcasının oğlu musun!   

- Evet! Ben, Onun amcasının oğluyum.  

Ebu Süfyan der ki:   

“Rum Kayserinin yanında, ne İslâmiyetten kaçıldığını, ne de Muhammed’den 

başkasının tanındığını gördüm! Bunun üzerine, kalbime, İslâmiyet sevgisi girdi. İçinde 

bulunduğum müşrikliğin batıl ve boş olduğunu anladım.  

Ne çare ki; biz, akılları başlarında bir kavimle birlikte bulunuyorduk. İnsanların, 

akıllarına ve görüşlerine göre yaşadıklarını sanıyordum. Onlar, bir yol tutup gittiler. Biz 

de, o yolu tutup gittik.  

Şerefli ve yaşlı kişiler, putlarından yardım dileyerek Muhammed’e karşı ayaklandıkları 

ve ataları yüzünden ona kızdıkları zaman, onlara uyduk!  
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Bir gün, kendi kendime; (Ben, kimlerle arkadaş oluyorum? Kimlerin yanında 

bulunuyorum? İslâm yolu, belli olmuş ve kararlaşmış bulunuyor) dedim. Zevcemle 

oğlumun yanına vardım. Onlara dedim ki:   

- Yola çıkmak için hazırlanınız! Muhammed’in yanınıza gelmesi, çok yaklaşmıştır!  

Karım ve oğlum dediler ki:   

- Canımız sana feda olsun! Arapların ve Arap olmayanların Muhammed’e tabi 

olduğunu görüyorsun da, hâlâ, ona karşı düşmanlık mevkiinde bulunuyor, düşmanlıkta 

direnip duruyorsun!?  

Hâlbuki, Ona yardım etmek, herkesten çok sana düşerdi. Ona yardım edenlerin ilki, sen 

olmalı idin!  

Uşağım Mezkur’a dedim ki:   

- Bir deve ile atımı, acele yanıma getir!   

Resulullah ile buluşmak maksadıyle Mekke’den yola çıktık. Yanımızda Abdullah bin 

Ebi Ümeyye de vardı. Ebva’ya varıp indiğimiz zaman, Resulullah Efendimizin öncü 

birliği oraya gelmiş ve Mekke’ye yönelmişti.  

Resulullah Efendimiz, görüldüğüm yerde öldürülmemi emretmişti. Bunun için, 

öldürülmekten korktum ve gizlendim.  

Oğlum Cafer’in elinden tutup, yaya olarak bir mil kadar gittik. Sabahleyin Resulullah 

Efendimizin yanına vardık. Halk, takım takım geliyordu. Peygamberimiz, hayvanına 

bineceği zaman, kendisiyle görüşmek istedim. Yüzünü, bizden başka tarafa çevirdi. 

Yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Tekrar tekrar benden yüzünü çevirdi.  

Biraz düşüneyim...  

Bütün yakın uzak her şey beni tuttu, sıktı! Ona erişemedikçe bir ölü olduğumu, Onun 

iyiliğini, merhametini ve bana olan yakınlığını düşündükçe “Beni tutar” diye 

ummuştum.  

Resulullah Aleyhisselamın akrabası olduğum için, benim Müslüman olmama, 

Resulullah Efendimizin de, eshabının da son derecede sevineceklerini sanıyor ve şüphe 

etmiyordum.  

Resulullah Efendimizin, benden yüz çevirdiğini görünce, bütün Müslümanlar da, 

benden yüz çevirdiler. Hz. Ebu Bekir, bana rastladı ve benden yüzünü çevirdi.  

Ensardan birisi beni Hz. Ömer’in yanına yanaştırdı. Ona bakınca, bana dedi ki:   

- Ey Allahın düşmanı! Resulullah Efendimizi ve eshabını inciten sensin ha! Ona 

düşmanlığını, yeryüzünün doğularına, batılarına kadar ulaştırdın ha!  

Hemen amcam Abbas’in yanına vardım. Ona dedim ki:   

- Ey Abbas! Ben, Resulullahın yakını ve asaletli oluşum sebebiyle Müslümanlığımın, 

Resulullahı sevindireceğini ummuştum. Kendisinden umduğum iltifatı göremedim. Beni 

kabul etmesi için Onunla konuş!  

- Hayır! Vallahi, Onun, senden yüz çevirdiğini gördükten sonra, Onunla bir tek kelime 

bile konuşamam! Resulullah Efendimizi üzmüş olmaktan korkarım!  

- Ey Amca! Bâri, gidip başvuracağım bir kimseyi bana söyle?  

Bunun üzerine Hz. Abbas, (İşte, o!) diye Hz. Ali’yi gösterdi. Hz. Ali ile buluşup 

konuştum. O da, bana Abbas’ın sözlerinin tıpkısını söyledi."   

Ebu Süfyan bin Hâris ile Abdullah bin Ebi Ümeyye, Peygamberimizin huzuruna girme 

çarelerini araştırdıkları ve kendilerinden yüz çevrildiği sırada, Peygamberimizin zevcesi 

Hz. Ümmü Seleme de, onlar hakkında Peygamberimizle konuşarak dedi ki:   

- Ya Resulallah! Biri amcanın oğlu ve süt kardeşindir. Diğeri de, halanın oğludur ve 

hısmındır. Allahü Teâlâ, bunları, sana Müslüman olarak gönderdi. Bunlar, senin 

katında halkın en yaramazı olamazlar!  

Peygamberimiz buyurdu ki:   

- Bana, onların ikisi de gerekmez. Amcamın oğlu, benim haysiyet ve şerefimi, dili ile 

lekelemek istedi! Halamın oğlu ve hısmım olan kişi ise, Mekke’de bana söylememesi 

gereken sözleri söylemiştir!  
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Gerçekten de, Peygamberimiz Mekke’de iken, bir gün, Kureyş müşriklerinin azılıları 

toplanıp, Peygamberimize ileri geri tekliflerde bulunduktan sonra, Peygamberimizin 

Peygamberliğini reddetmişlerdi. Peygamberimiz, onların yanlarından çok üzgün olarak 

ayrılmışlardı.  

Abdullah bin Ebi Ümeyye ise, Peygamberimizin peşini bırakmamış, yolda Ona demişti 

ki:   

- Ey Muhammed! Kavmin sana yapacakları teklifleri yaptılar. Sen, onların 

tekliflerinden hiçbirini kabul etmedin! Sonra, dediğin gibi, Allah katındaki mevkiini 

anlamak, sana inanmak, uymak üzere kendileri için istedikleri şeyleri de yapmadın!  

Vallahi ben, sana bakıp dururken, sen, göğe bir merdiven kurarak tırmanıp göğe 

çıkmadıkça ve oradan, yanında senin dediğin gibi Peygamber olduğuna tanıklık edecek 

dört melek getirmedikçe, sana hiçbir zaman inanmam!  

Yemin ederim ki, sen, bunu yapmış olsan bile, yine seni tasdik edeceğimi sanmıyorum!  

Abdullah bin Ebi Ümeyye, bunları dedikten sonra Peygamberimizin yanından 

ayrılmıştı.  

Peygamberimiz, Hz. Ümm-i Seleme’ye, Abdullah bin Ebi Ümeyye ve süt kardeşi 

hakkında nazil olan ayet-i kerimeyi de (İsra 93) okudu. Hz. Ümm-i Seleme dedi ki:   

- Ya Resulallah! Bu kişi, senin kavmindendir. Onların söylediği şeyi, bütün Kureyş 

müşrikleri de, söylemişler ve haklarında onun gibi ayetler de inmiştir. Sen, onun 

suçundan daha ağırını da affetmiştin. O, Amcanın oğludur ve onun sana akrabalığı 

vardır. Sen de, onun suçunu bağışlamaya halkın en layıkısın!  

Ebu Süfyan bin Hâris der ki: “Cuhfe’ye varıncaya kadar, ne Resulullah Efendimiz, ne 

de Müslümanlardan hiçbiri benimle konuşmadı.  

Her konaklanılan yerde, kendim Resulullahın kapısında duruyor, oğlum Cafer de 

ayakta dikiliyordu. Resulullah beni gördükçe, yüzünü benden çeviriyordu.  

Ezahir yokuşundan Mekke’nin Ebtah vadisine inince, Resulullahın çadırının kapısına 

yaklaştım. Bana baktı. Bu bakış, Onun, bana ilk yumuşak bakışı idi. Kendisinin 

gülümseyeceğini de ummaya başladım.”   

Hz. Ali, Ebu Süfyan bin Hâris’e dedi ki:   

- Resulullah Efendimize, arka tarafından var! Yusuf Aleyhisselamın kardeşlerinin, 

Yusuf Aleyhisselama söylediği şu sözü söyle: (Allaha yemin ederiz ki, Allahü Teâlâ, seni, 

gerçekten bizden üstün kılmıştır! Biz, doğrusu, sana karşı yaptıklarımızda suçlu idik, 

dediler.)
191

 Bundan daha güzel bir söz bulunabileceği kabul edilemez. Ebu Süfyan bin 

Hâris böyle yapınca, Peygamberimiz, Hz. Yusuf’un kardeşlerine söylediğini bildiren, 

(Size, bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yoktur! Allahü Teâlâ, sizi bağışlasın. O, 

merhametlilerin en merhametlisidir)
192

 mealindeki ayet-i kerimeyi okudu.  

Ebu Süfyan bin Hâris, Peygamberimizin, "Bana, onların ikisi de gerekmez” 

buyurduğunu haber aldığı zaman demişti ki:   

“- Vallahi, ya yanına girmeme izin verecektir, ya da şu oğlumun elinden tutup 

yeryüzünde açlıktan, susuzluktan ölünceye kadar çekip gideceğiz! Sen ki benim hem 

akrabam, hem de halkın en uslusu, yumuşak huylusu, en iyilikseveri ve cömerdi 

bulunuyorsun.”   

Peygamberimiz, Ebu Süfyan’ın bu sözlerini işitince, her ikisine de acıdı ve kendilerinin 

huzurlarına girmelerine izin verdi. Girdiler ve Müslüman oldular.  

Ebu Süfyan bin Hâris, Müslüman olduktan sonra, utancından, başını kaldırıp 

Peygamberimizin yüzüne bakamazdı. Geçmişteki tutum ve davranışlarından dolayı 

özür diledi.  

Ebu Süfyan, Mekke-i Mükerremenin fethinde bulunmuştur. Huneyn muharebesinde 

gösterdiği fevkalade kahramanlığı dolayısıyla, Resulullahın iltifatlarına mazhar oldu.  

Miladi 644 senesinde, hacdan dönerken vefat etti. Namazını Hz. Ömer kıldırdı. 

Medine’deki Bakî kabristanına defnedildi. Hadis-i şerifte, “Ebu Süfyan cennet 

yiğitlerindendir” buyurularak, Resulullahın methine mazhar oldu. Siması Resulullaha 

benzeyen yedi kişiden biri de bu idi. 
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EBU   TALHA 
 

İslâm Güneşi Mekke'de parlarken, Ebû Talhâ 20 yaşlarında delikanlıydı... 

Medîne'nin asîl ve zengin ailelerinden birine mensuptu. Her gece evlerinde, eğlence ve 

içki toplantıları vardı. Zenginliği sâyesinde, bütün dünya nîmetlerini tatmak istiyordu...  

Daha kötüsü; birçok asil arkadaşları gibi, Puta tapmaktaydı..  

Etrafında sayısız kadın ve kız dolaşıyordu. Fakat o, sadece biriyle evlenmek istedi. 

Haber yolladı.  

Evlenme teklifinde bulundu.  

Ümmü Süleym adlı bu hanımın, kocası, yeni ölmüştü. Şu cevabı verdi:  

- Yetîm oğlum büyüyünceye kadar, evlenmeyi düşünmüyorum.  

Ümmü Süleym fakir olduğu halde, küçük oğlunu, üvey baba eline bırakmak 

istemiyordu.  

Ebû Talhâ, çâresiz bekliyecekti!..  

Epeyce zaman sonra, bizzat kendisi gitti. Nezâketle evlenme teklifini tekrarladı:  

- Oğlun artık büyüdü, Ey Ümmü Süleym!.. Kararını vermelisin, dedi.  

O'nun niyetinin iyi olduğunu anlıyan zeki kadın, başka bir şeyden endişeliydi. Açık açık 

söylemeyi uygun buldu:  

- Yâ Ebû Talhâ! Ne yazık ki, seninle evlenmem mümkün değil.  

Neccar Oğulları Kabîlesinin bu en yiğit, en zengin ve en yakışıklı delikanlısı; hayretle 

sordu:  

- Niçin?  

- Çünkü sen, müşriksin. Putlara tapıyorsun.  

Ebû Talhâ'nın hayreti arttı:  

- Putlarımız sana, bir zarar mı verdiler? diye sordu. Ümmü Süleym, gâyet sâkin:  

- Onlar kimseye; ne zarar verebilir, ne de fayda!.. dedi ve devam etti:  

- Çünkü sen de biliyorsun ki; tahta putlarınızı, aşağı mahalledeki marangoz köleleriniz 

yapmaktadır! Taş ve toprak putllarınızı da, yukarı mahalledeki köleleriniz yaparlar.  

Ebû Talhâ gözlerini açmış, evlenmek istediği kadını dinliyordu. O, sözlerini şöyle 

tamamladı:  

- Taptığınız putları, ateşe atsan yanar! Kayaya çarpsan dağılır, toz olurlar! Senin gibi 

asîl bir efendinin işe yaramaz oyuncaklara secde etmesi, yakışır mı?  

Zekî Medîneli, ne diyeceğini şaşırdı, sâdece sordu:  

- Peki sen, nelere inanıyorsun? Nasıl düşünüyorsun?  

Kadın, cevap verdi:  

- Seni, beni, yeri, göğü yaratan ve yaşatan ve öldüren Allah; birdir ve büyüktür. 

Muhammed Aleyhisselâm, O'nun kulu ve elçisidir. İşte, benim inandığım budur.  

Zengin delikanlının aklı karıştı:  

- Biraz düşünmek istiyorum! diyebildi.  

Tek başına kaldığı zaman, gerçekten uzun uzun düşündü. Sonra tekrar, Ümmü 

Süleym'in yanına vardı.  

- Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühu ve Resûlüh. diyerek, 

Kelime-i Şahâdet getirdi. Müslümanlık şerefine erişti.  

Ebû Talhâ kelime-i şehâdet getirip Müslüman olunca, O mü'mine hanım da:  

- Ey Ebû Talhâ! Şimdi seninle, hiçbir karşılık istemeden; evlenmeyi kabul ediyorum, 

dedi.  

Ümmü Süleym hakikaten sevinçliydi. Çünkü bir insanı, hem de kocası olacak bir insanı; 

sapık fikirlerden kurtarmıştı. Ancak Müslüman olduktan sonra Ebû Talhâ Hazretleri, o 

iyi kalbli hanımla evlenebildi. Böylece dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmuş oldu.  

Bu sıralarda sevgili Peygamberimiz, Allahın emriyle; Medîne'ye hicret, ettiler. Bu şerefe 

eren Medîne halkı, gerekli herşeyi; Muhacîrlere, göç edenlere te'mîn ediyordu.  
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Hz. Ebû Talhâ ve muhterem hanımı da, Peygamber Efendimizin huzurlarına vardılar.  

- Yâ Resûlallah. Biz de size, şu küçük oğlumuzu armağan ediyoruz. Lûtfen kabul ve duâ 

buyurunuz. İnşâallah size hizmette, kusur etmez, dediler.  

Bu küçük oğlu, Enes idi.  

Efendimizin memnun oldukları, gözlerinden anlaşılıyordu. Küçük Enes'i, kendi 

terbiyelerine aldılar. Bir sâyede Ebû Talhâ'nın üvey oğlu, büyük bir şerefe nâil oldu.  

Cenâb-ı Hak bir müddet sonra onlara, yeni bir oğul verdi. Yeni bebek, evlerine sevinç 

getirmişti. Çünkü artık Sevgili Peygamberimiz de sık sık, onlara uğruyorlardı. Hatır 

soruyor, cemâ'atle namaz kıldırıyorlardı.  

Ne yazık ki çocukcağız, bir gün hastalandı. Az sonra da, vefat etti. O sırada Hz. Ebû 

Talhâ evde yoktu. Ümmü Süleym evlâdını yıkadı, kefenledi. Üstüne, temiz bir bez örttü.  

Ev halkına:  

- Babası geldiği zaman, siz bir şey söylemeyin, diye, tenbih etti.  

Akşamleyin Ebû Talhâ eve döndü. Her zamanki gibi yanında, arkadaşları bulunuyordu. 

Selâm verdi ve sordu:  

- Oğlum nasıl? Hanımı:  

- O şimdi, daha sâkin ve daha huzurlu bir hâlde bulunuyor, dedi. Sonra efendisine ve 

misafirlere, hazırladığı yemekleri ikrâm etti.  

Hepsi âfiyetle yediler, içtiler. Hiçbir şeyden haberleri olmadı.  

Misâfirler, geç vakit gittiler. Ancak o zaman, hanımı konuştu:  

- Ey Ebû Talhâ! Aşağı hurmalıktaki komşularımız, emânet birşey almışlar. Bir müddet 

faydalanmışlar. Fakat sahibi, emâneti geri isteyince, itiraz etmişler.  

- Ne demişler?  

- Daha zamanı gelmedi! Ne çabuk istiyorsun, gibi şeyler!  

- İnsafsızlık etmişler doğrusu!  

- Evet öyle. İnşâallah biz etmeyiz.  

- Hayırdır inşâallah! Birşey mi oldu?  

- Evet...  

- Ne oldu?  

- Cenâb-ı Hak da, bizdeki emânetini geri istedi, deyince, kocası hemen anladı.  

- Oğlumuz öldü mü yoksa, diye sordu:  

- Allah, sana ömürler versin...  

Ebû Talhâ ilk oğlunun ölüm haberine rağmen sarsıldı. Fakat, herşeye rağmen:  

- İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn "Biz, hepimiz, Allahın kullarıyız ve ancak, O'na 

dönücüleriz..." mânâsına gelen, âyet-i kerîmeyi okudu. Hakkın emrine râzı olup, 

sabretti...  

O günlerde Müslümanlar, maddî sıkıntı çekiyorlardı. Hazret-i Ebû Talhâ, hanımına:  

- Ey Ümmü Süleym! Evde yiyecek var mıdır, diye sordu. Hanımı da:  

- Evet. Ne yapacaksın, dedi.  

- Resûlullah Efendimizin mübârek seslerinde, zaîflik ve açlık hissediyorum. 

Gönderebilir miyiz?  

Hz. Ümmü Süleym derhal, birkaç arpa ekmeğini beze sardı. Oğlu Hz. Enes'in koltuğuna 

verip, yolladı.  

Sevgili Peygamberimiz, Mescîdde, arkadaşlarıyla idiler. Ekmeklerle, Hz. Enes'i 

görünce:  

- Seni, Ebû Talhâ mı yolladı.  

- Evet efendimiz...  

- Koltuğunda, ekmek mi var?  

- Evet, yâ Resûlallah.  

Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, arkadaşlarına:  

Kalkın! Ebû Talhâ'nın evine gidiyoruz, buyurdular.  

Bunu işiten Hz. Enes, önlerinden koşturdu. Doğru eve gelip, babasına meseleyi bildirdi. 

O da:  



 158 

- Yâ Ümme Süleym!.. Peygamber Efendimiz bütün cemâatlarıyla birlikte, yemeğe teşrîf 

ediyorlarmış. Şimdi ne yapacağız! Evdeki yemek, hepsine yetecek mi, diye telâşlandı.  

Hanımı gâyet sâkin:  

- Allahü Teâlâ ve Peygamberi, daha iyi bilirler. Sen telâşlanma, cevabını verdi.  

Gerçekten o gün, iki cihân sultânı ve bütün arkadaşları, Ebû Talhâ Hazretlerinin evinde 

doydular. Bu olay şüphesiz, Hz. Resûlullahın mu'cizesi ve ev sahiplerinin tevekkülü 

sâyesinde gerçekleşti.  

Günler sür'atle geçip gidiyordu.  

Harp ve sulh anlarında Hz. Ebû Talhâ, sevgili Peygamberimizden hiç ayrılmadı. En 

ufak işâretlerini bile, yerine getirmek için, canla-başla çabalıyordu.  

Başta büyük Bedir gâzâsı olmak üzere, bütün savaşlarda herşeyini; Allahü Teâlâ ve 

Resûlü uğruna fedâ etti. Bilhassa Huneyn gâzâsında hârikaydı.  

O gün Peygamber Efendimiz buyurdular ki:  

- Kim, bir düşmanı öldürürse; düşmanın üzerinde nesi varsa O gâzîye âit olacaktır. 

Ganîmete, dâhil edilmiyecektir.  

O savaşta Hz. Ebû Talhâ tek başına, yirmiden fazla müşrik öldürdü. Üzerlerinde 

bulunan bütün eşyâları topladı. İçlerinden bir kılıç bile almadan, hepsini Peygamber 

Efendimizin önlerine bıraktı.  

O'nun tek isteği, sâdece Allahü Teâlânın ve Resûlullahın rızâları idi.  

Sevgili Peygamberimiz:  

- Asker içinde Ebû Talha'nın sesi, 100 kişiden hayırlıdır, buyurmuşlardır.  

Sevgili Peygamberimizin vefâtlarından sonra, Medîne'de duramadı. Şam taraflarına 

gitti. Ancak Hz. Ömer'in son zamanlarında, baba ocağına döndü.  

70 yaşlarında, Hakkın rahmetine. Sevdiklerine kavuştu. 

**Yine birgün Ebu Talha (r.a.)'nın evinde güzel bir yemek pişirilmişti. Enes'i 

Peygamberimize gönderip yemeğe davet etti. İki Cihan Güneşi Efendimiz de mescidde 

Ehl-i Suffe ile birlikte oturuyordu. Enes'in gelişinden yemeğe davet edildiğini anladı ve 

yetmiş kadar ashabıyla kalkıp Ebu Talha'nın evine gitti. Kalabalığı gören Ebu Talha 

biraz telaşlanır gibi oldu. Ailesi Ümmü Suleym (r.anha) ise;" Rasulullah (s.a.) varken 

telaşa ne gerek var" diyerek onu teskin etti. Rasul-i Ekrem (s.a.) Efendimiz yemeğin 

bereketlenmesi için dua ettikten sonra gruplar halinde ashabını sofraya oturttu. Hepsi 

doyasıya yedi ve kalktı. Sonunda daha o kadar kişiye yetecek yemek kaldığı görüldü. 

Ebu Talha (r.a.) 92 hadis-i şerif rivayet etti. Bunlardan bir tanesini kendisi şöyle 

naklediyor: "Birgün Rasulullah'ın huzuruna girdim. Pek neşeli, mütebessim ve güler 

yüzlü bir halde gördüm. Sebebini sorduğumda: "Ya Eba Talha! Nasıl memnun ve 

mesrur olmıyayım ki, biraz önce Cebrail Aleyhisselam geldi. Ümmetimden bana bir 

kere salat ve selam getirene Allah Teala ve melekleri on salat ve selam eder." diye müjde 

verdi. buyurdu."  

               Çok cömertti. 

                ”Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden  harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz.Ne 

harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.”
193

 

                Bu ayet üzerine;Hz.Ebu Talha Mescid-i Nebevinin karşısında bulunup,çok 

sevdiği Beyruha adlı bahçesini Allah yolunda vermiş ve Rasulullahın övgüsüne mazhar 

olup,gerçek malında bu olduğunu belirtmiştir. 

 Hz.Ömer’de Hayberdeki bahçesini infak etmek istemiş ancak Rasulullah ona; 

aslını tutup meyvesini vermesini buyurmuşlardır.Hz.Ömer’de geliri gereken yerlere 

harcanmak üzere o bağı vakfetmiştir. 

 Sahabeler adeta infakta yarışırcasına bazen malının tümünü,bazen yarısını,bazen 

ticaret kervanlarını tümüyle Allah yolunda infak etmişlerdir. 
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EBU UBEYDE BİN  CERRAH 
 

Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın babası durmadan (Bedir gününde) oğluna hücum 

ederdi. Ebu Ubeyde de babasından kaçardı. Fakat babası Ebu Ubeyde’yi kurtulamaz 

bir halde çokça hücumlara maruz bıraktığı bir anda Ebu Ubeyde babasını öldürdü. 

Allah o zaman Ebu Ubeyde hakkında Mücadele 58/22. ayetini indirdi.  

“Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri, 

yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini 

görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki Allah kalblerine iman yazmış ve onları kendinden 

bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada 

ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte 

onlar Allah'ın hizbi (dininin yardımcıları)dir. İyi bil ki, kurtuluşa ulaşacak olanlar, 

Allah'ın hizbidir.”
194

 

 

 

 

 

 

 

 

EBU ZER ĞIFARİ 
 

Mesihul İslam,fakir,uzlette yaşayan Ebu Zeri Ğıfari.. 

Ebû Zerr, Rebeze'de çok sıkıntılı günler geçirdi. Evi harab olmuş, sırtında elbise 

kalmamıştı. Ailesi elbiseden bahsettikçe, o "bana elbise değil, kefen lâzım" diyordu. 

Nihâyet hastalandı. Öleceğini anlayan eşi, kefeni dahi olmadığını söyleyerek ne 

yapacağını ve kendisini nasıl defnedeceğini hem düşünüyor ve hem de Ebû Zerr'e 

düşüncesini açıklıyordu. O ise yattığı hasta yatağından biraz doğrularak eşine, 

üzülmemesini, Mekke tarafından bir kâfile gelmedikçe ölmeyeceğini, zira bu kâfile ile 

gelen bir gencin kendisine kefen getireceğini anlatıp arada sırada hanımına "Bak 

bakalım, ufukta toz bulutu görüyor musun" diyordu. 

Nihâyet H. 31 (M. 651-652) yılında bir gün ufukta bir kervan gözüktü. Kervan 

konakladıktan kısa bir süre sonra Hz. Ebû Zerr dâr-ı bekâ'ya göçtü. Ensâr'dan bir genç 

gelip onu kefenledi ve cenaze namazını kıldırarak Rebeze'ye defnetti (Hayreddin Zirikli, 

el-A'lâm, II, 140). 

