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TAKDÝM

Karýncayý emirsiz, arýyý ya’subsuz býrakmayan Kudret-i Ezeliye;
elbette beþeri de nebîsiz býrakmamýþ ve her dönemde farklý simalar-
la insanlarý istikamete davet etmiþtir. Tamamen Allah’ýn lütfu olan
bu hususla beþer, içinde bulunduðu asrýn seylaplarýna kapýlýp git-
mekten kurtulmuþ ve sýrat-ý müstakim üzere yaþama ufkuna ulaþ-
mýþtýr. Zaman zaman peygamberlerle yapýlan bu lütuf kuþaðýna, ço-
ðu zaman da birincilerin atmosferinde yetiþip ýþýklarýný onlardan
alarak yansýtan örnek simalar katýlmýþlardýr.

Ýnsan, kendisine verilen akýl, þuur, idrak, sentez ve terkip yapa-
bilme gibi kabiliyetlerin yaný sýra, önünde rehber olabilecek örnek
þahsiyetlere de ihtiyaç duymaktadýr. Bugün için, bilhassa eðitim
alanýnda- örnek insana duyulan ihtiyaç herkesin mâlumudur. Teori-
de verilen derslerin hayata geçirilebilmesi, çoðu zaman kendini ye-
tiþtirmiþ, sözü bir, özü bir, yaþadýðý gibi inanan, bunun için de inan-
dýðý gibi yaþayan örnek insanlarýn varlýðýyla doðru orantýlýdýr. Bu-
nun içindir ki, anlattýklarýný yaþayan öðretmen, vaiz ve eðitimin her
seviyesinde insanlarla muhatap olan kimseler, muhataplarý üzerin-
de diðerlerine nisbetle daha farklý bir tesir býrakmakta ve bir baký-
ma kitleleri arkalarýndan daha etkin bir þekilde sürükleyebilmekte-
dirler. Hele hele günümüz insanýnýn gözü, kendi haklýlýðý için met-
hiyeler düzen yýldýz böceklerini deðil, kitlelerin selâmeti adýna
þahsî isteklerine bile kement vurup toplumlarý için yaþayan yüce
kâmetleri aramakta ve rehber olarak onlarý tanýmaktadýr.
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Ýnsan vardýr, üç gün sonra unutulup gider; insan vardýr, seneler-
ce zihinlerde yer eder; yine insan vardýr, asýrlarýn dev hâdiseleri bi-
le onu unutturamaz ve o, her devir ve dönemde kitlelere rehber, top-
lumlara önder, aranan þahsiyet ve ardýndan gidilen kudveönderdir.
Her geçen gün o, daha belirgin bir þekilde insanlýðýn ufkunda par-
lamakta, söz ve davranýþlarýyla geleceðe ýþýk tutmaktadýr. Bugün,
sadakatle sýddîkiyetin temsilciliðinden, zenginlikle tasaddukta zir-
veyi yakalamadan, yâr-ý vefâdar olmakla sohbette insibaðý kavra-
maktan bahsedip Hz. Ebû Bekir’i hatýrlamamak mümkün müdür?
Öbür tarafta, þecaat ve cesaretten dem vurup, bâtýla kýymet verme-
me yanýnda hakký, izzetine yakýþýr þekilde tutup kaldýrmadan, fitne
ve entrikalarýn önünde kol-kanat gerip onun, toplumun katmanlarý-
na yayýlmasýna engel olmadan, fikir ve düþüncelerindeki durulukla
Kur’ân’ýn ayný çizgide birleþmesinden dem vurup Hz. Ömer’i yâd
etmemek ne mümkün! Beri tarafta, hilm ve silmiyle ön plâna çýkýp
dünya ve içindekileri O’nun maiyyetine tercih eden ve iki ayrý bað-
la Allah Resûlü’ne (s.a.s.) yakýnlýk tesis edip ‘Zinnureyn’ unvanýný
alan Hz. Osman’ýn unutulmasýna imkân var mýdýr? Yaþýnýn küçük-
lüðüne raðmen, elini sinesine vurup daha ilk günlerde O’nunla be-
raber olduðunu ilan edip, rüku’ ve secdedeki kesretiyle evliyaulla-
hýn pîri unvanýný elde eden ve nesl-i Nebî’nin devamýna vesile Hz.
Ali, baþtan sona denge timsali hayatýyla ne güzel rehberdir!

Ýlkler ordusunun öncülerinden bu dört büyük insan, dün olduðu gi-
bi bugün için de, önemini yitirmek bir tarafa, her gün ayrý bir deðer
kazanan nümûne þahsiyetlerdir. Elbetteki Sahâbe’nin hepsi önemlidir;
ancak dört halifenin önemi bir baþkadýr. Onun içindir ki, Allah Resûlü
(s.a.s.), bunlarýn her biri için iltifatâmiz ifadelerle kýymetlerini ümme-
te bildirmiþ ve bu farka dikkat çekmiþtir.

Kendi kültürüne sahip çýkmanýn bir gereði olarak ümmet, öte-
den beri bu þahsiyetler hakkýnda deðiþik eserler ortaya koyarak, on-
larý gelecek nesillere tanýtmak istemiþlerdir. Bu açýdan bakýldýðýn-
da, gerek müstakil eser olarak, gerekse deðiþik eserlerin ilgili bö-
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lümlerinde bir hayli bilgiye ulaþmak mümkündür. Ancak, zamanýn
ilerlemesiyle ortaya çýkan ve yorum yapma ihtiyacý hissettiren alan-
larýn olduðu da muhakkak. Derlemedeki üslup ve eseri ele alýþ key-
fiyetiyle olaylara yaklaþým tarzý da önemli bir unsur. Hele asýrlar
ötesinde cereyan eden hâdiselerin diliyle günümüze bakýp problem-
lere çözüm ve çýkýþ yollarý bulmak, sadece ehlinin yapabileceði ay-
rý bir meziyyet...

Bu açýdan bakýldýðýnda, kýymetli hocamýz Ahmet Kurucan’ýn, ilk
kaynaklara ulaþarak yeniden derleyip, olaylarý günümüz metodolo-
jisiyle deðerlendirdiði bu eser, bir boþluðu doldurma düþüncesiyle
kaleme alýnmýþtýr. Ufkumuzda ümit mevcelenmeleri meydana geti-
ren Yeni Ümit Dergisinde ilk kývýlcýmlarý beliren, ancak sonrasýnda
çekilen zihnî sancýlarla kemâle ulaþma yolunda mütevazý bir adým
olarak mayasýnýn tuttuðu görülen çalýþmanýn, günümüz insanýna ka-
zandýracaðý çok þey olsa gerek. Muhtevasý itibariyle eserin, Resûlül-
lah’ýn (s.a.s.) dizinin dibinde yetiþmiþ, vahye þahit olmuþ, ayný hâdi-
seleri beraber yaþayarak çözüm noktalarýndaki espriyi kavramýþ ve
geriye, bütünüyle örnek alýnmasý gereken bir hayat býrakmýþ dört
önemli simanýn þahsýnda, Ýslâm’ýn inceliklerini, derûnundaki güzel-
likleri kavramaya yeni yeni menfezler açmasý oldukça önemli.

Sadakat, vefa, temsil, teblið, feragat ve fedakârlýk gibi birçok mem-
duh hasletin, hem de doruk noktada temsilcileri olan bu dört büyük
insanýn örnek hayatlarýný, yeni yorumlarla kültürümüze kazandýran
Hocamýza, bundan sonraki çalýþmalarýnda da muvaffakiyetler temen-
ni etme yanýnda, Hulefâ-i Râþidîn’le baþladýðý bu bezmi, diðer sa-
habîlerle devam ettirip, onlardan sonraki nesiller arasýnda tebarüz et-
miþ örnek þahsiyetlerle zenginleþtirerek nümûne bir kutlular geçidi
halinde ilim ve irfan dünyamýza kazandýrmasýný ümit eder, eserden
istifade edenler açýsýndan da, anlatýlanlarýn ýþýðýnda dünyamýzda ye-
niden altýn bir neslin oluþmasý için, beklenenin ötesinde bir tesir ya-
ratmasýný Allah’tan niyâz ile bu kýymetli çalýþmayý takdim ederim.

Reþit Haylamaz
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BÝRÝNCÝ BASKI ÝÇÝN ÖNSÖZ
“Yeni Ümit Dergisi”ne, bazý Ýslâm ülkelerinde yayýmlanan çe-

þitli dergilerden tercümeler yapýyordum. Yaptýðým tercümelerin ala-
ný, genellikle Sahâbe, Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn’in hayatlarý ile ilgi-
liydi. Bu çalýþmalar devam ederken: “Tercüme yerine telif yazsa-
nýz?” teklifini aldým. Aslýnda bu teklif benim için bir emirdi. O emir
gereði yazmaya, Muhacirlerden ve onlarýn baþýnda da Ebu Bekir
gelmekte olduðu için onun hayatýndan baþladým. Hz. Ebu Bekir’i
yazmaya baþladým. Temel düþüncem, her bir sahabîyi 4-5 sayfalýk
bir makalede bitecek þekilde yazmaktý. Hz. Ebu Bekir’i bu ölçüye
uyarak yazdým, fakat, kaynaklarýmýzda bilgi çok olduðu için özet-
lemekte, bazýlarýný alýp bazýlarýný býrakmakta zorlandým.

Hz. Ömer’e sýra gelince ne kadar zorlasam da buna muvaffak
olamadým. Hz. Ömer’in daha hilafeti dönemine baþlamadan, elim-
deki metin, dergide bana ayrýlan yeri birkaç kat aþmýþtý. Bu safha-
dan sonra ben de kalemimi saldým; Dört halife bittiðinde baþa dö-
nerek, Hz. Ebu Bekir dönemini yeniden kaleme aldým. Ýþte bu dört
makale, karþýnýza elinizde tuttuðunuz kitap olarak çýktý.

Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu’na hayatlarý boyunca sadýk yârânlýk
yapmýþ, özellikle Ýslâm sonrasý yaþamlarý itibariyle insanlýðýn ufku-
nu açacak uygulamalara imza atmýþ bu kudsî insanlarý anlatmak
çok zor. Þahsen ben, bunun zor olduðunu teorik plânda kabul edi-
yordum; ama, iþ pratiðe yansýyýnca o “zor”luðun derecesini ayne’l-
yakîn müþahede etmiþ oldum. Onlarýn gönüllerimizde taht kuran
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âbidevî þahsiyetleri, onlar hakkýndaki doðru veya yanlýþ bazý bilgi-
lerimiz, her ne kadar iman-Ýslâm ortak paydasýnda birleþsek de, ara-
dan geçen 15 asrýn bizde meydana getirdiði iman, duygu ve düþün-
ce zaafiyeti, örf-âdet farklýlýðý, merak vb. birçok faktör, gerek onla-
rý anlamada, gerekse anlatýlan ve anlaþýlanlarý baþkalarýna intikal
ettirmedeki zorluklar cümlesinden. Elinizde tuttuðunuz kitabýn bu
zorluklarý aþtýðýný söylemek imkânsýz. Bu açýdan “Altýn Kuþak”,
sahasýnda hiçbir iddia taþýmamakta; aksine bu sahada bir derleme
ve deneme olduðunu itiraf etmektedir.

Fihristte de görüleceði gibi, dört halifeyi devâsâ þahsiyet haline
getiren özellikleri nazara alarak, genelde ayný plân üzere anlatmaya
çalýþtýk. Hatta hilafet döneminde cereyan eden olaylarý bile, bu
zâviyeden aktarmaya çalýþtýk.

Kitabýn sonuna istifadeyi kolaylaþtýrýr düþüncesiyle bir de kar-
ma indeks ilave ettik.

Bütün eksik ve kusuruna raðmen, istifadeli olacaðý kanaatini ta-
þýdýðýmýz bu eserin, elinize ulaþmasýnda emeði geçen bütün arka-
daþlara en iþten teþekkürlerimi sunarým.

Ahmet Kurucan 1997

Yenibosna/Ýst.
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ÜÇÜNCÜ BASKI ÝÇÝN1

Elinizdeki eserin ilk baskýsý “Altýn Kuþak” ismiyle yapýlmýþ ve
sadece ‘Hulefa-yý Raþidîn –Dört Halife’yi konu edinmiþti. Eser ba-
sýldýktan sonra da Ahmet Kurucan Hocamýz, Yeni Ümit Dergisi’nde
ayný isimli köþede yazýlarýna devam etmiþti. Cennetle Müjdelenen-
lerden ‘Aþere-i Mübeþþere’den kalanlarýný tamamlamaya çalýþýyor-
du. Altý zattan ancak dört tanesini yazabilmiþti. Ýki kiþiyi yazama-
dan bir baþka vazifeye tayin edilmesiyle bu yazýlar yarým kalmýþtý.

Onun yazýlarýný devam ettirme görevi bana tevdi edildi. Ben de
o seviyede olmasa da, kalemimin müsaadesi ölçüsünde o görevi ye-
rine getirmeye çalýþmýþtým. Yazýlar tamamlandýktan sonra Zaman
Gazetesi, 2001 yýlýnda Aþere-i Mübeþþere’yi bir bütün hâlinde bas-
mak istemiþti. Taraflar mutabýk kalýnca eser, o sene Ramazan ayýn-
da okuyucuyla buluþmuþ idi.

Þimdi ise Iþýk yayýnlarý ayný eseri tekrar basmak istedi. Ben de,
Hocamýn müsaadesiyle, eseri yeniden gözden geçirdim. Bazý yer-
lerde düzeltmeler yaptým. Mümkün olan en az hatalý þekliyle sizin
huzurunuza çýkmasý için gayret ettim. Bu arada Ýmam Þafii hazret-
lerinin bir deyimini ise hiç unutmadým: ‘Allah, Kendi eserinden
baþkasýnýn hatasýz çýkmasýna razý deðildir.’

Eserin siz okuyucularý ile en güzel bir biçimde buluþmasýný te-
min etmek için gayret ettik. Bütün gayretlerimize raðmen, eserde
gözden kaçan hususlar tabiî ki olacaktýr. Onlara nazar-ý müsamaha
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ile bakýlmasý ve tarafýmýza iletilmesi en samimî dileðimdir. Güzel
þeyler varsa, onlar baþta Rabbimizin bir ikramýdýr, sonra da A. Ku-
rucan Hocamýndýr. Hatalar ise benimdir.

Tevfik ve inayet Rabbimiz’dendir.

Saygýlarýmla.  

Z. Mercan

11 Aðustos 2004
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GÝRÝÞ

Sahâbe ve Aþere-i Mübeþþereye Dair
Aþere-i Mübeþþere’ (saðlýklarýnda Cennetle müjdelenmiþ on kut-

lu sahabî)den bahseden bir eserde, önce bu kavramýn açýklanmasý
gerekir. Onun için biz de Aþere-i Mübeþþere kavramýna geçmeden
önce, sahâbe kimdir, faziletleri nelerdir, sayýsý kaçtýr gibi bilinmesi-
ni zarurî gördüðümüz bir iki hususa temas edeceðiz.

Sahâbe Kimdir?
Sahâbe, çoðul bir kelimedir, tekili sahabîdir. Sahabî kelimesi,

Arap dilinde, sohbet etti, arkadaþlýk etti, anlamýna gelen S H B kök
fiilinden türetilmiþtir. Az veya çok, kýsa veya uzun, sohbette bulu-
nana bu isim verilir.

Ýlmi anlamýyla ise sahâbenin tarifi þöyle yapýlmýþtýr: “Allah
Resûlü’nü (s.a.s.) görüp, az dahi olsa sohbetine eren, O’nu dinleyen
ve bu ahd u peyman içinde vefat eden mü’min insandýr.”2

Bu tarifte temas edilmesini gerekli gördüðümüz bir iki husus
vardýr. Sýrasýyla bunlarý görelim.

Sahâbe kelimesinin sohbet kelimesinden türediðini söylemiþtik.
Sohbetin de alt veya üst sýnýrý yoktur. Burada, hadîs âlimleri arasýn-
daki ihtilâflara girmiyoruz. Resûl-i Ekrem Efendimizle uzun veya
kýsa, az veya çok, sohbette bulunan herkes sahâbedir. Bu insanlar,
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baþkasýyla deðil, Allah’ýn Habibi ile görüþmüþ, O’nun sohbetine
katýlmýþ oluyorlar. Bu þeref, sahâbe sayýlmalarýna yeter. Çünkü, Be-
diüzzaman’ýn ifadesiyle ‘sohbet-i nebevîye öyle bir iksirdir ki, bir
dakikada ona mazhar bir zât, senelerle seyr u sülûka mukabil haki-
katýn envârýna mazhar olur.’ 3

Resûl-i Ekrem’i, görmek, az da olsa sohbetinde bulunmak, sahabî
sayýlmak için yeterlidir. O’ndan hadîs rivayet etmek, sahâbe kabul
edilmek için þart görülmemiþtir. Bu görmenin temyiz yaþýndan sonra
olmasý gerekir.

Sahabî sayýlmak için, Peygamber Efendimizi görme esnasýnda
mü’min sýfatlarýna haiz olmak gerekir. Mü’min olmayan veya (Al-
lah korusun) O’na iman ettikten sonra irtidat edip dinden çýkanlar,
yine sahabî olamazlar.

Kâfirler ve müþrikler, Resûl-i Ekrem’i ne kadar görürlerse gör-
sünler, isterse senelerce O’nun sohbet etsinler, yine de sahabîlik þe-
refine eremezler. Demek ki, sahabî olmak için:

a. Resûl-i Ekrem’i görmek,

b. O’nunla az da olsa sohbet etmek,

c. Mü’min olarak vefat etmek gerekmektedir.

Ayrýca hadîs rivayet etmek þartý yoktur.

Sahâbelerin Dereceleri

Resûl-i Ekrem’i gören herkes sahâbe sýfatýna hak kazanýr. Ama,
Ýslâm’a giriþteki öncelik, Ýslâm’ý anlamadaki dirayet, anlatmaktaki
gayret, savaþlarýn tümüne veya bir kýsmýna iþtirak, hicretlere katýl-
ma ve diðer üstünlük vesileleri ile bazý sahâbe, diðerine üstün sayýl-
mýþtýr. Bu dereceler, büyük hadîs âlimi Hakim en-Nîsaburî tarafýn-
dan ana hatlarýyla on iki bölüm halinde bir taksime tâbi tutulmuþ-
tur. Bunlar da:
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a. Râþid Halifeler ve onlarla beraber ilk iman edenler. Bilhassa Aþe-
re-i mübeþþereden dört halife dýþýnda geriye kalan altý sahabî.

b. Daru’l-Erkâm ashabý; yani Hz. Ömer’in Müslümanlýðýndan ön-
ce iman etmiþ olup, imanlarýný gizleyen ve Erkam b. Ebi’l-Er-
kam’ýn (r.a.) hanesinde bir araya gelenler.

c. Habeþistan hicretlerinin ikisine de katýlanlar.

d. Birinci Akabe Biatýnda bulunanlar.

e. Ýkinci Akabe Biatýnda bulunanlar.

f. Efendimiz’e Kuba’dan Medine’ye teþrifinden evvel mülaki olan
ilk muhacirler.

g. Bedir Ashabý.

h. Bedir’le Hudeybiye vak’asý arasýnda hicret edenler.

i. Bey’atu’r-Rýdvan ashâbý.

j. Halid b. Velid ve Amr b. As gibi, Bey’atu’r-Rýdvan ile Mekke’nin
fethi arasýnda hicret edenler.

k. Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olanlar.

l. Fetih’te ‘ashabýyla vedalaþmasý’ manasýnda ve son haccý olmasý
hasebiyle ‘Veda Haccý’ denilen hacda ve sair yerlerde Efendimi-
zi görmüþ olan çocuklar.4

Kur’ân’da Sahâbe

Sahâbe-i Kiram Efendilerimiz, Ýslâm’ýn ilkleri olmak hasebiyle
Kur’ân-ý Kerim’de þanlarýna yakýþýr bir deðerle anýlmýþlardýr.
Kur’an-ý Kerim, kendi mucizesi olan bu kutlu insanlardan, bazen
muhacir olarak, bazen ensar olarak, bazen sadece Allah’ýn rýzasýný
gözetenler olarak bahseder. Dr. Ergün Çapan, ‘Kur’ân’da Sahâbe’
ismiyle bir eser hazýrlamýþtýr.5 Burada sahâbeyle ilgili aktaracaðý-
mýz bilgileri onun kitabýndan özetleyeceðiz.
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G i r i þ



Allah’ýn sahabenin tümünden bahsettiði âyetler vardýr. Onlardan
razý olduðunu açýkça beyan ettiði âyetlerin ikisinin mealleri þöyle-
dir: “Ýslâm’da birinci dereceyi kazanan Muhacirler ve Ensar ile on-
lara güzelce tâbi olanlar yok mu? Allah onlardan razý, onlar da Al-
lah’tan râzý oldular. Allah onlara içlerinden ýrmaklar akan cennetler
hazýrladý. Onlar oralara devamlý kalmak üzere gireceklerdir. Ýþte en
büyük mutluluk, en büyük baþarý!” (9. Tevbe:100)

“Allah’a ve âhiret gününe iman eden hiçbir milletin, Allah’ýn ve
Resûlünün karþýsýna çýkan kimseleri, isterse o kimseler babalarý,
evlatlarý, kardeþleri ve sülaleleri olsun, sevip dost edindiklerini gö-
remezsin.

Ýþte Allah onlarýn kalplerine imaný nakþetmiþ ve Kendi tarafýn-
dan bir ruhla onlarý desteklemiþtir.

Onlarý, içlerinden ýrmaklar akan cennetlere, hem de ebedî kal-
mak üzere yerleþtirecektir.

Allah onlardan, onlar da O’ndan razýdýrlar. Ýþte onlar Allah’ýn ta-
rafýnda olanlardýr. Ve iyi bilin ki, felaha erenler, Allah’ýn tarafýnda
yer alanlar olacaklardýr.” (58. Mücadile:22)

Sahâbeden bahseden âyetler onlardan toplu olarak bahsettiði gi-
bi, fert olarak da bahseder. Peygamberimizin azatlýsý ve önemli hiz-
metlerde istihdam ettiði Zeyd b. Hârise bu sahada tektir. Kur’ân’da
ismi tasrih edilen tek sahabi Hz. Zeyd’dir. Ýsmen tasrih ettiði sahabî
olsa da, sonradan gelen sahâbe yolunun yolcularýnýn nasipleri ihmal
edilmesin diye, çoðu kez onlara iþaretle yetinilir.

Mesela, 9. Tevbe:40. âyette zikri geçen sahabînin Hz. Ebu Bekir
olduðu tefsirciler tarafýndan belirtilir: “Eðer, siz Peygambere yar-
dýmcý olmazsanýz, Allah vaktiyle ona yardýmcý olduðu gibi yine
yardým eder. Hani kafirler onu Mekke’den çýkardýklarýnda, iki kiþi-
den biri olarak maðarada iken arkadaþýna ‘Sen tasalanma, zira, Al-
lah bizimle beraberdir.’ diyordu…”
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Bunun dýþýnda Hz. Ebu Bekir hakkýnda nâzil olan âyetler arasýn-
da þunlarý da zikredebiliriz: 24. Nur:22; 57. Hadid:10; 32. Secde:30; 39.

Zümer:17; 31. Lokman:15.

Hz. Ömer hakkýnda Efendimiz (s.a.s.), onun mülhemûn’dan ol-
duðunu beyan buyurmuþ,6 kendisi de ‘Üç hususta Rabbimle teva-
fuk ettim.”7 diyerek, gayet edebli bir üslubla, hem vak’ayý haber
vermiþ, hem de o Yüce Huzurun edebini gözetmiþtir. Onun ifade-
siyle, Rabbisiyle tevafuk ettiði hususlar þunlardýr: 

Hz. Ömer, Makam-ý Ýbrahim’in musalla, yani namazgâh edinil-
mesini istemiþti. Gelen âyet bu mealde nâzil oldu: ‘Siz de Makam-
ý Ýbrahim’i namazgâh edinin.’ (Bakara: 2/125)

Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) hanýmlarýnýn yanýna bir þeyler sormak için
farklý kesimlerden insanlarýn girip çýkmasýndan rahatsýz olan  Hz.
Ömer, Efendimiz’e müracaat etmiþ ve Annelerimiz’e baþlarýný örtme-
lerini emretmesini istemiþti. Efendimiz de vahiy gelmeden yapamaya-
caðýný söylemiþti. Bunun üzerine nâzil olan hicap âyeti (33. Ahzâb:59),
hanýmlarýn baþlarýnýn örtmesini emrediyordu.

Hz. Ömer’in tevafuk ettiði hususlardan üçüncüsü Efendimizin
hanýmlarý hakkýndadýr. Annelerimiz, Efendimizi (s.a.s.), kendilerine
sýr olarak verdiði bir sözden dolayý üzmüþlerdi. Hz. Ömer de onla-
ra ‘O sizi boþarsa Allah sizden daha hayýrlýlarýný ona nasip eder.’ di-
yerek onlara tavýr koymuþtu. Tahrîm sûresinde haklarýnda nâzil
olan âyet, Hz. Ömer’in haklý olduðunu bir daha beyan ediyor, “Eðer
o sizi boþayacak olursa belki de Rabbi ona sizden daha hayýrlý (..)
baþka eþler nasip eder.” buyuruyordu (66. Tahrîm:5).

Müslim’in rivayetinde ise bunlara, Bedir esirleri hakkýndaki te-
vafuku ilave edilir:

Bedir savaþýnýn akabinde esirler alýnmýþtý. Bunlara uygulanacak
muameleyi tesbit için Resûl-i Ekrem Efendimiz, hem Hz. Ebu Be-
kir (r.a.), hem de Hz. Ömer (r.a.)’le istiþare etmiþti. Ebu Bekir, esir-
lerin kendilerinin akrabalarý olduðunu, onlarý fidye karþýlýðý serbest
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býrakmanýn, onlarýn ve akrabalarýnýn gönüllerine Ýslâm’ýn müsama-
ha anlayýþýnýn girmesi açýsýndan muvafýk olacaðýný söylemiþti.

Ayný soru kendisine de yöneltilen Hz. Ömer ise, esirlerin, Ashab-
dan olan yakýnlarýna verilerek boyunlarýnýn vurulmalarýnýn daha uy-
gun olacaðý istikametinde fikir beyan etmiþti. Resûl-i Ekrem Efen-
dimiz ise, Hz. Ebu Bekir’in kararýndan yana tavýr almýþ ve esirler
fidye karþýlýðý serbest býrakýlmýþlardý. Bunlardan sonra nâzil olan
âyet-i kerime, Hz. Ömer’in fikrine daha muvafýk idi. (8. Enfâl:67)

Hz. Ömer’in tevafukâtý bu kadarla sýnýrlý deðildir. M. Fuad Ab-
dülbaki bunlara ilaveler yaparak, sayýyý altýya yükseltir.8 M. Abdül-
baki, yukarýda zikredilenler dýþýnda, Hz. Ömer’in, münafýklarýn li-
deri Abdullah b. Ubeyy b. Selûl’ün cenaze namazýný kýlmak isteyen
Resûl-i Ekrem’in önüne geçerek kýlmamasýnýn daha doðru olacaðý-
ný söylemesini ve içkinin yasaklanmasýný istemesini ekliyor.

Ýmam Suyutî ise Tarihu’l-Hulefâ’sýnda Hz. Ömer’in faziletleri-
ni sayarken, tefsir, hadîs ve tarih kaynaklarýný tarayarak bunlarýn sa-
yýsýný 20’ye kadar yükseltir.

Ashab-ý Kiram hakkýnda nazil olan âyetlerden burada sadece iki
âyetin mealini kaydederek sözü bu sahada yazýlmýþ daha mufassal
kitaplara býrakýyoruz.

Bu âyetlerden ilki Tevbe sûresindedir. Sûre olarak en son nazil
olanlardan olan Tevbe Sûresinde yer alan âyetin meali þöyledir:

“Ýslâm’da birinci dereceyi kazanan Muhacirler ve Ensar ile
onlara güzelce tâbiolanlar yok mu?

Allah onlardan razý; onlar da Allah’tan razý oldular.
Allah onlara içinden ýrmaklar akan cennetler hazýrladý.
Onlar orada devamlý kalmak üzere gireceklerdir.
Ýþte en büyük mutluluk, en büyük baþarý!” (9. Tevbe:100)

Diðer âyet-i kerimenin meali þöyledir:

“Gerçekten Allah, Hudeybiye’de o aðacýn altýnda sana biat et-
tikleri zaman, mü’minlerden razý oldu...” (48. Fetih:18)
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Zikrettiðimiz bu âyetlerin dýþýnda, 9. Tevbe: 20; 2. Bakara: 218 ve
benzeri Muhacirlerden bahseden; 59. Haþir: 9, 8. Enfâl:74 âyetleri gibi
Ensardan bahsedenleri de vardýr.

Hadîs-i Þeriflerde Sahâbe
Sahâbe-i Kiram, Kur’ân’ýn canlý mu’cizesidir. Kur’ân, onlar sa-

yesinde yaþanan bir hayat kitabý olarak hayata geçmiþ ve ona canlý
birer tefsir olmuþlardý. Onlarýn hâl ve harekâtýnda Kur’ân yansýmýþ,
onlarý gören Allah’ý ve Efendimizi (s.a.s.) hatrlamýþtý. Hayatlarýný,
hatta en küçük safhasýnda bile hep Kur’ân’a göre yaþamýþlar, bütün
tavýrlarýnda Kur’ân’ý aksettirmiþlerdi.

Ashabý ve arkadaþlarý olmak hasebiyle Resûl-i Ekrem’in, Sahâbe-i
Kiram hazretleri hakkýnda senâkâr pek çok hadîsi vardýr. Bunlardan bir
iki tanesini kaydedelim:

Kur’ân-ý Kerim’den sonra, en sahih hadîs kitaplarý sayýlan Buharî
ve Müslim’in ittifakla rivayet ettikleri bir hadîs meali þöyledir:

“Ashabým hakkýnda uygunsuz þeyler söylemeyin. Eðer, sizden
birinin Uhud daðý kadar altýný olsa ve bunun tamamýný Allah yolun-
da infak etse, bu, onlarýn bir iki avuçluk infakýna, hatta yarýsýna bi-
le mukabil gelmez.”9

Ayný konudaki diðer bir hadîs meali de þöyledir:

“Ýnsanlarýn en hayýrlýlarý benim þu içinde bulunduðum asýrda
yaþayanlardýr. Sonra onlarýn peþinden gelenler (yani Tabiûn), daha
sonra da onlarýn peþinde gelenlerdir (etbau Tâbiîn). Onlardan son-
ra kötü bir nesil gelecek, birinin þehadeti yeminini, yemini de þa-
hadetini geçecektir.”10

Sahâbe Niçin Büyüktür
Sahâbenin derece ve mertebesi çok büyüktür; büyüktür ama bu

büyüklük nereden gelmektedir ve onlarý bu muallâ mevkie çýkaran
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sebepler nelerdir? Bu hususa birkaç baþlýk altýnda temas etmeyi dü-
þünüyoruz.11

1. Ashabýn Hz. Peygamber ile Sohbet Hususiyetleri
Peygamber Efendimizin (s.a.s.) sohbetinde bulunmak, öyle bir ik-

sirdir ki, o sohbette bir dakika bulunan insan, senelerce seyr ü sülû-
ka mukabil elde edilebilecek hakikatlere mazhar olur.

Çünkü sohbette ‘insibað’ ve ‘in’ikas’ vardýr ve sohbet, insana
baþka þeylerin kapýsýný açar. Veli bir þahsýn eserleri, elli defa okunsa
bile onun huzur ve sohbetinde bulunmanýn kazandýrdýðý þeyleri ve-
remez. Zira kitaplar, sinelerin ýzdýrabýný, bakýþlardaki derinliði, gö-
nüllerin heyecanýný, ibadetle –namazla- meþbu’ iken aldýðý tavýrlarý
anlatýp ifade edemez, onlar sadece nakleder.

Zira görmek ve bizzat yaþamak çok farklýdýr.

Efendimize Teslim Olma
Elbette ki, Efendimizin (s.a.s.) sohbet ve huzurunda bu insibað

ve in’ikas keyfiyeti en doruk noktadadýr. Bu sýr sebebiyledir ki, bü-
tün hayatýný O’na düþmanlýk peþinde geçirdiði halde, O’nunla bir
defa yüz yüze gelip, birkaç kelâmýný dinleyen veya huzurunda bir-
kaç dakikalýk sohbetle müþerref olan þahýslarýn, bir anda fikir deðiþ-
tirip O’na karþý derin muhabbet ve saygýyla dolup taþtýklarýný bildi-
ren hâdiseler pek çoktur. Efendimizi (s.a.s.) öldürme plânlarý içinde
Medine’ye gelen Umeyr b. Vehb12, hicret-i Nebevî esnasýnda, O’nu
takip için yola çýktýðý halde Müslüman olarak geri dönen Süraka gi-
bi þahýslar13, okunan Kur’ân’ý veya Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hayat
bahþeden sözlerini duymamak için kulaklarýný týkamalarýna raðmen
kulaklarýný açtýklarýnda iman sahillerinde yelken açmaya baþlayan-
lar14 ve yine O’nu öldürme kastýyla gelen þahýslarýn gördüðü hâri-
kulâde hâl karþýsýnda Müslüman olarak geri dönüp, O’na olan kin
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11 Bu bahsi, Reþit Haylamaz’ýn 18-28 Þubat 1995 tarihleri arasýnda Zaman Gazetesi’nde çýkan Sahâbe-
nin Dini Hayatýmýzdaki Yeri baþlýklý tefrikasýndan özetleyerek alacaðýz.

12 Ýbn Hiþam, Sire, c. 2, s. 316, 317.
13 Ýbn Hiþam, Sire, c. 2, s. 133, 134, 135.
14 Ýbn Hiþam, Sire, c. 2, s. 21 vd.
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yerine tamamen muhabbetle dolduklarýný bildirmeleri15 gibi misal-
ler pek çoktur ve meseleyi kuvvetli bir þekilde tasdik eder. Bütün
bunlarýn ötesinde, yaþ itibariyle ayný seviyede olup, küçüklüklerin-
den beri birbirlerini çok iyi tanýyan kimselerden birisinin diðerini
dinlemesi, onun her söylediðini emir telakki etmesi ve de onun ba-
kýþ ve hareketlerinden mânâ çýkarýp ona göre kendine çeki-düzen
vermesinin ayrý bir yeri vardýr. Bunun için de o þahýsta, ayrý bir maz-
hariyet ve hususî bir meziyet olmasý gereklidir ki, bütün bunlara kar-
þý tahammül etsin ve bunu yaparken de kalbinde zerre kadar bir bur-
kuntu hissetmesin.

Ýþte baþta Hz. Ebû Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman (r.anhüm) olmak
üzere Sahâbenin birçoðu buna mâsadaktýr. Ve onlarý bir arada tutan
en önemli sebep de, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sohbetindeki insibað
ve in’ikas keyfiyetidir. Ayný zamanda her biri, ayrý bir söz ustasý olan
bu þahýslarýn, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) huzurunda otururken
aldýklarý tavrýn bilinmesi de, meselemize ayrý buudlar kazandýracak-
týr. Kendi ifadeleri içinde “O’nun huzurunda bulunurken, sanki ba-
þýmýzýn üzerinde kuþ varmýþ gibiydik”16 diyen Sahâbe, O’na soru
sormaktan bile çekinir, dýþarýdan gelen, aðzý laf yapan bir baþkasýnýn
sormasýný beklerdi. Bütün bunlar, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) huzurun-
da bulunmanýn, insana çok daha deðiþik hakikatlerin kapýlarýný ara-
ladCný anlatmasý bakýmýndan yeterli olsa gerektir.

Efendimizi (s.a.s.), O’nun vefatýndan sonra, ne rüyada, ne de ya-
kaza halinde görmek, görenleri hiçbir zaman Sahâbe mertebesine
ulaþtýramayacaktýr. Çünkü Ashab-ý Kiram, Efendimizin (s.a.s.) nü-
büvvet ve risalet yönüyle alâkadar ve beraber olmuþtur.Daha son-
ralarý bazý veli veya mukarrebinin O’nu görmeleri ise,O’nun velaye-
ti ile irtibat halinde olduklarýnýn ifadesidir. Demek ki, daha sonra,
nazarlarýnda Efendimiz’in (s.a.s.) temessül ettiði kimseler, O’nun
velâyeti ile alâka ve irtibat kurmakta, O’nun peygamberliði cihetiy-
le ise, sadece Ashab’ýn naklettiði kadarýyla münasebete geçebilmek-
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tedirler. Belli bir noktayý tutan evliyâ, Ashab’ýn yelken açtýðý o va-
dide Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.) hakikatine ulaþýyorsa, O’nun
velayetiyle irtibat içinde demektir. Bu da, bize þu hakikati, deðiþmez
bir prensip olarak ifade eder: Peygamberlik, velilikten ne derece bü-
yükse; Efendimiz’in (s.a.s.) peygamberliði yönüyle münasebettar
olan Ashab da, O’nun velayetiyle alâkadar olanlardan o derece bü-
yüktür. Ýþte bu sebepledir ki, Tâbiîn’in büyüklerinden Hasan el-
Basrî’nin, bu mukayeseyi müþahhas olarak þöyle ifade ettiði söylen-
mektedir: Hulefa-ý Râþidin’den sonra, onlarýn beþincisi olarak kabul
edilen Ömer b. Abdülaziz, Ashab-ý Kiram’ýn en alt mertebesinde ka-
bul edilen Hz. Vahþi’nin (r.a.) atýnýn burnunda ancak bir toz parçasý
olabilir. Çünkü aradaki mesafe ve mertebe bu derece farklýdýr. Hal-
buki Ömer b. Abdülaziz gibi kimseler, husûsi fazilette Vahþî b. Harb
gibi pek çok sahabiden ileridedir, ancak umûmî fazilet noktasýnda
Ashab’a kimsenin ulaþmasý mümkün deðildir.

2. Ýyi ile kötü arasýndaki mesafe açýlmýþtý
Umumiyetle Ashab-ý Kiram (r.a.), cahiliye çaðýnýn bütün kötü-

lüklerine þahit olmuþlar, daha sonra ise, Ýslâm’ýn güzellikleriyle, kü-
für, bâtýl, þer ve kötülüklerin sahilinden tamamýyla uzaklaþmýþ, iyi-
lik, güzellik ve mahz-ý hayýr okyanusu olan Ýslâm’a yelken açmýþlar-
dý. Yeni Müslüman olmanýn verdiði heyecan, þevk ve azmin netice-
si canlý bir hayat yaþamaya baþlamýþlar ve bu durum, âdeta zirvele-
re týrmanýrcasýna hayatlarýnýn sonuna kadar, hem de hiç eksilmeden
devam etmiþtir. Ýnsanýn içinde, inkiþafa namzet olarak yaratýlmýþ in-
ce duygularýn bütünü (latîfeler), Sahâbede inbisat etmiþ ve bunun
neticesinde tamamen hüþyar bir hayat ortaya çýkmýþtýr. Sahâbe-i Ki-
ram (r.a.) “Allah, mü’minlerden canlarý ve mallarýný, kendilerine kar-
þýlýðýnda cenneti vermek suretiyle satýn almýþtýr.” (9. Tevbe:111) âyeti-
nin bildirdiði ticareti, nefis ve mallarýný ortaya koyarak, büyük ve
kârlý bir þekilde gerçekleþtirmiþlerdir. Onlar, çok pahalýya aldýklarý
ve kendilerini cennete ulaþtýracak bu hayat tarzýný, ucuz bir meta’
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karþýlýðýnda deðiþtirme gafletine asla düþmemiþlerdir. Ýslâm tarihi
bunun canlý misalleriyle doludur.

Asr-ý Saadet
Yukarýda yer verdiðimiz “Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, benim yaþadý-

ðým dönemde bulunanlardýr. Daha sonra onlardan sonrakiler, daha
sonra da onlardan sonra gelenler”17, hadîsinin de bildirdiði gibi, ya-
lan dâhil bütün kötülükler daha sonraki devirlerde boy atmýþ; Ashab-
ý Kiram asrý ise, en hayýrlý devir ve yalandan o kadar uzak bir altýn
kuþak olmuþtur. Tâbiîn ve Etbâu’t-Tâbiîn ise, hayýr sýralamasýnda
yerlerini almýþ; bu durum, asrýmýza doðru geldikçe, tabiî olarak pe-
riyodik düþüþ kaydeder bir duruma gelmiþtir. Yalanla-doðru, hayýr-
la-þer, güzellikle-çirkinlik, haramla-helal arasýndaki mesafe kapan-
mýþ, iàiçe girmiþ ve hatta asrýmýzda politikanýn da yalana revaç ver-
mesi neticesinde arada hiç mesafe kalmamýþtýr. Þimdi burada durup,
ilk dönemde yaþayan ve her yönüyle canlý cemaatin mi, yoksa günü-
müzün þartlarý içinde çaresiz çýrpýnan insanlarýn mý daha hayýrlý ol-
duðunu bir kez daha düþünelim.