Zahid birisiydi. 

**Ebû Zer-i Gıfârî Hazretleri, Hz. Osman'ın halîfeliğine kadar Şam'da kaldı. 

Şam halkına din bilgilerini öğretmekle meşgul oldu. Şüphelilerden ve harâmlardan son 

derece sakınırdı. Evinde bir günlük nafakasından fazlasını bulundurmaz, hep fakîrlere 

dağıtırdı.  

          Bir defasında Şam vâlisi, tecrübe etmek için, hizmetçisi ile akşam onbin dirhem 

altın göndermişti. Ebû Zer Hazretleri altınları alınca uykusu kaçtı, uyuyamaz hâle geldi. 

Hemen kalktı ve fakîrlere dağıttı. Yanında tek altın bile saklamadı.  

         Ertesi gün vâlinin hizmetçisi gelip dedi ki:  

         - Aman efendim, dün akşam sana getirdiğim altınlar meğerse başkasına 

gidecekmiş. Yanlışlıkla sana getirmişim. Mümkünse altınları geri alayım, yoksa vâli 

benden hesap sorar.  

         Bunun üzerine Ebû Zer-i Gıfârî Hazretleri buyurdu ki:  

         - Oğlum, onları fakîrlere dağıttım. Sen vâliden iki-üç gün mühlet iste, ben bu 

parayı hazırlarım, o zaman iâde ederiz.  

        Vâlinin adamı durumu vâliye anlattı. Vâli, Ebû Zer'in, sözünün eri olduğunu 
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anladı.  

        Ancak, Ebû Zer'in bir günlük ihtiyaçtan fazlasını bulundurmayıp dağıtmasını ve 

halkı buna teşvik etmesini, halkın anlamayacağını anlayan vâli, durumu halîfe Hz. 

Osman'a mektup ile bildirdi. 

        Bunun üzerine halîfe, Ebû Zer'i Medîne'ye da'vet etti. Ebû Zer, Medîne'ye 

geldiğinde, evlerin Sel Dağına dayandığını ve refâhın arttığını gördü. Halîfenin 

huzûruna çıkınca, Hz. Osman'a, niçin insanların biriktirdikleri malları 

dağıttırmıyorsun, diye sordu. Bunun üzerine Hz. Osman buyurdu ki:  

        - Yâ Ebâ Zer, halkı zühd yoluna zorla sokmak imkânsızdır. Onlar zekâtlarını 

verdikten sonra, benim vazîfem, onlar arasında Hak Teâlâ Hazretlerinin emriyle 

hükmetmek ve onları çalışma, iktisat tarafına teşvik eylemektir.  

         Bunun üzerine Ebû Zer dedi ki:  

         - Resûlullah bana "Binalar Sel dağına ulaştığı zaman, sen Medîne'den ayrıl!" diye 

emretmişlerdi. İzin verirseniz, ben Medîne'den gideyim. 

         Hz. Osman müsâade buyurdu. Birkaç koyun ve keçi, yetecek miktarda yiyecek 

vererek, Medîne-i Münevvere yakınlarındaki Rebeze adındaki köye gitmesini söyledi. 

Ailesi de Şam'dan buraya gönderildi. 

**Peygamber Efendimiz Ebû Zer Hazretleri hakkında buyurdu ki: 

            -Benim ümmetimde Ebû Zer, Meryem oğlu İsâ'nın zühdüne sahiptir. Bu fıtrat 

üzere yaratılmıştır.  

           -İsâ Aleyhisselâmın tevazuuna bakmak kendisini mesrur eden kimse, Ebû Zerr'e 

nazar eylesin. 

*Resûlullah efendimiz buyurdu ki:  

- Dünyaya Ebû Zer’den daha sâdık kimse gelmedi. 

            -Peygamberimiz ona hitabında: 

Ya Ebâ Zer ceddidis sefînete fe innel bahre amîkun 

Ve huziz zâde kâmilen fe innessefere baîdun 

Ve haffifil himle fe innel akabete keûdün 

Ve ahlisil amele feinnennâkide basîrûn… 

 

Anlamı: 

Ey Ebu Zer!Gemini sağlam yap,deniz derindir 

Azığını tam al,sefer uzundur 

Yükünü hafif yap,yokuş sarptır 

Amelini ihlaslı yap,her şeyi birbirinden ayıran Allah görücüdür. 

 

 

EBUD   DERDA 

            
            Ebud Derda putperestti.Bir gün evden çıktığında Abdullah bin Revaha eve 

girmiş ve baltayla putu kırmıştı. 

             Ebud Derda eve geldiğinde hanımı ağlıyordu ve sebebini sorduğunda,putun 

kırıldığını söyleyince,kendisi için sadece bu bir delil bile iman etmesi için yetmiş ve şöyle 

demişti: 

             “Eğer bu putta hayır olmuş olsaydı kendisini savunabilirdi.”     

             **Ebû'd-Derdâ hastalandığı bir sırada arkadaşları yanına gelerek "Ey Ebû'd-

Derdâ, nerenden şikayetçisin?" demişler; Ebû'd-Derdâ, "Günahlarımdan" diye cevap 

vermiş; "Canın birşey istemiyor mu?" sorusuna, "Canım Cennet istiyor" demiş; "Sana 

bakmak için bir hekim çağırmayalım mı?" diyen arkadaşlarına şöyle demiştir: 

"Esasında beni yatağa düşüren hekimdir"
195

 

            Hizâm b. Hakim, Ebû'd-Derdâ'nın şöyle dediğini nakleder: 
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            "Eğer öldükten sonra neler göreceğinizi bilseydiniz, iştahla ne bir yemek 

yiyebilir, ne bir şey içebilir ve ne de gölgelenmek için bir eve girebilirdiniz. Hep 

avlularda oturup göğsünüze vurur ve hâliniz için ağlardınız. Vallahi isterdim ki ben 

kesilen ve meyvesi yenen bir ağaç olaydım"
196

 

            **Ebû Nuaym'dan Heysemî'nin Sâbit el-Bünânı'den naklettiğine göre, Ebû'd-

Derdâ Selmân el-Farisi'ye Leysoğulları kabilesinden bir kız istemek üzere gitmiş, 

Selmân'ın üstünlüğünü anlatmıştı. Kızın babası, kızını Selmân'a veremeyeceğini, fakat 

Ebu'd-Derdâ isterse ona vereceğini söyleyince, Ebû'd-Derdâ o kızla evlenmiştir. Daha 

sonra bunu Selmân'a utanarak naklettiğinde Selmân ona, "Senden çok ben 

utanmalıyım. Zira Allah bu kızı sana nasib etmişken ben ona talib oldum" demiştir. İşte 

ashâbın birbirlerine karşı olan olgun davranışları böyleydi. 

 

 

 

 

ENES BİN  MALİK 
 

               Rasulullahın evladlığı..küçük yaşından beri annesi tarafından Rasulullaha 

getirilip,onun terbiyesinde yetişmiş bir zattır. 

Hadis-i şerifte Enes şu olayı anlatır: 

           "Çocuklarla birlikte oynuyordum. Resulullah (s.a.s.) olduğumuz yere teşrif 

buyurdu. Bize selâm verdi. Sonra benim elimden tuttu. Ve beni bir işe gönderdi. Kendisi 

de bir duvarın gölgesinde oturarak benim geri dönmemi bekledi. Ben, O'nun emrini 

yerine getirmek için gittim, emirlerini ifa ettim ve sonra dönüp gelerek neticeyi 

kendilerine bildirdim. Sonra dâ evime döndüm. Annem Ümmi Süleym neden geciktiğimi 

sordu. Ben de, 'Rasûlullah, beni bir işe gönderdi' dedim Validem, 'Ne işi?' dedi. Ben de, 

'sırdır' diyerek söylemedim. Annem benim bu tavrımı çok beğenmiş olacak ki bana, 

'Oğlum, Resul-i Ekrem'in sırlarını iyi sakla!' dedi!" 

**Son derece yakışıklı ve peygamberimizin terbiyesinde yetişip onun duasını alan 

Enes b.Malik, Hz. Enes'in annesi Ümmü Süleym, oğlunu Resulullah'a getirdiği vakit, 

Ondan oğlu için dua etmesini istemişti. Resul-i Ekrem de Ümmü Süleym'i kırmayarak 

ellerini kaldırıp: "Ya Rabbi, onun malını, evlâdını çoğalt ve onu cennete sok" 

buyurarak dua etmişti. Bu dua kabul olunmuş ve Hz. Enes b. Malik'in hem malı 

çoğalmış ve hem de evlâtları çok olmuştu. 

"Resul'i Ekrem efendimize dokuz yıl hizmet ettim, onun bana bir kez bile, "şu işi 

yapmasaydın-da böyle yapsaydın" dediğini yahut onun benim bir işimi ayıpladığını 

görmedim. " 

Yüz çocuğunu eliyle gömmüştü.. 

“Hazret-i Enes diyor: Zevra nam mahalde, üçyüz kişi kadar, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraberdik. İkindi namazı için abdest almayı emretti. Su 

bulunmadı. Yalnız bir parça su emretti, getirdik. Mübarek ellerini içine batırdı. 

Gördüm ki, parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Sonra bütün maiyetindeki üçyüz 

adam geldiler, umumu abdest alıp içtiler. İşte şu misali Hazret-i Enes, üçyüz kişiyi 

temsil ederek haber veriyor. Mümkün müdür ki, o üçyüz kişi, şu habere manen iştirak 

etmesinler; hem iştirak etmedikleri halde, tekzib etmesinler.”
197

 

 

 

 

FATMA BİNTİ ENES 
 

Fatıma binti Esed’in ömrü de sona ermişti. Peygamberimiz, gömleğini sırtından 

çıkararak, Fatıma binti Esed’e kefen yaptırmıştı. Bilahare Peygamber Efendimiz, 
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Fatıma binti Esed’e Cennet elbiselerinin giydirilmesi için böyle yaptıklarını 

söylemişlerdir.  

Cenaze namazını da kıldırdıktan sonra buyurdular ki:   

- Allahü Teâlânın emriyle, yetmiş bin melek onun cenaze namazını kıldılar.  

 

 

HZ. HABBÂB BİN ERET 
 

En çok azab çektirilenlerdendi. 

Mekke döneminde, sırtına ateşte kızdırılmış taşlar yapıştırılmış, sırtı yağlan 

eriyinceye kadar sırtında tutulmuş, yine imanında sebat etmiştir. Demircilik ile meşgul 

olduğundan, efendisi Ümmü Emmâr demiri ateşte kızdırır Habbâb'ın başını dağlardı. 

Hz. Peygamber Habbâb'a uğrar onunla sohbet ederdi. Onun halini görünce: "Allahım 

Habbâb'a yardım et" diye dua etmişti. Bir müddet sonra Ümmü Emmâr şiddetli baş 

ağrılarına tutulur, köpek gibi bağırmaya başlar. Ona başını dağlatmasını tavsiye 

ederler. Habbâb demiri ateşte kızdırır ve kadının başını demirle dağlar.
198

 

İşkencenin dayanılmaz bir hal aldığı, müşriklerin şiddetli baskı yaptıkları bir 

zaman Habbab Kâbe'nin gölgesinde örtüsüne bürünmüş oturan Hz. Peygamber'in 

yanına geldi; "Allah'a bizim için dua buyurmaz mısın" dedi: Hz. Peygamber yüzü 

kıpkırmızı halde doğruldu, şöyle buyurdu: "Sizden önceki ümmetlerde bir adam demir 

tarakla taranır ve sinirleri kemiğinden sıyrılırdı da bu işkence onu diniden 

döndürmezdi. Testere başının saç ayırımına konur ve iki parçaya bölünürdü; bu da o 

adamı dininden döndürmezdi. Allah muhakkak bu dini tamamlayacaktır. San'â'dan 

kalkan yolcu Hadramevt'e içinde Allah korkusundan başka hiç bir korku olmadan 

gidebilecek. 

Ancak, koyunları varsa, onlar hakkında kurt saldırmasından endîşe duyacaktır. 

Fakat siz, acele ediyorsunuzdur! 

            Bundan sonra, Resûlullah Efendimiz sırtlarımızı okşadı ve duâ buyurdular. 

Resûlullahın rûhlara gıda ve şifâ olan bu lâtif, güzel sözleri, acılarımızı dindiriverdi.”
199

 

Bütün bu işkencelere katlanan Habbâb bir gün halinden şikâyetçi olmamış, 

İslâm'ın zafer yıllarında, çektiği işkenceleri reklam ederek insanların teveccühünü 

kazanmaya çalışmamış, mükafatı yalnızca Allah (c.c.)'dan istemiştir. Hz. Ömer (r.a.) 

hilâfeti döneminde Habbab'a "Allah yolunda çektiğin işkenceleri bize anlat ey 

Habbâb!" demesi üzerine sırtını açar gösterir. Hz. Ömer "Bu güne kadar bu derece 

harap olmuş bir sırt görmedim" der. Habbâb (r.a) "Sırtımda ateş yakarlardı, derimden 

çıkan yağlar ateşi söndürürdü" der. Bazen de ateşte kızdırılmış taşlar sırtına konur 

derisinin yağları soğutuncaya kadar tutulurdu. Bunun için sırtı yumurta büyüklüğünde 

oyuk oyuk idi.
200

 

Bütün bu işkencelere rağmen İslâm'ı tebliğden geri kalmazdı. Tâhâ suresinin 

bazı ayetlerini Hz. Ömer'in kızkardeşinin ailesine öğretirken Ömer içeri girmiş; onların 

hallerindeki samimiyet Ömer'in müslüman olmasına vesile olmuştur. 

**Güneşten kızgın hâle gelmiş, ya da ateşle kızdırılmış olan taşa, çıplak sırtı 

bastırıldığı hâlde, söyletmek istedikleri küfrü gerektiren sözleri, ona söyletemezlerdi! O 

büyük bir îmânla; 

            - Allah birdir, Muhammed Aleyhisselâm O’nun Peygamberidir, diye haykırırdı.  

            Bunun üzerine müşrikler hırslarından deliye döner, daha fazla işkence yapmaya 

başlarlardı. Nitekim müşrikler, bir gün, onu yakalayıp soydular. Düz bir yerde 

yaktıkları ateşin içine, sırtüstü yatırdılar. İçlerinden birisi, ayağı ile onun göğsünün 

üzerine basıp, ateş sönünceye kadar, kendisini o hâlde tuttu. 

             Yıllar geçtiği hâlde bile, Habbâb’ın sırtındaki yanıkların izleri, alacaları 

kaybolmadı! 
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Suffa ehlinden olan Hz.Habbab kendi gibi arkadaşı Umeyr’i anlatırken:”Biz 

Resulullah ile hicret ettik;Rıza-yı bariyi tahsilden başka hiçbir maksad 

taşımadık.Ecrimiz Cenab-ı Hakka aitti.Bu niyetle kendini islama vakfeden  Ashab-ı 

Suffa’dan biri de Mus’ab bin Umeyr’di.Uhud’da şehid olduğu sırada dünya metaı 

olarak bir cübbeden başka şey bırakmadı;onunla başını örtsek ayakları açıkta kalıyor, 

ayaklarını örtsek başı açıkta kalıyordu.Resulullahın emri üzerine elbisesiyle başını 

örttük;ayaklarını da izhır denilen güzel kokulu bir otla kapadık…”(Buhari.Bab-ul 

Hicret) 

 

 

 

HALİD BİN SAİD BİN ÂS 
 

             İlk Müslüman olan sahabilerden. 

             Bir rüya ile Müslüman olmuştu.Rüyasında cehennem kenarında 

dururken,düşmesi için babası yitiyor,o sırada peygamberimiz belinden yakalıyarak onu 

kurtarıyordu. 

             Hz.Ebubekirle karşılaştığında bu durumu ona anlatmış,oda bunun hayırlı bir 

rüya olup,hemen iman etmesini söylemişti. 

             Ve o iman etti.Azılı düşman olan babası onu kardeşlerine dövdürdü,kafasına 

sopayla vurup kırdı.Mahzene hapsedip,yemek ve içecek vermedi.Bu onun imanını daha 

da arttırdı. 

            Habeşistana hicret etmesine izin verildi ki;bu sırada da yatağa düşen 

babası,kiniyle birlikte bir daha yatağından kalkamadan öldü. 

             Hâlid bin Sa'îd hanımı ile birlikte hicrete çıkacakları sırada, babası çok 

hastalandı. Yatağa düştü. Bu hâlinde bile, "Bu hastalığımdan kurtulup ayağa 

kalkarsam, Mekke'de bir tek kimse putlardan başkasına ibâdet edemiyecektir" diyordu. 

Hz. Hâlid, babasının, hak dîne olan bu düşmanlığının sona ermesi için, "Ey Allahım! 

Onu yataktan kaldırma!" diye duâ etti. Nitekim bu hastalıktan ayağa kalkamadan öldü. 

             Müslüman olan hanımıyla Habeşistanda on yıldan fazla kaldı. Hz. Hâlid, 

babasının, hak dîne olan bu düşmanlığının sona ermesi için, "Ey Allahım! Onu yataktan 

kaldırma!" diye duâ etti. Nitekim bu hastalıktan ayağa kalkamadan öldü. 

             Kadınlarında harb ettiği Bizansla yapılan Yermük savaşına katılmış,Şamın 

alınmasında savaşmış,düşman askerinden biri teke tek er isteyince öne çıkıp savaşmış ve 

şehid olmuştur.Hanımı Ümmü Hakim düşman üzerine yürüyerek orduyu 

şevklendirmiştir.Ve Bizanslıları kılınçtan geçirmişlerdir.Ümmü Hakimde bir kâfir 

askerini öldürmüştür.     

            Habeşistan'a hicret için, ilk olarak Mekke'den çıkan Hâlid bin Sa'îd ve hanımı 

oldu. Kendisi ile beraber Kureşli Müslümanlardan bir grup da Habeşistan'a hareket 

etti. Oğlu Sa'îd ve kızı Ümmü Hâlid orada doğup büyüdü. 

            Hz. Hâlid bin Sa'îd, ilk Müslümanlardan olmak şerefinin yanında, Resûlullahın 

kâtiplik hizmetini de yapmıştır. 

 

 

HALİD  BİN  VELİD 
 

             Halid bin Velid,islamın kılıncı,Seyfullah.İslamdan önce de sonra da yenilgi 

bilmeyen sahabi.At üzerinden inmeyen ancak döşekte ölen bir cengâver. 

 “Hazret-i Hâlid İbn-i Velid'e (Seyfullah'a) birkaç saçını verip, nusretine dua 

etmiş. Hazret-i Hâlid, o saçları külâhında hıfzetmiş. İşte o saç ve duanın bereketi 

hürmetine, hiçbir harbe girmemiş illâ muzaffer çıkmış.”
201
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               O Allah’ın kılıncı idi.Allah kendi kılıncını kırdırmaz,kırdırttırmaz.Nitekim 

öylede oldu. Yaralanmadığı yeri olmadı,girmediği harb olmadı ancak kılıncının hakkını 

vererek kahramanlığıyla düşmanın kılıncıyla kırılmadı,kırdırılmadı. 

             Yalancı peygamber Müseylime-i Kezzabı öldürdü.Zekât vermeyen kabileleri 

sindirdi.Bizansı mağlub etti.Kudüs ve Mısırı aldı.İran üzerine yürüdü. 

             Cihaddan aldığı zevki,zifaf gecesinden almadığını söylüyordu. 

             Bu muvaffakiyetini ise,peygamberimizin mübarek sakalından birkaç tanesi, 

sarığının içinde taşımasına bağlamıştır. 

             Yermük günü Hz.Halid Rum emirlerinden Cerce’yi islama davet etmiş ve 

Müslüman olarak, Müslümanların safında rum ordusuna karşı savaşarak şehid 

düşmüştür. 

             Bu savaşta Müslümanlar öğle ve ikindiyi ima ile kılmışlardı. 

 Cerce o günde Hz.Halidle beraber sadece 2 rekat namaz kılmıştı. 

“Uzza denilen sanemi tahrib ettikleri vakit, siyah bir kadın şeklinde, o sanem 

içinden bir cinniye çıktı. Hazret-i Hâlid, bir kılınç ile o cinniyeyi iki parça etti. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o hâdise için ferman etmiş ki: "Uzza sanemi içinde ona 

ibadet ediliyordu, daha ona ibadet edilmez."
202

 

 

 

 

 

 

HZ. HANZALA BİN EBÛ ÂMİR 
 

Hanzala Bedir gazâsında bulundu. O zaman henüz bekârdı. Bedir gazâsından bir 

müddet sonra Abdullah bin Übey’in kızı Cemîle ile nikâhlandı. Ertesi gün de Uhud’da 

Kureyş müşrikleriyle çarpışılacaktı.  

Hanzala geceyi Medîne’de hanımının yanında geçirmek için Resûlullahtan izin 

istedi.  Peygamberimiz de müsâade buyurdu. Hanımı Cemîle ile o gece beraber kaldı. 

Cumartesi günü sabahleyin Uhud’a yetişmek için, telâştan gusletmeyi unutup çok acele 

yola çıktı.   

Yola çıkacağı sırada, hanımı Cemîle, orada bulunan kavminden dört kişiyi 

çağırdı ve Hanzala ile evlendiklerini söyleyip, onları şâhid tuttu. Oradaki dört şâhid 

sordular:   

- Buna ne lüzûm vardı?  

Cemîle dedi ki:   

- Rü’yâmda semânın açıldığını ve Hanzala içeri girdikten sonra kapandığını 

gördüm.  

Peygamberimiz Uhud’da harp için safları düzeltirken Hanzala yetişti ve Eshâb-ı 

Kirâm arasına karıştı. Hz. Hanzala diğer sahâbîler gibi cansiperane müşriklerin üzerine 

atıldı. Şehîdlik mertebesine kavuşmak için durmadan savaştı. Daha sonra müşrikler 

bozuldular, dağılıp kaçmaya başladılar.   

Hz. Hanzala, Ebû Süfyân’ın önünü kesti. Üzerine hücûm etti. Ebû Süfyân yere 

düştü. Korkudan ne yapacağını şaşıran Ebû Süfyân;   

- Ey Kureyş, ben Ebû Süfyân’ım! Hanzala beni öldürecek, yetişin, diye sesi çıktığı 

kadar bağırmaya başladı.   

Müşriklerden birçokları Ebû Süfyân’ın sesini işittikleri hâlde, kendi canlarının 

derdine düştüklerinden hiç aldırış eden olmadı. Fakat Şeddâd bin Esved, Hz. 

Hanzala’ya arkadan yaklaşıp hâince, sırtından mızrakladı.   

Hanzala mukâbele etmek istedi. Fakat îmândan nasîbi olmıyan bu müşrik, ikinci 

bir darbe daha vurup, Hanzala’yı şehîd etti. Hanzala şehîd olunca, Peygamberimiz 

buyurdu ki:   
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- Ben Hanzala’yı meleklerin gökle yer arasında, gümüş bir tepsi içinde, yağmur 

suyu ile yıkadıklarını gördüm.   

Ebû Useyd Sa’îd diyor ki:   

“Gidip Hanzala’ya baktım. Başından yağmur suyu akıyordu. Döndüm, bunu 

Resûlullaha haber verdim. Peygamberimiz hanımına haber gönderip bunun sebebini 

sordu. O da Uhud’a çıktığı zaman Hanzala’nın cünüb olduğunu bildirdi.”   

Hz. Hanzala Uhud’a yetişmek için çok acele edip, yetişememek korkusu kendini 

kapladığından, acele ile gusletmeyi unutmuştu. Bundan sonra Hanzala’nın adı Gasîl-ül-

Melâike=Melekler tarafından yıkanmış kimse diye anıldı. Medîne’de Eshâb-ı Kirâmın 

Evs kabîlesinden olanlar, “Melekler tarafından yıkanan Hanzala bizdendir” diye iftihâr 

ederlerdi.  

Hanzala bi’setten ya’nî Peygamber Efendimizin da’vetinden önce de îmân sâhibi 

olup, Allahın birliğine inanır, putlara tapmazdı. Hanîf dîninde idi. Böylece hanımının 

rü’yâsı hakîkat olup, Uhud savaşında Hz. Hanzala şehîd oldu. Abdullah isminde bir 

oğulları oldu. Abdullah bin Hanzala olarak tanınan bu oğlu, Yezîd zamanında şehîd 

edildi. 

 

 

 

HARİS BİN MALİK 
 

- Hz. Peygamber’in “Tam Bir Mü’min Olarak Sabahladım” Diyen Hâris b. 

Mâlik’e, Bu Söylediklerinin Hakikatını Sormaları…        

- Bir sabah mescide giren Hz. Peygamber orada derin bir düşünceye dalmış olan 

Hâris b. Mâlik’i gördü. Yanına varıp ayağıyla onu sarsarak:  

“Başını kaldır!” buyurdu. Başını kaldıran Hâris:  

“Anam babam sana feda olsun, ey Allah’ın Rasûlü! Buyurun emriniz nedir?” 

dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber:  

“Bu gece nasıl sabahladın ey Malik’in oğlu Hâris?!” diye sordu. Hâris’in:  

“Ey Allah’ın Rasûlü! Tam bir mü’min olarak sabahladım” demesi üzerine de:  

“Her hakkın bir hakikatı vardır. Peki söyle bakalım senin bu söylediğinin 

hakikatı nedir?” buyurdular. Hâris şunları söyledi:  

“Dünyadan vazgeçtim. Gündüzlerimi susuz, gecelerimi ise uykusuz geçiriyorum. 

Ben adeta Rabb’imin arş’ını seyretmekteyim. Öyle ki birbirlerini ziyaret etmekte olan 

cennet halkı ile ağlayıp dövünmekte olan cehennem halkını görür gibi oluyorum”. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber:  

“Sen Allah’ın, kalbini nurlandırdığı bir kişisin. Elde etmiş olduğun bu şeyleri 

sakın bırakma!” buyurdular.  