3. Sahâbe-i Kiram, Ülfetten Uzak Bir Hayat Yaþýyordu
Asr-ý Saâdet dönemi, dinin yeni tesis edildiði zaman dilimini içi-

ne almasý yönüyle Ashab-ý Kiram’ýn (r.a.) daima canlý ve dinamik
bir hayat yaþamalarýna sebep oluyordu. Âdeta her gün, turfanda
semâvî sofralarýn inmesi gibi peþi peþine vahiy mesajlarý geliyor;
Ashab da her gün, bu vahiy yaðmurlarýyla yunup yýkanýyor, kötü-
lük, yalan ve çirkinlik namýna her þeyden arýnýyor, tamamen iyilik
sahillerinde dolaþýyorlardý. Allah (c.c.) her gün onlarla ilgili mesaj-
larý, Nebi’sinin diliyle gönderiyordu. Bazen açýk, bazen kapalý
isimlerinden ve kendilerinden bahsedildiðine °hit oluyorlardý. Mi-
sal olmasý açýsýndan zikretmek gerekirse, bazýlarýný þöyle sýralaya-
biliriz: Hz. Peygamber’in (s.a.s.) dünyadan irtihalini müteakib
O’nun vazifesini deruhde edecek olan Hulefâ-i Râþidin hakkýnda
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açýk-kapalý âyetler nazil oluyordu. Misal olarak, Hulefa-i Râþidini,
en belirgin sýfatlarýyla anlatan 48. Feth:29. âyetine bakýlabilir.

Nâzil Olan Âyet
Yine “Mü’minlerden öyle er oðlu erler var ki onlar, Allah’a ver-

dikleri sözü yerine getirdiler.” (33. Ahzâb:23) mealindeki âyet okundu-
ðunda herkes, Enes b. Malik’e (r.a.) bakýyor, Enes de, dönüp Uhud
þehitleri arasýnda medfun bulunan amcasý Enes b. Nadr’a (r.a.) nazar
atfediyordu. Zira bu âyet, Enes b. Nadr gibi kimseler hakkýnda nâzil
olmuþtu.18 Bu hâdisede olduðu gibi Ashab’dan birçok fert, kendisiy-
le çok yakýndan alâkadar bir âyetin indiðine þahit olmuþtu. Nâzil
olan her bir âyet, âdetâ onlara komut veriyor ve “Sizi cennetlere
ulaþtýracak olan bu yolda saðdan hizaya gelin.” diyordu. Bütü-
nüyle Ashab (r.a.), Ýlâhî nefehat ve semâvî soluklarý her an ruhlarý-
nýn derinliklerinde duyuyorlardý. Ayrýca Ashab-ý Kiram, her gün ye-
ni bir mesajla karþýlaþtýklarýndan dolayý, çok canlý bir hayat sergile-
miþlerdi; bir gün namaza davet için ezanýn meþruiyeti, bir baþka gün
kâmet, baþka bir gün içki, kumar gibi kötülüklerin yasaklanmasý, ni-
kahýn teþrii, bir baþka gün de emir ve yasaklardaki baðlayýcýlýðýn iza-
hý gibi, daima yeni yeni hükümlerin teþri ve ta’limi, onlarda yepye-
ni bir âlem, ruh aydýnlýðý, tâzelik ve canlýlýk meydana getiriyordu.

Her gün ayrý yenilik ve tazeliklere muhatap olan Ashab (r.a.), na-
sýl zirveleri tutmasýn ki? Zira onlarý terbiye eden bizzat Allah ve
O’nun Rehber-i Ekmel olan Resûl-i Ekrem (s.a.s.) idi. Gerçekte
O’nu da Allah (c.c.) terbiye etmiþti ve bu terbiye en doruk noktada,
ayný zamanda mükemmeldi.19 O da, içinde bulunduðu Ashab top-
luluðunu, mümtaz ve müstesna cemaati, dar daireden baþlamak su-
retiyle bütün âlemi terbiye, tasfiye ve tekrim etme gayretiyle, gele-
bilecek bütün sýkýntýlara katlanýyordu.

Kur’ân, bir taraftan zýmnî ve kapalý olarak Ashab’dan bahseder-
ken, bazen de bizzat açýk ve âþikâr tarzda ötelerden, vahiy iklimin-
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den ve Huzurullah’dan gelen haber mesajlarýyla onlarý anlatýyor,
Efendimiz (s.a.s.) de, bunlarý haber veriyordu. Meselâ bir gün Efen-
dimiz (s.a.s.), Übeyy b. Ka’b’ý çaðýrýp, Allah tarafýndan Beyyine
Sûresi’nin kendisine okumasýnýn emredildiðini teblið edince, ismi-
nin bizzat zikredildiðini ve Allah tarafýndan muhatap kabul edildi-
ðini duyan Übeyy b. Ka’b’ýn, hem aðladýðýný, hem de coþkuyla em-
ri yerine getirdiðini görmekteyiz.20 Bir baþka gün “Zeyd, o kadýn-
dan alâkasýný kesince Biz, onu sana nikâhladýk.” (33, Ahzâb:37) mea-
lindeki âyet nazil oluyor ve açýktan açýða Zeyd b. Hârise’nin ismi-
ni yadediyordu. (Þurasý da ayrýca önemlidir: Kur’ân’da ismi zikre-
dilen tek sahâbe Hz Zeyd b. Hârise’dir.) Ayný zamanda, âyette bah-
si geçen kadýnýn Zeyneb bint Çahþ olduðunu da herkes biliyordu.
Zira hâdise ortadaydý; evliliklerinin devam etmeyeceði kesinleþin-
ce, Zeyd (r.a.) ile Zeyneb (r. anha) ayrýlýyorlar ve Allah (c.c.) da,
Zeyneb’i (r. anha) Efendimiz (s.a.s.)’e nikâhlýyordu. Ýþte bütün bun-
lar, Ashab’ýn (r. anhüm) ötelerden doya doya istifade etmelerine se-
bep oluyor ve âdetâ onlarýn, daha dünyada iken Cennet yamaçlarýn-
da dolaþýyor gibi bir hayat yaþamalarýný temin ediyordu.

Sahâbe-i Kirâm’ýn Üstünlüðü
Hz. Peygamber (s.a.s.) ile aramýzda on dört asýr gibi bir zamanýn

olduðu bizler, O’nun muhterem þahsiyetini rüyalarýmýzda bile mi-
safir ettiðimizde, yýllar boyu –belki de ömrümüzün sonuna kadar-
unutamayacaðýmýz ve ilk fýrsatta, fazilet adýna baþkalarýna anlatýla-
cak en tatlý bir rüya ve hatýramýz olarak deðerlendirmeyi düþünürüz.
Hâlbuki Sahâbe-i Kiram (r. anhüm) daima Efendimizle beraber olup,
dinin tesisi anýndaki canlýlýk içinde, Cenabý Hak’dan gelen emir ve
nehiyler karþýsýnda hassas ve o derece istikamet dairesinde yaþýyor-
lardý. Ýçinde bulunduðumuz yüce hakikatlere raðmen kendimize bir
türlü canlýlýk kazandýramayan bizlerin, fazilet yarýþýnda onlarý ge-
çebilmesi mümkün olmadýðý gibi, böyle bir iddia da sadece sahibi-
ni gülünç duruma düþürecek, baþkalarýna maskara yapacaktýr.
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4. Bazý þartlarda yapýlan fiiller, çok mânâ ifade eder
Dakikalarý, seneler hükmünde olan bazý ahval ve þartlar vardýr

ki, bunlar, zaman ve zeminine göre yerine getirildiðinde en küçük
bir fiil dahi, o anda çok þeyler ifade eder. Bu durum, daha sonraki
zaman dilimlerinde yakalanamaz veya yakalanmasý zor bir zirve
haline gelir. Bu hakikati Cenab-ý Hakk, Yüce Beyaný’nda þöyle ifa-
de etmektedir: “Elbette içinizden, fetihten önce (Allah yolunda) in-
fak ve cihad edenler, ötekilerle bir olmaz. Onlarýn derecesi, sonra-
dan infak ve cihad edenlerden daha büyüktür. Allah, yaptýklarýmýz-
dan haberdardýr.” (57. Hadîd:10).

Bu Dâvânýn Ýlkleri
Görüldüðü gibi burada, bizlerin dikkati çekilerek, hedefe ulaþtý-

rýlmasý gerekli olan bir dâvada ilk hamleyi yapýp, bütün þartlarýn
aleyhte olduðu bir dönemde o davaya omuz verenlerin, mertebe iti-
bariyle daima büyük olduklarýný ifadeyle, bu davanýn ilkleri olan
Ashab’ýn deðer ve derecesini idrak ve anlamamýz için bir ölçü ve
kýstas takdim ediliyor.

Yine Allah yolunda þehadet þerbetini içen þühedâ için de, Pey-
gamberlerin hemen altýnda bir makam verilmesindeki sýr da bu ha-
kikatten kaynaklanýyor ki,21 þühedâ, yolunda verilmesi gerekli en
son ve en büyük emanet olan canýný, en büyük dâvasý olan Allah yo-
lunda feda etmek suretiyle ortaya koyduðundan dolayý, baþkalarý-
nýn ulaþamayacaðý bir makamý kazanmaktadýr.

Efendimiz (s.a.s.), bir gün, yakýnda bir kavmin zuhur edeceðini
ve onlarýn amelleri yanýnda Sahâbe’nin, kendi yaptýklarýný azýmsa-
yacaklarýný bildirir. Ashab-ý Kiram’ýn: “Onlar bizden daha mý ha-
yýrlýdýr?” sorusuna Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Hayýr, onlardan
birinin, altýndan bir daðý olsa ve onu infak etse, yine de ne sizin bir
müddünüze(*) ne de müddünüzün yarýsýna ulaþamaz. Çünkü bu, Al-
lah’ýn bizimle insanlar arasýndaki fazlýdýr”.22 buyurur. Ýslâm’a ilk
davetin baþladýðý o günlerdeki þartlarý gözden geçirdiðimizde; Müs-

34

21 Seyyid Kutub, Fî Zilâl, c. 1, s. 517 vd.
* Ýki avuç dolusu kadar bir ölçü birimi, yaklaþýk 875 gr.
22 Ýbn Kesîr, Tefsir, c. 8, s. 38.

A þ e r e - i  M ü b e þ þ e r e



lüman olmanýn çok büyük belalara davetiye çýkarmak demek oldu-
ðunu görmekteyiz. Hz. Ebû Bekr’in (r.a.) bir gün Hz. Ali’ye (r.a.)
söylediði þu söz, o günlerin zorluðunu çok net anlatmaktadýr. Þöy-
le der Hz. Ebû Bekr (r.a.): “O günlerde, gözler hasretle dolu; burun-
lar kibirden dolayý yukarýda; göðüsler gayz ile kabarýyor; boyunlar
övünülerek uzanýyor; býçaklar-kýlýçlara gayz ile bileniyor; yeryüzü
de korkudan depreniyordu. Ölümü göze almadýkça, kimseye karþý
kendimizi savunup koruyamazdýk. Nice sýkýntý ve elemler çekme-
dikçe bir eðriyi doðrultmak mümkün olmazdý. Bütün bunlarýn ve
bu hallerin her birisinde baba, ana, amca, dayý, az ve çok ne varsa
bütün malýmýzý gönül hoþnutluðuyla, kalb kuvvetiyle, severek ve
tatlý sözle Allah Resûlü’nün yolunda feda ederdik.”23

Bu ifadeler, zor günlerde çekilen sýkýntýlarý ve yaþanan hayatýn ger-
ginliðini anlatmasý bakýmýndan önemlidir. Ashab-ý Kiram, her türlü
meþakkate katlanarak, âdeta yaþanmasý mümkün olmayan bir hayat
tarzý ortaya koymuþlardýr. Her þeye raðmen Onlar, Resûl-i Kibriya’nýn
arkasýnda ve o dâvada ne olursa olsun- her engeli aþmaya azimli, ka-
rarlý ve gayretli, inançla ve yýlmadan yürümüþ. Cenab-ý Hakk’ýn, dini
tamamlama vaadine sadakat içinde inanýp, her þeye göðüs germiþler
ve bu yol ve davada da muvaffak olmuþlardýr. Bu ümmet onlara çok
þey borçludur. Bütün bir beþeriyet, baþta insanlýðýn Ýftihar Tablosu
Efendimiz’e (s.a.s.) ve Sahâbe-i Kiram’a (r. anhüm) medyundur.

“Medyun O’na cemiyeti, medyun O’na ferdi

Medyundur O Ma’suma bütün bir beþeriyet...

Ya Rab, bizi Mahþerde bu ikrar ile haþret.

Asr-ý Saâdet’le daha sonraki çaðlarý kýyas eden herkes de, bu ha-
kikati tasdik etmeye mecburdur.

5. Sebep Olma Açýsýndan Ashab-ý Kiram
Bir insaný ihyâ etmenin, bütün insanlarý diriltmek gibi sevaba

vâbeste olmasý hakikatinin âyetle ifade edilmesi24 Efendimizin (s.a.s.)
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de, böyle bir fiilin, dünya dolusu maldan daha hayýrlý olduðunu teb-
þir buyurmalarý25 ve “Bir þeye sebep olmak, onu yapmak gibidir.”
prensibi, Ashab-ý Kiram (r. anhüm) için büyük bir pâye ve muhteþem
bir fazilettir.

Çeþitli yönleriyle ister hayýr adýna, isterse þer adýna- bir çýðýr
açan kimseye, kendi fiillerinin mukabili verilmesi yanýnda, o çýðýr-
dan gidenlerin sevab veya günahlarýndan da birer misli, amel defte-
rine diðerlerinden hiç eksiltilmeksizin- yazýlacaktýr.26 Bu noktada
Hz. Peygamber (s.a.s.), ümmetin bütün fertlerinin, kýyamete kadar
iþlediði hasenattan -buna ihtiyacý olmasa bile- hissedâr olacaktýr.
Zira bize bu çýðýrý açýp rehber, sebep ve vesile olan O’dur. O’nun
hemen arkasýndaki Ashab-ý Kiram da, ayný þekilde ümmetin hase-
natýndan hissedâr olacaktýr. Zira Efendimiz ’in (s.a.s.) beyan buyur-
duðu gibi, “Bir hayra delalet eden onu yapmýþ gibidir.”27 Bu nok-
tada hayýr adýna, külli sebebiyet açýsýndan yeryüzünde sahâbeden
baþka ilk sýrayý tutacak cemaat yoktur.

Ýslâm’ýn Merkezindeki Açý
Bu noktada onlar, öyle bir seviyeyi tutmuþlardýr ki, ne bir veli, ne

de müceddidin fazilet-i külli noktasýnda- onlarýn seviyelerine ulaþ-
masý mümkün deðildir. Herhangi bir hareket noktasýnda, merkezde
meydana gelen küçük bir açý farký, merkezden uzaklaþtýkça nasýl bü-
yüme kaydediyorsa, Sahâbe-i Kiram da Ýslâm’ýn merkezinde birer
açý hükmündedir ve her biri birer esas teþkil ederler. Bidayette bu
dâvaya omuz verip Habib-i Kibriya’ya (s.a.s.) harfiyen ittibalarý ve o
dâvayý, muhtaçlara ulaþtýrmada gösterdikleri cehd ve gayret, onlarý
bu makamlara namzet birer þahsiyet haline getirmiþtir.

Bu düsturlar muvacehesinde onlarýn, ihlaslý, samimi ve sadece
Allah’ýn rýzasýný, Efendimizin de hoþnutluðunu kazanma yolundaki
az bir amelleri dahi çok hükmünde sayýlýr ve nereden bakýlýrsa ba-
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kýlsýn onlarýn tuttuklarý noktayý baþkalarýnýn yakalamasý mümkün
deðildir.

6. Sadece Allah’ýn Rýzasýný Kazanma Peþindeydiler
Ashab dönemindeki fertler arasýnda ve her mecliste, Allah’ýn

kendilerinden istedikleri þeyler mevzubahis edilip, o yönde rýza-yý
Ýlâhî talep edilmek üzere, emirleri yapmak, nehiylerden de kaçýn-
mak gâye hâline gelmiþti. Hatta birbirleriyle karþlaþan fertlerden
her biri, diðerine bu gâyeye matuf ifadelerle yaklaþýyor, inen âyet-
ler ve Efendimiz’in (s.a.s.) nurefþan sözlerinden bahisle meþgul olu-
yorlar, vakitlerini kýymetli þeylerle harcayýp, iman ve teslimiyet hu-
susunda zirvelere týrmanýyorlardý. Bu, o seviye ulaþmýþtý ki, bir Sa-
habî, karþýlaþtýðý bir diðerine “Gel, oturup biraz imanýmýzý artýra-
lým.”28 diyerek daima hayýr ve fazilet adýna yarýþtýklarýný âleme de
göstermiþ oluyorlardý.

Söz buraya gelmiþken bir iki cümle ile de kendilerinden çok
bahsedilen Ashab-ý Suffeden bahsedelim.

Ashab-ý Suffe
Ýman, Ýslâm ve ilim davasýna kendilerini vakfetmiþ pek çok

fedakâr, azimli ve dirayetli þahsiyetler vardýr ki, hayatlarýný bu yo-
la vakfederek, bu dâvayý omuzlarýnda taþýmýþlardýr. Bu yolda her
türlü zorluk ve güçlüðü aþmaya azimli, aç-susuz da kalsa davasýn-
dan taviz vermeme kararýyla hedeflerine yürümüþlerdir. Vahiy ka-
tiplerinden tutun da, Ashab-ý Suffe’ye kadar güzide bir cemaat, bu
vazifeyi yerine getirmiþtir. Onlardan, tafsilatýyla hemen her hadîs
ve siyer kitabýnda bahisler bulmak hiç de zor deðildir.

Ashâb-ý Suffe denildiðinde akla hemen, Resûl-i Ekrem nezare-
tinde eðitim ve öðretimini yapan bir üniversite gelmelidir. Gerçek-
ten de öyledir; zira, tüm dünyanýn Ýslâm’a muhtaç bulunduðu o dö-
nemde Efendimiz, Medine’yi teþrif eder etmez, ilk icraatlerinden
birisi bir Mescid inþa etmek ise, bunun akabindeki diðer iþi mesci-
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de bir bölüm ilave etmek suretiyle bekâr sahabilerden bir eðitim öð-
retim grubu teþkil etmek olmuþtur.

Burada Kur’ân öðretecek zatlarýn Efendimiz tarafýndan hassasi-
yetle tespit edilip atandýðýný görüyoruz. Bu zatlar, orada kalanlara
yeni nazil olan Kur’ân âyet ve sûrelerini belletiyor, bir yandan da
açýklamasýný öðretiyorlardý. Burada kalan Ashab-ý Suffe’nin tek iþ-
leri sadece Kur’ân ve Hadîs müzakeresi idi.

Ashab-ý Suffe, Muallim-i Evvel’in (s.a.s.) elinde hazýr eðitim
kadrosu vazifesi görüyordu. Nereden bir muallim istense, hemen bu-
radan gönderiliyor, o insanlarýn hak karþýsýndaki susuzluklarý telafi
ediliyordu. Efendimiz’in bu iþe ne kadar önem verdiði þuradan da
bellidir ki, Bi’r-i Maûne (Maune Kuyusu) Faciasýnda –sayýsý muhte-
lif olsa da- 40 kadar Kur’ân hafýzý, yani muallimi þehid edilmiþti.
Efendimiz, yaptýðý çok ender beddualarýndan birisini, bu müessif
olay üzerine, tuzak kurup bu su-i kastý tertip edenler için yapmýþtý.

Kur’ân ve iman dâvasýnda koþturan güzide cemaat Sahâbe-i Ki-
ram, rýzayý Ýlâhî için Allah’ýn yüce davasýný en büyük emanet olarak
kabul etmiþlerdir. Onun korunmasý yolunda þehâdet mertebesini ih-
raz etmek de, onlar için en tatlý gâye hâline gelmiþtir. Bunu yaparken
de, dünyevî ve maddî hiçbir karþýlýk beklemeden, sýrf ve hâlis bir ni-
yetle Allah’ýn istekleri doðrultusunda fani âleme veda etmiþlerdir.