 

 

HUBEYB BİN ADİY 
 

 Uhud savaşında bazı yakınları ölen müşrikler, Müslümanlardan bunların 

intikamını almak istediler. Alçakca bir plân hazırladılar. Hemen de planı tatbike 

koydular. Bu maksatla bir heyet Medine'ye giderek Resulullahın huzuruna çıkıp: 

- Yâ Resûlallah. Bizim kabîlelerimiz, İslâmiyeti kabûl ettiler. Yalnız Kur'ân-ı 

Kerîm öğretmenine ihtiyâcımız var. Lütfen bize; İslâmiyeti, Kur'an-ı Kerimi öğretecek 

kimseler yollar mısınız? diye ricada bulundu.  

Sevgili Peygamberimiz kendilerine, 10 kişilik bir öğretmenler heyeti yolladılar. 

Başlarında,Âsım bin Sâbit Hazretlerinin bulunduğu bu heyette, Mersed bin Ebî Mersed, 

Hâlid bin Ebî Bükeyr, Hubeyb bin Adiy, Zeyd bin Desinne, Abdullah bin Târık, 

Muattib bin Ubeyd de bulunuyordu.  
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Bu öğretmenler kâfilesi, geceleri yürüyerek, gündüzleri gizlenerek Hüzeyl 

Kabilesi topraklarında, Reci' suyu başında, seher vakti konakladılar...  

Bu sırada yanlarında bulunan Adal ve Kare kabilesi heyetinden biri, bir bahane 

ile yanlarından ayrıldı. Hemen Lıhyanoğullarına gidip, haber verdi.  

Çok geçmeden kafilenin etrâfı sarıldı. 200'den fazla silâhlı eşkiyâ oradaydı.  

- Bize öğretmen lâzım! diyenler, çekip gittiler. O güzîde Müslümanları, eşkiyâ ile karşı 

karşıya bıraktılar.  

Lıhyânoğulları mensupları, esir ticâreti ile geçinirlerdi. Bu sebeple:  

- Teslim olun. Canınızı kurtarın, teklifinde bulunuyorlardı. Asıl niyetleri onları 

Mekke'de köle olarak satmaktı. Böylece çok para kazanacaklardı. Çünkü Mekke'li 

müşrikler kendilerine:  

- Yakaladığınız her Müslüman için, değerinden fazla para öderiz, demişlerdi.  

Bunu Müslümanlar da duymuşlardı. Onun için, aralarında istişâre ederek çarpışmaya 

karar verdiler. Arkalarını dağa dönüp, kılıçlarını çekip, Allahın dîni uğrunda 

vuruşmaya başladılar.  

İkiyüz kişilik düşmana karşı görülmemiş bir kahramanlıkla çarpıştılar. 

Üzerlerine saldıran kuvvetten bir kısmını öldürdüler.  

Nihayet çarpışa çarpışa on Sahâbi'den yedisi okla vurularak orada şehid düştü.   

Sadece Hubeyb bin Adiy, Zeyd bin Desinne ve Abdullah bin Târık kalmış, müşriklerle 

çarpışıyorlardı.  

Çok geçmeden müşrikler, onları sağ olarak yakaladılar.   

Lıhyanoğulları üçünü de yayların kirişleri ile bağladılar. Mekke'ye götürmek 

üzere yola çıktılar.  

Abdullah bin Târık Mekkeli müşriklere götürülmeye râzı olmadı. Gitmemek için 

zorlandı.   

- Vallahi ben size arkadaş ve yoldaş olmam! Şehid olan arkadaşlarım bana örnek 

ve önderdir, deyip, bir zorlayışta ellerini kurtardı.  

Lıhyanoğulları O'nu taşa tuttular, sonunda O'nu da şehid ettiler.  

Lihyânoğulları, Hubeyb bin Adiy ve Zeyd bin Desinne'yi Mekke'ye götürüp 

müşriklere yüksek bir fiyatla sattılar.  

Çünkü Hz. Hubeyb Bedr Gazâsında müşriklerden Hâris bin Âmir'i Cehenneme 

yollamıştı.  

Onun oğulları şimdi kendisini almak için, büyük para ödediler.  

Zeyd bin Desinne'yi de Safvân bin Ümeyye, Bedir savaşında öldürülen babası 

Ümeyye bin Halef'in intikâmını almak üzere satın aldı.  

Mekkeli Müşrikler, Hz. Hubeyb ve Zeyd'i satın aldıktan sonra, onlara ne cezâ 

vereceklerini konuşuyorlardı:  

- Hayır! Evvelâ işkence etmeliyiz.  

- Ama Harâm aylar içinde bulunuyoruz!  

- Evet! Bu sebeple, hemen öldüremeyiz! Harâm ayların geçmesini beklememiz 

gerek.  

- O hâlde, hapsedelim.  

- Ellerini, ayaklarını zincire vuralım! diyorlardı. Öyle yaptılar.  

Harp meydanındaki yenilginin intikâmını, müdâfaasız bir insandan alacaklardı. 

Hem de o esîri; harpte değil, parayla pazardan almışlardı!..  

Hârisoğulları, iftihârla Hubeyb bin Adiy'i kendi âile fertlerine gösteriyorlar:  

- İşte babamızı öldüren. Şimdi vereceğimiz cezâyı beklemekte! diyorlardı.  

Hz. Hubeyb bin Adiy, hapsedildiği evde tam bir tevekkül ile, Allahü Teâlânın 

kendisi hakkındaki takdirini bekliyordu.  

Hapsedildiği evde bulunan ve azatlı bir cariye olan Mâviye şöyle anlatmıştır:  

Hübeyb, benim bulunduğum evde bir hücreye hapsedilmişti. Ben ondan daha hayırlı bir 

esir görmedim.   
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Bir gün baktım elinde insan başı gibi kocaman bir üzüm salkımı vardı. Ondan 

yiyordu. Hergün böyle üzüm salkımı elinde görülürdü.  

O mevsimde hem de Mekke'de üzüm bulmak asla mümkün değildi. Allahü Teâlâ 

ona rızık veriyordu.  

Hz. Hubeyb, hapsolunduğu hücrede namaz kılar, Kur'ân-ı Kerîm okurdu. Onun 

okuduğu Kur'ân-ı Kerîmi dinleyen kadınlar ağlaşırlar. Ona acırlardı.  

- Ona bir isteğin var mı? dediğimde,  

- Bana tatlı su ver, putlar için kesilen hayvanların etinden getirme, bir de beni 

ödürecekleri zaman önceden haber ver, başka birşey istemem, dedi.  

Öldürüleceği gün kararlaştırılınca gidip kendisine söyledim. Hayret ettim, 

öldüreceği zamanı öğrenince onda en ufak bir değişiklik ve zerre kadar üzüntü eseri 

görülmüyordu. Bana:   

- Ne olur bana, bir ustura buluver. Temizlik yapacağım. Ben de sana duâ ederim, 

dedi.  

Ben de çocuğumun eline bir ustura verip, gönderdim. Çocuk yanına gidince 

birden korktum.  

- Eyvah bu adam çocuğu ustura ile keser o nasıl olsa öldürülecek, dedim. Koşup 

çocuğa baktım.  

Hubeyb, gönderdiğim usturayı çocuğun elinden alıp, çocuğu sevmek için dizine 

oturtmuştu. Ben bu durumu görünce çok korkup, feryâd etmeye başladım. Durumu 

anlayınca,   

- Bu çocuğu ödüreceğimi mi zannediyorsun? Bizim dînimizde böyle şey yok. 

Haksız yere cana kıymak bizim hâl ve şânımızdan değildir, dedi. Aslında eli usturalı bir 

esir çok şey yapabilirdi. Hattâ bu fırsat sâyesinde, hürriyetine bile kavuşabilirdi.  

Hz. Hubeyb böyle birşeyi, düşünmek bile istemedi. Küçük bir yavruyu âlet etmek 

küçüklüğünü aklına bile getirmedi.  

Hubeyb bin Adiy ve Zeyd bin Desinne'yi öldürmek için müşriklerin 

kararlaştırdığı gün gelmişti. Fakat müşriklerin kin ve intikâm hisleri geçmek bilmedi.  

Herkese haber verildi. Bu yüzden şehrin zengin-fakîr, genç-ihtiyâr, kadın-erkek ve 

bütün çocuklar oradaydılar. Bu iki yüce Sahâbenin başına gelecekleri merak 

ediyorlardı.  

Bir sabah erkenden O büyük îmânlı Sahâbînin zincirlerini çözüp, zindandan 

çıkardılar. Mekke dışında Ten'im denilen yere götürdüler. Çünkü bütün mel'anetlerini, 

orada yapmayı âdet edinmişlerdi.  

Bu iki Allah ve Resûlullah dostu ise, heyacanlı değildiler.Yolda karşılaşıp görüşen 

bu iki Sahâbî kucaklaşarak birbirlerine,uğradıkları belâya sabretmelerini tavsiye 

ettiler.  

Az sonra bir müşrik bağırdı:  

- Ey Hubeyb! Sen bizim babamızı, Hâris bin Âmir'i öldürdün. Bugün onun 

intikâmını senden alacağız. Ölmeden önce bir isteğin var mı?  

Hubeyb bin Adiy gâyet sâkin, şunları söyledi:  

- Yaşatan ve öldüren ve öldükten sonra gene diriltecek olan, yalnız Cenâb-ı 

Allahtır.. O'na binlerce hamd olsun.  

Müşrikler hayretle tekrar sordular:  

- Ölmeden önce son bir arzun yok mudur?  

- Beni bırakınız iki rekât namaz kılayım...  

- Kıl orada.  

Elleri ve ayakları çözülen Hz. Hubeyb, hemen namaza durup, büyük bir sükûnet 

içinde huşû' ile iki rekât namaz kıldı. Cenâbı Hakka son duâlarını yaptı.  

Toplanan müşrikler, kadınlar, çocuklar heyecanla onu seyrediyorlardı. Namazını 

bitirdikten sonra:  

- Vallahi eğer ölümden korkarak namazı uzattığımı zannetmeyecek olsaydınız, 

namazı uzatırdım ve daha çok kılardım, dedi.  
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Böylece idam edilirken iki rekât namazı ilk kılan, âdet ve sünnet olmasına sebep 

olan Hubeyb bin Adiy'dir.Peygamber Efendimiz, onun idam edilirken iki rekât namaz 

kıldığını işitince bu hareketini yerinde ve uygun bulmuştur.  

Hârisoğulları hırsla yaklaştılar:  

- Artık ölmeye hazır mısın? diye sordular.  

Aslında O'nun bağırıp çağırmasını istiyorlardı. Çünkü o zaman daha keyifle, 

işkence edeceklerdi.  

Fakat aksine Hubeyb halâ sâkindi:  

- Müslüman olarak öldükten sonra, ne şekilde can verirsem vereyim, önemli 

değil. Çünkü bütün çektiklerim, Allah ve Resûlullah sevgisi içindir. Cenâb-ı Hak dilerse, 

parça parça edeceğiniz vücudumun zerresini, lütuf ile Cennetine nâil eyler, dedi.  

Hz. Hubeyb, son namazını kıldıktan sonra, Mekkeli müşrikler, onu tutup 

darağacına kaldırarak bağladılar. Yüzünü kıbleden Medine'ye doğru çevirdiler. Sonra:  

- Vallahi dînimden asla dönmem! Bütün dünya benim olsa, bana verilse yine 

İslâmiyyetten dönmem!..  

- Şimdi senin yerine Peygamberinin olmasını, onun öldürülmesini, sen de evinde 

rahat oturasın ister misin?  

- Ben Muhammed Aleyhisselâmın değil benim yerimde olmasını, Medîne'de 

yürürken ayağına bir diken bile batmasına asla râzı olmam!  

- Ey Hubeyb, İslâm dîninden dön,eğer dönmezsen seni muhakkak öldüreceğiz.  

- Allah yolunda olduktan sonra benim için öldürülmenin hiç ehemmiyeti yoktur.  

Hz. Zeyd bin Desinne'ye de bu şekilde söylediler. O da aynı cevabı vererek şehid 

oldu.  

Bundan sonra Hubeyb:  

- Allahım! Şuracıkta düşman yüzünden başka yüz görmüyorum... Allahım! 

Resûlüne selâmımı ulaştır. Bize yapılan bu işi Resûlüne bildir, diyerek duâ etti.  

Hubeyb bu duâyı yaptığı sırada sevgili Peygamberimiz, Eshâb-ı Kirâmla oturuyordu.  

Zeyd bin Hârise şöyle anlatmıştır:  

Bir gün Resûlullah Efendimiz Eshâbıyla otururken kendisine vahy geldiği sırada 

kaplayan hâl gibi bir hâl kapladı. Sonra,  

- Ve Aleyhisselâm, dedi.  

- Yâ Resûlallah bu selâmı kimin selâmına karşılık verdiniz?  

- Kardeşimiz Hubeyb'in selamına karşılık verdim. Cebrâil Aleyhisselâm, 

Hubeyb'in selâmını bana ulaştırdı.  

Ve Hubeyb ile Zeyd'in şehid edildiğini Eshâbına duyurdu. Hubeyb'in etrafında 

toplanan Kureyş müşrikleri:  

- İşte babalarınızı öldüren bu adamdır, diyerek gençleri üzerine mızraklarıyla 

saldırttılar. Mızraklarını saplayarak vücudunu yaralamaya başladılar.   

Bu sırada Hubeyb'in yüzü Kâ'be'ye doğru döndü. Müşrikler Medine'ye doğru 

döndürdüler.  

Hz. Hubeyb:  

- Allahım eğer ben senin katında hayırlı bir kul isem yüzümü Ka'be'ye çevir, 

diyerek duâ etti.  

Yüzü yine kıbleye döndü. Müşriklerden hiçbiri onun yüzünü Kâ'be'den başka bir 

tarafa çeviremedi.  

Bu esnada Hz. Hubeyb darağacı üzerinde düşman arasında garip bir halde şehit 

edilmekte olduğunu dile getiren bir şiir söyledi.  

Mekkeli müşrikler darağacına çıkardıkları Hz. Hubeyb'e, ellerindeki mızraklarla 

işkence yapmaya başlayınca:  

- Vallahi ben Müslüman olarak öldürülecek olduktan sonra vurulup hangi yanım 

üstüne düşersem düşeyim gam yemem. Bunların hepsi Allah yolundadır, dedi.  

Hubeyb bundan sonra yüksek sesle şöyle bedduâ etti.  
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- Ey büyük ve herşeye kâdir Allahım. Sen de bu zâlimlerin tamâmını mahveyle! 

Onlardan hiç birini sağ bırakma! Hepsini ayrı ayrı öldür, Allahım!   

Hâinler korkak olur. Bu hâinler de bedduâyı işitince korkmaya başladılar. Hz. 

Hubeyb biraz daha konuşursa, vaziyet değişebilirdi. Oradakiler müşrik de olsalar tesir 

altında kalabilirlerdi! Hattâ o mazlûmu kurtarmak istiyen bile çıkabilirdi. 

Hârisoğulları:  

- Konuşturmayın şunu! diye bağırdılar.  

Sonra da mızraklarını peşpeşe saplamaya başladılar, içlerinden biri göğsüne 

mızrağı sapladı, mızrak sırtından çıktı.  

Hubeyb, vücudundan kanlar fışkırırken ve darağacında sallanarak son nefesini 

verirken,  

- Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resûlüh 

diyerek şehid oldu.  

Hubeyb bin Adiy'in cenazesi kırk gün darağacında asılı kaldı. Bedeni çürüyüp 

kokmadı. Hep taze kan aktı.  

Peygamber Efendimiz onun cenazesini getirmek üzere Eshâb-ı Kirâmdan Zübeyr 

bin Avvâm ve Mikdâd bin Esved'i gönderdi.  

Gece gizlice Mekke'ye girip Hubeyb'i asılı bulunduğu darağacından indirip 

deveye yükleyerek Medine'ye doğru yola çıktılar.  

Durumu öğrenen müşrikler büyük bir kalabalık hâlinde üzerlerine hücum ettiler.  

Hz. Zübeyr ve Mikdâd, kendilerini savunmak için cenazeyi yere koydular. Biraz sonra 

baktılar ki, Hubeyb'in cenazesini bıraktıkları yer yarılıp, cesedi içine alındı ve kapandı.  

Onlar da oradan uzaklaşıp, Medine'ye döndüler.  

Peygamber Efendimiz, Hubeyb bin Adiy için:  

- O benim Cennette komşumdur, buyurmuştur.  

Bu şekilde şehid edilen Hubeyb, Ensârdan ya'nî Medîneli Müslümanlardan olup 

Evs kabilesindendir.  

Hicretten önce Müslüman oldu. Bedir ve Uhud savaşına katıldı. Bu savaşlarda 

büyük kahramanlıklar gösterdi 

 

 

 

HUZEYFE BİN MİHSAN 
 

 Huzeyfe b. Mihsan ile Muğîre b. Şûbe’nin İkinci ve Üçüncü Günlerde Rüstem’i 

Dine Davet Etmeleri.        

Rüstem ertesi günü Sa’d b. Ebî Vakkas’a birisini yolladı. Sa’d da o kişiyle 

birlikte Huzeyfe b. Mihsan’ı Rüstem’e gönderdi. O da Rib’i’nin söylediklerinin bir 

benzerini söyledi. Sa’d ona üçüncü gün Muğîre b. Şûbe’yi gönderdi. Muğîre güzel ve 

uzun bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında Rüstem Mugîre’ye şunları söyledi:  

‘Sizin topraklarımıza girişiniz balı gören sinek hikayesine benziyor. Şöyle ki sinek ‘Beni 

bala ulaştıracak kimseye iki dirhem veririm’ der. Balı gördüğünde içine dalıverir. Fakat 

daha sonra uçup gitmek isterse de bir türlü kurtulamaz. Bu kez de ‘Beni kim kurtarırsa 

ona dört dirhem vereceğim’ der. Sizin durumunuz ayrıca zayıf tilkininkine de benzer ki 

bu zayıf tilki bir delik bularak bir bağa girer. Bağ sahibi onu zayıf görünce merhamet 

edip dokunmaz. Fakat bir süre sonra semizlenip bağın birçok yerini darmadağın eder. 

Bağ sahibi bu sefer eline bir sopa alarak hizmetkarlarıyla birlikte onu bağdan 

çıkarmaya koşar. Bunu gören tilki kaçmak ister. Fakat çok şişmanladığı için ilk girdiği 

deliğe sığmaz. Bunun üzerine bağ sahibi ile hizmetçiler onu yakalarlar ve ölünceye 

kadar da sopalarla döverler. İşte siz de bizim memleketimizden bu şekilde çıkacaksınız’ 

dedi. Daha sonra Rüstem öfkelenerek ateşe tapanların âdeti üzere güneşe yemin ederek:  

‘Yarın sizinle savaşacağım!’ dedi. Muğîre de:  

‘Sen göreceksin!’ dedi. Sonra Rüstem, Muğire’ye şu teklifte bulundu:  
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‘Her birinize birer elbise, komutanınıza da bin dinarla bir elbise ve bir at 

vereceğim. Buna karşılık siz de bizim ülkemizden çıkıp gideceksiniz’. Muğire ise;  

‘Saltanatınızı zayıf düşürdükten, izzetinizi ayaklar altına aldıktan sonra mı çıkıp 

gideceğiz? Şunu bilmenizi isterim ki sizden, zelil kimseler olduğunuz halde cizye 

alacağız. Sizler, tüm direnmenize rağmen bizim kölelerimiz olacaksınız’ dedi. 

Muğîre’nin bu sözleri üzerine Rüstem çok öfkelendi.  

 

 

 

 

HUZEYFE BİN YEMAN 
 

  Hz. Huzeyfe'ye (bin Yeman-Rasulullahın sır katibi) söyledi.   

O ve Ebû Hüreyre buyurdular ki:   

- Server-i Âlem, âlemin yaratıldığı zamandan, yok olacağı güne kadar, olmuş ve 

olacak şeyleri bize bildirdi. Bunlardan bildirilmesi lâzım olanları size bildirdik. Lâzım 

olmayanları, sakladık, bildirmedik.  

 Hz. Ömer halîfeliği zamanında Huzeyfe'nin bir cenâzenin namazını kılmadığını 

görerek, ona sordu:   

- Niçin cenâze namazını kılmadın?  

Resûlullahın sırdaşı Hz. Huzeyfe dedi ki:  

- Resûlullah Efendimiz, bana o kişinin münâfık olduğunu açıklamıştı. Bunun için 

onun namazını kılmadım.  

- Allahın Resûlü münâfıklar arasında Ömer'i de saydı mı yâ Huzeyfe?  

- Hayır, yâ Ömer.   

- Peki memurlarım arasında münâfık var mı?  

- Sadece bir tane var. Ancak ismini söylemeye memur değilim.  

Huzeyfe Hazretleri, Hz. Ömer'in bütün ısrârına rağmen ismini söylememiştir. 

Sonra o münâfık Hz. Ömer tarafından uzaklaştırılmıştır.   

Bundan sonra Hz. Ömer, Huzeyfe'nin gitmediği cenâzeye gitmemiştir. Çünkü 

onun gitmemesini, ölenin münâfık olduğuna işâret sayardı.  

Birgün Hz. Ömer, huzurunda bulunan ba'zı Eshâb-ı kirâma sordu:  

- Resûlullah Efendimizin fitne hakkında olan sözü hatırında olan var mı?   

İçlerinden Huzeyfe dedi ki:   

- Ey mü'minlerin emîri! Peygamberimizin bu konudaki sözü aynıyla benim 

hatırımdadır buyurdu ki,   

"Kişi ailesinden, malından, çocuklarından ve komşusundan dolayı fitneye düçâr 

olur. Böyle günâhlara oruç tutmak, namaz kılmak ve iyiliği emretmek ve kötülükten 

sakındırmak keffâret olur."  

- Maksadım o değil, deniz gibi dalgalanacak fitneyi soruyorum.   

- Ey mü'minlerin emîri! Senin için endişelenecek bir şey yok. Senin zamanınla 

onun arasında bir kapalı kapı var.  

- Yâ Huzeyfe! Bu kapı kırılacak mı, yoksa açılacak mı?  

- Ey mü'minlerin emîri! O kapı kırılacak.   

Bu cevap üzerine Hz. Ömer:   

- Desene Ümmet-i Muhammed kıyâmete kadar bir araya gelemeyecek! diyerek 

üzüntüsünü dile getirdi.   

Daha sonra Huzeyfe'ye o kapının ne olduğu sorulduğunda şu cevabı vermiştir:   

- O kapı Hz. Ömer idi.   

Hz. Ömer'in bunu bilip bilmediği sorulunca da:  

- Akşam ve sabahın olacağını bildiği gibi biliyordu, cevabını vermiştir.  
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Nitekim daha sonra Hz. Ömer şehîd edilmiş, Hz. Osman devrinin sonlarında 

alevlenen fitne târih boyunca bitmemiştir.  

 

 

İKRİME BİN EBİ CEHİL 
 

*İkrime bin Ebî Cehil, meşhûr İslâm düşmanı Ebû Cehil’in oğludur. Önce 

İslâma büyük düşman idi. Mekke’nin fethedildiği gün, öldürülmesi emir buyurulan altı 

kişiden biri de o idi. 

Hz. Huzeyfe şöyle anlatıyor:   

“Yermük muharebesinde idi. Çarpışmanın şiddeti geçmiş, ok ve mızrak darbeleri 

ile yaralanan Müslümanlar, düştükleri sıcak kumların üzerinde can vermeye 

başlamışlardı. Bu arada ben de, güçlükle kendimi toparlayarak, amcamın oğlunu 

aramaya başladım. Son anlarını yaşayan yaralıların arasında biraz dolaştıktan sonra, 

nihayet aradığımı buldum.  

Bir kan seli içinde yatan amcamın oğlu, göz işaretleri ile bile zor konuşabiliyordu. 

Daha evvel hazırladığım su kırbasını göstererek dedim ki:   

- Su istiyor musun?  

Belli ki, istiyordu. Çünkü dudakları hararetten âdeta kavrulmuştu. Göz işareti 

ile, "Çabuk, hâlimi görmüyor musun?" der gibi bana bakıyordu. Ben kırbanın ağzını 

açtım, suyu kendisine doğru uzatırken, biraz ötede yaralıların arasında Hz. İkrime’nin 

sesi duyuldu:  

- Su! Su! Ne olur, bir tek damla olsun, su!  

Amcamın oğlu Hâris, bu feryâdı duyar duymaz, göz ve kaş işaretleriyle suyu 

hemen Hz. İkrime’ye götürmemi istedi.  

Kızgın kumların üzerinde yatan şehitlerin aralarından koşa koşa, Hz. İkrime’ye 

yetiştim ve hemen kırbamı kendisine uzattım. İkrime hazretleri elini kırbaya uzatırken, 

Hz. Iyas’ın iniltisi duyuldu:   

- Ne olur bir damla su verin! Allah rızâsı için bir damla su!  

Bu feryâdı duyan Hz. İkrime, elini hemen geri çekerek suyu Iyas’a götürmemi 

işaret etti. Suyu o da içmedi.   

Ben kırbayı alarak şehitlerin arasından dolaşa dolaşa, Hz. Iyas’a yetiştiğim 

zaman, son nefesini Kelime-i Şehâdet getirerek tamamladı. Derhal geri döndüm, koşa 

koşa Hz. İkrime’nin yanına geldim. Kırbayı uzatırken bir de ne göreyim? Onun da şehit 

olduğunu müşâhede ettim.  

Bâri dedim, amcamın oğlu Hz. Hâris’e yetiştireyim. Koşa koşa ona geldim, ne 

çâre ki, o da ateş gibi kumların üzerinde kavrula kavrula rûhunu teslim eylemişti.  

Hayatımda birçok hâdise ile karşılaştım. Fakat hiçbiri beni bu kadar duygulandırmadı. 

Aralarında akrabalık gibi bir bağ bulunmadığı hâlde, bunların birbirine karşı bu derece 

fedakâr ve şefkatli hâlleri gıpta ile baktığım en büyük îman kuvveti tezâhürü olarak 

hâfızama âdeta nakşoldu!” Hz. İkrime şehit olduğunda, üzerinde 70’den fazla kılıç ve 

mızrak yarası vardı. 