Tabiî haklarý olarak kendilerine ganimet mallarý takdim edilirken
“Ben bunun için Müslüman olmadým.” diyerek bunu kabul etmeyip,
madde ve dünyalýðý aþmýþ, kadri yüce, ideal ruh sahibi, Allah eri ni-
ce þahsiyet vardýr ki, gözlerinde þehâdetten baþka hedef olmamýþtýr.
O Allah erleri, O’nun rýzasýný en birinci gaye ve hedef edinerek bu
uðurda gazi veya þehit olmuþlar, Allah’ýn adýný denizaþýrý memleket-
lere kadar ulaþtýrarak, Efendimiz’den (s.a.s.) emanet aldýklarý tevhid
bayraðýný dünyanýn dört bir yanýnda dalgalandýrmýþlardýr. Ýlim ve
marifet adýna bilinip öðretilmesi, korunup nakledilmesi gereken her
þeyi, en mükemmel tarzda yerine getiren Sahâbe’nin, saadet asrý ha-
line getirdikleri o dönem gibi, baþka hiçbir asýr ve hiçbir devirde,
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böylesine muhteþem bir cemaat gösterilemez ve hatta mukayesesi
bile yapýlamaz.29

Sahâbenin Sayýsý

Sahâbenin sayýsý hakkýnda kati bir rakam söylenememiþtir. Önde
gelen hadîs âlimlerinden Ebu Zür’a er-Razî, Peygamber Efendimizin
dünyasýný deðiþtiði esnada Mekke, Medine ve civarlarýnda yüz bin on-
dört bin sahabî olduðunu söyler. Bir diðer hadîs âlimi Ali b. El-Medinî
‘yüz binden fazla’ diyerek yukarýdakine yakýn bir rakam verir. Ýmam
Þafiî’nin ise sahâbenin sayýsý hakkýndaki kanaati altmýþ bindir. Bizde-
ki genel kabul ise, Veda Haccýna katýlan sahabî sayýsýnýn yüz bin civa-
rýnda olduðudur.

Sahâbenin hepsi hakkýnda kesin bilgimiz yoktur. Medine’de ve-
ya Mekke gibi merkezlerde yaþayan, meþhur sahabîlerin isimlerinin
bazýsý bilinmekte ise de, çoðu hakkýnda kesin bilgi sahibi deðiliz.
Sahâbeden bahseden kaynaklara bakýldýðýnda, tesbit edilen ismin 10
bini biraz geçmekte olduðunu görüyoruz. Kitabýnda en çok sahâbe
ismini kaydeden Ýbn Hacer, el-Ýsabe’sinde, bir kýsmý sahâbe olduðu
þüpheli, 12 bin civarýnda ismi tesbit etmiþtir. Ýsimleri bilinmeyen di-
ðerleri ise ya meþhur olmamýþlardýr veya kendilerine verilen vazife
dolayýsýyla gittikleri beldelerde kalmýþlardýr. Hamîdullah ve benzeri
araþtýrmacýlar, Hind ve Çin’e kadar sahâbenin gittiðini söylerler. Þu-
rasý ilginçtir ki, Cemil Lee’nin tespitine göre þu anda Çin’de, ellerin-
de þeceresiyle kendilerinin Sa’d b. Ebi Vakkas’ýn neslinden geldiði-
ni söyleyen insanlar vardýr.30

Sahâbenin Adaleti

Burada bahsedeceðimiz adalet, hukukî manada olaný deðildir.
Sahâbeden bahseden Hadîs Usûlü kitaplarýnda zikredilen, onlarýn
güvenirliliðini tespittir.
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Hadîsler, büyük Tâbiîn âlimi Ýbn Sirin’in de isabetle belirttiði
gibi, ‘din’dir.31 Hadîsleri sahâbeden duyan Tâbiîn, onlarý öðrenci-
lerine aktarmýþlardýr. Tâbiînden hadîsleri dinleyen ve belleyen Et-
bau’t-Tâbiîn nesli de bunlarý kendi öðrencilerine nakletmiþlerdir.
Böylece hadîsler, nesilden nesle önce sözle ezberden, sonra da ya-
zý ve kitaplar yoluyla intikal ettirilmiþtir.

Hadîslerin sözle nakledildiði dönemde, hadîsleri ezberleyen ve
nakledenlerin kimlikleri çok önemli idi. Bundan olayý bu zevatýn
hepsinin hayatlarýnýn derinlemesine bilinmesi gerekiyordu. Böyle-
ce ortaya biyografi ilmi adýna muazzam bir birikim çýkmýþtý. Bir ba-
týlýnýn da tesbitiyle bu þekilde on binlerce insanýn bütün hayat safa-
hatý kayda geçmiþti. Bu insanlarýn naklettikleri hadîslerde güvenir-
lilik dereceleri tesbit ediliyor, sonra da hadîsler buna göre bir deðer
alýyordu. Nakleden râvisinden dolayý hadîs, bazen sahih, bazen de
zayýf kabul edilebiliyordu. Hadîs naklinde geçen isimlerin kritik
edilmelerine ‘cerh’ (güvenilmez olduðunu söyleme) veya ‘ta’dil
etme’ (güvenilir olduðunu söyleme) deniliyordu. Sahâbeye gelin-
ce, onlarýn tümü Ehl-i Sünnet nazarýnda ‘âdil’ insanlardý. Zira onla-
rý ta’dil eden Cenab-ý Hak’tý.

Buna göre, sahâbenin tümü ‘âdil’ insanlardýr. Yani onlarýn doð-
ruluklarý, yukarýda bir nebze temas edildiði gibi, tartýþýlmaz; çünkü
onlar bilerek yalan söylemezler ve söylememiþlerdir. Onlarýn diya-
netleri tartýþýlmaz. Efendimizden gördükleri hayat tarzýna sahip
Ãkmýþlar ve onu bize intikal ettirmiþlerdir. Haklarýnda nâzil olan
âyetlerde de görüldüðü gibi onlarý ta’dil eden, onlarýn hepsinin âdil
olduðunu beyan eden Allahu Teâlâ olduktan sonra, onlarý kim ta’dil
edebilir ki? Bu açýdan bizler onlara karþý sadece sevgi ve saygý ile
mükellefiz.

Onlarýn kendi aralarýndaki ihtilâflardan ötürü onlarý yargýlaya-
mayýz. Onlar her hâlükârda Hak rýzasý istikametinde gayret etmiþ-
ler, birbirleriyle karþý karþýya gelirken de sadece bunu düþünmüþ-
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lerdir. Ehl-i Sünnet âlimleri bu ihtilâflara hep birer içtihad farklýlý-
ðý mülahazasýyla bakmýþlardýr. Mesela, Ömer b. Abdülaziz rahmetul-
lahi aleyhe, sahâbe ihtilâflarý veya savaþlarý sorulduðu zaman þu ce-
vabý vermiþtir: “Allah bizi onlarýn kanýndan korudu. Biz de dilimi-
zi onlarýn aralarýndaki ihtilâflardan koruyalým.” Bu cevap, genelde
Ehl-i Sünnet âlimlerinin ortak bakýþýný yansýtýr.

Sahâbeyi Tenkit mi?
Sahâbenin tenkit oklarýna hedef kýlýnmamasý önemlidir. Çünkü

onlar, yukarýda bir nebze temas edildiði gibi, Allah’ýn elçisi ile bi-
zim aramýzdaki köprülerdir. Sahâbeyi tenkit edenler, eðer insaflý
iseler, dinlerinin temellerini oyduklarný bilmeleri gerekir. Çünkü,
Resûl-i Ekrem Efendimizin Kur’ân’ý açýklamasý, Ýslâm’ý tatbik
keyfiyeti, kendi þahsi yaþantýsý, ibadet hayatý, heyetleri kabul etme-
si, velhasýl, hayatýnýn her safhasý onu gören Sahâbe tarafýndan bize
nakledilmiþtir. Kur’ân bize, onlarýn ezberlemeleri, yazýyla tespit et-
meleri ve öðrencilerine öðretmeleri ile ulaþmýþtýr. Peygamberimizin
ibadete dair emir ve yasaklarýný, Ýslâm’ýn hayatýn bütününü kuþatan
prensiplerini de biz, yine onlar kanalýyla öðrenmekteyiz.

Velhasýl, onlar nakletmeseydi bugün bizler Ýslâm adýna ortada
olanlarýn hiçbirine sahip olmayacaktýk. Dolayýsýyla, hadîsi þerifleri
ve diðer hususlarý naklettikleri için Ýslâm ümmeti onlara medyundur.
Sahâbeyi tenkit edenlerin, ya art niyetli Ýslâm düþmaný veya ahmak
dost olduklarý unutulmamalýdýr.

Aþere-i Mübeþþere
Ashab-ý Kiram Efendilerimiz, dünden bugüne âlimlerimiz tara-

fýndan deðiþik kitaplara konu olmuþlardýr. Biyografileri ile alâkalý
eserler telif edilmiþ, naklettikleri hadîsleri kaydedilmiþtir. Hatta uð-
radýklarý yerler, görüþtüðü kimseler, kimlerden ders alýp kimlere
hadîs naklettiklerine varýncaya kadar hayatlarýnýn tüm safhalarý
mümkün mertebe tespit edilmeye gayret edilmiþtir. Sahâbe Efendi-
lerimizle alâkalý dile getirilmesi gerekli pek çok husus olmasýna

41

G i r i þ



raðmen, biz yukarýda zikredilenlerle iktifa ediyoruz. Þimdi de eli-
nizdeki esere ismini veren Aþere-i Mübeþþere kavramýyla ilgili hülâsa
malumat aktarmak istiyoruz.

Bu tabir Arapçadýr ve anlamý da ‘saðlýklarýnda iken cennetle
müjdelenme þerefine ermiþ on sahabî’ demektir. Bu tabiri açýklama-
ya çalýþalým:

“Kaynaklarda ‘el-aþeretü’l-mübeþþere’ ve benzeri ifadelerle aný-
lan bu on sahabî Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha b. Ubeydullah,
Zübeyr b. Avvam, Sa’d b. Ebî Vakkas, Ebu Ubeyde b. Cerrah, Ab-
durrahman b. Avf ve Said b. Zeyd (radýyallahü anhüm) hazeratýdýr.”

“Hadîslerde cennetlik olduklarý topluca haber verilen bu sa-
habîlerden baþka, Hz. Hatice, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Selâm
gibi münferit olarak cennetle müjdelenen baþkalarý da vardýr.”

Habib-i Kibriya Efendimizin, arkadaþlarýndan bir kýsmýný sað-
lýklarýnda, onlarýn yüzlerine karþý Cennetle müjdelemesinin hikme-
ti nedir? Hangi vasýflarýdýr ki, bazýlarýnýn boðulduðu veya aldandý-
ðý bu dünyada iken böyle bir mazhariyete ermiþlerdir bu kimseler?
Þimdi kýsaca bunlar üzerinde duralým:

“Aþere-i Mübeþþerenin bazý ortak vasýflarý þunlardýr:

1. Tamamý ilk Müslümanlardan olan bu on sahabî Hz. Peygamber’e
(s.a.s.) ve Ýslâm’a büyük yardýmlarda bulunmuþlardýr.

2. Kureyþ kabilesine mensup olup nesepleri Hz. Peygamber’in (s.a.s.)
nesepleriyle birleþmektedir.

3. Bedir savaþýna ve Bey’atu’r-Rýdvan’a katýlmýþlardýr.

4. Allah’ý ve Resûlü’nü sevdikleri bizzat Hz. Peygamber tarafýndan
açýklanmýþtýr.

5. Allah yolunda kendi yakýnlarýna karþý savaþmaktan çekinmemiþ-
lerdir.

Nitekim Mücadile sûresinin “Allah’a ve âhiret gününe inanan
bir toplumun, babalarý, oðullarý, kardeþleri, akrabalarý bile olsa, Al-
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lah’a ve Peygamber’e karþý gelenlere sevgi beslediklerini göremez-
sin.” mealindeki 22. âyetinin aþere-i mübeþþere dahil Ashab hak-
kýnda nâzil olduðuna dair bazý rivayet ve yorumlar bulunmaktadýr.

Aþere-i Mübeþþerenin Ýslâmiyet’teki seçkin yerini dikkate alan
Ýslâm âlimleri, ilmi tasnif ve deðerlendirmelerde ilk sýrayý hemen
daima bunlara ayýrmýþlardýr. Mesela, Ahmed b. Hanbel, el-Müs-
ned’ine, aþere-i mübeþþerenin rivayet ettiði hadîslerle baþlamýþtýr.
Taberanî’nin el-Mu’cemu’l-Kebîr ve Ebu Nuaym el-Ýsfahanî’nin
Hýlyetu’l-Evliya adlý eserlerinde de ayný sýralama görülmektedir.
Aþere-i Mübeþþerenin hepsiyle görüþüp onlardan hadîs rivayet
edenler, Tabiîlerin birinci tabakasý olarak  kabul edilmiþlerdir.32

Aþere-i Mübeþþerenin hayatlarýna dair bilgilere geçmeden önce
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendinin 1982 yýlýnda, bununla
ilgili bir soruya verdiði cevabý aynen aktarýyoruz.

Bir Soru ve Cevap
Soru: Aþere-i mübeþþere (radýyallahu anhüm) hazeratý Efendileri-

miz hakkýnda ciddi bir malumatýmýz yok. Bu zevatý kiramýn daha
dünyada iken cennetle müjdelenmeleri ne ile izah edilebilir? Dini-
mize hizmet anlayýþlarý diðer sahabîlerden daha mý fazladr? Ýzah
eder misiniz?

Cevap: Cennetle tebþir edilen ‘aþere-i mübeþþere’ diyoruz. Bu
kelime, zaten Arapça ve ‘cennetle müjdelenen on kutlu’ demek. So-
ruda, onlarýn dine daha mý fazla hizmet ettikleri hususu soruluyor.

Evvela, giriþ olarak þunu arz edeyim: Ashab efendilerimizin cen-
netle müjdelenmeyenleri hakkýnda dahi cennete gitmeyecekler þeklin-
de bir düþüncenin kafamýzda, kalbimizde bulunmasý, Allah’ýn müm-
taz ve müstesna olarak yarattýðý mümtaz ve müstesna Nebi’nin (s.a.s.)
ardýna taktýðý o zevat hakkýnda su-i edeptir.

Efendimiz Sallallahü aleyhi ve sellem, sahih ve hasen birkaç
hadîste, deðiþik rivayetlerde: “Ümmetimden 70 bin insaný Allah,

43

32 A. Aydýnlý ve Ý. L. Çakan, DÝA, Aþere-i Mübeþþere, 3:547.

G i r i þ



sorgusuz sualsiz cennet koyacak.” buyuruyor. Her hâlde evvela,
Ashab-ý Kiram arasýnda bunlarýn yerini araþtýrmak lazým. Ve deva-
mýnda buyuruyor ki: “Ben Cenab-ý Hak’dan arttýrmasýný istedim. Her
bir’e bedel, bir70 bin, bir70 bin oldu”.33 Büyük rakamlar çýkýyor kar-
þýmýza. Sualsiz ve hesapsýz cennete girecekler 70 bin 70 bin ile dar-
bediliyor. Böyle olunca, Ashab-ý Kirama baþta biz, bu yeri verme
mecburiyetindeyiz. Baþta onlar gelir. Allah, Kur’ân-ý Kerim’de pek
çok yerlerde, onlardan razý ve hoþnut olduðunu anlatýyor. (Mesela,

5:119; 9:100; 48:18; 58:22; 98:8 gibi âyetlere bkz.)

Cennetle Müjdelenenler On Kiþi mi?
Bununla beraber, bu on zevat, hususîyle hadîs-i þeriflerde Cen-

netle tebþir ediliyor. Bir bahçede otururken, iki üç ashabýný orada
tebþir ediyor. Baþka zamanlarda da diðerlerini tebþir ediyor. Bunla-
rýn dýþýnda da mesela, bir Yahudi âlimi iken Müslüman olan Abdul-
lah b. Selâm’ýn da cennetle müjdelendiðini görüyoruz. Kur’ân-ý
Kerim de ondan bahsediyor, ismini söylemiyor. “Yahudi ulemasýn-
dan size gelen bu hakikate þehadet eden birisi var.” derken onu teb-
cil ediyor. (bk.46. Ahkaf:10). Ve el-hak o zat Müslümanlýða girdiði an-
dan itibaren, hakkaniyet içinde hayatýnýn sonuna kadar devam etti.

Hz. Osman devrindeki, Hz. Osman efendimizi de alýp götüren,
korkunç fitnede kollarýný gerip, karþý duranlarýn baþýnda Abdullah
b. Selâm gelir. Diðer Sahabîden daha ilerde... O günkü gözü dön-
müþ insanlar, hangi ruh haletiyle belli deðil, onu da tel’in ettiler,
hatta ‘Yahudi çocuðu!’ dediler ona.

O da sayýlýrsa 11 olur ki, bu mübarek rakam, Hz. Ýsa Aley-
hisselâm Efendimizin etrafýndaki 11 havariye de denk gelir. Belki
baþka Peygamberlerin de bu sayýda vezirleri vardý. Gökteki yýldýz-
lara denk her hâlde, güneþin etrafýndaki yýldýzlara denk olarak; her
Peygamberin etrafýnda böyle bir Havari kitlesi olmuþ. Hz. Mesih
bunu ifade etmiþ, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da Sahabisi
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için bunu söylemiþ ama, Ensar sözü, hep ayný þeyi ifade eder ki,
‘yardýmcýlarým’ demiþ. Medine’deki Sahabî mânâsýna almamak la-
zým, ‘yardýmcýlarým’ demiþ bunlara ki ‘Havarilerim’ demektir.

Hz. Musa’nýn yanýnda Yuþa ibn-i Nun ile, bir de Hz. Hârun’u
görüyoruz. Her hâlde baþka yine havarileri vardý ve belki de bu sa-
yýya denkti bilemiyoruz. Belki kýyamete kadar gelecek müceddid-
lerin de daima etrafýnda ayný sayýya denk, yakýn, onlarýn havarileri
oldu. Gökle yer arasýnda ciddi bir tenasüp vardýr; makro âlem ile
normo âlem arasýnda. Efendimiz Sallallahü aleyhi ve sellem buyu-
rurlar ki: “Gökte benim iki vezirim var; meleklerden, Cebrail,
Mikail. Yerde de iki vezirim var: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer.”34

O âlemle bu âlem arasýnda böyle bir münasebet var. Binaenaleyh
yýldýzlar, gezegenler, veya o sayýda nebülozlar ve insanlar arasýnda
da o deðerde ve o kýymette, büyük insanlar!...

Bunun; Efendimizle baþlamýþ, hani, bir sayý bid’atý olmadýðýný
arz etmek için söyledim. Sayý bid’atý, dini bidat deðildir yani. Ýlk
defa Efendimizle baþlamýþ bir âdet deðildir.

Aþere-yi Mübeþþere Efendilerimizin cennetle hususî olarak teb-
þir edilmelerine gelince: Diðer Sahabi için, hususî, “Sen cennetlik-
sin!” denmemiþ. Aþere-i Mübeþþereye ise, þahsen, “Sen cennetlik-
sin!” demek suretiyle kýymet ve deðer atfedilmiþtir, bunu kimse in-
kar edemez. “Bütün mü’minler gideceklerdir. Ali, Veli, Osman hu-
susî gideceklerdir” demesi, hususî onlara bir iltifat atfýnýn, bir de-
ðer atfýnýn ifadesidir. Ve iþte o on kiþi hakkýnda bu hususî iltifat ve
deðer atfý yapýlmýþtýr. Diðer sahabiler için bu, hususî mahiyette söy-
lenmemiþ, mutlak ifade edilmiþ, külli bir mucibe halinde ele alýn-
mýþ, hepsi gidecek denmiþ fakat, bunlara hususî, ismen; sen, sen,
sen müstesna gideceksiniz. Hakk-ý tekaddümleri, oradaki hususî il-
tifata mazhar olmalarý, mahþerde iþlerinin, çok çabuk ve çok seri
geçmesi bakýmýndan ayrý þey ifade eder bunlar. Belki oralarda da
ayrýca Cenab-ý Hakk’ýn lütfuna mazhar olacaklar.
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Faziletlerine dair
Bu, on tane büyük zevatýn, bir kere altý tanesi hakiki þehittir; evve-

la bunu bilmek lazým. Ömer Efendimiz þehittir; Osman Efendimiz þe-
hittir; Ali Efendimiz þehittir; Talha Efendimiz þehittir, Zübeyr Efendi-
miz þehittir. Ve Hz. Ebu Bekir de, þayet bir rivayette denildiði gibi, ze-
hirle vefat ettiyse, o da bir þehittir. Bu itibarla bunlar, evvela Allah
Resûlü’nün yanýnda yerlerini almakla, sonra hepsi muhacir olmakla,
sonra da þehit olmakla, büyük bir mevki ihraz ediyorlar. Yani birkaç
paye kendilerinde birden var.