 “Ve şunlar ki, onlardan önce yurdu hazırlayıp imana sahip oldular, kendilerine 

hicret edenlere sevgi beslerler, onlara verilenlerden nefislerinde bir kaygı duymazlar, 

kendilerinin ihtiyacı olsa bile onları kendilerine tercih ederler. Her kim de nefsinin 

hırsından (cimriliğinden) korunursa, işte onlardır o kurtuluş bulanlar!”
203

 

 Hiçbir karşılık beklemeden kardeşini her konuda hatta ölüm de olsa tercih etmek 

sıfatı, ihlasın,     samimiyetin,bağlılığın bir ifadesidir.Umum sahabelerde bu ve bu gibi 

hasletler mevcuttur. 
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İMRÂN BİN HUSAYN 
 

Yakalandığı hastalığı sebebiyle ne oturabilir, ne de ayakta durabilirdi. Kendisine 

hurma dallarından bir sedir yapmışlardı.  

Orada günlerini geçirir, Rabbini zikrederdi. Otuz sene bu hâl devam etti.  

Mutarrif bin Abdullah ile kardeşi A’lâ, ziyâretine gittiler. Mutarrif, onun bu 

hâlini görünce ağladı.  

Hz. İmrân, ona sordu:   

- Niçin ağlıyorsunuz?  

- Senin hâline ağlıyorum.  

Hz. İmrân buyurdu ki:   

           - Ağlama, ben ölünceye kadar da kimseye söyleme! Melekler benim ziyâretime 

gelip selâm veriyorlar.  

Meleklerin selâmını alıyor, onlarla konuşuyorum. Onların bu ziyâretlerinden 

fazlasıyla memnun oluyor, hasta olduğumdan dolayı verilen bu nîmetlere şükrediyorum.  

Böyle bir hastalık hâlinde Melekleri gören bir kimse, bu dertlere râzı olmaz mı?  

 O sahabiler başkalarının yıllarca ulaşamadıkları bu zirve noktaya,tam 

teslimiyetleri ve imanlarıyla bir anda ulaşmaktadırlar. 

İşte Hz.İmran’da bu kafileden birisi idi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KA'B BİN MÂLİK 
 

Hz. Kâ'b'ın hali vakti yerindeydi.Tebük Gazâsına gidilecekti. Daha önceki 

gazâlarda gidilecek yeri hiç söylemeyen Peygamber Efendimiz, bu defa Müslümanları 

topladı ve Tebük'e sefer yapılacağını haber verdi.  

Mevsim sıcaktı ve meyveler olgunlaşmıştı. Herkes hummalı bir şekilde sefere 

hazırlanırken Hz. Kâ'b; "Hazırlığı ne zaman olsa yapabilirim" diyerek, kendi işleriyle 

oyalandı. Öyle ki, Peygamber yola çıktığı zaman Kâ'b'ın hiçbir hazırlığı yoktu. 

-Malı onu geri bırakmıştı. 

Medine adeta onun başına yıkılmıştı.Bir münafık gibi görülüp,herkes ondan 

savaşa katılmadığı için yüz çeviriyordu. 

50 gün bu ızdırabı çekti.Gassandaki Kıpti lideri bundan istifade ile onu yanına 

çağırıyordu. 

-Tam bu esnâda, Kâ'b'ın durumunu daha da zorlaştıran bir emir daha geldi. 

Peygamberimizin gönderdiği bir elçi, ona, zevcesinden uzak durmasının istendiğini 

haber veriyordu. Kâ'b hanımını boşamayacak, ama ondan ayrı yaşayacaktı. 

50 gün sonra gelen müjdede affedildiği bildiriliyordu.Gelen ayette affedildiği 

bildiriliyordu. 

 İmtihanları şiddetli ve büyüktü..tıpkı sevabları ve makamları gibi.Emre itaat 

ediyor,neticeyi sabır ve teslimiyetle bekliyordu. 

 Ancak Salebe’yi olduğu gibi dünya ve içindekiler,özellikle mal sevgisi Ka’b-ı da 

daha büyük kazançtan geri bırakmıştı. 
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KA’B BİN ZÜHEYR 
 

              Müzeni kabilesinden Ka’b bin Züheyr şairdi.Şairlikte ailesinde en çok şair olan 

bir ailenin şairidir.Bir gece rüyasında gökten bir ip uzatıldığını,elini uzattığı halde o ipe 

yetişemediğini görmüştü. 

             Kardeşi Büceyr Medineye varmış ve Rasulullaha iman etmişti,o ise düşmanlığını 

sürdürmekteydi.Peygamberimize hakaret edici  mektub yollamıştı.Kendisi için ölüm 

fermanı çıkarılmıştı. 

              Kimsenin yanında bulunamadığı gibi,gayrı Müslimlerde kendisine yüz 

vermemişlerdir.Kardeşi ise kendisine acıyarak gizlice şöyle bir mektub yollar: 

”Peygambere gelip Müslüman olmadıkça,seni nerede görseler öldürürler, 

kurtulamazsın.   

             Bir ömür boyu kaçamazdı.Oda bir rivayete göre kadın suretinde,diğer bir 

rivayete göre gece sabah namazında peygamberimize mescide iken gelir. 

             Böyle bir nebiye iman etmeyi gerekli görür.Gizlice Medineye,oradan da 

Rasulullahın huzuruna vardı. 

             Kendisini tanıtmadan;-Ka’b bin Züheyr Müslüman olursa,kabul eder 

misiniz?”dedi.Evet dediler.Kendisini tanıtınca ashab onu öldürmek istedi,müsaade 

edilmedi. 

             Ka’b,peygamberimizi medheden şiirler okudu.”Bânes Süeda…”-Sevgili 

uzaklaştı-sözleriyle başlayan kasideyi okudu.Rasulullah hoşlandı.Onu affedip Bürdesini 

(Hırkasını) onun omuzlarına koydu.Bu kaside,Kaside-i Bürde-olarak meşhur 

olmuştur.Daha sonra hırkayı Hz.Muaviye ondan satın alır.Bu hırka Emeviler-

Abbasiler-Yavuza kadar gelmiş ve İstanbulda/Kutsal Emanetlerde/Hırka-i Saadette 

muhafaza edilmektedir. 

             Bu kasideyle şifa taleb edenler,şifa bulmuşlardır. 

             İmam Buseyrinin felçli iken Rasulullaha yazdığı,aşkını ifade eden şiir 

üzerine,Rasulullah ona rüyasında hırka giydirir ve elini bedeninin yarısı felçli olan 

yerine sürer,sabah şifa bulmuş olarak kalkar. 

             Rasulullahı vesile edip,ona aşkını dile getirir.Rasulullahın rüyada giydirmiş 

olduğu hırkayı,sabah sırtında bulur. 

 

 

 

KATADE BİN NU'MAN 

 

Katâde ibni Numan'ın gözüne bir ok isabet etmiş. Gözünü çıkarıp, gözünün 

hadakası yüzünün üstüne indi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm mübarek, şifalı 

eliyle onun gözünü alıp, eski yuvasına yerleştirip, iki gözünden en güzeli olarak, hiçbir 

şey olmamış gibi şifa buldu. 

 *Hazret-i İmam-ı Ahmed ibni Hanbel, Ebu Saidi'l-Hudrî'den tahriç ve tashih 

eder ki: 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Katâde ibni Numan'a, karanlıklı, 

yağmurlu bir gecede bir değnek verir ve ferman eder ki: "Sana, lâmba gibi, onar arşın 

her tarafta ışık verecek. Evine gittiğin zaman bir siyah şahıs gölge göreceksin. O 

şeytandır. Onu hanenden çıkar, tard et." Katâde değneği alır, gider. Yed-i beyzâ gibi 

ışık verir. Evine gider, o siyah şahsı görür, tard eder.  

*Şu vakıa çok iştihar etmiş. Hattâ Katâde'nin bir hafîdi, Ömer ibni Abdi'l-

Aziz'in yanına geldiği vakit, kendini şöyle tarif etmiş: "Ben öyle bir zâtın hafîdiyim ki, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onun çıkmış gözünü yerine koyup birden şifa 

buldu; en güzel göz o olmuş" diye, nazım suretinde Hazret-i Ömer'e söylemiş, onunla 

kendini tanıttırmış. 
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Hem nakl-i sahihle haber verilmiş ki: Meşhur Ebu Katâde'nin, yevm-i Zîkarad 

denilen gazvede, bir ok mübarek yüzüne isabet etmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm mübarek eliyle meshetmiş. Ebu Katâde der ki: "Kat'iyen ve asla ne acısını ve 

ne de cerahatini görmedim." 

 Rasulullahın böyle harika mu’cizelerine şahid olan sahabiler,iman cihetinden 

daha da güç bulmaktadırlar.Onlar islamın temeli durumundadırlar.Bizlerin 

duyduklarını,onlar yaşamışlar, görmüşlerdir. 

 

 

 

MÛAZ B. CEBEL 
 

            Hz. Muâz, sünnete de son derece bağlıydı. Bir gün peygamber (s.a.s) mescidin 

kıble duvarında tükrük görmüş ve bunun üzerine: "Her biriniz namazına durduğu 

vakit şüphesiz Rabbi ile münâcât eder (söyleşir). Rabbi, kendisi ile kıblesi arasındadır. 

O halde hiç biriniz kıblesine karşı tükürmesin. Mutlaka tükürmesi gerekirse, ya sol 

tarafına veya sol ayağının altına tükürsün... " buyurmuştur. Bunun üzerine Muâz (r.a): 

"İslâmiyet'i kabul ettiğim günden beri sağ tarafıma tükürmüş değilim (çünkü sağ 

tarafta insanın sevaplarını yazan melek vardır)" demiş ve bu hareketiyle Rasûlüllah'a 

ne kadar bağlı olduğunu göstermiştir.
204

 

Hz. Peygamber onun hakkında: "Ümmetim içerisinde helâl ve haramı en iyi bilen 

Muâz b. Cebel'dir" demiştir.
205

 

Rasulullah onu Yemene vali olarak gönderdiğinde,oraya vardığında ne ile 

hükmedeceksin sorusuna karşı Muaz:-Allah rasulünün kitabı ile. 

-Onda bulamazsan? 

-Rasulünün sünneti ile. 

-Onda da bulamazsan? 

-Kıyas yoluyla…. 

Muazın bu sözü başta Ebu Hanife olmak üzere Hanefi mezhebinde islamın dört 

temel esası olan Kur’an-Sünnet-İcma-ı Ümmet’den sonra Kıstas olarak dördüncü 

kaynak kabul edilmiştir. 

 

 

 

MUS’AB BİN  UMEYR 

 

*Ashab-ı Kirâm'ın ileri gelenlerinden Künyesi Ebâ Muhammed'tir. Mekke'nin 

zengin ailelerinden olup, yakışıklı ve güzel giyinen bir gençti. Anne ve babası onun 

üzerine titrerdi. Özellikle, Mekke'nin en zenginlerinden sayılan annesi, oğluna güzel 

elbiseler giydirir ve güzel kokular sürerdi. Mekkeliler de onu hayranlıkla seyrederlerdi. 

Bir defasında Hz. Peygamber de onun hakkında şöyle buyurmuştu: "Mekke'de Mus'ab 

b. Umeyr'den daha güzel giyinen, daha yakışıklı ve nimetler içinde yüzen başka bir genç 

görmedim"
206

 

           *Mus'ab, Mekke'de o günün şartlarına göre zenginlik ve ihtişam içinde yaşarken, 

Hz. Peygamber (s.a.s)'in insanları İslâm'a davet ettiğini öğrendi. Fazla vakit 

kaybetmeden Hz. Peygamber'e giderek iman edip müslüman oldu. O sırada Mekkeliler, 

müslümanlara yoğun bir baskı uyguladığından, Hz. Mus'ab müslüman  olduğunu 

ailesinden gizlemek zorunda kalmıştı. Ama o, Peygamberimizi gizlice ziyaret etmeyi de 

ihmal etmezdi. Ne var ki Osman b. Talha, Mus'ab'ın namaz kıldığını görüp durumu 

annesi ile akrabalarına bildirmişti. Bunun üzerine akrabaları yakalayıp hapsettiler. 

Mekke'nin bu nazlı ve zengin genci için artık çile dolu zor günler başlamıştı. 

          *Habeşistan'a hicret eden ilk kafileye katılıncaya kadar hapiste tutulan Hz. 
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Mus'ab, hicret imkanı çıkınca, dinini daha rahat bir şekilde yaşayabilmek için 

Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan dönüşünde Hz. Mus'ab'ın durumu tamamen 

değişmiş ve bu nazlı delikanlının yerini, kalbi İslam ve imanla dopdolu iradesi güçlü 

kuvvetli, metin bir genç almıştı. Annesi ondaki bu kararlılık ve metaneti görünce, 

üzerindeki baskısını biraz hafifletmek zorunda kaldı. 

            Bu sırada Birinci Akabe Beyatı olmuş ve Medinelilerden bir grup İslâm'ı 

kabullenmişti. Kendilerine İslâm'ı anlatmak ve diğerlerine de tebliğ yapmak için 

Rasulullah'tan bir öğretici istediler. Hz. Peygamber de bu önemli görev için Hz. Mus'ab 

b. Umeyr'i görevlendirdi. Hz. Mus'ab onlara hem namaz kıldıracak, hem Kur'an 

öğretecek, hem de diğer insanlara İslâm'ı anlatacaktı ve yeni kimseleri İslâm'a davet 

edecekti. 

           Böylece Medine'ye ilk hicret eden sahabi Mus'ab b. Umeyr oluyordu. Medine'de 

ilk cuma namazını da Mus'ab b. Umeyr kıldırdığı kaynaklarda ifade edilir.
207

 

          Bir yıl sonra Mekke'ye, hac mevsiminde yanında yetmiş kişi ile gelen Mus'ab b. 

Umeyr, Hz. Peygamber (s.a.s)'e İslâm'ın Medine'deki hızlı yayılışının müjdesini 

verirken şöyle demişti: "İslâm'ın girmediği ve konuşulmadığı ev kalmadı." Başta Hz. 

Peygamber olmak üzere bütün müslümanlar bu habere çok sevindiler. Oğlunun 

Mekke'ye döndüğünü haber alan annesi onu tekrar hapsetmek istedi. Ancak Mus'ab 

bütün bunlara karşı olgun bir müslüman tavrını takınarak imanında direndi ve 

annesini bundan vazgeçirdi. Onun annesini İslâm'a daveti bir sonuç vermediği gibi 

annesi de Mus'ab'ı yolundan döndürememişti. 

          Hz. Peygamber (s.a.s)'in yanında iki ay kadar kalan Mus'ab b. Umeyr, Hicretten 

on iki gün önce Medine'ye vardı. Hz. Peygamber (s.a.s) onu Sa'd b. Ebî Vakkas (r.a) ve 

Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) ile kardeş ilan etmişti.
208

 

         Bedir savaşında muhacirlerin sancağı onun elindeydi. "Rasûlullah'ın bayraktarı" 

olarak ün yapmıştı. Uhud savaşında da sancak yine onun elindeydi. Savaş esnasında 

müslümanların gerilediğini gören Mus'ab b. Umeyr, atını sağa sola doğru sürüyor ve 

yüksek sesle şu ayeti okuyordu: "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce 

birçok peygamberler gelip geçmiştir"
209

 Bu ayetin Uhud gününe kadar nazil olmadığı ve 

o gün giderildiği rivayeti, Hz. Mus'ab'ın Allah katındaki değerini ifade eder.
210

Uhud 

Gazvesinde İslâm ordusunun sancağını taşıyan Mus'ab b. Umeyr'in önce sağ kolu 

kesildi. Hemen sancağı sol eline alarak savaşa devam etti. Fakat ardından sol eli de 

kesildi. Bu defa vücuduyla sancağa sımsıkı sarıldı ve yukarıdaki ayeti okumaya devam 

etti. Sonunda müşriklerin bir mızrak darbesiyle şehid oldu. Sancağı hemen Suveybit b. 

Sa'd ve Ebû'r-Rûm b. Umeyr adlı sahabiler aldılar. 

              Hz. Mus'ab şehid olarak yerde yatarken, günün sonlarına doğru, Hz. 

Peygamber (s.a.s) Mus'ab'ı elinde sancakla gördü ve "İleriye git ey Mus'ab!" diye 

emretti. Fakat o kişi geri dönerek "Ben Mus'ab değilim" deyince Hz. Peygamber onun 

Mus'ab kılığında savaşan Allah'ın meleklerinden biri olduğunu anladı.
211

 

             Uhud savaşında Ashab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden birçok kimse şehid oldu. 

Hz. Mus'ab b. Umeyr de şehidler arasındaydı. Hz. Peygamber (s.a.s)'in ne kadar 

üzüntülü olduğu yüzünden okunuyordu. Mus'ab'ın mübarek na'şının başucunda 

oturarak, Uhud şehidleri hakkında nazil olduğu bildirilen şu ayeti okudu: 

"Mü'minlerden öyle er kişiler vardır ki, Allah'a verdikleri sözde sadakat ettiler. Kimi 

adağını ödedi şehid oldu. Kimi de (şehid olmayı) bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla 

değiştirmediler"
212

 Sonra Hz. Peygamber diğer sahabilere, şehidlere yaklaşıp selam 

vermelerini söyledi ve verilen selamların şehidler tarafından alınacağını ifade etti.
213

 

 Hz. Mus'ab şehid edildiğinde kırk yaşlarında idi. Bir zamanlar zenginlik ve 

refah içinde yaşayan bu değerli insanı kefenleyecek bir örtü dahi bulunamamıştı. Hz. 

Peygamber, yanına geldiğinde Mus'ab b. Umeyr eski bir hırkanın içinde saçları 

dağılmış, vücudu ise kılıç ve mızrak darbeleriyle parçalanmış bir durumda yatıyordu. 

Hz. Peygamber üzüntülü bir halde şunları söyledi: "Seni Mekke'de gördüğümde, senden 

daha güzel giyinen, senden daha yakışıklı kimse yoktu. Şimdi ise, kefen olarak sarılmış 
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hırkadan başın dışarıda kalıyor." Sonra onun için de bir kabir açtılar ve o mübarek 

sahabiyi de Uhud şehidleri arasına defnettiler. 

           Allah yolunda canını feda eden bu aziz şehid sahabi için Ashab-ı Kiram'dan 

Habbab (r.a) şunları anlatıyor: "Biz Hz. Peygamberle birlikte Medine'ye yalnız Allah 

rızası için hicret ettik. Artık mükâfatını Allah'tan bekleriz. Arkadaşlarımız arasında bu 

nimetlerden tatmadan âhirete gidenler vardır ki Mus'ab b. Umeyr bunlardan biridir. O 

Uhud günü şehid olmuştu da, kendisini saracak bir kefen dahi bulamamıştık. Yalnız 

şehidin bir kaftanını bulmuş ve bu aziz şehidi ona sarmaya çalışmıştık. Ancak başını 

örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken de başı açığa çıkıyordu. Bu yoksulluk 

karşısında Hz. Peygamber bize şehidin başını örtmemizi ve ayaklarının üstüne de izhîr 

denilen kokulu ottan koymamızı emretti"
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            *Mus’ab bin Umeyr’i Mus’ab bin Umeyr yapan özellikler nelerdir?  

Mus’ab b. Umeyr Ashab-ı Kiramın en büyüğü değildi. Ancak, hayat-ı seniyyeleri 

itibariyle en büyük sahabilere denk bir misyon eda ettiğinde de şüphe yok.  

           Bu konuda, öncelikle bir kere daha şu tesbiti hatırlamada yarar var: Allah belirli 

dönemler itibariyle, İslâm’a öyle insanlar lütfetmiştir ki, bunların çoğunun eşi-menendi 

yoktur. Eğer onlar, bugün veya bir başka dönemde yaşasaydılar, eda ettikleri 

misyonları aynı enginlikle eda edemezlerdi.  

          İşte Mus’ab b. Umeyr, bu ölçü içinde tarihî misyonu olan, Hz. Hamza, Hz. 

Abdullah bin Cahş gibilerinden hiç de geri olmayan çok büyük bir sahabiydi..  

         Evet o, Hz. Hamza, Abdullah bin Cahş gibi sahabilerin yanında, abideleşen, 

kahramanlık misali olan insan-üstü insanlardandı.  

         Sadece onlar mı? Elbette hayır.  

         O, kıyamete kadar arkasından gelecek olan dava erlerinin abideleşeceği temelleri 

de belirlemiş ve bu yönüyle de duygu, düşünce ve sinelerimizde sonsuzluğa ermiş 

babayiğitlerdendir. Onun için böylelerini değerlendirirken, onların tarihî misyonlarını 

hiç ama hiç unutmamak lazım.  

         Mus’ab b. Umeyr, gözlerinin içine günah girmemiş, cahiliyye çarpıklıklarını 

tanımamış birisidir. Yani haramın Mekke sokaklarında ve Harem’in etrafında, matafın 

içinde kol gezdiği bir dönemde bile o, hiç harama bulaşmadan, İnsanlığın İftihar 

Tablosu’nun “cazibe-i kudsiyesi”ne kapılmış ve bir pervane gibi o ateşin etrafında 

dönmeye başlamıştı. Bununla beraber onu bekleyen birçok meşakkat, sıkıntı, ızdırap ve 

çile vardı.  

         Evet o, bir taraftan Mekke’nin en çileli, sıkıntılı dönemlerini yaşarken, öte taraftan 

annesinin tehditlerine hiç mi hiç kulak asmıyor ve hep Hz. Muhammed'e (sav) 

yakınlığını korumaya çalışıyordu. İşte bu yakınlık onu “ahlâk-ı âliye” ile ahlâklanmaya 

yükseltti ve zirve insan yaptı. Zira Allah Rasûlü (sav), onu her şey olabilecek bir 

balmumu seviyesinde iken ele almış, kendi kalıbına koyarak istediği gibi 

şekillendirmişti.  

          Mus’ab bin Umeyr, “Medenîlere galebe ikna iledir” düsturunu kullanarak 

Kurân’ın elmas düsturunu anlatma işinin tam eriydi. Evet, güç dengesinin olmadığı, 

dolayısıyla teknik ve stratejinin önem arz ettiği bir yerde, tebliğ ve irşad işini tam 

anlamıyla yerine getirebilecek bir er. Tabir caizse o, âdetâ bu işe göre programlanmıştı.  

          Birdenbire tansiyonu yükselen, hissiyatına mağlup düşen, bağırıp-çağırmaya 

başlayan, iş sarpa sarınca “ben artık yokum..” diyerek çekip giden asabî bir tip değildi. 

Tam aksine, yüzüne tükürük atıldığı yerde bile tavrını değiştirmeden en öfkeli 

insanların tansiyonlarını aşağı çekmesini bilen, sağlam iradeli biriydi. Yani tam bir 

denge, düşünce ve irade insanıydı.  

          Bir dönemde Mekke’de ailesinin güzide bir çocuğu olarak debdebe içinde yaşama 

imkânına rağmen, o bunların hepsini bir çırpıda terk etmiş ve Nebiler Serveri’nin çileli 

yolunu hem de iradî olarak seçmişti.  

          Demek ki onun en önemli vasfı, böyle bir iradeye sahip oluşuydu. Ağzına içki 

koymayan, kadınlara karşı zaaf göstermeyen, annesinin tüm menfî tavırlarına rağmen 
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onu kırmadan, rencide etmeden idare etmesini bilen ve hep Allah Rasûlü (sav) ile 

münasebetini kavi, sıcak ve canlı tutan biri. Görüldüğü gibi bunların hepsi irade isteyen 

davranışlar olmasına karşılık, o bunları başarmıştı.  

           İşte Kâinatın Fahri (sav) insanlara yükleyeceği misyonları itibariyle çok iyi seçme 

ve değerlendirmesi yönüyle -ki Allah Rasûlü’nün bu özelliği bize “Muhammedün 

Rasûlullah” dedirtir- tebliğ ve irşad vazifesiyle başkasını değil, onu seçip, Medine’ye 

göndermişti. Hz. Ebu Bekir’e Hz. Ömer’e, Hz. Ali’ye rağmen Mus’ab b. Umeyr..  

           Ve o, Medine’de hiç mi hiç panik yaşamadan, sergilediği ciddi tavırla gönüllere 

itminan salmış, Useyd b. Hudayr, Sa’d b. Muaz, Sa’d b. Ubade gibi devâsa kametlerin 

İslâm’la şereflenmelerine vesile olmuştu.  

           Evet, o, eşyanın perde arkasına gözlerini açmış, ölümü gülerek karşılamaya hazır 

tam bir dava eriydi. Zaten hayatını da hep bu çizgide sürdürdü, bu çizgide noktaladı. O 

Uhud’da şehid olunca bedenini örtecek kefen bulunamamıştı.. bulunamamıştı da avret 

mahalli, üzerindeki peştemalle örtülmüş, sair yerlerine “ızhır otu” kapatılarak 

gömülmüştü.  

            İşte bu ruh haleti içinde yaşayan Mus’ab b. Umeyr, Allah Rasûlü’nun önünde 

savaşırken bir kolu koparılınca, öbür kolunu, o da budanınca hiç diriğ etmeden kinle, 

nefretle kalkan kılıçlara boynunu uzatmıştı.  

           Görüldüğü gibi o hep irade yörüngeli, meşiet-i İlahiyyeye râm olan bir hayat 

yaşamıştı. “Allah bana bu iradeyi verdiyse, ben de hayatım boyunca onun kavgasını 

vermeliyim” şuuru içinde dolu dolu yaşanan bir hayat.  

            Hâsılı; Mus’ab, çetin olma, zor olma ve aşılamayan tepe mânâsına gelen ismiyle, 

önüne çıkan her engeli Allah’ın inayetiyle aşmış ve rahmet-i Rahman’a kavuşmuş, 

çoklarının her zaman hayâl hanesini dolduran şehadet ile hayatını noktalamıştı. 

O;”Maldan,nimetlerden,mevki ve mertebelerden,aileden ve vatandan,hayatın 

güzelliklerinden, lezzetlerinden,mutlu ve geniş bir hayattan,bol servetten, rahatlıktan, 

itibardan;azaba,açlığa,fakirliğe,susuzluğa,zorluğa,hapsedilmeye,kovulmaya,gurbete 

çıkan ve hatta bu perişan haline Rasulullahın (sam)ağladığı Mus’ab bin Umeyr…”
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Zorlukların insanı… 

 

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim  

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim,  

Adam aldırma da git, diyemem aldırırım  

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. 