Talha ve Zübeyr Efendilerimiz, Cemel vakasýný müteakip þehit
edildiler. Sadece Said ibn-i Zeyd, sarih þehadetini bilmiyoruz, Sa’d
b. Ebi Vakkas’ýn sarih þehadetini bilmiyoruz. Ebu Ubeyde b. Cerrah,
Amvas’da o da þehit oldu. Harp meydanýnda, cephede iken çaðrýldý-
ðý halde, Medine’ye gitmeyip, ‘Orada askerlerin içinde kalmayý ter-
cih ederim.’ diyen Ümmetin emini; o da þehittir. Evvela bu hatýrda
tutulmalý; þehadet büyük bir mertebedir.

Saniyen; þu husus vardýr: Bu zevatýn hepsi muhacirindendir.
Aþere-yi Mübeþþere, ilk Müslüman olanlardandýr. Bu kýdem vardýr
burada ve o da karþýmýza þunlarý çýkarýyor:

Ýlk olarak: 
Herkesin Efendimize sýrtýný döndüðü zaman, bunlar, Kur’ân’a

sahip çýkmýþlar. Gökte, yalancý bir þimþeðin dahi çakmadýðý bir de-
virde, ümit verebilecek hiçbir sebep ve faktörün ortada bulunma-
dýðý bir devirde... Kur’ân’dan, daha inen âyetlerin sayýsý beþe altý-
ya varmadýðý bir devirde, bu büyük hakikate sahip çýkma, bir bü-
yük payedir. Evvela meselenin bir diðer yaný da budur. Bu Aþere-
yi Mübeþþere Efendilerimiz, mesela Hz. Ebu Bekir ilk Müslüman
olanlardan. Hz. Ebu Bekir’in gayretiyle, Hz. Osman’ý, Hz. Said b.
Zeyd’i, arkadan Sa’d b. Ebu Vakkas’ý Ýslâm’a girmiþ görüyoruz.
Hz. Ali, Ebu Ubeyde b. Cerrah, Sa’d ibn-i Ebu Vakkas 18 yaþýnda,
gözüne günah girmeden daha, annesinin bütün ýsrarlarýna raðmen,
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hatta “Ölsen bile annem, ben, gönül verdiðim hakikatten dönme-
yeceðim!” diyecek kadar civanmert bu zatlar, Efendimiz Aleyhis-
salatü vesselâm’ýn yanýnda ilk safta yerlerini alan zevattýr. Ölümün
kol gezdiði devirlerde, Hz. Ebu Bekir Efendimizin ifadesiyle:
“Ölümü göz önüne almadan dýþarýya çýkmaya cesaret edemezdik!
Ve bir yere girmeye de ölümü göze almadan cesaret edemezdik!”
Bunlar, o çok kritik devrenin insanlarý, Müslümanlarý. Bu, mesele-
nin bir yaný.

Ýkinci olarak: 
Ýnsanýn bir hakikati kabul etmesi, bir ekole intisab etmesi, bir

þeyin karþýsýnda iki büklüm olmasý, bir marifettir ve insanýn kadri-
ni yükseltir. Fakat hayatýnýn sonuna kadar bunu, ayný ritimde de-
vam ettirmesi, bu da kadrine kadir katar, kýymet katar. Bir musiki-
þinasý, hani çok defa deðerlendirirken, baþta nasýl baþlamýþ, hangi
perdede baþlamýþ, sonunda da o perdede bitirmiþse, “Amma han-
çere var, amma nefes var, amma ciðer var!” diyor, adamý sena edi-
yoruz. Bunlar hangi ritimde iþin içine girmiþlerse, bitirirken de ay-
ný ritimdedirler. Psikoloji açýsýndan meselenin tahlil edilmesi la-
zým. Bir dönemde baþlamýþlar ki, hiç bir ümit yok. Yerde ve gökte
ümit yok. Fakat, onlar, ümit dolu baþlamýþlar. Bir dönem olmuþ ki,
aileden, evlattan, çoluktan çocuktan ayrýlýp hicret etmeleri isten-
miþ, kendilerine emredilmiþ, tereddüt etmeden yapmýþlar. Bu on
kiþiden geriye kalan bir tane yoktur. Hepsi Efendimizden evvel gi-
der orada yerini alýr. Ve biri o Nur’la (s.a.s.) beraber, tehlikeleri
göðüsleyerek, beraber gider, Medine dönemi gelir. Orada, “Biz ön-
ce Müslüman olmuþtuk. Medineli kardeþlerimize karþý bir üstünlü-
ðümüz vardýr!” iddiasýna kapýlmamýþlar ve ayný ritimde oradaki
âhenklerini de devam ettirmiþlerdir.

Üçüncü olarak: 
Hz. Ömer Efendimiz (ki kadirþinas insan, büyük insan; zaten da-

ima onu anarken, insan, iki büklüm olasý geliyor). Diyor ki; biz bu
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kardeþlerimizin hakkýný yedik, bunlar, dini kucakladýlar, Efendimize
kucak açtýlar, biz ise hep halifeleri kendimizden teklif ettik, onlar
ise, bundan mahrum kaldýlar. Vezirlerimiz demiþtik bunlara der Hz.
Ömer Efendimiz, telehhüfünü ifade eder.

O devirde de bunlar, kýymetlerini ve kadirþinaslýklarýný korudu-
lar,  muhafaza ettiler. Gün geldi ki, ticareti çok iyi bilen Mekke’nin
bu insaný, açlýk, susuzluk, kaht-u gala çekti, ýzdýraplara maruz kaldý-
lar. Ticareti biliyordu. Yemenliyi tanýyordu, Suriyeliyi tanýyordu, ay-
ný þeyi yapabilirdi ve yapanlar yaptý. Hz. Osman ve Abdurrahman
bin Avf Efendilerimiz, yaptýlar bunu. Fakat dünya bunlarý, rukû etti-
remedi kendisine, secde ettiremedi. Saffetlerini ve sadeliklerini yine
korudular. Yerinde Osman Efendimiz, 500 deveyi yükü ile beraber
hibe etmesini bildi. Abdurrahman bin Avf, malýnýn hesabýnýn aðýrlý-
ðýndan, cennete girmede geriye kalacaðýný duyunca, varlýðýný; ne ka-
darsa, hepsini Allah yolunda infaktan geri durmadý. Dünyanýn karþý-
sýnda belki eðilenler oldu, fakat onlar, Aþere-yi Mübeþþere, hayatla-
rýnýn sonuna kadar eðilmediler. Bunu da hesaba katmak lazým.

Dördüncü olarak: 
Aþere-yi Mübeþþere dediðimiz zevat, her birisi, devletleri idare

edebilecek dehaya sahip insanlar. Biz Raþit halifeler Efendilerimi-
zin bu iþi yaptýðýný görünce, anlýyoruz ki, her birerleri de öyledir
onlarýn. Bir Ebu Ubeyde’yi düþünseniz; Halid gibi askeri dâhileri
geride býrakabilecek dehaya sahip. Þimdi insan, aklýyla, dehasýyla
bir hakikate ser-füru ederse, o nispette kadri ve kýymeti artar. Saf-
dil insanlar, bir þey bilmeyen insanlar, birinin parlak bir þey göster-
mesi karþýsýnda, tehacüm gösterebilirler, bir yerde kümelenebilir-
ler; fakat, aklý kendisine yeten insan, ufuklar arkasýný gören bir in-
san, maverayý semadan haber alabilecek bir insan, Efendimizin et-
rafýnda böyle safderunane bir hâl ve hava içinde toplanmasý, haki-
katen kendi nefsi ve hissiyatý adýna çok büyük fedakârlýkta bulunu-
yor demektir. Ýþte bu Efendilerimiz bunu da yapmýþlardýr.
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Beþinci olarak:
Bunlarýn her birerleri, çok soylu ailelerdendir. Aile zenginliði

vardýr. Osman Efendimiz, beni Ümeyye’den bir insandý. Hz. Talha,
Hz. Abdurrahman bin Avf Efendilerimiz de, bunlarýn hepsinde dün-
ya serveti ve o zenginliði vardýr. Hz. Ali vakýa fakir olarak büyüdü;
çünkü Ebu Talib fakirdi; fakat, Mekke’de onun sözü dinlenirdi.
Efendi olarak bakarlardý ve Ebu Talib hayattayken Ebu Cehil, Efen-
dimize o menhus elini uzatamadý, onun vefatýyla ancak, hicran dö-
nemi baþladý. Þý’b-ý Ebi Talib’deki (Ebu Talib mahallesi) muhasa-
ra, boykot meselesi baþladý. El uzatamýyorlardý, Ebu Talib ailesi, þa-
ný þerefi olan bir aileydi. Bütün kardeþleri içinde, hususiyle ona bir
bakýþ vardý Mekke’de.

Bunlarýn soylu ailelerden süzülüp gelmesi ve Ýslâm’a en baþta
gelmeleri ve gelirken de her þeyi arkada býrakmalarý, dünya ve ma-
fiha adýna hiçbir þeye temenna durmamalarý; bunlarýn ayrý ve hususî
birer kadir ve kýymetlerinin olduðuna delalet ediyor.

Efendimiz Sallalahü aleyhi ve Sellem’in iltifatýna gelince: Efen-
dimizin min ýndi nefsi iltifatý olmaz. Muhakkak ki O, çok kadirþi-
nastý, kendisine çok eski devirden bir iyilik yapan insanýn iyiliðini
hayatýnýn sonuna kadar hiç unutmamýþtý. Bu kadar vefalýydý Efen-
dimiz. Zevcelerine de o kadar baðlýydý. Aiþe Validemiz, gayretlerin-
den birisini anlatýrken der ki; evde bir þey olunca, “Þunu Hatice’nin
þu akrabasýna, þunu Hatice’nin þu akrabasýna gönder!” demek sure-
tiyle, kadirþinaslýk izhar ederlerdi.

Efendimizin, bu on zatýn, çok kritik bir dönemde, kendisine yar-
dým eli uzatmalarýný unutmasý mümkün deðil. Mesela, ‘Bana üm-
met olacak biri yok mu!’ sözü karþýsýnda, Hz. Ebu Bekir’in, elini
göðsüne vurmasýný unutamaz Efendimiz Sallallahü aleyhi ve Sellem.
Hz. Ömer’in lailahe illallah dedikten sonra, Efendimizin Ashabýný
peþine takýp, Mekke’ye gidip açýktan namaz kýlmasýný ve Sahâbe-
nin hayýrla yad edilmesine vesile olacak böyle civanmerdane bir
davranýþýný, kimse unutmadý ki Efendimiz unutsun Sallallahü aley-
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hi ve Sellem. Ömer’den Allah razý olsun der Sahabi; “Biz gizli giz-
li namaz kýlýyorduk, Ömer gelince her þey açýða çýktý.”

Resûl-i Ekrem, Mekke’nin bir sokaðýnda dolaþýrken birden bire,
kýlýcý yerde sürünen genç Zübeyr bin Avvam’ý gördü. Sordu: ‘Nere-
ye böyle ya Zübeyr?’ Cevap verdi: ‘Ýþittim ya Resûlallah! Seni ya-
kalamýþlar ve þehid etmiþler.’ ‘E ne yapacaktýn?’ diye sorunca Efen-
dimiz, Zübeyr: ‘bununla onlarý delik deþik edecektim.’ cevabýný
verdi. Efendimiz, bir çocukken böyle, can siperane mücadeleye atý-
lan bir insaný unutamaz, hayatýnýn sonuna kadar da ona havarim de-
di. Birkaç defa kendi kavim ve kabilesini toplayýp da, “Benim teb-
lið ettiðim bu dini kabul edecek yok mu?” Her deyiþine, birkaç ka-
rýþ, çiroz bacaklarýyla kýlýcýna dayanan Hz. Ali 10-12 yaþýndayken,
“Ben varým ya Resûlallah!” demesini, elbette ki Efendimiz unuta-
maz. Hendek harbi esnasýnda Amr b. Abd-i Vüdd, hendeði atlayýp
geçtiði zaman, ‘Buna karþý çýkacak kimse yok mu?’ diye Ashabýna
seslendiðinde, 22, 23 yaþýnda Hz. Ali: ‘Ben’ demiþti. Efendimiz de
“Otur!” demiþti, yine o kalkmýþtý, “Ben!” ya Resûlallah!” demiþti.
Efendimiz elbette ki bunu unutamaz.

Medine’ye hicret etmiþti Resûller Serveri. O zamanlar evin dý-
þýnda kilitli militli böyle bir kapý yoktu, bir sütre vardý sadece kapý-
sýnýn önünde ve düþmanlar evinin etrafýnda dolaþýp suikast için fýr-
sat kollayýp duruyordu. Kendisi (s.a.s.) anlatýyor: Bir gün çok sýkýl-
mýþtým, diyor, gönlümden istiyordum ki, ashabýmdan bir civanmert
olsun da bu gece beklese, az uyuyabilsem. Bir aralýk kapýnýn önün-
de bir kýlýç kabza sesi falan duydum. ‘Kim o?’ deyince Sa’d b. Ebu
Vakkas’ýn sesini iþittim. ‘Ne arýyorsun kapýnýn önünde?’ Sa’d: ‘Ev-
de yatýyordum ya Resûlallah! Sana bir zarar verirler diye, kapýnýn
önünde perdedar olayým diye geldim.’ O düþünürken, Hz. Sa’d da
düþünüyormuþ. Elbette ki Efendimiz Sallallahü aleyhi ve Sellem
bunu unutmayacaktýr. Ve bir de iþte böyle bir kadirþinaslýk, yerde
cereyan eden bu kadirþinaslýða müheymin, nigehban olan Hz. Allah
(c.c.) da bakýyordu. O’nun gönlüne o þeyleri ilham halinde saldý,
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‘Tebþir et’ dedi bunlarý, çünkü bunlarýn hepsi, tebþire layýktýr. Bir
yönü de bu, bu meselenin.

Arkadan gelenler, kendi önlerinde çýðýr açan, kendileri için bu
þehrahý hazýrlayan insanlarý daima hayýrla yadedeceklerdir ki, bu da
Kur’ân’ýn bize öðrettiði bir edeptir.

“Onlardan sonra gelenler (baþta muhacirler olarak, kýyamete kadar
gelecek mü’minler): Ey Kerim Rabbimiz, derler, bizi ve bizden önce-
ki mü’min kardeþlerimizi affeyle! Ýçimizde mü’minlere karþý hiçbir
kin býrakma! Duamýzý kabul buyur ya Rabbena, çünkü Sen, Raûfsun,
rahîmsin!” þefkat ve ihsanýn son derece fazladýr.) (59, Haþr: 10).

Evet, burada, Efendimiz’in (sallallahü aleyhi ve selem) hayatýy-
la alâkalý ve Kur’ân’ýn yardýmýyla da böyle, su yüzüne çýkarýlan,
aydýnlýða kavuþturulan bir mevzu var. Ýman ve Kur’ân’a yapýlan
her hizmette, öncüler vardýr. Bunlar, muallâ ve mukadder, takdir
edilen, mevkilerini daima zihinlerimizde ve gönüllerimizde koru-
malýdýrlar. Daha doðrusu, gönlümüzde onlar için hazýrladýðýmýz ye-
ri korumalýyýz; onlar, bizim nazarýmýzda daima muallâ olmalýdýr.
Allah onlarý unutmadýðý gibi, bizden de onlarý unutmamamýzý taleb
ediyor. Onlarý daima, kadirþinaslýk içinde yâd etmemizi istiyor. Ce-
nab-ý Hak, geçmiþlerimize maðfiret buyursun. (Amin)

**//**
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HZ. EBU BEKÝR (r.a.)
Hz. Ebu Bekir, Allah Resûlü’nün (s.a.s.) yâr-ý vefâdârý, peygam-

berlerden sonra insanlarýn en faziletlisi, dünyada iken cennetle müj-
delenenlerin ilki. Rabbi’sinin “Ben ondan razýyým, acaba o da Ben-
den razý mý?” hitabýnýn mazharý. Fedâkârlýk, feragat, dâvâ uðrunda
çile, ibadet, günahlardan uzak durma, tevazu, sabýr vs. gibi ahlâk-ý
âliyeye ait bütün vasýflarýn zirve noktasýnda temsilcisi. “Sýddýk”
unvanýnýn sahibi, insan olma yerine kuþ veya aðaç olmayý isteyecek
kadar mesûliyetini müdrik, hicrette de Efendimizin yol arkadaþý.
Ýran Sasanî devletini yerle bir edecek stratejinin sahibi. Ýslâm dev-
letini, devletler çapýnda söz sahibi edecek sistemin plânlayýcýsý.
Devrindeki iç karýþýklýklarý akýl almaz firaset ve kararlýlýðý ile çö-
zen, hazineler dolusu altýn ve gümüþün içinde yüzmesine raðmen
evlatlarýna hiçbir þey býrakmadan âhirete irtihal eden, Hz. Ömer’in
ifadesiyle “arkada kalanlara yaþanmaz bir hayat býrakan”, hâsýlý, o
gün bugün bütün mü’minlerin önder, lider ve rehberlerinden biridir.

1. Doðumu-Nesebi
Hz. Ebu Bekir, meþhur Fil Vak’asý’ndan iki sene altý ay sonra

doðmuþtur. Asýl adý Abdullah b. Osman b. Âmir b. Amr b. Ka’b b.
Sa’d b. Teym b. Mürre b. Ka’b b. Lueyy el-Kureþî et-Teymî’dir. Ca-
hiliyye döneminde adý Abdullât, Abdulka’be veya Abduluzza olan
Ebu Bekir’e, Abdullah adýný Hz. Muhammed (s.a.s.) vermiþtir. Baba-
sýnýn adý Osman olup Ebu Kuhâfe lâkabýyla meþhurdur. Annesinin
adý ise Selma binti Sahr’dýr. Annesi, Mekke’de bütün hayýrlarýn an-
nesi mânâsýna Ümmü’l-Hayr lâkabýyla tanýnmaktadýr. Hz. Ebu Be-
kir’in nesebi Mürre b. Ka’b’da Hz. Muhammed (s.a.s.) ile birleþir.
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2. Lâkabý
Hz. Ebu Bekir’in ilk lâkabý “Atîk”dir. Güzel, soylu, eski ve âzad

edilmiþ mânâlarýna gelen bu lâkabýn, ona hangi sebeple verildiði bi-
linmemektedir. Allah Resûlü’nün “Sen, Allah’ýn Cehennem’den âzad
ettiði kimsesin.” veya “Kim cehennem’den âzad olan birine bakmak
isterse, Ebu Bekir’e baksýn.” hadîslerinden hareketle bu lâkabýn ona
verilmiþ olabileceði en kuvvetli ihtimaldir. Bu arada Ýbn Hacer, ed-
Dûlabi’nin el-Kûna adlý eserinden naklen, Ebu Bekir’in annesinin
hamileliði esnasýnda, baþka çocuðu olmadýðý, doðan çocuklarýnýn ya-
þamadan vefat etmeleri sebebiyle Kâbe’ye giderek “Allah’ým! Bu se-
nin âzadlýndýr” diye dua ettiðinden dolayý ona “Atîk” lâkabýnýn veril-
miþ olabileceðini kaydeder.

Hz. Ebu Bekir’e, çok þefkatli ve merhametli olmasý nedeniyle
“Evvah”, servetinin çokluðuna raðmen, onu Allah yolunda infak
ederek, eski elbiseler giymesini tercihinden dolayý “Zü’l-hilal”, Al-
lah Resûlü’nün vefatýndan sonra hilafet makamýna geçtiði için de
“Halifetü Resûlillah” lâkaplarýnýn verildiði bilinen tarihî gerçekler-
dendir. “Bekir” adýnda çocuðu olmamasýna raðmen, ona Bekir’in
babasý mânâsýna gelen “Ebu Bekir” lâkabýnýn verilmesinin sebebi
ise bilinmemektedir. Bu konuda yorum yapanlarýn bazýlarý, yüzü-
nün güzelliðinden dolayý bu lakabý Allah Resûlü’nün verdiðini, ba-
zýlarý da Allah’ýn gökten inzal ettiðini söylerler.

Onun en meþhur lâkabý ise hemen herkesin bildiði gibi “Sýddîk”tir.
Mirâc hâdisesi sonrasýnda müþriklerin Efendimizin (s.a.s.) bir gece-
de Beytü’l-Makdis’e gitmesini yalanlamalarýna mukabil, o “Þayet
bunu O söylüyorsa doðrudur.” diye tasdik etmesi sonucu Hz. Pey-
gamber (s.a.s.) ona “sýddîk” lâkabýný vermiþtir.