*Genç ve yakışıklı sahabe Mus’ab bin Umeyr,yapılan zulümlerden dolayı 

Habeşistana hicret ediyor.Sırf Rasulullahın hasretinin ve ondan uzak kalışın 

yakıcılığı,cehennem gibi olan müşriklerin zulüm ateşinden daha fazla yakmış 

olmasından geri dönüyordu. 

 

 

SA’D BİN EBİ VAKKAS 
 

               Sa’d bin ebi Vakkas beşinci Müslüman olup,daha 17 yaşında idi.Namaz emri 

emrolunmamıştı. 

               Annesi dininden dönmemesi halinde hiçbir şey yiyip içmeyeceğini söylüyordu, 

aldırmadı.Annesi açlıktan bayıldı.O ise:”Senin bin tane canın olsa ve bunları bir bir 

versen,ben yinede dinimden dönmeyeceğim.”diyordu. 

              Mekkede Allah yolunda ilk ok atıp kan akıtan kimseydi. 

              Uhudda Rasulullah ona ok veriyor ve diyordu:”At Sa’d,anam babam sana feda 

olsun.”Büyük ve şanlı bir iltifat.  

              Ayrıca onun için şöyle duâ buyurmuştur:  

            - İlâhî, bu senin okundur. Onun atışını doğrult! Allahım, sana duâ ettiğinde de, 

Sa’d’ın duâsını kabûl eyle! 



 178 

              O tek başına uhudda bin ok atmıştır. 

              O İran fatihidir.Kadisiye savaşının komutanıdır. 

              O tam bir harb dahisiydi. 

              O Aşere-i Mübeşşereden yani cennetle müjdelenen on kişiden biri. 

              Peygamberimiz onun için:”Allahım!Sa’d dua ettiği zaman onun duasını kabul 

et.” 

              Sa’dın duaları kabul olur ve onun bedduasından sakınılırdı. 

              ** Hz. Sa’d’ın îmân etmeyen kardeşi Utbe, Uhud’da müşriklerin arasında idi. 

Hz. Sa’d bu kardeşi ile savaşmak için, onu çok aramıştı. Buyurdu ki: 

             "Vallahi, kardeşim Utbe’yi öldürmek için duyduğum hırsı, hiçbir adamı 

öldürmeye karşı duymamışımdır. Kardeşimi bulup öldürmek için, iki kere müşriklerin 

saflarını yardım fakat gözümden kaçtı. Üçüncüsünde, Rasûlullah bana buyurdu ki:  

            - Ey Allahın kulu! Sen ne yapmak istiyorsun? Yoksa sen kendini öldürtmek mi 

istiyorsun?  

Bunun üzerine, onu aramaktan vazgeçtim. Utbe’yi Hâtıb bin Ebî Beltea öldürdü."  

             ** İslâmiyetin ilk yıllarında, Müslümanlar, müşrîklerden çok ezâ ve cefâ 

görüyorlardı.  

İbâdetlerini rahat bir şekilde yapamıyorlardı. 

             Bir gün Hz. Sa’d ile birkaç sahâbî, bir vâdide namaz kılmakta idiler. Bu sırada, 

müşriklerin azılılarından ba’zıları, kendileri ile alay etmeye ve hakâret etmeye 

başladılar.Sa’d bin Ebî Vakkâs Hazretleri, bunların üzerine yürüdü.  

           Eline geçirdiği bir deve kemiği ile, müşrîklerin elebaşısının kafasını yardı. 

Böylece, "Allah yolunda, ilk müşrik kanı döken sahâbî" ünvânını kazandı. 

          Uhud savaşında çok kahramanlıklar gösterdi. Peygamber Efendimizin yanından 

hiç ayrılmadı. 

          **Hz. Âişe şöyle anlatır:  

Rasûlullah Efendimiz gazvelerin birinde, geceleyin Medîne’ye dönüp geldiğinde 

buyurdu ki:  

- Ne olurdu, sâlih bir kimse çevremizde bekçilik yapsa...  

Birden bir ses duyduk. "Kim o?" buyurdu.  

Bu arada Sa’d bin Ebî Vakkâs’ın sesi duyuldu:  

- Benim, Sa’d bin Ebî Vakkâs. 

Peygamberimiz sordular:  

- Buraya niçin geldin?  

- İçimden bir ses, "Rasûlullah yalnızdır, korkarım ki, din düşmanları ona bir sıkıntı ve 

eziyet verirler" dedi. Bunun için hizmetinize geldim. 

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz, ona hayır duâ etti ve istirâhate çekildiler. 

Uhud savaşında bir ara müşrikler Uhud dağına tırmanmaya başlayınca, Rasûlullah 

efendimiz, yanında bulunan Hz. Sa’d’a buyurdu ki:  

- Onları geri çevir!  

Hz. Sa’d dedi ki:  

- Yâ Rasûlallah, yanımda bir tek okum kaldı. Onları nasıl geri çevireyim?  

Peygamber Efendimiz emrini üç kere tekrarladı.  

Bundan sonrasını Hz. Sa’d şöyle anlatır:" 

Bir ok daha buldum. 

Ok çantamda kalan bir oku aldım. Müşriklerden birine atıp öldürdüm. Sonra ok 

çantama el attığımda bir ok buldum. Baktığımda az önce attığım oktu. Onu tekrar atıp 

başka birini öldürdüm.  

Sonra bir daha baktığımda yine aynı oku buldum. Onu da atıp yine birini öldürdüm. 

Birkaç defa aynı şekilde oku attım. Bu durumu gören müşrikler, tırmanmaktan 

vazgeçerek geri döndüler.  

Ben de kendi kendime, "Bu mübârek bir oktur" dedim ve bu oku hep yanımda 

taşıdım." 
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Rivâyete göre Hz. Sa’d bu oku attıkça, bembeyaz yüzlü mübârek bir zât, bu oku geri 

getiriyordu. Hz. Sa’d der ki: 

"Uhud’da Rasûlullahın sağında ve solunda beyaz elbiseli iki kişi gördüm ki, onlar en 

şiddetli şekilde çarpışıyorlardı. Onları ne daha önce, ne de daha sonra gördüm. 

              **- “İnsana anne ve babasına iyilikle muamele etmesini tavsiye ettik”  

Onlara ihsanda bulunmasını emrettik.  

“Eğer çaba harcarlarsa”  

Sana zor kullanırlarsa  

“Bilgin olmayan bir şeyi bana şirk koşmana seni zorlarlarsa onlara itaat etme”
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Bu ayet Sa’d b. Ebi Vakkas müslüman olunca nazil oldu.Annesi oğlunun müslüman 

olduğunu duyunca hiçbir şey yemeyip içmeyeceğine, hiçbir evin altında 

gölgelenmeyeceğine Muhammed’i inkar edip daha önce üzerinde olduğu dine dönünceye 

kadar böyle devam edeceğine yemin etti. Sa’d’a onu hoşnut edip ona ihsan etmesi fakat 

şirkte ona itaat etmemesi emredildi.  

             **Sa'd ibni Ebî Vakkas gayet ağır hasta iken ona ferman etmiş:"Ola ki sen daha 

çok yaşayasın; tâ ki, bir kısım milletler senden faydalanır, bir kısmı da zarar 

görürler..."
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 deyip, ileride büyük bir kumandan olacağını, çok fütuhat yapacağını, çok 

milletler ve kavimler ondan menfaat görüp, yani İslâm olup ve çoklar zarar görecek, 

yani devletleri onun eliyle harap olacağını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. 

Hazret-i Sa'd ordu-yu İslâm başına geçti, devlet-i İraniyeyi zirüzeber etti, çok 

kavimlerin daire-i İslâma ve hidayete girmelerine sebep oldu. 

            **Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın hâdimi ve bir kumandanı ve Hazret-i 

Ömer'in zamanında ordu-yu İslâmın başkumandanı ve İran'ın fatihi ve Aşere-i 

Mübeşşereden olan Hazret-i Sa'd ibni Ebî Vakkas diyor: 

            Gazve-i Uhud'da, ben Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanındaydım. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o gün kavsı kırılıncaya kadar küffâra oklar attı. 

Sonra bana okları veriyordu, "At" diyordu. Nasl'sız, yani okun uçmasına yardım eden 

kanatları olmayan okları verirdi ve bana emrederdi: "At!" Ben de atardım; kanatlı 

oklar gibi uçardı, küffârın cesedine yerleşirdi. 

 

 

 

SA’D   BİN  MUAZ 

 
               Sa’d bin Muaz sahabenin ileri gelenlerindendi.Önde gitti..önce gitti.Vefat 

ettiğinde 39 yaşında idi. 

               Yemen Valisi oldu. 

               İslamın 4 temel kaynaklarından olan Kıyası tesis etti. 

               Rasulullahın talebesi..dinin öğreticisi..yetişmiş..yetişilememiş..dünyaya muallim 

olarak gönderilmişler. 

               İsanın havarileri onların eline su dökemezler..yürek ister. 

               **Sa'd bin Mu'âz, Medîne'nin ileri gelenlerinden ve reislerinden olduğu için, 

Mekke'ye gidip, Kâ'be'yi tavâf ederdi. Müşrikler bu sebeple ona dokunamazlardı. Bu 

ziyâretlerinden birinde Ebû Cehil karşısına çıkıp dedi ki:   

- Siz bizim dînimizden ayrılanları himâye ettiniz. Onlara hep yardımda bulundunuz. 

Eğer burada seni himâyesine alanlar olmasaydı seni öldürürdüm. Dönüp çocuklarına 

kavuşamazdın.  

Sa'd bin Mu'âz, Ebû Cehil'in bu tehditli sözleri karşısında ona şu cevabı verdi:   

- Eğer böyle bir şeye kalkışırsan, Medîne yakınından geçen ticaret yolunu keser, seni bir 

daha oralara ayak bastırmam.  

Bunları söylerken sesi öyle gürlüyordu ki, yanında bulunan Ümeyye bin Halef yavaşça 

dedi ki:   
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- Sesini biraz alçalt, bu kişi bu vâdinin meşhûru.   

Bunun üzerine Sa'd bin Mu'âz daha gür bir sesle konuştu:   

- Yemîn ederim ki Resûlullah, bize senin katlonulacağını haber verdi.  

- Mekke'de mi öldürüleceğim?   

- Orasını bilmem.  

Ebû Cehil bu şekilde Sa'd bin Mu'âz'dan öldürüleceği haberini aldığı için, Bedir 

Savaşında Mekke'den çıkmamak istemiş, çevresinin ayıplaması üzerine Bedir'e gelmişti. 

Nihayet Peygamberimizin buyurduğu gerçekleşip, Ebû Cehil Bedir savaşında katledildi.  

Hendek savaşında Beni Kureyzalıların ihaneti sonucu üzerlerine yürünmüş,teslim 

olarak Sa’d b.Muazın vereceği hükmü kabul etmişlerdi.Sa’d-da bunun üzerine Sa'd bin 

Mu'âz, Benî Kureyza erkeklerinin boynunun vurulmasına hükmetti.   

Sa'd'ın verdiği bu hüküm, Yahûdîlerin elinde bulunan kitaplarına tıpa tıp uyuyordu. Bu 

hüküm gereğince erkeklerin boynu vuruldu. Kadınları ve çocuklar esir alınıp, mallarına 

el konuldu. Benî Kureyza'dan ba'zı erkekler ise Müslüman olup kurtuldular. Sa'd bin 

Mu'âz bu hükmü verince Peygamberimiz buyurdu ki:   

- Onlar hakkında, Allahın ve Resûlünün hükmüyle hükmettin.  

Sa’dın durumunun kötü olduğunu duyan Rasulullah hızla ona yetişmeye çalıştı ve 

“- Melekler Hanzala'nın cenâzesinde bizden önce bulundukları gibi Sa'd'ın da 

cenâzesinde bizden önce bulunacaklar. Biz önce yetişemeyeceğiz, buyurarak hızlı 

gitmelerinin sebebini açıkladı.  

Eslem bin Hâris şöyle anlatmıştır:   

İçerde Sa'd bin Mu'âz'ın cenâzesi yalnızdı. Başka kimse yoktu. Resûl Aleyhisselâm 

adımlarını gâyet geniş açarak evin içinde yürüyordu. Bu durumu görünce yavaşladım. 

Durmamı işâret edince de durdum. Sonra da geriye döndüm. Resûl Aleyhisselâm içerde 

bir müddet durdu. Sonra dışarı çıktı. Çıkınca dedim ki:  

- Yâ Resûlallah, niçin öyle yürüdünüz?  

- Böylesine kalabalık bir mecliste bulunmadım, melekler dolmuştu. Meleğin biri beni 

kanadı üzerine aldı da ancak öyle oturabildim.  

Ashâb-ı Kirâm, Sa'd bin Mu'âz'ın cenâzesini taşırken dediler ki:  

- Yâ Resûlallah! Biz böyle kolay taşınan cenâze görmedik.   

Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselâm buyurdu ki:  

- Sa'd'ın cenâzesine yetmiş bin melek indi. Şimdiye kadar yeryüzüne bu kadar kalabalık 

hâlde inmemişlerdi.  

Sa'd bin Muâz defnedilirken birisi kabrinden bir avuç toprak almıştı. Sonra onu evine 

götürünce o toprak misk oldu. Cenâzesi kabre indirilirken Peygamber Aleyhisselâm 

kabri başında oturup, mübârek gözleri yaşardı. 

               -O’nun hakkında Rasulullah şu ibretli tesbitte bulundu:”Şu seçkin kul ki,arş 

O’nun için titremiş,gök kapıları açılmış ve binlerce melek yeryüzüne inmiştir.O bile 

mezarında öyle sıkıldı ki,az kaldı kemikleri çatırdayacaktı!..Eğer kabir azabından ve 

ölüm sonrası sıkıntılarından kurtuluş olsaydı,bu önce Sa’d-a nasib olurdu.O ulaştığı 

mertebe itibariyle bu sıkıntılardan hemen çıkartıldı;hepsi o kadar!...” 

 

 

 

SA’D  BİN  UBADE 
 

Peygamberimiz buyurdu ki:   

- Câhiliye devrinde en ileri olanınız, İslâmiyette de en ileridir.  

Sad bin Ubade için söylemişti.Çünki o iyilikte bulunur,fakirlere yardım 

ederdi.ailece cömertlerdi. 

Ashâb-ı Kirâm içinde Ashâb-ı Suffa denilen kimsesiz, yoksul  Müslümanlardan 

her gün 80 kişiye yiyecek ve içecek verirdi.  

Peygamber Efendimiz buyurdu ki:   
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- Su sadakası iyidir. Zîrâ sadaka vermek, Allahü Taâlânın gadabını yumuşatır. 

İnsanı azâbdan kurtarır. Eceli gelmemiş olan hastanın şifâ bulmasına sebep olur.  

Bunun üzerine Hz. Sa’d bin Ubâde Medîne’de bir kuyu açtırdı. “Sikâye-i âl-i 

Sa’d” adını verdiği bu su kuyusunu Müslümanların istifadesine sundu.  

O Rasulullahın duasına mazhar olmuştu:”Allahım,bereket ve rahmetini Sa’d bin 

Ubade’nin ailesi üzerine kıl.” 

O Medinede rasulullahın sancaktarı idi.İbni Abbas anlatıyor: 

”Rasulullah’(s.a.v)ın,bütün savaşlarda Ensar ve Muhacirlere aid olmak üzere iki 

sancağı bulunurdu.Ve Muhacirlerin sancaktarı Ali bin Ebi talib,Ensarın sancaktarı ise 

Sa’d bin Ubade olurdu.” 

Mekke’nin fethi günü İslam ordusunun bir bölüğüne onu kumandan yapmıştı.
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SAİD BİN ÂMİR 
 

                Hz. Ömer zamanında, Humus Vâlisi olan Saîd bin Âmir, Müslüman, gayrı 

müslim herkes tarafından çok sevilirdi.  

                Hz. Ömer, Saîd bin Âmir Hazretlerinin herkes tarafından çok sevilen bir 

kimse olduğunu öğrenince Humuslulardan bir cemâ'ata sordu:  

- Peki Vâlinin hiç kusuru yok mudur?  

Onlar da bazı kusurları olduğunu söyleyip dört tanesini zikrettiler. Bunun üzerine Hz. 

Ömer, Saîd Hazretlerini hemen Medîne-i Münevvereye çağırdı ve aralarında şu 

konuşma geçti:  

- Yâ Saîd, senin bazı kusurların varmış. Bunların aslı nedir?  

- Bunlar neymiş, ya Ömer?  

- Vazîfene sabah namazından hemen sonra değil, kuşluk vakti geliyormuşsun. Geceleri 

insanlar içerisine hiç çıkmaz, görünmezmişsin. Haftada bir gün evine çekilir hiç kimseyi 

kabûl etmezmişsin. Ashâb-ı Kirâmdan, Hubeyb Hazretlerinin şehîd edildiği söylenince 

bayılıyor, kendinden geçiyormuşsun.  

Bunun üzerine Hz. Saîd, şu cevâbı verdi:  

- Yâ Emir-el Mü'minin! Anlatılanlar doğru. Şimdi bunları sana izâh edeyim:  

1- Vazîfeme ancak kuşluk vakti, gelebiliyorum. Çünkü hanımım hastadır. Evde bütün 

hizmetleri kendim yapıyorum. Hamur yoğurur, ondan ekmek yapar, pişirir, abdest alır 

öyle çıkarım. Geç kalışım bundandır.  

2- Geceleri insanların içerisinde görünmeyişimin sebebi; gündüzleri halkın hizmetleriyle 

meşgul olurum. Geceleri de Allahü Taâlâya hizmet ve kulluk için ayırdım. Böylece 

gündüzleri yaptığım işlerin, verdiğim hükümlerin muhâsebesini yapar, yanlış 

kararlarım varsa düzeltirim.  

3- Haftada bir gün evime çekilip hiç kimse ile görüşmememin sebebi, başka giyecek 

elbisem olmadığından, yıkadığım elbiselerim kuruyuncaya kadar kimseyi kabûl 

edemiyorum.  

4- Hubeyb Hazretlerinin şehâdetini hatırlayınca bayılmamın sebebi anlatılacak şey 

değildir. Çünkü Mekke müşrikleri Hubeyb Hazretlerini asarlarken yanlarında idim. 

Belki mâni olabilirdim, fakat o zaman henüz îmân etmemiştim. Seyirci kaldım. Onun 

gösterdiği cesâret ve celâdeti hatırladıkça, ne kadar kuvvetli bir îmâna sahip olduğunu 

daha iyi anlıyorum. Niçin mâni olmadım diye üzüntümden bayılıyorum.   

Bunun üzerine Hz. Ömer:  

- Yâ Saîd, Allahü Taâlânın korkusu seni ne kadar yüceltmiş, millete faydalı hâle 

getirmiş, dedi ve gözyaşı döküp ağladı.   

Sonra, Saîd bin Âmir Hz. Ömer'den ricâ etti:  

- Yâ Ömer, bundan sonra beni Vâlilikten affet.  

Hz. Ömer bunu kabûl etmeyip yine Vâli olarak bırakmıştır. 
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             **Humusa gelen Hz.Ömer,Humuslu fakirlerin listesinin çıkarılmasını istedi. 

Listede valinin de adı vardı,şaşırdı.Halka sorduğunda,onun devamlı; 

             “Rüşvet alan da veren de cehennemdedir.”hadisini hatırlayıp,ne rüşvet ne de 

hediye alır.Valimiz fakirdir,dediler. 

             Hz.Ömer ona bin dirhem gönderdi.Hanımıyla konuşup;bir miktarıyla yiyecek 

aldılar.İki deve,iki köle satın aldılar.Köleleri azad ettiler.Diğerlerini fakir ve muhtaçlara 

dağıtıp,yine kendilerine pek bir şey kalmadı. 

             O Rasulullahın tavsiyesine uyup,fakirliği seçti.Bundan dolayı müslimi,gayrı 

müslimi onu severdi. 

 

 

 

 

SAİD BİN CÜBEYR 
 

*Zamanın zalimlerinden Haccac, Said bin Cübeyr’i huzuruna getirtmiş. Said b. 

Cübeyr "Bu devlete isyan farzdır" diye isyan etmiş insanlardan biridir. Yani "Bunlar 

zalimdirler. Allah'ın ahkamını icra etmiyorlar. Bunlara isyan vaciptir" demiş, beşyüz 

kadar içtihat makamına sahip insan  ayaklanmışlar fakat bastırılmışlar. Haccac'ın 

huzuruna getirilmiş. Haccac sormuş. Peki demiş, Ömer, Osman, Ali, Ebu Bekir, 

bunların hangisi Cennette. Said "Valla cennete gidip gelmediğim için bilmiyorum" 

demiş. Peki Ali hakkında ne diyorsun diye sormuş. Ben Ali'nin vekili değilim, onun 

adına konuşma makamında değilim. Bana benden sor veya peygamberimden sor veya 

Kur'ân'dan sor, ben onun vekiliyim diyerek cevap vermiş Said b.Cübeyr. 

*Hayatta hiç gülmediğini söylüyorlar. "Niye gülmüyorsun?" Şeklinde bir soru 

sorar Haccac. "Gülünecek hiç bir şey görmedimde ondan" demiş. Haccac pekiyi öyleyse 

bir zurna, bir de keman getirin diye emretmiş ve getirmişler. Bu aletleri çalmaya 

başlayınca, Said ağlama'ya başlamış. Adam onu güldürmek için getirtmişmiş onları. 

"Niye ağladın" demiş. Cübeyr "Bu kemanın yayları diyorlar ki, biz bunun için 

yaratılmamıştık, bir zalimi eğlendirmek için yaratılmamıştık ama bizi gayemizin dışında 

kullanıyorlar diye inliyor da ben ona ağladım" demiş. Haccac demişki "Senin boynunu 

vurup Cehenneme atacağım."Bunun üzerine Said demiş ki: Eğer Cehenneme atmak 

senin elinde olsaydı, sana ibadet ederdim. Cehenneme atmak Allah'ın elinde olduğu için 

O'na ibadet ediyorum. Sen beni Cehenneme atamazsın.Vurun demiş, yönünü kıbleye 

dönmüş."Ben yönümü yeri göğü yaratan Rabbime yönelttim"
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âyetini okumuş. 

Bu defa Haccac, bunun sırtını kıbleye getirin demiş. Sırtı kıbleye yönü kuzey 

tarafa gelmiş. O zaman da Bakara sûresinin 115. âyetini okumuş. 

"Nereye yönelirseniz yöneliniz Allah o taraftadır." 

Demiş ki yüz üstü yere yatırın. Yüz üstü yatırılınca da şu âyet-i kerîmeyi 

okumuş; “Sizi topraktan yarattık, yine oraya döndürecek ve sizi tekrar oradan 

çıkaracağız.”
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Ve o esnada da boynunu koparmışlar. O anda kanı fışkırmış ve fışkıran kanı 

Haccacın üzerine gelmiş. Öyle bir korkmuş ki altı ay yatakta yatmış ve ölmüş. İstiska 

hastalığına yakalandı deniliyor. Yani suyu çok içme hastalığı.Suyu o kadar içiyorda yine 

doymuyor, içe içe karnı patladı ve yarıldı. Geberdi gitti,diyor tarihçiler. 

Ne tarafa yönelirsek Allah'ı o tarafta buluruz biz. Fıkıh kitaplarımızda şöyle der: 

Karanlık bir gecedesiniz veya bilmediğiniz bir vadidesiniz. Güneş yok,yıldızlar yok. 

Kıbleyi tayin edemiyorsunuz. Ne tarafa namaz kılacaksınız? Kalbiniz hangi tarafa 

fazlaca kanaat getirmişse o tarafa kılıyorsunuz. Sabahleyin bir de baktınız ki, tam aksi 

istikamete kılmışsınız. Namazınız caizdir. 
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SAİD BİN ZEYD 
 

*Aşere-i Mübeşşereden olan Said bin Zeyd (r.a), Hz. Osman (r.a)'ın şehid 

edilmesiyle başlayan fitne olaylarına şahid olmuştur. O, ümmetin içine sürüklendiği 

fitne belasından ve kendini bilmez bazı kimselerin ileri gelen ashabdan bazılarına dil 

uzatmalarından aşırı derecede ızdırap duymuştur. Said (r.a), bir gün Kûfe camiine 

gitmiş, orada Muaviye'nin Kûfe Valisi Muğîre b. Şu'be'yi, etrafında Kûfelilerden bir 

takım insanlarla otururken görmüştü. Muğîre ona saygı göstererek yanına oturtmuştu. 

O esnada bir adam birilerini kastederek kötü sözler sarfetti. Said, Muğîre'ye; "Bu adam 

kime küfrediyor" diye sorduğu zaman; "Ali b. Ebi Talib'e" cevabını alınca son derece 

üzüldü ve Muğîre'ye; "Muğîre, Muğîre! Rasûlüllah (s.a.s)'ın Ashabı senin önünde 

sövülüyor ve sen buna susuyor ve bir harekette bulunmuyorsun öyle mi? Ben Rasûlüllah 

(s.a.s)'ı; "Ebu Bekir Cennettedir, Ömer Cennettedir, Ali Cennettedir, Osman 

Cennettedir, Talha Cennettedir, Zübeyr Cennettedir, Abdurrahman b. Avf Cennettedir. 

Sa'd b. Ebi Vakkas Cennettedir" derken duydum dedi ve şunu ekledi; "Bunların 

dokuzuncusunu da gerekirse sayarım". Ertesi gün Kûfeliler etrafını sarmış ve 

dokuzuncu kimsenin kim olduğunu söylemesi için çok ısrar etmişlerdi. Bunun üzerine o; 

"Dokuzuncu benim, onuncu da Rasûlüllah (s.a.s)'dır" dedi ve sonra da etrafındaki 

insanlara bakarak sahabilerin islâm'daki seçkin konumlarını; "Bir kimsenin, 

Rasûlüllah (s.a.s) ile bir arada bulunarak yüzünün tozlanması, sizin herhangi birinizin 

Hz. Nuh kadar yaşasa bile, bu müddet zarfında amellerinden daha hayırlıdır" sözüyle 

vurgulamıştır.
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Onun hakkında kaynaklar şöyle bir olay zikretmektedir: "Erva adındaki bir 

kadın, Medine Valisi Mervan b. Hakem'e giderek Said b. Zeyd'in kendi arazisine 

tecavüzde bulunduğunu şikayet etti. Mervan, memurlarını Akik vadisindeki çiftliğinde 

bulunan Said (r.a)'a göndererek şikayet konusu olayı soruşturdu. Said (r.a) gelenlere; 

"Ona haksızlık ettiğimi zannediyorsunuz değil mi? Rasûlüllah (s.a.s)'in şöyle dediğini 

duydum:"Haksız yere her kim bir karış toprağı gasbetse, kıyamet gününde yedi kat 

yerin dibinde dahi olsa o toprak boynuna dolanır". Sonra şöyle ekledi: "Allahım bu 

kadın yalan söylüyorsa gözleri kör olmadan canını alma ve kuyusunu ona mezar yap"                   

Rivayet edildiğine göre bu kadın, daha sonra kör oldu ve evine yürürken kuyuya 

düşerek öldü. Bu olaydan dolayı Medineliler birisine kızdıkları zaman ona, "Allah seni 

Erva gibi kör etsin" diyerek beddua etmekteydi.
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Sa'd b. Habib, Sa'îd b. Zeyd'in de aralarında bulunduğu, Cennetle müjdelenmiş 

kimselerin isimlerini zikrederek şöyle demektedir: "Onlar her zaman savaşta 

Rasûlüllah (s.a.s)'ın önünde, namazda ise arkasında durmuşlardır"
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demektedir. 

 

 

 

SA’LEBE 
 

             Sa’lebe diğer adıyla Cami Kuşu..sürekli cami ve cemaatla iç içe.Herkesten önce 

o bulunmakta camide.. 

             İçerisinde kaynayan zengin olma düşüncesi ve hırsı ile Rasulullaha varıp,zengin 

olması için duada bulunmasını rica eder.Eğer zengin olursa fakir fukaraya yardım etme 

sözü verir. 

             Kendisine bildirilen ve bilen o şanlı nebi,şanlı sözünde:”Ya Sa’lebe,git, 

şükredebildiğin az mal,şükredemediğin çok maldan hayırlıdır. 

              Yani az bir mal ki onun şükrünü eda edebiliyorsun ancak şükrünü eda 

edemeyeceğin çok maldan o ve o durum bundan senin için daha hayırlıdır. 
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              Sa’lebe bir anlık ikna olur veya öyle görünür.İçi kaynamaktadır.Tekrar dua 

etmesi için ricada bulunur. 

              Yine aynı cevabı alır. 

               Üçünücüsünde de ısrar ile bereketle dua etmesini ister.Peygamberimiz dua 

eder.Salebe çarşıya gidip bir çift koyun alır. 

               O şanlı nebi dua eder de kabul olmaz mı?Toprağı altın yapan o zatın duasının 

bereketiyle bir çift koyun kısa bir zamanda bir sürü haline gelir. 

               Sabah namazını kılar ve sürülerini dağlara götürür.Öğle namazlarına sürünün 

yanında bulunduğundan gelemez.Rasulullah nerede olduğunu sorar. Sürülerinin 

çokluğundan ayrılamadığı söylenir.Her zaman söyleyeceği sözünü söyler;Yazık oldu 

Sa’lebeye… 

              Sürüler hızla artmakta dağlar alamamakta,erkenden gece vakti sürülerini 

götüren Salebe öyle olur ki beş vakit namaza camiye ve cemaata gelemez.Rasulullah 

sorduğunda;-Sürülerinin yanında namaz kıldığını söylerler. 

              Öyle olur ki artık Cuma namazlarına bile meşguliyetten gelemez.Rasulullahın 

yazık oldu sözünü doğrular. 

              Fakirlere yardım edeceğini söyleyen Sa’lebe hâla kimseye yardım etmiş değildir. 

              Zenginlerden,fakirlerin hakkı olan mallarının zekatını vermelerini emreden 

zekat ayeti iner.Zekat memurunu Rasulullah Sa’lebeye de gönderir.Zekat memuru 

durumu anlatıp,zaten kendisinin de fakirlere yardım sözünün olduğu bildirilerek zekat 

vermesi istenir. 

              Yüzünün rengi değişip neye uğradığını şaşıran Salebe;bunu bir haraç alma 

olarak kabul edip,zekatı vermez.Rasulullahın zekat memurunu eli boş olarak gönderir. 

               Sa’lebe hiç de söylediği gibi davranmamış,tamamen değişmiştir.Rasulullahın 

vefatından sonra Hz.Ebubekirin hilafeti döneminde akrabalarının devreye girip ısrar 

etmeleri üzerine istemeye istemeye bir koyun verir. 

               Hz.Ebubekire getirip Sa’lebenin zekâtı olduğu söylenince Hz.Ebubekir kabul 

etmeyip şu cevabda bulunur:-Rasulullahın isteyip de ona verilmeyen bir zekâtı ben de 

kabul etmem.-der. 

             Hz.Ömer döneminde yine akrabalarının tavassutuyla zekâtı diye getirilip 

verileceği zaman Hz.Ömer de:”Rasulullahın isteyip de ona verilmeyen ve Hz.Ebubekirin 

kabul etmediği bir zekâtı ben de kabul etmem-diyerek reddeder. 

             Ve her fani gibi Sa’lebe de ölür.Toprağa gömerler.Ertesi günü Sa’lebe toprağın 

dışına fırlatılmış olarak bulunur.Yine gömer ve yine aynı durumla karşılaşırlar.Mecbur 

kalıp taşların arasında sıkıştırmak suretiyle Salebeyi gönüllere değil,taşlara gömerler. 

              Sa’lebe zenginliğinin şükrünü eda etmemiş ve sözünde durmamıştır.Büyük bir 

nimete nankörlük ile karşılık vermiştir. 

 

 

 

SELMAN-I  FARİSİ 
 

            Selman-ı Farisi,İran asıllı..mecusi..babası köy ağası..bir yere gitmesine müsaade 

edilmiyor.Evde adeta hapis hayatı yaşıyor. 

            Bir gün babası onu bir iş için tarlaya gönderir.Yolunun üzerinde bulunan 

kiliselerden birinde ibadet yapılması dikkatini çeker ve bunu benimseyerek bu dinin 

kaynağını sorar.Suriyede olduğunu söylerler. 

            Eve geç kalmış,babası bularak bunun sebebini sormuş ve öğrenmişti.Kendisine 

hristiyanlığın iyi bir din olmadığını söylemişti.Ancak o öyle inanmıyor,Mecusilikten iyi 

olduğunu söylüyordu. 

            Babası onu ayağından bağlayıp hapsetti. 

            Kiliseyle irtibat kurup,kurtularak Suriyeye kaçar.Bir rahibin hizmetine girer. 

Ancak rahib kötü biridir.Sadaka diye halktan topladığı paraları kendisine saklıyordu.O 
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ölünce onun yerine geçen kişiye tabi oldu.Bu ise çok iyi birisiydi.Bunun ölümü 

yaklaşınca kendisine kimi tavsiye edebileceğini sordu.Oda bir kişiyi tanıyıp,onunda 

Musulda bulunduğunu söyledi.Selman Musula gidip o kişiye tabi oldu.Onun da ölümü 

yaklaşınca,ona da kime tabi olacağını sordu.O ise artık inanılması gereken itikatta 

kimse kalmadığını söyleyerek,Nusaybinde bulunan bir alimi tavsiye etti.Oraya 

gidip,onun yanında da bir süre kalıp,ölümü anında kime uyabileceğini sordu.Oda 

uyulacak bir kişinin olup,onunda Rum diyarında Ammuriye’de bulunduğunu söyledi. 

             Oraya varıp,onun da ölümü yaklaşınca tavsiyesini sordu.Oda kimsenin 

kalmadığını söyleyerek şunu ekledi:”Ancak bir peygamberin gelmesi yakındır. O, 

İbrahimin dini üzere gönderilecek ve kavminin arasından hicret edip,içinde hurma 

bahçeleri olan iki hara arasındaki bir yere gidecektir.Onun peygamber olduğunu 

belirten alametleri vardır;O hediye edilen şeyleri yer,sadaka olarak hiçbir şeyi kabul 

etmez.İki omuzu arasında da nübüvvet mührü bulunmaktadır.Görünce onu tanırsın.O 

ülkeye gidip ona katılmayı başarabileceğine inanıyorsan bunu yap.”der. 

             Bu aşkla oraya gitmekte olan bir tüccarla anlaşan Selman,tüccarın ihanetine 

uğrayıp,bir yahudiye köle olarak satılır.Oradan da yine ayrıca satılan Selman,satın 

alınan sahibi tarafından Medineye getirilir. 

             Burası hocasının bahsettiği yere çok benziyordu.Peygamberimiz Medineye 

hicret edene kadar orada hurma bahçelerinde çalıştı. 

            Yahudilerden duyduğuna göre Rasulullah Medineye gelmişti.Sahibine;”Bu haber 

nedir?”diye öğrenmek isteyince,ondan bir yumruk yedi. 

             Bir akşam üzeri biriktirdiği yiyecekleri alarak Kubada bulunan Rasulullahın 

yanına geldi ve ona:”Senin Salih bir kimse olduğunu duydum.Yanınızda ihtiyaç sahibi 

olan arkadaşlarınız var.Sizin halinizi duyduğum zaman,bunları size vermemin daha iyi 

olacağını düşündüm.”dedi ve getirdiklerini oraya bıraktı. 

             Arkadaşlarına dönen Rasulullah:”Yiyin”dedi ve kendisi yemedi. 

             Birinci alameti görmüştü. 

             Daha sonraki bir günde Medinede bulunduğunda bir şeyler götürerek bunların 

sadaka değil,hediye olduğunu söyledi.Rasulullah arkadaşlarıyla birlikte ondan yedi. 

             İkinci alamette çıkmıştı. 

             Bir müddet sonra tekrar ziyarete gelen Selman,peygamberimizin etrafında 

dolaşmaya başladı.Onun niyetini anlayan Rasulullah ridasını kaldırdı.Selman mührü 

görünce Anmuriyedeki rahibin bahsettiği mührün aynısı olduğunu anladı ve onu öperek 

ağlamaya başladı. 

             Rasulullah onun halini sordu.O ise başından geçen tüm olayları,etrafın hayreti 

içerisinde anlatmaya başladı. 

             Sahibiyle yaptıkları anlaşma gereği 300 hurma meyve verir bir halde ve 40 okiye 

altın karşılığında serbest bırakılacaktı. 

             Rasulullah Selmana yardım edilmesini söyledi.Kazılan çukurlara Rasulullah 300 

hurmayı dikti,aynı senede meyve verdi.Yalnız birisini başkası dikmişti,o meyve vermedi. 

Onu çıkarıp tekrar diktiler,meyve verdi.Yumurta büyüklüğündeki bir altın külçesine 

bereketle dua ederek,40 okiye altını sahibine verdi ve hürriyetine kavuştu. 

             **Hendek savaşı için Hendek kazılmasını o teklif etmişti.İranda da böyle 

yapıldığını örnek olarak söylemişti. 

             **Ensar,Selman bizdendir,derken,Muhacir de Selman bizdendir, diyordu. 

Rasulullah ise;”Selman bizdendir.O ehli beytimdendir.”diyerek,onu ehli beyte dahil 

ediyordu. 

              O Rasulullahın aile halkından biri gibiydi. 

               Zühd ve takva sahibi birisiydi. 

               Rasulullah onun hakkında:”Cennet üç kişiyi özler;Ali,Ammar,Selman.” 

               Bir çok tarikat silsilesi ona dayanmaktadır. 
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            **Selmanı Farisi.” Ben Hz. Peygamber’in ‘Karı-koca arasında geçen ve 

söylenilmemesi gerekenleri söyleyen kimseler, yol ortasında ve herkesin gözü önünde 

çiftleşen eşekler gibidir’ buyurduğunu işittim.” 

             **Hz.Ömer döneminde Medayin’e vali olmuştu.Bir gün çarşıda dolaşırken 

zenginlerden biri onu hamal zannederek çağırdı: 

             -Hey buraya gelsene! 

             -Ne var? 

             -Şu küfeyi eve kadar götürmeni istiyorum. 

              -Pekâla götürelim… 

              Ve küfeyi Hz.Selman’ın sırtına yükledi… 

               Koca Valinin sırtında küfe,alnında yıldız yıldız ter,adamın peşinde ilerliyor… 

               Birden halk arasında bir kaynaşma oldu.Valinin küfe taşıdığını gören devlet 

memurları koştular ve çığlığı bastılar; 

                Müsaade buyurunuz efendimiz,yükü biz taşıyalım!.. 

                Fakat oralı olan olmadı.Hz.Selman’ın iman dudakları kıpırdadı sadece: 

                 -Hayır,dedi;ben taşıyacağım.Çünkü adam sizi değil beni bu iş için tuttu… 

                Zenginin aklı başından gidecek gibi oldu.Onun Vali olduğunu öğrenince eline 

sarılıp öpmeye ve özür dilemeye başladı. 

                Gönlü duru din büyüğü şöyle dedi: 

                -Bu kadar ezilmene ve üzülmene lüzum yok.Mü’minler kardeştirler, 

birbirlerine  hizmetten zevk duyarlar.Ancak sana nasihatım:Hiç kimseyi küçük görme, 

kimse ile alay etme…Tevazu şiarın olsun!... 

                Adam,bu üstün iman ve kemal karşısında donup kaldı…”
224

 

 

 

 

 

 

TALHA BİN UBEYDULLAH 

 
*Cennetle müjdelenenlerdendir. 

*Câbir “Radıyallahü Teâlâ Anh” dedi ki, Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve 

Sellem” Hazretleri, Talha bin Ubeydullah “Radıyallahü Teâlâ Anh” Hazretlerine nazar 

etdi ve buyurdular ki: (Yeryüzünde yürüyenlerden nezrini yerine getiren bir kimseye 

bakmağı seven, buna baksın!)  

Başka bir rivâyetde buyurdular ki: (Yeryüzünde yürüyen bir şehîde bakmakla 

mesrûr olmak istiyen, Talha bin Ubeydullaha baksın!)  

Türpüştî “Rahimehullah” beyân etmişlerdir ki, hadîs-i şerîfdeki Nahb kelimesi, 

nezr ve mevt demekdir. Bundan dolayı arablar arasında, falan kimse nezrini yerine 

getirmişdir, denir. Bu kelime iki ma’nâ üzerinde de kullanılır. Allahü Teâlâ 

Hazretlerinin, meâl-i şerîfi (... Mü’minlerden nezrini yerine getirenler...) olan Ahzâb 

sûresi 23.cü âyetinde buyurduğu da nezr ma’nâsınadır. Ya’nî o şehîdler ki, savaş 

meydânlarında sadâkat ile savaşmağa ve Muhammed Mustafâya “Sallallahü Teâlâ 

Aleyhi ve Sellem” yardım etmek üzere Allahü Teâlâya söz verdiler. Mevt ma’nâsı da, 

Allahü teâlâ yolunda cânını fedâ etmekdir. 

Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” haber verdi ki, muhakkak 

Hazret-i Talha o kimselerdendir. Ya’nî nezrine vefâ gösterdi. Ve o kimselerdendir ki, 

Allahü teâlâ yolunda ölümü zevk yapdı. Hazret-i Talha “Radıyallahü Teâlâ Anh” Uhud 

günü nefsini Resûlullah Hazretlerine siper etdi. Anlatıldı ki, Hazret-i Talha Uhud 

gününde ok, mızrak ve kılınç ile seksen yerinden yaralandı. Her kim ki, Uhud 

muhârebesini anlatsalar, derler ki, o gün Talha için idi. (Türpüştî)nin kelâmı böyledir. 

Uhudda Rasulullahı müdafaa ederken,aldığı yarayla kolu çolak kalmıştır. 



 187 

-Rasulullahla bacanaklardı. 

  *Çokta cömertti. 

*İlk Müslümanlardan olan Hz. Talhâ bin Ubeydullah, Resûlullah Efendimizin; 

"Talhâ ve Zübeyr, Cennette komşularımdır" hadîs-i şerifiyle medhedilen sahâbidir.  

            *Hz. Talhâ, ticâretle uğraştığı için sık sık Mekke dışına çıkardı. Bu 

seyâhatlerinden birinde Şam yakınlarında Busra kasabasında bir panayıra gelmişti. 

Burada bir râhip; 

            - Panayıra gelenlere sorun; içlerinde Mekke'den gelen var mı? diye seslendi. 

Talhâ bin Ubeydullah: 

           - Evet, ben Mekkeliyim, dedi. 

        - Ahmed zuhûr etti mi?  

        - Ahmed kimdir? 

        - Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğludur. Orası O'nun zuhûr edeceği şehirdir. O, 

peygamberlerin sonuncusudur. Kendisi Harem-i Şeriften çıkarılacak, hurmalık, taşlık 

ve çorak bir yere hicret edecektir. 

        Olan bir şey var mı? 

        Râhibin sözleri Hz. Talhâ'nın kalbine yer etti. Acele Mekke'ye geldi ve;  

        - Olan biten bir şey var mı? diye sordu.  

        - Evet var. Abdullah'ın oğlu Muhammed-ül-Emin, peygamberliğini ilân etti. Ebû 

Bekir de ona uydu, dediler.  

        Bunun üzerine doğruca Hz. Ebû Bekir'in yanına gitti. Ona:  

        - Sen Muhammed Aleyhisselâma tâbi' mi oldun? diye sordu. Hz. Ebû Bekir: 

       - Evet, tâbi oldum. Sen de hemen O'na git, huzûruna gir, kendisine tâbi ol! Çünkü 

O, Hak ve gerçeğe da'vet ediyor, dedi.  

       Bunun üzerine Talha bin Ubeydullah, râhibin söylediklerini anlattı. Sonra birlikte 

Resûlullaha gidip, Müslüman oldu. Râhibin sözlerini Peygamber Efendimize de anlattı. 

Resûlullah Efendimiz tebessüm ettiler.
225

  

*Hz. Me'sûd bin Hırâş, gördüğü bir hâdiseyi şöyle nakleder:  

            Safâ ile Merve arasında dolaşırken, elleri boynuna bağlı ve kalabalık bir grup 

tarafından tâkib edilen bir delikanlı gördüm. Etrâfındakilere dedim ki: 

            - Bu kimdir, hangi suçu işledi de böyle bağladınız?  

            - Bu Talhâ bin Ubeydullah'dır. Atalarının yolundan saptı. 

            - Ya şu kadın kim ? 

            - Onun annesi Sa'ba binti Hadramî'dir. 

            Talhâ bin Ubeydullah, bütün bu akıl almaz sıkıntılara göğüs geriyor:  

            - Beni öldürseniz de dinimden asla dönmem, diye karşılık veriyordu. 

            Peygamber Efendimiz, Hz. Ebû Bekir'le, Medine-i Münevvereye hicret 

buyurduğu zaman, Hz. Talhâ ticâret için Şam'a gitmiş ve dönerken Medîne'ye 

uğramıştı. Peygamber Efendimizin orada olduğunu öğrenince, kervandaki mallardan 

vazgeçip Medîne'de kaldı. Âilesini de getirterek muhâcirînden oldu. 

*Uhudda peygamberimize karşı saldıranlara cansiperane bir şekilde göğüs 

germiş,her seferinde öne atılmıştır. 

*Hz. Talhâ, Resûlullaha bir zarar erişir diye endişe ediyor, dört bir tarafa 

koşuyor, kâfirlerle kıyasıya çarpışıyordu. Onun bu kadar seri kılıç sallaması, bir anda 

Resûlulahın her tarafındaki düşmana karşılık vermesi, ok, kılıç darbelerine vücûdunu 

kalkan yapması, eşine rastlanmayacak bir hâdiseydi.  

            Hz. Talhâ, pervâne gibi dönüyor, kendisine değen kılıç darbelerine hiç 

aldırmıyordu. Dileği, Kâinâtın sultânını korumak, bu uğurda diğer kardeşleri gibi şehîd 

olmaktı. Vücûdunda yara almayan yer kalmamıştı, elbisesinde kandan başka bir şey 

görünmez olmuştu. Fakat o, buna rağmen dört bir tarafa yetişiyordu. 

             *Sevginin işâreti: 

              Müşriklerden çok keskin nişancı, attığını vuran Mâlik bin Zübeyr adlı bir okçu 

vardı. Bu müşrik Peygamber Efendimize nişan alıp bir ok attı. Resûlullaha doğru gelen 
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bu oka, başka başka hiç bir şekilde karşı koyamıyacağını anlayan Hz. Talhâ, elini 

açarak oka karşı tuttu. Ok elini parçaladı.  

              Hz. Talhâ'nın atılan oka karşı elini tutması, candan çok ötelere yükselmiş aşkın, 

kemâle gelmiş bir îmânın, muhabbet ile dolu bir kalbin, anlatılamıyan bir sevginin fiili 

olarak ortaya çıkmasıdır. 

           Uhud savaşında müşriklerin saldırdığı ve Resûlullah Efendimiz ve Talha bin 

Ubeydullah'ın yanında kimse kalmadığı anda, Hz. Ebû Bekir ve Sa'd bin Ebî Vakkâs 

Hazretleri, Resûl-i Ekrem Efendimizin yanına yetiştiler.  

           Yiğitlerin efendisi Hz. Talhâ da bu arada kan kaybından sıcak toprağa düşüp 

bayıldı. Her yeri kılıç, mızrak ve ok darbeleriyle delik deşikti. Altmış altı büyük yarası 

sayılamayacak kadar da küçük yarası vardı. 

Yüzüne su serptiler. 

            Sevgili Peygamberimiz, Hz. Ebû Bekir'e, hemen Hz. Talhâ'ya yardıma koşmasını 

emrettiler. Ebû Bekr-i Sıddîk, Hz. Talhâ'nın ayılması için mübârek yüzüne su serpti. 

Talhâ bin Ubeydullah Hazretleri ayılır ayılmaz;  

             - Yâ Ebâ Bekir! Resûlullah nasıl?  

             - Resulullah iyidir. Beni O gönderdi  

             - Allahü Teâlâya sonsuz şükürler olsun. O sağ olduktan sona her musîbet hiçtir. 

O sırada bir kaç sahâbi daha yetişti. Âlemlerin Efendisi, Hz. Talhâ'nın yanına teşrîf 

ettiler. Yaralı mücâhid, sevincinden ağladı. Peygamber Efendimiz, onun vücûdunu mesh 

ettikten sonra, ellerin açıp;  

              - Allahım! Ona şifâ ver, kuvvet ihsân eyle! diye duâ buyurdular.  

              Resûl-i Ekrem Efendimizin bir mu'cizesi olarak, Hz. Talhâ sapa sağlam ayağa 

kalktı ve tekrar düşmanla harbetmeye başladı. Sevgili Peygamberimiz onun için 

buyurdu ki;  

             - Uhud günü, yer yüzünde sağımda Cebrâil'den, solumda Talhâ bin 

Ubeydullah'dan başka bana yakın bir kimsenin bulunmadığını gördüm. Yeryüzünde 

gezen Cennetlik bir kimseye bakmak isteyen, Talhâ bin Ubeydullah'a baksın! 

*Talhâ bin Ubeydullah, Cemel vak'asında şehid oldu. Hz. Ali harp meydanı 

gezerken, Hz. Talhâ'yı ölenler arasında görünce, üzüldü ve çok ağladı. Kucağına aldı. 

Yüzündeki toprakları sildi ve; 

           - Ey Talhâ! Semânın yıldızları altında seni toprağın üzerinde serili görmek bana 

pek ağır geldi ve beni kalbimden vurdu. Keşke yirmi yıl önce ölseydim, buyurdu. 

Namazını kendi kıldırdı.  

           *Vefâtından yirmi yıl sonra kızı Âişe, bir gece rü'yâsında babasını gördüğünde;  

           - Yâ Âişe! Kabrimin bir tarafından sızan su bana eziyet veriyor, beni buradan 

çıkar da başka yere defnet, diye tenbih buyurdu.  

           Bunun üzerine kızı Âişe! çok üzüldü ve akrabâlarından bâzılarını alarak kabr-i 

şerifini açtılar. Sızan sudan dolayı vücûdunun bir tarafı hafif yeşillenmiş, diğer yerleri 

yeni defnedilmiş ve bir kılına dahi zarar gelmemiş buldular ve bir başka kabre 

naklettiler. 

            *Onun hakkında Bediüzzaman Hazretleri şu tesbitte bulunmaktadır: 

             -“Cemel Vak'ası denilen Hazret-i Ali ile Hazret-i Talha ve Hazret-i Zübeyr ve 

Âişe-i Sıddıka (Radıyallahü Teâlâ anhüm ecmaîn) arasında olan muharebe; adalet-i 

mahza ile, adalet-i izafiyenin mücadelesidir.”
226

 

             -“Vakıa-i Cemel'de Aşere-i Mübeşşere'den Zübeyr ve Talha ve Aişe-i Sıddıka 

(R.A.) bulunmasıyla Ehl-i Sünnet Velcemaat o harbi içtihad neticesi deyip; Hazret-i Ali 

(R.A.) haklı, öteki taraf haksız fakat içtihad neticesi olduğu cihetle afvedilir. Hem 

Vehhabîlik damarı, hem müfrit Râfızîlerin mezhebleri İslâmiyet'e zarar vermesin diye 

Sıffîn Harbi'ndeki bâgîlerden de bahis açmayı zararlı görüyorlar.”
227

 

              -“Hem o harblerde, çok ehemmiyetli sahabeler, nasılsa iki tarafta bulunmuşlar. 

O fitneleri bahsetmekte o hakikî sahabelere, Talha ve Zübeyr (R.A.) gibi Aşere-i 

Mübeşşere'ye dahi tarafgirane bir inkâr, bir itiraz kalbe gelir. Hata varsa da tövbe 
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ihtimali kuvvetlidir. O eski zamana gidip lüzumsuz, zararlı, şeriat emretmeden o 

ahvalleri tedkik etmekten ise; şimdi bu zamanda bilfiil İslâmiyet'e dehşetli darbeleri 

vuran, binler lanete, nefrete müstehak olanlara ehemmiyet vermemek gibi bir halet, 

mü'min ve müdakkik bir zâtın vazife-i kudsiyesine muvafık gelemez...”
228

 

               Hz.Ali Cemel vak’asında Hz.Talha ve Zübeyiri görünce onların öne çıkmalarını 

istedi ve çıktılar.Talha’ya dedi: 

               “Ey Talha,hanımını evde saklayıp Resulullahın (sam) hanımını savaşmak için 

getirdin?” 