3. Þemaili
Hz. Ebu Bekir; beyaz tenli, zayýf bedenli, arýk yüzlü, seyrek ve

az sakallý, çukur gözlü ve çýkýk alýnlý idi. Ýbn Hacer ise, Ýbn Sa’d’ýn
Vâkidî’den Hz. Âiþe tarikiyle, Ýbn Ebi’d-Dünya da Zührî’den “Hz.
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Ebu Bekir beyaz tenli, lâtif, kývýrcýk saçlý biriydi.” dediklerini nak-
leder.

4. Ailesi
Hz. Ebu Bekir, birkaç hanýmla evlenmiþtir. Ýlk evliliðini cahiliye

döneminde Kuteyle bint Abdulluzza isimli birisi ile yapmýþ ve ondan
Abdullah ile Esmâ adýnda bir oðlu ve bir kýzý dünyaya gelmiþtir. Üm-
mü Rûman isimli hanýmýndan Hz. Âiþe ve Abdurrahman, Medine’ye
hicretten sonra evlendiði Hârice b. Zeyd’in kýzý Habîbe’den Ümmü
Gülsüm; Esmâ isimli hanýmýndan ise Muhammed adlarýnda çocukla-
rý dünyaya gelmiþtir.

5. Müslüman Oluþu
Hz. Ebu Bekir, cahiliye döneminde Kureyþ’in liderleri arasýnda yer

alan, olabildiðine kültürlü, herkesin hürmet gösterdiði birisi idi. Kan
dâvalarý, diyet problemleri, alacak-borç meseleleri kendisine götürü-
lürdü. Güzel ahlâklý, dürüst, alýþ veriþlerde hile yapmayan, sözünde
duran, yoksullara yardým eden, misafir aðýrlamayý seven bir insandý.
Suriye ve Yemen’e yapýlan ticaret seyahatlerinin hemen hepsine katýl-
dýðý, Hz. Peygamber’in gittiði bütün ticarî seyahatlerde Hz. Ebu Be-
kir’in de olduðu kaynaklarda zikredilir. Küçük yaþlarda babasýnýn onu
Kâbe’ye götürdüðü ve putlarý göstererek “Senin ilâhýn bunlardýr.” di-
yerek putlarla baþ baþa býraktýðý, bunun üzerine Hz. Ebu Bekir’in put-
lardan, karnýný doyurmalarýný ve kendisine elbise vermelerini istediði,
bu istek yerine getirilmeyince de eline aldýðý küçük taþlarla putlarý ký-
rarak, onlara secde etmediði rivayet olunur. Yine onun cahiliye döne-
mi muvahhidlerinden Kuss b. Sâide’nin Ukaz Çarþýsýnda verdiði hut-
belerden çok etkilendiði, Allah Resûlü’nün, Rahip Bahîra ile görüþtü-
ðü Þam seferinde cereyan eden olaya onun da þâhit olduðu, yine bir
Yemen seferinde Nastura adýndaki bir rahibin, yakýnda bir peygambe-
rin zuhur edeceðine dair sözleri, gördüðü rüyalar ve hepsinden öte
Efendimiz (s.a.s.) ile olan yakýn arkadaþlýðý, onun Ýslâm’ý hemen kabul
etmesini saðlayan faktörler arasýnda sayýlabilir.
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Allah Resûlü’ne peygamberlik vazifesinin verildiði dönemlerde
kendisi, ticaret amacýyla gittiði Yemen’de bulunmaktadýr. Dönü-
þünde geliþen hâdiseleri duyar ve haberi tahkik için Hz. Peygam-
ber’in o anda bulunduðu mekâna gider. O’ndan Kureyþ’in söyledik-
lerinin doðru olup olmadýðýný sorar. Allah Resûlü (s.a.s.): “Ey Ebu
Bekir! Þüphesiz ki ben Allah’ýn elçisi ve peygamberiyim. Risaleti-
ni teblið etmek üzere beni gönderdi. Seni Allah’a davet ediyorum.
Allah’a yemin ederim ki, peygamber olarak gönderiliþim doðrudur.
Ey Ebu Bekir! Seni tek, ortaksýz ve kendisinden baþkasýna ibadet
edilmeyen Allah’a çaðýrýyorum. O itaat edilmeye lâyýktýr, O’na ita-
at etmeye devam etmeni istiyorum.” der ve yeni nâzil olan âyetleri
okur. Bunun üzerine o, hiç tereddüt etmeden hemen Müslüman
olur. Onun için Nebiler Serveri, Hz. Ebu Bekir hakkýnda “Kimi
Ýslâm’a çaðýrdýmsa, muhakkak onda bir duraklama, bir tereddüt ol-
muþtu. Ama Ebu Bekir, Ýslâm’ý teklif ettiðimde, ne duraksadý, ne de
tereddüt gösterdi.” buyurur.

Böylece ilk Müslüman olan erkek þerefini kazanan Hz. Ebu Be-
kir, daha sonralarý inandýðý dâvâ uðrunda hizmet etmeye baþlar. He-
men ifade edelim ki, onun imaný sýradan, tekdüze bir imana sahip
olanlarýn imaný gibi deðildi. O ve onun safýnda yer alan sahâbe-i ki-
ramýn hemen hepsi iman ettikten sonra, cahiliye günlerine dönmeyi
küfür veya döneklik kabul eden bir zihniyete sahiplerdi. Bu tesbiti
isbat adýna, Hz. Ebu Bekir’in yeni nâzil olan bir âyet karþýsýnda ta-
kýndýðý tavra bakalým. Kendisi anlatýyor: “Hz. Peygamber’in yanýn-
da bulunduðum bir sýrada ‘Kim kötü iþ yaparsa onun cezasýný bulur
ve Allah’tan baþka, kendisini o azaptan kurtaracak ne bir hâmi, ne de
bir yardýmcý bulamaz.” (4. Nisâ:123) âyet-i kerimesi nazil oldu. Vahiy
sona erdiðinde Hz. Peygamber “Ey Ebu Bekir! Þu anda nâzil olan
bir âyeti sana okuyayým mý?” buyurdular. “Evet Ey Allah’ýn Resûlü,
okuyun” dedim. Hz. Peygamber yukarýdaki âyeti okuduklarýnda be-
limin kýrýldýðýný zannettim. Ve kendimden geçer gibi oldum. Bu du-
rumu fark eden Hz. Peygamber “Ey Ebu Bekir! Ne oluyor?” diye
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sordular. “Ey Allah’ýn Resûlü! Hangimiz kötülük iþlemedik ki? Þim-
di biz bütün bu yaptýklarýmýzdan dolayý cezaya mý çarptýrýlacaðýz?”
dediðimde de þöyle buyurdular: “Ey Ebu Bekir! Mü’minler iþlemiþ
olduklarý kötülüklerin karþýlýðýný bu dünyada çekecekler. Böylece
kýyamet gününde Allah’ýn huzuruna günahsýz olarak çýkacaklardýr.
Diðerlerine gelince, Allah kýyamet gününde cezalandýrýlmak üzere
onlarýn günahlarýný biriktirecektir.” buyurdular.

Burada, yine onun salabet-i imanýný gösteren ve yukarýda ona
Sýddîk lâkabýnýn veriliþi ile ilgili kýsaca temas ettiðimiz hâdiseyi,
teferruatýyla aktarmanýn faydalý olacaðýna inanýyoruz.

Hz. Âiþe Validemiz anlatýyor: “Hz. Peygamber, Mescid-i Ak-
sa’ya doðru gece yolculuðuna çýktýðý Mirâc gecesinin sabahýnda,
bu hâdiseyi halka anlattý. Daha önceden iman etmiþ olan bazý kim-
seler bu hâdise üzerine dinden döndüler. Bu kiþiler Ebu Bekir
Sýddîk’a koþarak “Arkadaþýnýn ne dediðini duydun mu? O, bu gece
Beytü’l-Makdis’e gidip geldiðini söylüyor” dediler. Bunun üzerine
Hz. Ebu Bekir “Bunu Hz. Peygamber mi söylüyor?” diye sordu.
Onlarýn “Evet, O söylüyor” demeleri üzerine de “Eðer O söyle-
miþse kesinlikle doðrudur.” cevabýný verdi. Þaþýran müþrikler “Ne
yani, þimdi sen Muhammed’in bu gece Beytü’l-Makdis’e gidip de
sabahleyin tekrar Mekke’ye döndüðünü tasdik mi ediyorsun?” de-
diler. Ebu Bekir “Evet. Hatta ben O’nun sabah akþam gökten haber
aldýðýna inanmaktayým.” dedi. Bu sözünden ötürü Hz. Ebu Bekir’e
“Sýddîk” unvaný verildi.” Ýþte Bediüzzaman Hazretlerinin ifadele-
riyle “Ýman hem nurdur, hem kuvvettir. Hakiki imaný elde eden
adam kâinata meydan okuyabilir.” diyerek tavsif ettiði imanýn sahi-
bi Hz. Ebu Bekir, ölüm baþta olmak üzere her türlü tehlikeyi göze
alarak, inandýðý dâvâyý baþkalarýna anlatmaya baþladý.

Kureyþ içindeki içtimaî konumu münasebetiyle, toplumun elit
tabakasýný teþkil eden fertlere rahatlýkla ulaþan Hz. Ebu Bekir’in et-
kili gayretleri sonucu ilk etapta Müslüman olanlar þunlardýr: Osman
b. Affan, Talha b. Ubeydullah, Sa’d b. Ebi Vakkas, Abdurrahman b.
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Avf, Ebu Ubeyde b. Cerrah, Osman b. Maz’un, Abdullah b. Mes’ûd,
Ebu Seleme el-Mahzumî, Halid b. Said b. As, Ubeyde b. Haris,
Habbab b. Eret, Erkam b. Ebi’l-Erkam, Saîd b. Zeyd, Umeyr b. Ebi
Vakkas, Mes’ûd b. Sebia, Selit b. Amr, Ammar b. Yasir, Suheyb b.
Sinan.

6. Çeþitli Yönleriyle Hz. Ebu Bekir

a. Çilesi

Çile, ihtiva ettiði mânâlar itibariyle çok geniþ bir kavramdýr. Bu
mânâlarýn bütününü nazara aldýðýmýzda hayatýnda çile çekmeyen
insan yoktur. Fakat bizim burada kasdettiðimiz, ilk dönem Müslü-
manlarýnýn Mekkeli müþriklerden görmüþ olduklarý eziyet ve iþken-
celerdir. Ýþte dâsitânî hüviyetiyle 14 asýrdan bu yana hemen hemen
bütün mü’minlerin bildikleri, o ilklerin çektiði çilelerden Hz. Ebu
Bekir de nasibini almýþtýr. Bize bakan yönüyle bu, ne kadar acý da
olsa, Hz. Ebu Bekir açýsýndan elemi lezzete ve mükafata dönen
ameller cümlesindendir.

Hz. Ebu Bekir, Kureyþ’in hürmet gösterdiði, sevip-saydýðý bir in-
san olmasýna raðmen, Hz. Muhammed’e (s.a.s.) iman etmesiyle,
müþriklerin düþman diye nitelendirdiði saflar arasýna iltihak etmiþ
oluyordu. Onlarýn hiçbir sýnýr tanýmayan öfke, kin ve nefretleri ma-
alesef Hz. Ebu Bekir’e de isabet ediyordu. Aslýnda müþriklerin onun
þahsýna da ayrý kýzgýnlýklarý vardý. Zira Mekke’nin eþref tabakasýna
hep o nüfuz etmiþ ve yukarýda isimlerini verdiðimiz þahýslarýn Müs-
lüman olmalarýna vesile olmuþtu. Ayrýca Hz. Ebu Bekir, Mekkeli
iman düþmaný insanlarýn eziyet ettiði, iþkenceye tâbi tuttuðu kölele-
ri sahiplerinden satýn alýyor ve hürriyetlerine kavuþturuyordu. Hatta
babasý Ebu Kuhâfe bir gün oðluna “Yavrucuðum! Bakýyorum hep
zayýf köleleri satýn alýp âzad ediyorsun. Þayet bunlarýn yerine güçlü
kiþileri satýn alýp âzad edersen, seni korur ve desteklerler.” demiþ,
Hz. Ebu Bekir de onlarý Allah’ýn rýzasýna kavuþmak için âzad ettiði-
ni söylemiþti. Bunun üzerine “Kim (fakirlere) verir, (günahlardan)
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korunursa ve en güzel sözü doðrularsa, ona kolaylaþtýrýrýz.” (Leyl,

92/5-7) âyetlerinin nâzil olduðu söylenir. Hasýlý, Hz. Ebu Bekir’deki
bu özellikler müþriklerin kin ve nefretini artýran faktörlerdi.

Hz. Ebu Bekir’in maruz kaldýðý eziyetler þöyle. Kureyþ’in ileri
gelenleri bir gün Hacerü’l-Esved’in yanýnda oturup Hz. Peygam-
ber’in aleyhinde konuþurken, Allah Resûlü oraya gelir. Onlar Efen-
dimizi (s.a.s.) aralarýna alýp, yakasýndan çekerek sataþýrlar. Biri bu
hâdiseyi hemen Hz. Ebu Bekir’e haber verir. O koþa koþa Harem’e
gelerek “Yazýklar olsun size! Siz Rabbim Allah’týr diyen birisini öl-
dürmek mi istiyorsunuz. Halbuki O, size apaçýk delillerle Rabbin-
den gelmiþtir!” der. Müþrikler Hz. Ebu Bekir’in bu çýkýþý üzerine
Hz. Peygamber’i býrakýp ona yönelir ve döverler.

Utbe b. Rabia, Allah Resûlü’nün de bulunduðu Harem’de O’nun
isteðiyle konuþma yapan, Hz. Ebu Bekir’i öldüresiye döver. Öyle ki
Hz. Ebu Bekir, tanýnmaz hale gelir. Teym kabilesinden bazýlarý ge-
lip onu kurtarýr ve evine götürürler. Hayatýndan ümidi kesen Teym-
liler, eðer Ebu Bekir ölürse Utbe de ölür diye baðýrmaya baþlarlar.
Bir süre sonra Hz. Ebu Bekir kendine gelir. Kendine gelir gelmez
onun ilk sorduðu þey “Resûlullah ne oldu?” olur. Allah Resûlü’nün
saðlýk ve sýhhat içinde olduðu cevabý onu tatmin etmez. Annesi Üm-
mü’l-Hayr’ýn yardýmý ile Efendimizin bulunduðu Erkam b. Ebi’l-
Erkam’in evine gider. Ýki dost birbirini saðsalim görünce doyasýya
sarýlýr ve aðlarlar. Bu arada Hz. Ebu Bekir, Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablo-
su’ndan annesinin Müslüman olmasý için dua talebinde bulunur. Bu
duanýn akabinde annesi Ümmü’l-Hayr Müslüman olur.

Müþriklerin eziyet ve iþkencelerinin dur-durak bilmemesi sonu-
cu Hz. Ebu Bekir, Habeþistan’a hicret etmek için Nebiler Sultanýn-
dan izin alýr. Amacý Mekke’den ayrýlýp Kýzýldeniz yoluyla Habeþis-
tan’a ulaþmaktýr. Yola çýkar. Kýzýldeniz yakýnlarýnda Ýbn Dügunne
ile karþýlaþýr. Ona “Halkým beni rahatsýz etti ve beni dýþarýya sürdü.
Onlarýn kötülüklerinden korunmak için rahat edebileceðim bir yere
gitmek istiyorum.” der. Ýbn Dügunne “Sen kabilenin ileri gelen tüc-
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carlarýndan birisisin, herkese yardým eder, hakký korur doðruluktan
ayrýlmazsýn. Geri dön, çünkü sen benim korumam altýndasýn.” Ve
Hz. Ebu Bekir Ýbn Dügunne’nin himayesinde geriye dönerek Mek-
ke’ye tekrar yerleþir. Yalnýz o evinin avlusunda Kur’ân okumaya,
namaz kýlmaya devam eder. Kadýnlar, erkekler, çocuklar Hz. Ebu
Bekir’in Kur’ân okuduðu zamanlarý kollar ve onu dinlemeye gelir-
ler. Bu ise müþrikleri oldukça rahatsýz eder. Ýbn Dügunne’ye giderek
“Senin himayene aldýðýn kiþi, Muhammed’in getirdiðini okuyup hiç
kimsenin aðlayamayacaðý bir þekilde aðlýyor. Bundan da güçsüzleri-
miz, kadýnlarýmýz ve hizmetçilerimiz etkileniyorlar. Bu davranýþýn-
dan vazgeçmesini, evinin baþka bir yerini namazgâh yapmasýný ona
emret” derler. Hz. Ebu Bekir bu teklifi kabul etmeyince Ýbn Dügun-
ne himayesini geri alýr. O zaman “Ben senin himayeni reddedip, Al-
lah’ýn himayesine razý oluyorum.” der. Bu hâdiseden sonra müþrik-
ler Hz. Ebu Bekir’e iþkence yapmaya tekrar baþlar.

Fakat bütün bu olaylar sair Müslümanlarda olduðu gibi, onun da
imanýný artýrmýþ, Allah Resûlü’ne baðlýlýðýný ziyadeleþtirmiþtir. Zi-
ra onlar ýsmarlama Nebinin, ýsmarlama arkadaþlarý olarak hak ile
bâtýlý, doðru ile yanlýþý çok erken dönemlerde tefrik etmiþ ve doðru
bildikleri o yoldan dönmeyi hatýrlarýndan bile geçirmemiþtir.

b. Cömertliði

Hz. Ebu Bekir, Mekke’nin en zengin insanlarýndan biriydi. Müs-
lüman olduðu dönemde 40.000 dirhemlik bir servete sahip olduðu,
hicrete kadar bu servetin 35.000 dirhemini harcadýðý tarih kitaplarýn-
da kayýtlýdýr. Ýhtimal bu servetin büyük bir kýsmý Müslüman kölele-
rin satýn alýnmasýnda harcanmýþtý. Onun satýn alýp hürriyete kavuþ-
turduðu kölelerden bazýlarýnýn isimleri þunlardýr: Hz. Bilâl, Âmir b.
Füheyre, Züneyre (Zenîre), Nehdiyye, Ýbn-i Âmir b. Müemmel’in
cariyesi ve Ümmü Ubeys.

Hz. Ebu Bekir hicret sonrasý Medine’de 5000 dirhemlik bir ser-
maye ile ticarete baþlamýþtýr. Ancak o bu yolla sahip olduðu serve-
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ti, Mekke döneminde olduðu gibi yine Allah yolunda infak etmiþti.
Tebük Savaþý öncesinde Nebiler Sultaný Bizans’a karþý savaþacak
ordunun teçhizatý için halktan yardým talep ettiðinde, Hz. Ebu Be-
kir, sahip olduðu bütün mal varlýðýný getirip teslim etmiþti. Bunun-
la ilgili olarak Hz. Ömer þunlarý anlatýr: “Bir gün Hz. Peygamber
sadaka vermemizi emir buyurdu. O sýrada benim malým çoktu. Kal-
bimden “Eðer Ebu Bekir’i geçeceðim bir gün varsa o, bu gündür.”
dedim ve malýmýn hepsini hesaplayarak, yarýsýný getirdim. Peygam-
ber Efendimiz bana:

- Sen çocuklarýna ne býraktýn, diye sordu.

- Getirdiðim kadar da onlara býraktým, dedim. Sonra Ebu Bekir
geldi. Meðer o nesi varsa hepsini getirmiþ. Peygamber Efendimiz
ona da:

- Sen çocuklarýna ne býraktýn, diye sordu. Ebu Bekir:

- Ben onlara Allah ile Peygamberini býraktým, dedi. O zaman
kalbimden “Ýmkâný yok, ben Ebu Bekir’i hiçbir zaman geçemem
dedim.”35

Evet, sadece bir devri deðil, kýyamete kadar gelecek bütün asýrla-
rý aydýnlatan, güneþin önüne çekilmiþ nikabý kaldýran, insanlýða yol
gösteren o yüce kâmetlerin gösterdiði fedakârlýklarýn en baþýnda, bi-
zim deyimimizle yârdan, anadan, serden vazgeçmek olduðu gibi,
maldan da vazgeçmek vardýr. Ýþte Hz. Ebu Bekir, hayatý boyunca bu-
nu gerçekleþtirmiþ elindeki bütün mal varlýðýný Ýslâm’ýn yücelmesi ve
yükselmesi uðrunda sarf etmiþtir. Mekke’nin zenginlerinden olan bu
zat, vefat ederken Ýslâm devletine halifelik yapmýþ olmasýna raðmen
evlad ü ýyaline hiçbir þey; ama, hiçbir þey býrakmadan rahmeti Rah-
man’a yürümüþtür.