               Ey Zübeyir;Allah için sana soruyorum?Biz falanca yerdeyken Rasulullah (sam) 

ın sana uğrayıp da;”Ey Zübeyir,Ali’yi sevmiyor musun?”dediği günü hatırlıyor musun? 

               Sen de şöyle dedin:”Dayım oğlu,amcamoğlu ve dinimde olanı sevmez miyim?” 

                O da sana şöyle dedi:”Ey Zübeyir,Allah’a yemin ederim ki ona karşı savaşacak 

ve ona zulmedeceksin!” 

               Zübeyir ise şöyle dedi:”Evet şimdi hatırlıyorum.Unutmuştum.Vallahi seninle 

savaşmayacağım.” 

                Savaşmaktan vazgeçtiler ve Ammar bin Yasir’i Hz.Ali’nin tarafında görünce 

Rasulullahın Ammar’a şu sözünü hatırladılar:”Seni isyan eden fırka öldürecek.”
229

 

               Ve Ammar öldürüldü,haber doğru çıkmıştı.  

 

 

 

UMEYR   BİN   VEHB 
 

              Umeyr bin Vehb,oğlu Müslümanların elinde esirdi.Ve o Müslümanlara en fazla 

eziyet edenlerdendi.Hz.Ömer onun için; 

              “Önceleri bir domuzu görmek,Umeyri görmekten bana daha sevimli gelirdi. 

Fakat o,bugün benim yanımda bazı yavrularımdan daha sevimlidir.” 

               İman onu nereden nereye getiriyordu.Oysa o kardeşi Saffanla ikisi gizlice,zehir 

sürdüğü kılıncıyla Medinede bulunan peygamberi öldürmeye gitmiş,Rasulullah ise onun 

geliş niyetini söyleyerek,kardeşi ile aralarında gizli konuştuklarını açıklamış ve 

Müslüman olarak Medineye dönmüştü. 

              İçteki samimiyet ve niyet makes bulup hidayetle birleşince ışık parlıyor,farklı 

bir insan ve farklı bir alem oluyordu. 

 

 

 

URVE  BİN MESUD 
 

               Urve bin Mesud Müslüman olmuş,onun ateş ve şevkiyle kavmine islamı 

götürme teklifinde bulunmuştu.Rasulullah ise:”Onlar seni öldürürler.”demiş,o ise 

gitmişti. 

               Kavminin ileri gelenlerindendi.Taife varıp,yüksek bir binanın üzerine çıkarak 

kavmini islama davet edip,dinini açıkladı. 

               Üzerine yağmur gibi ok yağıyordu.Biri Urveye isabet ederek,ona şehadet 

şerbetini içirdi. 

               Allah için akan kanının bir cömertlik olduğunu söylüyordu. 

               Rasulullah onun hakkında:”Onun kavmi içindeki durumu,tıpkı Yasin 

sahibinin kavmi içindeki durumu gibidir.”buyuruyordu. 
          “Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi”  
          O kişi Habib En Neccar'dır. Gelen elçilere iman etmişti. Evi şehrin en uzak 

yerinde bulunuyordu. Kavminin gelen elçileri yalanladığını ve onları öldürmek 
istediklerini işitince onlara gelip iman etmelerini emretti. Ve dedi ki  

         “Ey kavmim elçilere uyunuz”  
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         “Sizden hiç bir ücret istemeyenlere uyunuz”  
         Size nasihat etmelerine ve risaleti tebliğ etmelerine karşılık  
        “Üstelik kendileri hidayet üzeredirler”  
        Yani gönderilen elçiler. Ona dediler ki: Sende mi onların dini üzeresin? O da 

dedi ki: 
        “Bana ne oluyor ki: Beni yaratana ibadet etmiyeyim. Ve siz ona 

döndürüleceksiniz”   
        “O’ndan başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese 

o ilahların bana hiç bir faydası olmaz ve beni kurtaramazlar da.  
        “O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde olurum”  
       “İşitin ki: Ben sizin de Rabbiniz olana inandım”  
       O böyle söyleyince kavmi ona saldırıp onu öldürdüler. Allah ta onu cennetine 

koydu. »
230

 

 

 

 

USEYD BİN HUDEYR 
 

           Peygamber Efendimizin, "Ne iyi kimsedir!" şeklinde methine mazhar olan Üseyd 

bin Hudayr'ın sesi çok güzeldi. Bu sesini Kur'ân-ı Kerîm okumakla süslerdi. Okumaya 

başladığı zaman bambaşka bir âleme giderdi. 

          Bir gece hurma sergisinde Bakara sûresini okuyordu. Yanında bağlı bulunan atı 

birden şahlandı. Hz. Üseyd okumayı kesti, at sakinleşti. Tekrar okumaya başladı, at yine 

şahlandı. Üseyd sustu, at da sakinleşti. Üseyd tekrar okumaya başladığında at yine 

şahlandı. Ondan sonra da artık okumaktan vazgeçti. 

          Bilir misin onlar nedir? 

         Atının yanına gitti, başını kaldırdı, semâya baktı. Birden şaşırdı. Çünkü, başının 

üzerinde gölgeye benzer bir sis içinde kandiller gibi birçok parıltılar gördü. Daha sonra 

bu gölge tabakası, içinde ışık manzûmesiyle birlikte semâya çekilip gitti ve görünmez 

oldu. 

          Hz. Üseyd, sabah olur olmaz hemen Peygamberimize koştu ve durumu anlattı. 

Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: 

          - Ey Hudayr'ın oğlu! Bilir misin, onlar nedir? 

          - Hayır, yâ Resûlallah! 

          - Ey Üseyd, onlar meleklerdi. Senin Kur'ân-ı Kerîm okuyan sesine gelmişlerdi. 

Sesini dinliyorlardı. Eğer okumaya devam etseydin, sabaha kadar seni dinlerler, 

insanlar da kendilerini seyrederlerdi. Onlar insanlardan gizlenmezlerdi. 

          **Useyd bin Hudeyr Müslüman olmuş ve kavmi Sa’d-a gidiyordu.Daha Sa’d bin 

Muaz Müslüman olmamıştı.Onu uzaktan görünce:”Allaha and içerim ki,o buradan 

ayrıldığından daha farklı bir yüzle geliyor.”diyordu. 

          Çok geçmeden aynı durum kendisinde de görünecekti.  

           Es’ad ile Mus’ab onun halini şöyle tefsir ediyorlardı:”O daha Müslüman 

olacağını söylemeden ,biz onun yüzünde islamı görmeye başladık.Çünkü yüzü pırıl pırıl 

parlıyordu ve yumuşamıştı.” 

           Ve Sa’d iman ederek dönüyordu. 

           Oda Useyd gibi kavmine geldiğinde onlarda:”Allaha and içeriz ki o,yanımızdan 

ayrıldığı sıradaki yüzünden farklı bir yüze sahiptir.Daha yumuşamış ve öfkesiz 

görünmektedir.” 

            Ve daha akşam olmadan kabilesi Eşheloğulları Müslüman olmuştu. 

            Ve o Müslümanların önde gelen yıldızlarından oldu. 
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UTEYBE BİN EBİ LEHEB 
     

*- Rasûlullah’ın kızı Ümmü Gülsüm, Uteybe b. Ebu Leheb ile evlendi. Rukiye 

isimli kızı da Ebu Leheb’in diğer oğlu Utbe’deydi. Hz. Peygamber’e peygamberlik 

verilip Tebbet suresi inince Ebu Leheb iki oğluna:  

“Eğer siz Muhammed’in kızlarını boşamazsanız yanınızda durmak bana haram 

olsun” dedi. Harb b. Ümeyye’nin kızı olan anneleri de:  

“Muhammed’in iki kızını da boşayınız. Çünkü onlar babaları gibi 

sapıtmışlardır” dedi. Onlar da Hz. Peygamber’in kızlarını boşadı. Uteybe, Ümmü 

Gülsüm’ü boşadığı zaman Rasûlullah’a:  

“Ben senin dinini inkar ettim ve senin kızını boşadım. Artık ne sen bana gel, ne 

de ben sana geleyim” dedikten sonra Hz. Peygamber’e saldırdı ve Peygamber’in 

gömleğini yırttı. O sırada Uteybe ticaret için Şam tarafına gitmek üzereydi. Hz. 

Peygamber onun yüzüne bakarak:  

“Allah’tan, köpeğini sana musallat etmesini dilerim” diye beddua etti. Bundan 

sonra Uteybe Kureyşli tüccarlar ile yola çıkarak Zerka’ denilen bir yere vardılar. Oraya 

vardıklarında bir arslan onların etrafında dolaşmaya başladı. Uteybe feryad ederek:  

“Vallahi Muhammed’in bedduası yüzünden bu arslan beni parçalayacak. İbn Ebî Kebşe 

(Muhammed) Mekke’dedir amma, benim katilim odur” dedi. Arslan onların etrafında 

bir kaç kere dolaştıktan sonra kayboldu. Onlar da Uteybe’yi aralarına alarak yattılar. 

Arslan tekrar dönüp aralarından geçerek Uteybe’nin yanına vardı ve pençeleriye onun 

başını ezdi. Osman önce Rukiye’yi nikahladı. Onun ölümünden sonra da Ümmü 

Gülsüm’ü aldı.”
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*Hem, nakl-i sahih-i kat'î ile, Utbe ibni Ebî Leheb hakkında ferman etmiş ki: 

"Allah'ın bir iti onu yiyecek." 
232diye, Utbe'nin âkıbet-i feciasını haber vermiş. Sonra 

Yemen tarafına giderken bir arslan gelip onu yemiş, Peygamber Aleyhissalâtü 

Vesselâmın hem bedduasını, hem haberini tasdik etmiş. 

 

 

 

 

ÜBEY BİN KA’B 

 
*Übey b. Ka'b, Kur'an'ın lafızlarının eda keyfiyetini, kıraat vecihleriyle ilgili 

hususiyetlerini öğrenmeye özen gösterirdi. Allah Teâlâ, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e 

Übey'e Kur'an okumasını emretmiştir. Enes b. Malik (r.a)'dan şöyle rivâyet edildi: 

Rasulüllah (s.a.s) Übey b. Ka'b'a: "Âllah bana Lemyekünillezîne keferu- suresini sana 

okumamı emretti" buyurdu. Übey "Allah benim adımı da andı mı?" dedi. Peygamber 

Efendimiz (s.a.s) "Evet" deyince Übey b. Ka'b sevincinden ağladı.
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Übey b. Ka'b, kıraati bizzat Rasulüllah (s.a.v)'den almıştır. O, Hz. Ömer'e "Ben 

Kur'an-ı Kerîm'i daha taze iken bizzat Cebrail (a.s)'dan alan zattan aldım" demiştir.
234

 

*Ömer bir zaman halka hitabında şöyle demiştir: 

"Kur'an'dan sormak isteyen Übey b. Ka'b'a gelsin, feraizden sormak isteyen Muaz'a, 

mal isteyen de bana gelsin. Çünkü Allah beni hazinedar ve dağıtıcı kıldı"
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Hz. Ömer zamanında teravihi cemaatle ilk kıldıran da Übey b. Ka'b olmuştur. 

Hz. Peygamber (s.a.v) zamanında, onun vefatından sonra ilk halife Hz. Ebû Bekr, daha 

sonra kısmen de Hz. Ömer zamanında teravih namazı cemaatle değil, münferid olarak 

kılınmıştır. Bir defa Hz. Ömer mescide gidince halkın dağınık bir şekilde teravih namazı 

kıldıklarını gördü. Kimi tek başına kılıyor, kimi küçük bir cemaat oluşturmuş 

kılıyorlardı. Hz. Ömer bütün halkı bir tek imamın arkasında toplamayı düşündü ve 

ertesi gün Übey b. Ka'b'ı teravih imamı tayin edip cemaati onun arkasına topladı. 

Böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı.
236
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*”Hâkim, Übeyy bin Ka'b'tan şu haberi nakletmiştir: "Bir gün ben, 

Peygamber'in (s.a.v.) yanında idim. Bir ârâbî gelip dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, benim 

bir kardeşim var ve o çok ağır bir şekilde hastadır." Peygamberimiz ona, kardeşinin 

hastalığının ne olduğunu sordu. Arâbî: "Kardeşim, cinlerin şerrine uğramış, cinnet 

hastalığına tutulmuştur" dedi. Peygamberimiz de kendisine: "Haydi kardeşini buraya 

getir!" buyurdu. Arâbî gidip kardeşini getirdi ve Peygamberimizin önüne oturttu. 

Peygamberimiz de bazı sûre ve âyetler okuyarak o hastayı, Allah'ın korumasına havale 

etti. Peygamberimiz’in okuduğu sûre ve âyetler şunlardı: 

1- Fatiha Sûresi, 

2- el-Bakara Sûresi'nin baş tarafından dört âyet: (Elif lâm mîm ile başlayıp el-

müflihîn'a kadar), 

3- "Ve ilâhüküm ilâhün vâhidün" âyetiyle Ayete1-Kürsî, 

4-  el-Ârâf Sûresinden "înne rabbekümullahü" diye başlıyan 54. âyet, 

5- el-Mü"minûn Sûresinin sonundaki üç âyet, 

6- El-Cinn Sûresinin üçüncü âyeti, 

7- el-Sâffât Sûresinin başından on âyet, 

8- el-Haşr Sûresinin sonundaki üç ayet, 

9- "Kul hüvallahü ehad" yâni Ihlâs Sûresi, 

10- "Kul eûzü bi-rabbil-felak" Sûresi, 

11- "Kul eûzü bi-rabbinnâsi" Sûresi.    ' 

Sevgili Peygamberimiz, bu sûre ve âyetleri okuyarak Allah'a olan duasını ve 

niyazını bitirdiği ve bütün şerlerden Allah'a sığınma sûreleri olan "Kul Eûzü" leri 

okuyarak son verdiği zaman; o ârâbînin mecnûn olan kardeşi sapasağlam ayağa kalktı 

ve sanki hiç hasta olmamışa döndü."
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ÜMMÜ EYMEN 

 
*Rasulullaha çocukluğunda sahib çıkanlardan..bakıcılarından…Ümm-i Eymen 

Medine’deki bir hatırasını şöyle anlatır:   

“Birgün yahudî âlimlerinden ikisi yanıma gelerek dediler ki:   

- Bize Ahmed’i göster!  

Ben de Resulullah Efendimizi dışarı çıkardım. İyice incelediler ve dediler ki:   

- Bu çocuk, ahir zaman peygamberi olacaktır. Burası da onun hicret edeceği 

yerdir. Bu memlekette büyük savaşlar olacaktır.”   

-Hicret ederken, Revha yakınlarında gecelemişti. Çok susamıştı. Yanında bir 

damla dahî su yoktu. Hiç telaşlanmadı. Çünkü kullarına karşı son derece merhametli 

olan Rabbinin, gördüğüne ve yardım edeceğine inancı sonsuzdu. Susuz ve bîtap 

düşmeyeceğinden emindi. Nitekim Cenâb-ı Hakkın yardımı gelmekte gecikmedi.  

Gökten beyaz bir urgana bağlanarak sarkıtılmış bir kova gördü. Cenab-ı Hakka hamd 

ve şükür ederek kalktı, kovanın yanına gitti. İçi tamamiyle, berrak ve buz gibi su ile 

doluydu. Kana kana içti. Tamamen susuzluğu geçti ve rahatladı.  

Bu vakayı nakleden Ümm-i Eymen şöyle der: “Artık bundan sonra bir daha hiç 

susamadım.”   

            *Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın küçüklüğünde ona bakan ve 

hizmet eden Ümm-ü Eymen demiş: "Hiçbir vakit Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

açlık ve susuzluktan şikayet etmedi, ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde."
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VAHŞİ 
              

            Uhud savaşında Peygamberimiz birkaç kâfire bedduâ etmişti. “Vahşî’ye niçin 

lanet etmiyorsun” dediklerinde, buyurdu ki:  

            - Miracda, Hamza ile Vahşî’yi kolkola, birlikte cennete girerlerken görmüştüm!  

           -Hicretin sekizinci yılında, Mekke fethedildiği gün, Vahşî, Mekke’den kaçtı. Bir 

zaman uzak yerlerde kaldı. Sonra pişman olup, Medine’de mescide gelip, selam verdi. 

Resulullah Efendimiz selamını aldı. Vahşî dedi ki:   

         - Ya Resulallah! Bir kimse Allaha ve Resulüne düşmanlık yapsa, en kötü, en çirkin 

günah işlese, sonra pişman olup temiz iman etse, Resulullahı canından çok seven biri 

olarak, huzuruna gelse, bunun cezası nedir?  

         Resulullah Efendimiz buyurdu ki:   

         - İman eden, pişman olan affolur. Bizim kardeşimiz olur.  

        - Ya Resulallah! Ben iman ettim. Pişman oldum. Allahü Teâlâyı ve Onun Resulünü 

herşeyden çok seviyorum. Ben Vahşî’yim.  

        Resulullah Efendimiz, Vahşî adını işitince, Hz. Hamza’nın şehit edilmiş hâli 

gözünün önüne geldi. Ağlamaya başladı.  

        Vahşî, öldürüleceğini anlayarak kapıya yürüdü. Ashab-ı Kiram kılıçlarına sarılmış, 

işaret bekliyordu. Vahşî, “Son nefesimi alıyorum” derken, Cebrail Aleyhisselam geldi. 

Allahü Teâlâ buyurdu ki:   

        - Ey sevgili Peygamberim! Bütün ömrünü puta tapmakla, kullarımı bana düşman 

etmeye uğraşmakla geçiren bir kâfir, bir kelime-i tevhid okuyunca, ben onu 

affediyorum. Sen, amcanı öldürdü diye Vahşî’yi niçin affetmiyorsun? O pişman oldu. 

Şimdi sana inandı. Ben affettim. Sen de affet!  

Herkes, "Öldürün!" emrini beklerken, Resulullah Efendimiz buyurdu ki:   

         - Kardeşinizi çağırınız!  

         Kardeş sözünü işitince, saygı ile çağırdılar. Peygamber Efendimiz Vahşî’ye, 

“affolunduğunu” müjdeleyerek buyurdu ki:   

         - Fakat, seni görünce dayanamıyorum, elimde olmadan üzülüyorum. 

         **Rasulullah amcası Hz.Hamzayı öldüren Vahşi bin Harb’i bile islama davet 

edip,affediyordu.O bu konuda diretip mazeret öne sürdü çünki o katil,zani ve müşrik 

idi. 

          Onunla ilgili olarak önce şu âyet indi:”Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda 

bulunanlar başka; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, 

engin merhamet sahibidir.”
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           Sonra:”Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan 

başkasını (diğer günahları) ise, dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur. Her 

kim Allah'a şirk koşarsa gerçekten pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur.”
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           Mazeretine devam edince,sonra:”De ki: «Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf 

etmiş olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin. Çünkü Allah, bütün 

günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.»
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            Vahşi Müslüman oldu.Ve bunun muhatabı tüm Müslümanlar olmuş oldu. 

             Bir köle olmasına rağmen Vahşi’nin buradaki inceliği;İslamiyete hemen 

girmiyor ve kendisi için üç âyet üç mazeretine binaen nüzul ediyor.İlkinde kendisinin 

katil olup Salih olmadığını ve böylece affedilmeyeceğini,ikincisinde ise Allah’ın dilemesi 

halinde olup olmadığını bilemediğini,üçüncüsünde ise artık hiçbir mazeretinin 

kalmadan iman etme mecburiyetinde bırakılacak derecede kapıların kapatılmayıp,tüm 

rahmet kapılarının açık olduğu bildirilmiş oldu. 
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ZEYD BİN SABİT 

 
*Rasululahın evlatlığı ve Komutan. 

*Hz.Zeyd’in Evlendiği Hz.Zeynebi boşaması ve Rasulullahın onunla evlenmesi 

daha doğrusu ilahi nikâhın kıyılması ile ilgili âyette şöyle buyurulur:”Bir de hatırla o 

vakti ki, o kendisine hem Allah'ın nimet verdiği, hem de senin iyilik ettiğin kimseye: 

«Zevceni kendine sıkı tut ve Allah'tan kork!» diyordun da Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi 

içinde gizliyor ve insanları sayıyordun. Oysa Allah, kendisini saymana daha layıktı. 

Sonra Zeyd o kadınla ilişiğini kestiğinde Biz onu seninle evlendirdik ki, evlatlıklarının 

ilişkilerini kestikleri eşlerini nikahlama hususunda müminlere bir darlık olmasın. 

Allah'ın emri fiile (pratiğe) çıkarılmış bulunuyor.”
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“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hizmetkârı veya "Veledim" hitabına 

mazhar olan Zeyd, izzetli zevcesini kendine küfüv bulmadığı için tatlik etmiş. Allah'ın 

emriyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm almış. Âyet der: "Peygamber size 

evlâdım dese, risalet cihetiyle söyler. Şahsiyet itibariyle pederiniz değil ki, aldığı 

kadınlar ona münasib düşmesin." İkinci tabakanın hisse-i fehmi şudur ki: Bir büyük 

âmir, raiyetine pederane şefkatle bakar. Eğer o âmir, zahir ve bâtın bir Padişah-ı 

Ruhanî olsa, o vakit merhameti pederin yüz defa şefkatinden ileri gittiğinden o raiyetin 

efradı onun hakikî evlâdı gibi ona peder nazarıyla bakarlar. Peder nazarı, zevc nazarına 

inkılab edemediğinden; kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden, efkâr-ı 

âmmede Peygamber (A.S.M.), mü'minlerin kızlarını alması şu sırra uygun 

gelmediğinden Kur'an der: "Peygamber (A.S.M.), merhamet-i İlahiye nazarıyla size 

şefkat eder, pederane muamele yapar. Risalet namına siz onun evlâdı gibisiniz. Fakat 

şahsiyet-i insaniyet itibariyle pederiniz değildir ki, sizden zevce alması münasib 

düşmesin." Üçüncü kısım şöyle fehmeder ki: Peygamber'e (A.S.M.) intisab edip onun 

kemalâtına istinad ederek onun pederane şefkatine itimad edip kusur ve hatiat 

etmemelisiniz, demektir. Evet çoklar var ki, büyüklerine ve mürşidlerine itimad edip 

tenbellik eder. Hattâ bazan, "Namazımız kılınmış" der. (Bir kısım Alevîler gibi) 

Dördüncü Nükte: Bir kısım şu âyetten şöyle bir işaret-i gaybiye fehmeder ki: 

Peygamber'in (A.S.M.) evlâd-ı zükûru, rical derecesinde kalmayıp, rical olarak nesli, bir 

hikmete binaen kalmayacaktır. Yalnız "rical" tabirinin ifadesiyle, nisanın pederi 

olduğunu işaret ettiğinden, nisa olarak nesli devam edecektir. Felillahilhamd Hazret-i 

Fatıma'nın nesl-i mübareki, Hasan ve Hüseyin gibi iki nurani silsilenin bedr-i 

münevveri, Şems-i Nübüvvet'in manevî ve maddî neslini idame ediyorlar.”
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*Mute savaşında,Resûlullah (s.a.s.), sancağı ilk önce Zeyd'e vermiş ve: "Şayet 

Zeyd şehid olursa, sancağı Câfer alsın, O da şehid düşerse, Abdullah b. Ravâha alsın" 

buyurmuştur. Bu üç sahâbî de Mute günü, kahramanca savaşarak Hakk'ın rahmetine 

kavuşmuşlardır. 

Resûlullah (s.a.s), bu üç kahraman dostunun şehadet haberini duyunca 

gözyaşlarını tutamayarak ağlamış ve onlar için: "Allah'ım; Zeyd'e mağfiret et! 

Allah'ım; Zeyd'e mağfiret et! Allah'ım; Zeyd'e mağfiret et! Allah'ım; Câfer'e mağfiret 

et Allah'ım; Abdullah b. Ravâha'ya mağfiret et!" diyerek dua etmiştir.
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ZÜBEYİR BİN  AVVAM 
 

             Cennetle müjdelenenlerden Zübeyir bin Avvam. 

*Zübeyr, Talha ve Hz. Âişe'nin, Sıffin Savaşında Hz. Ali'ye karşı cephe aldıkları 

görülmektedir. Hz. Ali, onları karşısında görmek istemediğinden ikna etme yollarını 

arıyordu. Bir ara Zübeyr'le karşılaşınca ona; "Ey Abdullah'ın babası! Seni buraya 

getiren nedir?" diye sordu Zübeyr: "Osman'ın kanını istemeye geldim" dedi. Hz. Ali; 
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"Osman'ın kanını mı istiyorsun? Allah, Osman'ı öldüreni kahretsin. Ey Zübeyr! 

Rasûlüllah'ın sana; "Sen Haksız olduğun halde Ali ile savaşacaksın " dediğini hatırlıyor 

musun?" deyince, Zübeyr; "Allah şahidimdir ki bu doğrudur" der. Hz. Ali; "Öyleyse 

benimle ne diye savaşıyorsun?" diye sorunca Zübeyr "Vallahi bunu unutmuştum, şayet 

hatırlasaydım sana karşı çıkmazdım, seninle savaşmazdım" dedi.
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Bu konuşmadan sonra Zübeyr savaştan çekilerek geri döndü. Medine yolunda 

Temîm kabilesine ait bir su başına vardığında orada bulunan Amr b. Cürümüz, onu 

takibe başladı. Vâdi's-Sibâ' denilen mevkide bir fırsatını bularak Zübeyr'i şehid etti (H. 