Ýsterseniz böylesi cömertliðin Hz. Ebu Bekir’e ne kazandýrdýðýna
bir göz atalým. Ýbn Ömer anlatýyor: “Bir gün Resûlullah (s.a.s.) otur-
muþ, arkadaþlarýyla konuþuyordu. Ebu Bekir’in üzerinde yalnýz bir
abâ vardý. Abânýn iki yakasýný dikenle birbirine baðlamýþtý. Derken
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Cibril (a.s.) indi ve Peygamberimize Allah’ýn selâmýný ilettikten son-
ra: ‘Ya Resûlallah, Ebu Bekir’in üstündeki, yakalarý dikenle birbiri-
ne baðlý olan bu abâ nedir?’ dedi. Peygamber Efendimiz: ‘Ya Cibril,
bu adam Mekke’nin fethinden önce bütün malýný benim yolumda
harcadý.’ dedi. Cibril: ‘Cenâb-ý Hakk tarafýndan kendisine selâm söy-
le ve de ki: ‘Cenâb-ý Hakk: ‘Ebu Bekir bu fakir hali ile Benden mem-
nun mudur, yoksa deðil midir?’ diye soruyor.’ dedi.

Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s.) Ebu Bekir’e dönüp: ‘Ya Ebâ
Bekir, Cibril (a.s.), sana Allah’ýn selâmýný iletir ve Cenâb-ý Hakk:
‘Ebu Bekir, bu fakir hali ile Benden hoþnut mudur, yoksa deðil mi-
dir? diye soruyor.’ diyor, dedi. Hz. Ebu Bekir ise aðlayarak: ‘Ben
Rabbime nasýl darýlýrým? Ben Rabbimden hoþnutum, ben Rabbim-
den hoþnutum.” diyerek karþýlýk verdi.

c. Tevazuu 

Tevazu, mahviyet, alçak gönüllülük mü’min sýfatýdýr. Hz. Ebu
Bekir gibi Ýslâm dairesi içinde en mümtaz yere sahip olan bir kiþi-
nin, baþkalarýný fahra, gurura, kibre sevk edebilecek vasýflara sahip
olmasýna raðmen, olabildiðine mütevazý olmasý onun en belirgin
özellikleri arasýndadýr. O bu özelliðini hayatýnýn bütününde muhafa-
za etmesini bilmiþtir. Öyle ki, Mekke’den hicret etmek zorunda kal-
dýðýnda da, Medine’de Allah Resûlü’nün yanýndaki mümtaz yerini
aldýðýnda da, hilafeti döneminde de Hz. Ebu Bekir mütevazý özelli-
ðine ters hiçbir davranýþta bulunmamýþtýr. Bu hususu bir-iki müþah-
has örnekle biraz açalým.

Hz. Âiþe ve Ýbn Ömer anlatýyorlar: “Hz. Ebu Bekir ticaretle uð-
raþan bir zattý. Her gün pazara gider, alýþ veriþ yapardý. Kendisinin
bir sürü koyunu vardý. Bu koyunlar akþam ona getirilirdi. Bazen
kendisi çýkarak koyunlarý güder, bazen de bu iþi baþkasý yapardý.
Halife olduðu zaman o mahalleden bir genç ‘Artýk bizim koyunla-
rýmýzý saðmazsýn.” dedi. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir: “Hayýr, ha-
yatýma yemin ederim ki, onlarý sizin için saðacaðým. Umarým ki
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yüklenmiþ olduðum vazife daha önceki iyi ahlâklarýmý deðiþtirme-
yecektir.’ dedi ve eskisi gibi bir müddet daha mahallenin koyunla-
rýný saðmaya devam etti.”

Ata b. Sâib’in anlattýðýna göre, o halife olmasýna raðmen pazara
gitmeye ailesinin rýzkýný temin için týpký eskisi gibi çalýþmaya de-
vam etmek istiyordu. Ama onca devlet iþinin altýnda buna vakit
ayýrmak hakikaten zor bir iþti. Ýþte bu gerçeði gören Hz. Ömer, yi-
ne bir gün Ebu Bekir pazara giderken sordu:

- Nereye gidiyorsun?

- Pazara!

- Müslümanlarýn idaresini üstlendin. Pazarda ne iþin var?

- Pazara gitmezsem çoluk çocuðumun yiyeceðini nasýl saðlaya-
caðým?

- Buyur, Ebu Ubeyde’ye gidelim, o sana maaþ baðlasýn.

Birlikte Ebu Ubeyde’nin yanýna geldiler. Ömer durumu izah edin-
ce Ebu Ubeyde (r.a.):

- Sana, muhacirlerden orta halli birinin masrafý kadar yiyecek,
nafaka, ayrýca kýþlýk ve yazlýk elbiseler takdir ediyorum. Eskittiði-
ni getirir, yenisini alýrsýn, dedi.

Böylece Hz. Ömer ile Ebu Ubeyde b. Cerrah, Hz. Ebu Bekir’e
nafaka olarak her gün için -kelle ve sakatâtý hariç- yarým koyun
gövdesi verilmesini kararlaþtýrdýlar.

Günümüz ölçüleri içinde bunlarý anlamak, kavramak ve inan-
mak gerçekten zor olabilir. Yani koskoca Ýslâm devletinin halifesi-
nin yaþamýþ olduðu böylesi bir hayatý ve o hayatýn altýnda yatan te-
mel zihniyeti, günümüze yansýtmak imkânsýz. Böyle bir hayat tar-
zýný insanlarýn kabul etmesi bir yana, bunu teklif dahi çok ciddî cü-
retkârlýk sayýlýr. Deðiþen toplumsal þartlar itibariyle bunlarýn tekrar
yaþanma ihtimali var mýdýr diyerek, bu düþünceye itiraz da edilebi-
lir. Burada bizim dikkat çekmek istediðimiz husus zihniyettir, dün-
ya görüþüdür. Bu zihniyet kabullenildikten sonra, bahsi edilen top-
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lumsal þartlar, liderin konumu vb. özellikler nazara alýnarak elbette
yeni düzenlemelere gidilebilir. Fakat þu bir gerçek ki, gerçek Ýslâmî
inanýþ, halife de olsa -yukarýda örneði görüldüðü gibi -inanan in-
sanlarý herkesin imreneceði bir fazilet âbidesi haline getirebiliyor.
Ýþte Hz. Ebu Bekir bu fazilet halkasýnýn sertâcýdýr.

d. Sabrý

Sabýr denince, meselenin çok geniþ bir çerçevede ele alýnýp, de-
ðerlendirilmesi gerektiði kanaatindeyiz. Dolayýsýyla bazýlarýnýn an-
ladýðý gibi, inancý uðrunda yapýlan bazý maddî iþkencelere katlanma
mânâsýnda bir sabýr anlayýþýnýn, sabrýn çerçevesini daraltma olduðu-
nu zannediyoruz. Bu çizgide Bediüzzaman Hazretlerinin “ibadetle-
re, masiyetlere ve musibetlere karþý sabýr” diyerek yaptýðý tasnif öl-
çü olabilir. Ýsterseniz Hz. Ebu Bekir’in sabrýný bu tasniften hareket-
le izaha çalýþalým.

Ýbadet, insanýn gaye-i hilkati, ayný zamanda fýtratýnýn neticesidir.
Bu dersi, hem hâlen, hem de sözlü olarak Allah Resûlü’nden alan,
Hz. Muhammed mektebinin þerefli, soylu, ilk ve en mümtaz talebe-
si Hz. Ebu Bekir’in bundan bîgane kalmasý elbette düþünülemez...
Evet o, kul olmanýn aðýrlýðýný hayatýnýn sonuna kadar vicdanýnda
duymuþ, duydukça inlemiþ, gerek sabahlara kadar namaz kýlarak,
gerek günlerce oruç tutarak, gerekse hasta ziyaret ederek hep o ku-
þakta yaþamýþ bir insandýr. Dolayýsýyla o, ibadet, ubûdiyet ve
ubûdeti bünyesinde cem etmiþ nâdide bir fýtrattýr.

Ebu Hureyre (r.a.) anlatýyor: “Bir defasýnda Allah Resûlü (s.a.s.):

“Bugün içinizden kim oruç tuttu?” diye sordu.

Ebu Bekir (r.a.) “Ben” dedi. Resûlullah (s.a.s.):

“Hasta ziyaretine gideniniz var mý?”

Yine Ebu Bekir (r.a.): “Ben” dedi. Efendimiz (s.a.s.):

“Hanginiz bir cenazenin teþyiinde bulundu?”

Yine Ebu Bekir (r.a.): “Ben” dedi.
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“Bugün kim bir yoksulun karnýný doyurdu?”

Ebu Bekir (r.a.): “Ben” deyince Peygamber Efendimiz (s.a.s.):

“Bu hasletleri bir günde kendisinde toplayan adam muhakkak
cennete girer.” buyurdu.

Evet, þimdi de hayatýný, inancýnýn gereðini yerine getirme diye-
bileceðimiz böylesi amellerle örgüleyen bir insanýn aðaç dalýna ko-
nan kuþ karþýsýnda söylediði þu sözlere kulak verelim: “Ne mutlu
sana! Vallahi isterdim ki, ben de senin gibi aðaç dallarýna konan,
hiçbir hesabý ve azabý olmayan, aðaç meyvelerini yiyen ve uçup gi-
den bir kuþ olaydým. Vallahi isterdim ki, herhangi bir yolun kena-
rýnda bir aðaç olaydým da, yanýmdan geçen develer beni aðýzlarýna
alýp, çiðneyip yutaydýlar, sonra pislik olarak çýkarýp ataydýlar. Yeter
ki beþer olmayaydým.”

Musibetlere karþý sabrýna gelince, varýný-yoðunu Ýslâm’a feda et-
mesi sebebiyle, Hz. Ebu Bekir açlýk içinde kývrým kývrým kývranýyor.
Sadece o mu? Hayýr! Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu Hz. Muhammed
(s.a.s.) ve Hz. Ömer (r.a.) dâhil daha niceleri ayný musibete giriftar.
Ýþte yine böyle bir gün, sýcaðýn en þiddetli bir zamanýnda Hz. Ebu
Bekir evinden çýkýp mescide geliyor. Hz. Ömer soruyor: “Niçin bu
vakitte evinden çýktýn?” Hz. Ebu Bekir cevaben: “Açlýðýmdan dola-
yý.” diyor. Bu iki dost, bu çerçevede muhavere ededursunlar, biraz
sonra oraya Allah Resûlü (s.a.s.) de çýkagelir. Sorar: “Bu vakitte iþi-
niz ne?” “Açlýk” cevabýný alýnca Efendimiz (s.a.s.) “Kalkýn, þu Ebu
Eyyub’e gidelim.” Evet, atf-ý cürümlerin baþlayabileceði, Efendimi-
ze “Bunlarý bizim baþýmýza Sen getirdin.” denilebileceði bir ortam-
da sabýr gösterme, Ufuk Ýnsana izhar-ý sadakatte bulunma, buluna-
bilme her hâlde her babayiðidin yapabileceði iþ olmasa gerektir.

Þimdi aktaracaðýmýz vak’a ise onun dâsitanî hüviyetine ayrý bir
derinlik kazandýrmaktadýr.

Taif günü Hz. Ebu Bekir’in oðlu Abdullah’a bir ok isabet eder
ve 40 gün sonra ok yarasýndan dolayý Abdullah vefat eder. O, oðlu-
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nun vefatýna çok üzülmesinin yanýnda, okun sahibini aramayý da ih-
mal etmez. Nihayet oðlu Abdullah’ý öldürenin Benî Aclan’dan Sa’d
b. Ubeyd olduðunu öðrenir. Zaten o da olayý ikrar ve itiraf eder. Ci-
ðerparesini kaybetmiþ o baba, vicdaný kan aðlarken oðlunun kâtili-
ne sadece þunlarý söyler. “Hamd olsun o Allah’a ki, senin elinle Ab-
dullah’a þeref ve kerem verdi. Abdullah’ýn eliyle seni cehennemlik
etmedi.”

Masiyete gelince; Efendimizin (s.a.s.) etrafýnda hâlelenen hangi
sahabiyi ele alýrsak alalým, onlarýn hepsinin deðiþik özellikleri itiba-
riyle ýsmarlama fýtrat olduðunu görürüz. “Ashabým yýldýzlar gibidir,
hangisine iktida etseniz hidayete erersiniz” sözüyle de Allah Resûlü
(s.a.s.) zaten bu hakikati dile getirmektedir. Hz. Ebu Bekir’e gelince,
O ýsmarlama Nebi’nin en yakýn arkadaþý, hicrette yâr-ý vefadârý, ve-
fatýndan sonra da halifesi olacak bu insanýn ýsmarlama olmamasý dü-
þünülemez. Ýþte bu hakikate binaen görüyoruz ki, Müslümanlýðýn-
dan sonra zaten hiç haram iþlemeyen o nâdide fýtrat, Ýslâm’a girme-
den önce de haramlarla hiç içli dýþlý olmamýþ, yüz kýzartýcý hiç ama
hiçbir fiil iþlememiþ. Zina etmemenin ayýplandýðý, fahiþelerin cadde-
de, sokakta kol gezdiði bir ortamda yetiþmesine raðmen o, hiç zina
etmemiþ, içki iíemiþ, putlara secde etmemiþ. Hasýlý o, ibadet, musi-
bet ve masiyet konularýnda sabrýn hep zirvesinde dolaþmýþ birisidir.

e. Hicreti

Hz. Ebu Bekir inanmýþ olduðu dinini tam anlamýyla yaþayabil-
mek, müþriklerin eziyet ve sýkýntýlarýndan kurtulabilmek için, sair
Müslümanlarýn yaptýðý gibi Habeþistan’a hicret etmek için yola çýk-
mýþ ve Kýzýldeniz yakýnlarýnda karþýlaþtýðý Ýbnu Dügunne’nin tekli-
fiyle geri dönmüþtü. Daha sonraki geliþmeler nedeniyle Ýbn Dügun-
ne himayesini geri almýþtý. Bu arada Medine’ye hicret izni çýkmýþ ve
hemen herkes birer-ikiþer oraya hicrete baþlamýþtý. Hz. Ebu Bekir,
Medine’ye hicret için Allah Resûlü’nden izin isteyince, Nebiler Sul-
taný “Acele etme, belki Allah sana bir arkadaþ verir.” sözleriyle,
onun izin isteðini geri çevirmiþtir. Firaseti ile meseleyi kavrayan ve
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Resûlullah ile birlikte hicret etme þerefine nail olacaðýný anlayan Hz.
Ebu Bekir iki deve satýn alarak, onlarý beslemeye baþlamýþtý. Hicret
günü gelip çattýðýnda cereyan eden olaylarý, olaylarýn görgü þahidi
olan Hz. Âiþe bize þöyle anlatýyor: “Hz. Peygamber bize ya sabah,
ya akþam gelirdi. Ancak Allah’ýn kendisine hicret için izin verdiði
gün, tam öðle saatinde geldi. O saatte hiç gelmezdi. Babam O’nu gö-
rünce “Hz. Peygamber bu saatte gelmezdi. Mutlaka önemli bir sebe-
bi vardýr.” dedi. Efendimiz, içeri girince babam oturduðu yerden kal-
kýp yerini O’na verdi. Babamýn yanýnda ben ve kýz kardeþim Esma
vardý. Allah Resûlü, babama “Onlarý dýþarý çýkar.” dedi. Babam “Ey
Allah’ýn Resûlü! Onlar benim kýzlarýmdýr. Anam babam sana feda
olsun. Acaba bu iþ nedir?” diye sordu. Hz. Peygamber: “Allah bana
Mekke’den çýkmaya ve hicrete izin verdi.” dedi. Babam “Ey Al-
lah’ýn Resûlü! Sana arkadaþ olmak istiyorum” dedi. Hz. Peygamber
de: “Ben de seni beraber götürmek için geldim.” dedi. O güne kadar
bir kimsenin sevincinden aðladýðýný görmemi´im. O gün babam se-
vincinden hüngür hüngür aðladý ve “Ey Allah’ýn Resûlü! Þu iki de-
veyi bunun için hazýrlamýþtým.” dedi. Sonra kendilerine yol göster-
mek için Abdullah b. Uraykýd’ý kiraladýlar.

Belki neticede ölümün de olabileceði böyle bir yolculuk için se-
vinçten aðlamak. Aklý-fikri maddenin dar kalýplarý içine sýkýþmýþ
insanlar için bunu anlamak ve anlatmak ne kadar da zor!

Ve nihayet yola çýkýlýr.

Hemen herkesin bildiði gibi, hicretin en heyecanlý yeri, müþrikle-
rin takibinden kaçarken Efendimiz ve Ebu Bekir’in Hira daðýndaki
Sevr Maðarasýna sýðýnmalarýdýr. Kendilerini takip eden müþrikler, ma-
ðaraya geliyorlar ve bir örümcek aðý ile karþýlaþýp geriye dönüyorlar.
O anda Hz. Ebu Bekir, Efendimiz’e “Allah’a yemin ederim ki, ken-
dim için üzülmüyorum. Fakat hoþuma gitmeyen bir þeyin sana ulaþtý-
ðýný görürsem çok üzülürüm.” der. Ýtminan ve eman Paygamberi ise
“Üçüncüleri Allah olan iki kiþi için niye bu kadar üzülüyorsun ki? Ta-
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salanma. Allah bizimle beraberdir!” buyurarak kendisi için endiþele-
nen arkadaþýný teselli eder.

Uzun, tehlikeli ve yorucu yolculuktan sonra Medine’ye varýldý-
ðýnda, Hz. Ebu Bekir Allah Resûlü (s.a.s.) tarafýndan Hârice b. Zeyd
b. Ebu Züheyr ile kardeþ kýlýnýr. Kendine gösterilen yere yerleþtik-
ten sonra, yine Abdullah b. Uraykýd aracýlýðý ile eþi Ümmü Ruman,
Esma ve Âiþe’yi, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hanýmý Sevde, kýzlarý
Fâtýma ve Ümmü Gülsüm’le birlikte Medine’ye getirtir.

f. Feraseti

Feraset, peygamber mantýðý diye tanýmladýðýmýz fetanetin ayrý
bir boyutu ve toplum içinde önemli misyon sahiplerinin vazgeçil-
mez vasfýdýr. Bunu, olaylara tekaddüm etme, meselelerin perde ar-
kasýný hemen kavrayabilme, problemler karþýsýnda çok alternatifli
çözümler üretebilme diye de tarif edebiliriz. Bu tariften hareket
edecek olursak, Hz. Ebu Bekir bu anlamdaki ferasetin kendisinde
tecessüm ettiði bir kiþidir. Onun bu özelliðine delâlet edecek birçok
hâdiseyi peþi peþine sýralamamýz mümkün. Mesela; o, Hz. Ömer gi-
bi bir dâhiyi dahi sarsýntýya sevk eden Hudeybiye Antlaþmasý’ný Al-
lah Resûlü’nün kabul etmesi karþýsýnda hiç þaþýrmamýþ, baþta Hz.
Ömer olmak üzere, kendisine gelen herkese Hz. Peygamber’in bir
bildiði olduðunu söyleyerek sabýr ve temkin tavsiye etmiþti. Þu söz-
ler Hz. Ebu Bekir’e ait: “Ýslâmiyet’te Hudeybiye fethinden daha
büyük fetih olmamýþtýr. Fakat halk o gün Muhammed’le Rabbi ara-
sýndaki sýrrý idrak edemiyor ve acele ediyorlardý.”

Onun ferasetinden ayrý bir kesiti Ebu Said el-Hudrî anlatýyor:
“Peygamber Efendimiz, vefat ettiði hastalýðýnda baþýna bir sargý
baðlayýp mescide geldi ve yavaþ yavaþ ilerleyip, minberin yanýna
vardý. Biz de O’na bakýyorduk. Nihayet minbere çýkýp oturdu ve:

- Ey nâs! Hayatým kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki,
ben þimdi Kevser Havuzu baþýndayým. Þunu bilin ki, bir kula
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Cenâb-ý Allah ‘Ýstiyorsan ben sana dünyayý ve dünyanýn bütün zevk
ve nimetlerini vereyim.’ demiþ, o ise âhireti seçmiþtir.” dedi.

Ebu Said diyor ki; hiç kimse Peygamberimizin bu sözünden bir
þey anlayamadý. Ancak Ebu Bekir, gözleri yaþararak:

‘Anam babam sana feda olsun. Babalarýmýzý, analarýmýzý, ken-
dimizi ve mallarýmýzý sana kurban ederiz!’ dedi. Zaten Peygamber
Efendimizi bir daha minberde görmek bize nasip olmadý.