36)
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Zübeyr şehid edildiği zaman dört hanımı vardı. Bunlardan biri de Âtike binti 

Zeyd b. Amr b. Nüfeyl'dir. Bu hanım, ilk önce Abdullah b. Ebi Bekr'le evlenmiş, onun 

şehid edilmesinden sonra Ömer b. el-Hattâb'la,onun da şehid edilmesi üzerine Zübeyr 

(r.a) ile evlenmişti. Bunun için Medine halkı: "Kim şehâdet istiyorsa Âtike binti Zeyd'le 

evlensin" diyorlardı.
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*Hz. Zübeyr, namaz kılarken İbni Cermuz tarafından şehîd edildi. Şehîd 

olduğunda 67 yaşında bulunuyordu. Hz. Ali, Hz. Zübeyr’in vefâtına çok üzülmüş olup, 

cenâze namazını bizzat kendisi kıldırdı. 

Cennetle müjdelenen bu zat diğerleri gibi hem Sıffin savaşı gibi bir savaşa katılmayla ve 

hem de şehid edilmek suretiyle imtihan ediliyordu.Kolay kazanılmadığını gösteriyordu. 

             Onunla ilgili olarak Bediüzzaman Hazretleri tesbitlerinde: 

             “Cemel Vak'ası denilen Hazret-i Ali ile Hazret-i Talha ve Hazret-i Zübeyr ve 

Âişe-i Sıddıka (Radıyallahü Teâlâ anhüm ecmaîn) arasında olan muharebe; adalet-i 

mahza ile, adalet-i izafiyenin mücadelesidir.”
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             “Hem Hazret-i Ali (R.A.) Hazret-i Zübeyr ile seviştiği bir zaman dedi: "Bu sana 

karşı muharebe edecek, fakat haksızdır."
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             “Vakıa-i Cemel'de Aşere-i Mübeşşere'den Zübeyr ve Talha ve Aişe-i Sıddıka 

(R.A.) bulunmasıyla Ehl-i Sünnet Velcemaat o harbi içtihad neticesi deyip; Hazret-i Ali 

(R.A.) haklı, öteki taraf haksız fakat içtihad neticesi olduğu cihetle afvedilir. Hem 

Vehhabîlik damarı, hem müfrit Râfızîlerin mezhebleri İslâmiyet'e zarar vermesin diye 

Sıffîn Harbi'ndeki bâgîlerden de bahis açmayı zararlı görüyorlar. 

             Hem o harblerde, çok ehemmiyetli sahabeler, nasılsa iki tarafta bulunmuşlar. O 

fitneleri bahsetmekte o hakikî sahabelere, Talha ve Zübeyr (R.A.) gibi Aşere-i 

Mübeşşere'ye dahi tarafgirane bir inkâr, bir itiraz kalbe gelir. Hata varsa da tövbe 

ihtimali kuvvetlidir. O eski zamana gidip lüzumsuz, zararlı, şeriat emretmeden o 

ahvalleri tedkik etmekten ise; şimdi bu zamanda bilfiil İslâmiyet'e dehşetli darbeleri 

vuran, binler lanete, nefrete müstehak olanlara ehemmiyet vermemek gibi bir halet, 

mü'min ve müdakkik bir zâtın vazife-i kudsiyesine muvafık gelemez...”
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15)Dört Halife ve İslam Büyükleri.H.Algül-A.Şahin. 

16) Tarihe Şan Verenler.M.Necati Bursalı. 

17)İslamda fazilet Yarışı.Mehmet Dikmen. 

18)Ensarın Bayraktarı.H.Muhammed Halid. 

19)İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad.Doç.İ.Süreyya Sırma. 

20)
 
Tebük Seferi.R.Mahmut Sami. 

21) Abdullah bin Revaha.Mehmet Ayman. 

22) Kâinatın Efendisi Hz.Muhammed.Mehmet Oruç. 

23)Peygamber Efendimiz.A.Cevdet Paşa,Mahir İz 

 

 

İÇİNDEKİLER : 

 

1-KAİNATIN EFENDİSİ HZ.MUHAMMED-1 

2- HZ.ERKAM-25  

3-HİCRET-25 

4- SÜRAKA BİN MALİK-26 

5- ENSAR-27 

6- BEDİR-28 

7- UHUD-34 

8- SAHABELER-36 

9- HZ   EBUBEKİR-51 

10- HZ.    ÖMER-62 

11- HZ.OSMAN-78 

12- HZ   ALİ-81 

13- HZ.   FATIMA-92 

14- HZ.  HASAN-93 

15- HZ.HÜSEYİN-95 

16- HZ.HAMZA-105 

17- ABDULLAH BİN  ABBAS-105 

18- ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS-106 

19- ABDULLAH BİN CAHŞ-107 

20- ABDULLAH BİN EBİ BEKR-108 

21- ABDULLAH BİN HANZALA-109 

22- ABDULLAH BİN HUZEYFE SEHMİ-109 

23- ABDULLAH BİN MESUD-111 

24- ABDULLAH BİN  ÖMER-112 

25- ABDULLAH BİN REVAHA-112 

26- ABDULLAH BİN SÜHEYL-114 

27- ABDULLAH BİN ZEYD-115 

28- ABDULLAH BİN ZÜBEYR-116 

http://www.m-fgulen.org/eser/
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29- ABDULLAH İBNİ ÜMMÜ MEKTUM-116 

30- ABDURRAHMAN BİN AVF-117 

31- AMİR BİN  FÜHEYRE-117 

32- AMMAR BİN YASİR-118 

33- AMR BİN ÂS-120- 

34- ÂSIM  BİN   SABİT-121 

35- BİLAL-İ   HABEŞİ-121 

36- CABİR İBNİ ABDULLAH-122 

37- CAFER BİN EBİ TALİB-124 

38- CEBBAR BİN SÜLMA-125 

39- CERİR İBNİ ABDULLAH-125 

40- DIHYE-İ  KELBİ-125 

41- DIRAR İBNİ EZVER-126 

42- EBU      CEHİL-127 

43- EBU   DÜCANE-128 

44- EBU EYYÜBEL ENSARİ-130 

45- EBU   HUREYRE-131 

46-EBU   KATADE-132 

47-EBU   LÜBABE132 

48-EBU MUSEL EŞ’ARİ-132 

49-EBU  RAFİ’-133 

50-EBU SAİDEL  HUDRİ-134 

51-EBU   SELEME-135 

52-EBU  SÜFYAN-136 

53-EBU SÜFYAN BİL HARİS-137 

54-EBU   TALHA-140 

55-EBU UBEYDE BİN  CERRAH-143 

56-EBU ZER ĞIFARİ-143 

57-EBUD   DERDA-144 

58-ENES BİN  MALİK-145 

59-FATMA BİNTİ ENES-145 

60-HZ. HABBÂB BİN ERET-146 

61-HALİD BİN SAİD BİN ÂS-147 

62-HALİD  BİN  VELİD-147 

63-HZ. HANZALA BİN EBÛ ÂMİR-148 

64-HARİS BİN MALİK-149 

65-HUBEYB BİN ADİY-149- 

66-HUZEYFE BİN MİHSAN-153 

67-HUZEYFE BİN YEMAN-154 

68-İKRİME BİN EBİ CEHİL-154 

69-İMRÂN BİN HUSAYN-155 

70-KA'B BİN MÂLİK-156 

71-KA’B BİN ZÜHEYR-156 

72-KATADE BİN NU'MAN-157 

73-MÛAZ B. CEBEL-157 
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74-MUS’AB BİN  UMEYR-158 

75-SA’D BİN EBİ VAKKAS-161 

76-SA’D   BİN  MUAZ-163 

77-SA’D  BİN  UBADE-164 

78-SAİD BİN ÂMİR-165 

79-SAİD BİN CÜBEYR-166 

80-SAİD BİN ZEYD-166 

81-SA’LEBE-167 

82-SELMAN-I  FARİSİ-168 

83-TALHA BİN UBEYDULLAH-170 

84-UMEYR   BİN   VEHB-172 

85-URVE  BİN MESUD-173 

86-USEYD BİN HUDEYR-173 

87-UTEYBE BİN EBİ LEHEB-174 

88-ÜBEY BİN KA’B-175 

89-ÜMMÜ EYMEN-176 

90-VAHŞİ-176 

91-ZEYD BİN SABİT-177 

92-ZÜBEYİR BİN  AVVAM-178 

93-KAYNAKLAR-179 

94-DİPNOTLAR-179 

95-İÇİNDEKİLER-179 
 

 

 

 

                                                 
1
 Kâinatın Efendisi Hz.Muhammed.Mehmet Oruç.Abdulmuttalib’in Rüyası. 

2
 Peygamber Efendimiz.A.Cevdet Paşa,Mahir İz.20. 

3
 Psikoloji açısından Hz.Peygamberin İbadet hayatı.Dr.Habil Şentürk.45-46. 

4
 Peygamber Efendimiz.A.Cevdet Paşa,Mahir İz.29. 

5
Age.42. 

6
 Age.43. 

7
 Age.47. 

8
 Mektubat.B.Said Nursi.385-387. 

9
 En’am.33,Bak.Kadı Iyaz.Şifa-i Şerif .Arapça. 

10
 Mus’ab ibni Umeyr.M.Hasan Beriğiş. 

11
 Şuara.214. 

12
 Tebbet.1-5. 

13
 Buharî, İlim: 38, Cenâiz: 33, Enbiyâ: 50, Edeb: 109; Müslim, Zühd: 72; Ebû Dâvud, İlim: 4; Tirmizî, 

Fiten: 70, İlim: 8, 13; Tefsir: 1; Menâkıb: 19; İbni Mâce, Mukaddime: 4; Dârimî, Mukaddime: 25, 46; 

Müsned, 1:70, 78, 2:159, 171, 3:13, 44, 4:47, 100, 5:292. 
14

 Zümer Sûresi,32. 
15

 Müsned, 5:220, 221. 
16

 Kadî Iyâz, eş-Şifâ, 1:340; Müsned, 4:273. 
17

 Buharî, Ta'bîr: 12; Cihad: 3, 8, 63, 75; İsti'zân, 41; Müslim, İmâret: 160, 161; Ebû Dâvud, Cihad: 9; 

Tirmizî, Fedâilü'l-Cihad: 15; Nesâî, Cihad: 40; İbni Mâce, Cihad: 10; Dârîmî, Cihad: 28; Muvatta', 

Cihad: 39; Müsned, 3:240, 264 ...; el-Elbânî, Sahîhu'l-Câmi'i's-Sağîr, 6:24, no: 6620; el-Hâkim, el-

Müstedrek, 4:556. 
18

 Mâide Sûresi, 5:67.vallahu ya’simuke minen nas. 
19

 Yâsin Sûresi,8-9.-inna caalna fi a’nagihim. 
20

 Mecmuatün minetTefasir.2/647. 
21

 Tevbe.107. 
22

 Tevbe.84. 
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23

 Tebük Seferi.R.Mahmut Sami.41-44. 
24

 Bakara:Tefsir-ül Münir.Vehbe Zuhayli. 
25

 Mecmuat-üt Tefasir.(Arapça)3/78. 
26

 Veciz tefsiri. Ra’d.31. 
27

 Mecmuatün minet Tefasir.Age.Tevbe/36-37. 
28

 Tevbe.33. 
29

 İsra.58,Veciz tefsiri. 
30

 Buhari tefsir bölümü 8/590, Müslim iman bölümü 119, Nesai tefsir bölümü 2/316, İbni Cerir 26/118. 
31

 Buhari tefsir bölümü 8/590, Nesai tefsir bölümü 2/318, Tirmizi tefsir bölümü 3266, İbni Cerir 26/122. 
32

 El-veciz fi tefsiri kitabil aziz.Hucurat suresi.1-5. 
33

 Kenzul İrfan fi Ehadisin Nebiyyir Rahman-Muhammed Es’ad Efendi. 
34

 Rudani.5/8369. 
35

 Mecmuat-üt Tefasir.age.1/483. 
36

 Al-i İmran.133,Hadid.21. 
37

 Mecmuat-üt Tefasir.1/587. 
38

 Rüdani-C-1/306. 
39

 Rüdani-C-3/5458-5459. 
40

 Son Peygamber Hz.Muhammed.Şibli Numani. 
41

 Âl-i İmran.199. 
42

 Ebu Davud, Cihad 29, (2523).4519. 
43

 Al-i İmran.199. 
44

 Mecmuat-ün Tefasir.age.3/88-89. 
45

 Şuara.219. 
46

 Tarihin Şeref levhaları.Ahmet Şahin.19-21. 
47

 Age.38-39. 
48

 Mus’ab ibni Umeyr.M.Hasan Beriğiş. 
49

 Age.155. 
50

 Age.155. 
51

 Age.179. 
52

 Age.156. 
53

 Age.165-166. 
54

 Bakara.207. 
55

 Müslim.Talak.34. 
56

 İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad.Doç.İ.Süreyya Sırma.16-17. 
57

 Tekâsür.1-2. 
58

 Âl-i İmran.135-136.Bak.Tarihe Şan Verenler.M.Necati Bursalı.292-300. 
59

 Bak.Enfal.9-12. 
60

 Âl-i İmran.123-126. 
61

 Bak.Tarihin Şeref levhaları.Ahmet Şahin.187-189. 
62

 Kâinatın Efendisi Hz.Muhammed.Mehmet Oruç.Uhud Savaşı. 
63

 Buhari.Cihad.164. 
64

 Lem’alar.29. 
65

 Age.81. 
66

 Mektubat.137. 
67

 Age.138. 
68

 Age.157. 
69

 Age.161. 
70

 Acurri Erbain(11) Tayalisi(s33) İbni Ebi Asım esSünne(1000) Ahmed(3/134,5/325) Hakim(3/632) 

Taberani(17/140) Ebu Nuaym Hilye(2/11) Mecmauz Zevaid(10/17) TahricusSünne(2/483) Dehlevi 

Bustan(s143) İbni Abdilberr İstiab(1/6) FethulKebir(3234-36) HayatusSahabe(1/35) Ramuz(86/6-7)  
71

 Abdurrezzak(9720) İbni Ebi Şeybe(7/388) Ahmed(4/329) Vakıdi Megazi(2/816)   
72

 Abdurrezzak(9739) Benzeri Ebu Davud(4084)  
73

 Ahmed(1/16) Buhari(2/579) Ebu Davud(1873) Müslim (2/925) İbni Carud Münteka(1/118) İbnu 

Huzeyme(4/212) İbni Hibban(9/130) Ebu Nuaym Müsnedul Mustahrec(3/358) Beyhaki(5/74) Malik  

Muvatta(36/115) Nesai Kübra(2/400) Mücteba(5/227) Taberani Evsat(2/201) Mucemus Sağir(1/117) İbni 

Mace(2943) Bezzar(1/249) Humeydi(1/7) Tayalisi(1/11) Beyhaki Şuab(3/451) İbni Abdilberr 

Temhid(22/256) Nevevi Minhac(9/16) 
74

 Ebu Davud(1091) Elİsabe(2/306) Kenzul Ummal(7/52) Usudül Gabe(3/235) Abdurrezzak(3/211) 

Hakim(1/423) Mecma(9/316) Beyhaki(3/206) Taberani Evsat(9/62) Müsnedi Haris(2/923) Buğyetul 

Bahis(1015) İbni Cevzi Tahkiku Ehadisu Hilaf(1/505) 
75

 Beyhaki Medhal(1/188) Kurtubi(16/167) İbni Kesir(1/521) Fethul Bari(13/289) Feyzul Kadir(5/295) 

Hatib(4/368) İbni Cevzi Zemmul Heva(s18) Suyuti Miftahul Cenne(s47) Kunuzul Hakayık(9408) 
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Deylemi(7791) Begavi Şerhus Sünne(1/212 no:104) Futuhatul Vehbiyye(s288) Nevevi Şerhu Erbain(41) 

Kenzul Ummal(1084) Tahkimi Sadat(167) Hakiym Tirmizi(4/164) Hadimi Berika(1/240) Ahmed Rıfai 

Mecalis(s40) İbni Hacer elHeytemi Sevaikul Muhrika(s460) Bursevi Ruhul Beyan(Tenvirul Ezhan-2/441) 

Mektubatı Rabbani(1/807) Mişkat(1/55 no:167) Mesabihus Süne(1/160) Mevahibu Ledunniye(2/129) İbni 

Ebi Asım Sünne(1/12) Ali Bin Hasen ElVasıti Hulasatul İksir(s95) Züherul Firdevs(4/217) Mefatihul 

Cinan Şerhu Şir'atil İslam(s11) İbni Müflih Adabuş Şeriyye(2/65) Fazlur Rahman Siret(2/539) İbni Receb 

Cami(s386) 
76

 Darimi(98) İbniCevzi Telbisu İblis(s18) elBid’e(66) 
77

 Hz. Peygamber ve Ashâbı Hakkındaki Ayetler: 

 Ahzab: 33/40-45-46, Fetih: 48/8-9, Bakara: 2/119, Fâtır: 35/24, Sebe’: 34/28, Furkan: 25/56, Enbiyâ: 

21/107, Sâf: 61/9, Nahl: 16/89, Bakara: 2/142, Talak: 65/10-11, Âl-i İmran: 3/164, Bakara: 2/151-152, 

Tevbe: 9/128, Âl-i İmran: 3/159, Tevbe: 9/40, Fetih: 48/29, A’raf: 7/157.
 
Muhammed Yusuf Kandehlevi, 

Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/19. 
78

 Fetih.18. 
79

 Tevbe.100. 
80

 Tevbe.117. 
81

 Haşir.9. 
82

 Ahzab-6. 
83

 Hicr.94. 
84

 Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:704; el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:218; el-Askalânî, el-İsâbe, 2:93-94; el-Hâkim, 

el-Müstedrek, 4:282. 
85

 Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:703, el-Askalânî, el-İsâbe, no. 3115; Kâd-ı Iyâz, eş-Şifâ, 1:344. 
86

 Furkan.27. 
87

 Sözler.343. 
88

 Age.453. 
89

 Age.484. 
90

 Age.484. 
91

 Age.488-489. 
92

 Age.489. 
93

 Age.490-1. 
94

 Age.491-492. 
95

 Age.492,Mektubat.50. 
96

 Age.493. 
97

 Age.494. 
98

 Age.494-495. 
99

 Age.494-495. 
100

 Mektubat.53. 
101

 Age.85,83. 
102

 Age.100. 
103

 Age.112-113. 
104

 Age.119. 
105

 Age.280. 
106

 Lem’alar.31. 
107

 Age.32. 
108

 Şualar.132. 
109

 Tevbe.41. 
110

 Tevbe.90,Fetih.29. 
111

 Âl-i İmrân,144. 
112

 İbn Hişâm, es-Sire, IV, 335; Taberî, Târih, III, 197,198. 
113

 İbn Hişâm, es-Sire, IV, 340-341; Taberî, Târih, III, 203. 
114

 İbnül-Esîr, Üsdül-Ğâbe, Kahire 1970, IV,146. 
115

 Ahmed en-Nedvi, Asrı Saadet, Terc. Ali Genceli, İstanbul 1985, I, 317. 
116

 Barla Lahikası.275. 
117

 Tarihe Şan verenler.M.Necati Bursalı.105. 
118

 ”( Kur'an-ı Kerim ve marjinal gruplar -İhsan ŞENOCAK) 
119

 Ahmed en-Nedvi, Asr-ı Saadet, Terc. Ali Genceli, İstanbul 1985, I, 317. 
120

 Hassan Hallâk, Dırâsât fî Tarihil-Hadâretil-İslamiye, Beyrut 1979, 13-15. 
121

 İbn Sa'd, aynı yer; Üsdül-gâbe, IV, 153. 
122

 Üsdül-Ğâbe, IV, 151. 
123

 Suyûtî, a.g.e., 133. 
124

 Dört Halife ve İslam Büyükleri.H.Algül-A.Şahin.sh.20. 
125

 Sözler.711. 
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126

 Mektubat.108. 
127

 Age.132. 
128

 Tarihçe-i Hayat. B.Said Nursi .651. 
129

 İslamda Fazilet Yarışı.Mehmet Dikmen.18-19. 
130

 Mektubat.B.Said Nursi.100. 
131

 Vakit gazt.7-6-2005. 
132

 Bak.Son ilahi kitab Kur'an-ı Kerim.O.Keskioğlu.sh.85. 
133

 Üsdül-Ğâbe, II, 589; Suyûtî, 170; İbnü'l-Esîr, III, 175. 
134

 El-Hâkim, el-Müstedrek, 3:103. 
135

 Bkz. el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:100.  
136

 Buharî, Fedailü's-Sahâbe:5,7; Ebû Dâvud, Sünnet, 8;Tirmizî, Menakıb: 17, 18; Müsned, 3:112, 5:331; 

el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:450, 451. 
137

 Bakara.137. 
138

 Bakara.274. 
139

 Mektubat.B.Said Nursi.98. 
140

 Rüdani-C-3/5338-5339. 
141

 Bak.Tarihe şan Verenler.M.Necati Bursalı.291-292 
142

 Mektubat.116. 
143

 Sözler.413. 
144

 Mektubat.54. 
145

 Age.55. 
146

 Age.98. 
147

 Age.100. 
148

 Lem’alar.20. 
149

 Sikke-i Tasdik-i Gaybi.136. 
150

 Ahzab.33. 
151

 Nisâ: 47. 
152

 Mektubat.55. 
153

 Age.55. 
154

 Age.56. 
155

 Age.109. 
156

 Age.143. 
157

 İbn Sa'd, Tabakat, 111, 150-151. 
158

 Nisa: 41. 
159

 Buharî, Deavât 4. 
160

 Lem’alar.Bediüzzaman.144. 
161

 Bak. Tarihe şan Verenler.M.Necati Bursalı.208-210. 
162

 Abdullah bin Revaha.Mehmet Ayman.58-61. 
163

 Haşr.9.Bak.Abdullah bin Revaha.Mehmet Ayman.20. 
164

 Abese.1-7. 
165

 Tarihin Şeref levhaları.A.Şahin.37. 
166

 Mektubat.144. 
167

 Al-i imran: 142. 
168

 Ankebût; 2. 
169

 Kur'an-ı Kerim ve marjinal gruplar -İhsan ŞENOCAK. 
170

 Mektubat.age.109. 
171

 Âl-i İmran.169-171. 
172

 Mektubat.117. 
173

 Age.121. 
174

 İbn İshak, es-Sîre, IV, 20; İbn Sa'd, Tabakât, IV, 38; Buhârî, Sahîh, V, 87. 
175

 İbn Sa'd Tabakât, IV, 38; Buhârî, Sahih, V, 87. 
176

 Tirmizî, Menâkıb, 69. 
177

 Bak.İslam Büyükleri.Ahmet Şahin.78-84. 
178

 Tarihe şan Verenler.M.Necati Bursalı.103. 
179

 İbn Abd Rabbîh, el-Ikdü'l Ferîd, II, 213. 
180

 İbn İshâk, İbn Hişâm, es-Sire, III 354-355. 
181

 Ez-Zehebî, Tezkiretü'l-Huffâz, Haydarâbâd 1376/1956, I, 32. 
182

 İbn Kesir, a.g.e., VIII, 108, 110. 
183

 İbn Hacer, el-isâbe fî Temyîzi's-Sahâbe, Mısır 1328, IV, 205. 
184

 İbn Hacer, a.g.e., IV, 206. 
185

 Müslim, Fadâilü's-Sahâbe, 159; Buhâri, ilim, 42. 
186

 Bak.Tarihe şan Verenler.M.Necati Bursalı.278-281. 
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187

 Mektubat.118. 
188

 Enfal-27. 
189

 Tevbe.101-102. 
190

 Tevbe.58-59. 

191 Yusuf 91.   

192 Yusuf 92. 

193 Al-i İmran.92. 

194 Mücadele.22. 
195

 El-Hilye, I, 218; et-Tabakat, VII, 118. 
196

 El-Hilye, I, 216. 
197

 Mektubat.121. 
198

 İbnu'l-Esîr, Usdü'l-Gâbe, II, 115. 
199

 Buhârî, Menâkıbu'l-Ensâr, 29. 
200

 İbnu'l Esîr, Usdü'l-Gâbe, II, 115. 
201

 Mektubat.148. 
202

 Age.157. 
203

 Haşir.9 
204

 Sahih-i Buharî, Tevridi Sarih Tercemesi, II, 353-354. 
205

 Tecrid Tercemesi, I, 84. 
206

 İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kübrâ, Beyrut 1960, III, 116. 
207

 İbn Sa'd, a.g.e., III, 118. 
208

 İbn Sa'd a.g.e., III, 120. 
209

 Al-İ İmrân.144. 
210

 İbn Sa'd, a.g.e., III,120,121. 
211

 İbn Sa'd, a.g.e., II, 121,Bak.Mus’ab bin Umeyr.M.Hasan Beriğiş.212. 
212

 Ahzab.23. 
213

 İbn Sa'd, a.g.e., III, 121. 
214

 Buharî, Cenâiz 27; İbn Sa'd, a.g.e., III, 121. 
215

 Mus’ab bin Umeyr.M.Hasan Beriğiş.104. 
216

 Ankebut.8. 
217

 Buharî, Cenâiz: 36, Menâkıbü'l-Ensâr: 49, Ferâiz: 6; el-Hafâci, Şerhu'ş-Şifâ, 3:209; A'liyyü'l-Karî, 

Şerhu'ş-Şifâ, 1:699; Ebû Naîm, Hilyetü'l-Evliyâ, 1:94. 
218

 Ensarın Bayraktarı.H.Muhammed Halid.11. 
219

 En’am.79. 
220

 Taha: 55. 
221

 Ahmed b. Hanbel, I, 187. 
222

 İbn Hacer el-Askalanî, el-İsabe fi Temyizi's-Sahabe, Bağdat (t.y), II, 46; İbnül-Esîr, Üsdül-Gabe, II, 

388; ayrıca bk. Ahmed b. Hanbel, I, 188-189. 
223

 İbn Hacer, el-Askalanî, a.g.e., II, 46. 
224

 Tarihe şan Verenler.M.Necati Bursalı.167-168. 
225

 İbn Sa'd,"et-Tabakâtü'l Kübrâ", III, 215, Beyrut; el-Askalânî, a.g.e., III, 291. 
226

 Mektubat.53. 
227

 Emirdağ Lahikası.1/204. 
228

 Age.1/205. 
229

 Ensarın Bayraktarı.H.Muhammed halid.151-152. 
230
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