Hz. Ebu Bekir’in Allah Resûlü’nün vefatý münasebetiyle cere-
yan eden olaylarda oynamýþ olduðu rol, onun ferasetinin ayrý gös-
tergesidir. Vak’anýn müþahidi Ýbn Abbas, bunlarý þu þekilde dile ge-
tiriyor:

“Peygamber Efendimizin vefatýnda Hz. Ebu Bekir Resûlullah’ýn
yanýndan çýktýðý zaman Hz. Ömer halka: “Resûlullah ölmemiþtir!”
diyordu. Ebu Bekir (r.a.):

“Ya Ömer! Otur!” dediyse de Ömer oturmamakta diretti. Ebu Be-
kir minbere çýktý. Bunun üzerine halk Ömer’i býrakýp Ebu Bekir’i din-
lemeye koyuldular. Ebu Bekir Allah’a hamd ve sena ettikten sonra
þöyle dedi:

“Sizden kim Muhammed’e ibadet ediyor idiyse, bilsin ki Mu-
hammed ölmüþtür. Ve kim Allah’a ibadet ediyor idiyse, bilsin ki Al-
lah bâkidir ve O’nun için ölüm yoktur. Cenâb-ý Hakk Kur’ân-ý Mü-
bin’de: ‘Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce nice
peygamberler gelip geçmiþtir. Demek eðer o ölür veya öldürülürse
geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah’a hiçbir surette zarar
veremez. Allah ise þükredenlere karþýlýk verecektir’ buyurmuþtur.”

Ashab o kadar büyük bir þaþkýnlýk içine girmiþlerdi ki, Hz. Ebu
Bekir okuyana kadar Allah’ýn bu âyeti indirdiðini sanki bilmiyorlar-
dý da, Ebu Bekir’den öðrenmiþlerdi. Bunlarý Hz. Ebu Bekir’den iþi-
ten her sahabi bu âyeti okumaya baþlamýþtý. Ömer (r.a.) de:

“Vallahi Ebu Bekir bu âyeti okuyuncaya kadar Peygamberin ve-
fatý hakkýnda kanaatim yoktu. Onun okuduðunu iþitince dehþet
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içinde kaldým. Ayaklarým beni tutmaz olmuþtu. Nihayet Ebu Be-
kir’den: ‘Habibim, tabi Sen de öleceksin, onlar da ölecekler’ âyeti-
ni iþitince artýk Hz. Peygamber’in vefatýna kanaat getirerek bulun-
duðum yere düþtüm.” demiþtir.

g. Savaþlardaki Konumu

Hz. Ebu Bekir, Allah Resûlü’nün katýlmýþ olduðu bütün savaþla-
ra iþtirak etmiþtir. Onun hatýralarda iz býrakan ve Bedir, Uhud, Hu-
deybiye denince akla gelen birkaç hâdisesini kýsaca aktarmada fay-
da mülâhaza ediyoruz.

Bedir, Ýslâm tarihinin dönüm noktasýnda bulunan ve tarihin þekil-
lenmesinde çok önemli yeri olan bir savaþtýr. Ashab-ý kiramýn he-
men hepsi bunun farkýnda ve þuurundadýr. Bunu cemaatine telkin
eden Nebiler Sultaný ise maddî açýdan “harb stratejisi” adýna yapýl-
masý gerekli olanlarý yaptýktan sonra kendini duaya salmýþtýr. Ken-
dini helak edecek derecede duada bulunan Allah Resûlü’nü gören
Hz. Ebu Bekir “Allah’a yemin ederim ki, Allah sana zafer nasib ede-
cek, yüzünü ak çýkartacaktýr.” diyerek, Nebiler Serveri’nin daha faz-
la üzülmesini önlemek istemiþtir. Savaþ esnasýnda o günlerde müþ-
rikler safýnda yer alan oðlu Abdurrahman “Var mý benimle savaþa-
cak?” diye Müslümanlara meydan okuduðunda, Hz. Ebu Bekir oðlu
ile savaþmak için ayaða kalkmýþ, fakat Hz. Peygamber (s.a.s.) mani
olmuþtur. Abdurrahman daha sonralarý Müslüman olmuþ ve yukarý-
daki hâdiseden bahis açarak, babasýna “Þayet Bedir’de karþýma çýk-
saydýn, vuruþmaktan vazgeçer seni öldürmezdim.” demiþ; buna kar-
þýlýk Hz. Ebu Bekir “Sen bana hücum etseydin, ben vazgeçmezdim.”
diye cevap vermiþtir.

Uhud Savaþý’nýn en tehlikeli anlarýnda dahi Hz. Ebu Bekir, Allah
Resûlü’nün yanýndan hiç ayrýlmamýþ ve O’nun muhafýzý olmuþtur.
Hatta savaþ sonunda Ebu Süfyan’ýn Efendimizi arayýp sorduðu daða
sýðýnmýþ topluluða “Muhammed (s.a.s.) aranýzda mý?” dedikten son-
ra Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’i de sormasý þâyân-ý dikkattir.
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Hz. Ebu Bekir Benî Mustalýk Savaþý’nda muhacirlerin sancaktarlý-
ðýný yapmýþ, Zatu’s-Selasil Gazvesine katýlmýþ, Hudeybiye’de herke-
sin bildiði temkini ve tevekkülü içersinde kendisine yaraþan vazifeyi
yapmýþ, Hayber Savaþý sýrasýnda cereyan eden istiþarede hurma aðaç-
larýnýn yakýlmamasý noktasýnda beyan ettiði fikir kabullenilmiþ, Hu-
neyn Savaþý’nda Ýbn Hiþam’ýn ifadesiyle, yerinden oynamayan bir ka-
ya gibi sebat etmiþtir. Yine onun ifadesiyle çeþitli seriyyelerde bulun-
muþ, hicretin 9. senesinde Allah Resûlü’nün emriyle Hac Emirliði va-
zifesini deruhde etmiþ ve Efendimizin vefatý öncesinde cemaate na-
maz kýldýrmýþtýr.

Çeþitli yönleri ile Hz. Ebu Bekir üst baþlýðý altýnda, o yüce kâme-
tin bazý özelliklerini bir-iki misal ýþýðýnda anlatmaya çalýþtýk. Bu fas-
lý Ýbn Abbas’ýn Hz. Ebu Bekir ile ilgili yaptýðý deðerlendirmesi ile
bitiriyoruz.

“Allah u Teâlâ Ebu Bekir’e rahmet etsin. Vallahi o Kur’ân okur,
taraf tutmaz, gayr-i meþru yola sapmaz, þeriatýn hoþ karþýlamadýk-
larýndan men eder, dinini bilir, Allah’tan korkar, gecelerini namaz,
gündüzlerini oruçla geçirirdi. Dünyaya bel baðlamazdý. Halk ara-
sýnda adaletle hükmetmeye son derece dikkat ederdi. Ma’rûfu em-
reder, iyiliðe koþardý. Her hâlukârda þükrederdi. Dünyaya bel bað-
lamamak ve az ile yetinmekte arkadaþlarýndan üstündü. Onu ayýp-
layana ve onda eksiklik bulana da Allah kýyamet gününe kadar
lânetçileri musallat kýlsýn.”

7. Hilafeti Zamanýndaki Olaylar

a. Halife Seçilmesi

Allah Resûlü’nün vefatýný takip eden zaman dilimi, yönetim bi-
çiminin tespit ve tayini açýsýndan Ýslâm tarihinin belki de en kritik
dönemidir. Hz. Peygamber’e (s.a.s.) arkadaþ olma þerefine nail ol-
muþ sahâbenin hemen hepsi bu durumun þuurunda ve farkýndadýrlar.
Ne var ki, Nebiler Serveri’nin, vefatýndan önce, yerine geçecek kim-
seyi tayin etmemiþ oluþu, yönetim biçimi problemini girift bir hale
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getirmiþtir. Tam bu aþamada yollarýn ayrým noktasýnda bulunan
sahâbe, farklý düþüncelerin saikiyle meþhur Sakîfetü Benî Sâide’de
toplanmýþ ve Efendimizin yerine geçecek kiþiyi tespit etmek için
müzakerelere baþlamýþlardý. Çoðunluðunu Ensar’ýn oluþturduðu bu
toplulukta genel düþünce, kendilerinden olan Sa’d b. Ubâde’nin ha-
life seçilmesi merkezindeydi. Bu konuda ileri sürülen tezler, orada-
ki cemaati ikna edecek mahiyet arz ediyordu. Yalnýz, topluluk için-
den bazýlarý bu fikre karþý çýkýnca “Ensar’dan bir emir, Muha-
cirîn’den bir emir” seçilmesinde karar kýlýndý.

Bu arada bazý kiþiler, Allah Resûlü’nün “ümmetin emini” dedi-
ði Ebu Ubeyde b. el-Cerrâh’ýn emir seçilmesini istiyordu. Teklif
kendisine ulaþtýrýldýðýnda “Sýddîk ve ikinin ikincisi aranýzda iken
nasýl bana gelirsiniz?” diyerek bu teklifi geri çevirdi. Onun “sýddîk”
ve “ikinin ikincisi” dediði kiþi Hz. Ebu Bekir’den baþkasý deðildi.

Aslýnda Efendimiz (s.a.s.) her ne kadar bir emir tavsiyesi veya ta-
yininde bulunmamýþ olsa da, hastalýðý esnasýnda Hz. Âiþe’nin vâki
bütün itirazlarýna raðmen, namazý Hz. Ebu Bekir’in kýldýrmasýný em-
retmesi; bir kadýnýn “Sizden sonra buraya geldiðimde sizi bulamaz-
sam kime gideyim?” sorusuna “Ebu Bekir’e git.” demesi, birçok sa-
habînin görüþüne göre, Hz. Ebu Bekir’in emir tayin edilmesinin gös-
tergeleri idi. Büt. bunlara ilaveten, yukarýda da geçtiði üzere, Uhud
Savaþý sonrasý daða sýðýnan Resûl-i Ekrem Efendimizin öldüðü du-
yulmuþtu. Haberin tahkiki adýna Ebu Süfyan, daðýn eteklerine kadar
gelip, Efendimiz’in sað olup olmadýðýný sorduktan sonra hemen ar-
dýndan Hz. Ebu Bekir’i sormasý, Hz. Ebu Bekir’in, Müslümanlar
içindeki konumunun dýþarýdan bile bilindiðini ifade etmesi açýsýndan
yeterli fikir vereceði kanaatindeyiz.

Nitekim Sakîfetü Benî Saide’de devam eden toplantýyý haber
alan Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir’i de yanýna alarak, oraya gider. Ensar
ve Muhacirîn’den birer emir olmasý üzerinde varýlan kararý öðrenir.
Bunun üzerine kalkýp Ensar’a hitaben bir konuþma yapmak ister.
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer’e mani olur ve kendisi þu tarihî konuþma-
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yý yapar: “Þüphesiz Allah-u Teâlâ bizim aramýzda ümmetine þahit
olmak üzere bir Resûl gönderdi. Yalnýz O’na ibadet edip birlesinler
diye... Halbuki onlar o vakit Allah’tan baþka taþtan ya da aðaçtan ya-
pýlmýþ çeþitli tanrýlara tapýnmakta idiler. Araplar atalarýnýn dinlerini
býrakmayý bir türlü hazmedemediler. Allah O’nun kavminden ilk
Muhacirleri, O’nu tasdik etmek ve O’nu teselli etmek, kavminin on-
lara çeþitli eziyetlerine ve onlarý yalanlamalarýna karþý sabýrlý olmak
konusunda özellikle seçti. Bütün insanlar onlara karþý aslanýn kükre-
mesini andýran bir þekilde muhalefet etti. Fakat onlar az olduklarý
için ve insanlar onlarýn dediklerini kabul etmiyorlar diye yalnýzlýk
duygusuna kendilerini kaptýrmadýlar. Bu bakýmdan onlar bu toprak
parçasýnda Allah’a ilk ibadet edenler, Allah’a ve Resûlüne ilk iman
eden kimseler oldular. Onlar Resûlullah’ýn dost ve aþiretinin birey-
leridirler. Bu yüzden onlar bu iþe en çok hak sahibi olanlardýr. Za-
limlerden baþka kimse onlarla çekiþmez” dedikten sonra, Ensar’ýn
hakkýný da teslim ederek onlarýn Ýslâm’a olan hizmetlerini ve Müs-
lümanlar arasýndaki konumunu þu þekilde özetledi: “Ey Ensar toplu-
luðu! Sizlerin dinde fazilet, Ýslâm’da ise öncelik sahibi olduðunuzu
kimse inkâr edemez. Allah sizlerden dininin ve Resûlü’nün yardým-
cýsý olarak razý oldu. Bu yüzden Elçisi’nin yanýnýza hicret etmesini
istedi. Ashabýnýn ve hanýmlarýnýn çoðu sizlerden oluþmaktadýr. Ýlk
hicret edenlerin dýþýnda sizin konumunuzda olan kimseyi göremiyo-
ruz. Bu yüzden: Biz emir; siz ise vezirsiniz. Siz olmadan hiçbir isti-
þare yapýlmayacaðý gibi hiçbir iþ de kesilip atýlamaz.”

Yalnýz Hz. Ebu Bekir’in bu konuþmayý yapmaktan maksadý, kendi-
sinin deðil Hz. Ömer veya Ebu Ubeyde’den birinin emir seçilmesi is-
tikametindedir. Nitekim bunu teklif de eder. Fakat onlar “Sen muhacir-
lerin en faziletlisi, Resûlüllah’ýn sýðýndýðý maðarada O’na arkadaþlýk
eden tek þahýs ve namazlarý kýldýrmakla görevlendirdiði kiþisin. Na-
maz, Ýslâm dininde en faziletli ibadettir. Bu yüzden kimse senin önüne
geçemez.” derler ve hemen Hz. Ebu Bekir’e biat ederler. Peþi sýra Be-
þir b. Sa’d ve orada bulunan kiþiler biat ederler. Ertesi gün biat merasi-
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mi mescitte tekrar edilir. Hz. Ali ve Zübeyr’in biat esnasýnda mescitte
bulunmadýðý, bunun üzerine bulunduklarý yerden çaðýrtýlarak biat ettik-
leri rivayet edilmektedir.

b. Ýlk Hutbesi

Hz. Ebu Bekir’in ilk hutbesi, günümüzde herkesin kabulüne va-
beste olan kavram ile ‘hükümet programý’ mahiyetini taþýmaktadýr.
O bu hutbesinde hilafeti boyunca takip edeceði genel siyaseti kýsa
ve öz bir þekilde ifade etmiþtir. Hutbesi þöyledir:

“Baþýnýza geçmiþ olmam, içinizde benden iyisi yoktur demek
deðildir. Fakat Kur’ân-ý Kerim nâzil olmuþ, Allah Resûlü dinin
hükümlerini açýklamýþ ve bize aklýn en üstününün takva olduðunu,
akýlsýzlýðýn en koyusunun da fýsk olduðunu bildirmiþtir. Þunu bilin
ki, en kuvvetliniz; benim yanýmda mazlûmun hakkýný kendisinden
alýncaya kadar en zayýfýnýzdýr. En zayýfýnýz da, yanýmda hakkýný
zâlimden alýncaya kadar en kuvvetlinizdir.

Ey insanlar! Ben ancak Resûlüllah’ýn yoluna tâbiyim. Ben aklýma
ve arzuma göre hareket etmeye yetkili deðilim. Þu halde ben, eðer iyi
olur, iyilik edersem bana yardým ediniz. Ve eðer doðru yoldan çýkar-
sam beni doðru yola çaðýrýnýz. Bu sözümü söyler, kendim ve sizler
için Allah’tan maðfiret dilerim.”

Fazileti dost-düþman herkes tarafýndan kabul edilen Hz. Ebu
Bekir’in aktarmaya çalýþtýðýmýz ortamda halife olmasý, muhtemel
bin bir türlü fitneyi önleyici bir unsur olmuþtur. Onun vefatýný mü-
teakip cereyan eden olaylar da bu tesbiti doðrulayan birer vâkýadýr.

c. Üsame Ordusunun Bizans’a Gönderiliþi

Allah Resûlü (s.a.s.) vefatýndan az önce Üsame b. Zeyd komuta-
sýnda bir orduyu Bizans üzerine göndermeyi hedeflemiþ ve bunun
için toplanan ordu Medine’den üç mil uzak bir yerde karargah kur-
muþtu. Fakat ordu hareket etmeden önce Efendimizin vefatý, duru-
mu deðiþtirdi. Hz. Ömer’in de içlerinde bulunduðu bir grup, ordu-
nun sefere çýkmasýna, irtidat edenlerden dolayý Medine’nin tehlike
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içinde bulunmasý ve bu orduya ihtiyaç bulunduðunu nazara alarak
karþý çýkmýþ, Hz. Ebu Bekir ise “Vallahi Resûlullah’ýn baðladýðý bir
bayraðý çözmem. Alýcý kuþlar bizi kapsa da, köpekler mü’minlerin
annelerinin çarþaflarýný çekiþtirse de Üsame ordusunu gönderece-
ðim.” diyerek kararlýlýðýný belirtmiþti. Zira Hz. Ebu Bekir, Allah
Resûlü’nün (s.a.s.) emrini verdiði bir meselenin þûrâya danýþýlacak
meselelerden olmadýðýna inanýyordu. O arada bazýlarý, âzadlý bir kö-
lenin oðlu olan Hz. Üsame b. Zeyd’in ordu komutanlýðýndan azlini
istedi. Hz. Ebu Bekir ise “Resûlullah’ýn tayin ettiði kimseyi azletme-
mi mi istiyorsunuz? diye onlara þiddetle karþý çýktý. Evet, iþte fera-
set, azim ve kararlýlýk sahibi bu zât, ordusunu Bizans önlerine yaya
olarak uðurlarken, atýnýn üzerinde giden Hz. Üsame b. Zeyd ile ara-
larýnda þöyle bir konuþma geçti:

“Ey Resûlüllah’ýn halifesi! Ben binmiþim, sen yaya yürüyorsun.
Ya sen de bineceksin veya ben de ineceðim.”

Ebu Bekir:

“Vallahi ne sen inersin, ne de ben binerim. Ben de Allah yolun-
da bir saat yürüyüp ayaklarýmý tozlandýrsam ne olur? Zira Allah yo-
lunda gazâ eden bir kimsenin attýðý her adým baþýna, Cenâb-ý Hak
yedi yüz hasene yazar, yedi yüz derece verir ve yedi yüz günahýný
siler.” dedikten sonra, ona:

“Ömer b. Hattab’ý bana yardýmcý olarak býrakmayý uygun görür-
sen memnun olurum.” dedi. Hz. Üsame de Hz. Ebu Bekir’in bu tek-
lifini kabul edip Hz. Ömer’in kalmasý için izin verdi.

Bu arada Hz. Ebu Bekir’in ordu kumandaný Hz. Üsame’ye yaptý-
ðý þu tavsiye, Ýslâm Savaþ Hukuku adýna çok önemli gerçekleri ihti-
va etmektedir. “Hiyanet etmeyin, aþýrýlýk yapmayýn, ahdinizi bozma-
yýn. Öldürülmüþ olan insanlarýn organlarýný kesmeyin. Çocuklarý,
yaþlýlarý ve kadýnlarý öldürmeyin. Hurma aðaçlarýný kesip yakmayýn.
Meyve veren hiçbir aðacý kesmeyin. Koyun, sýðýr veya develeri ye-
mek ihtiyacý dýþýnda boðazlamayýn. Yolda manastýrlara kapanmýþ ki-
þilere rastlarsanýz, onlara dokunmayýn.”
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d. Yalancý Peygamberlerle Savaþmasý

Allah Resûlü’nün hayatýnda ve vefatýný takip eden yýllarda pey-
gamberlik iddiasý ile ortaya çýkan bazý insanlar olmuþtur. Bunlardan
en meþhurlarý, Müseylimetü’l-Kezzab, Secah bint Haris, Esvedü’l-
Ansî olarak bilinen Ayhale b. Ka’b b. Avf el-Ansî ve Tuleyha b. Hu-
veylid b. Nevfel el-Esedî’dir. Bunlardan Müseylime’nin “senetü’l-
vüfûd” adý verilen, heyetlerin akýn akýn Medine’ye gelip Allah Resûlü
(s.a.s.) ile görüþtüðü sene, mensup olduðu Benî Hanife kabilesi he-
yetiyle Medine’ye geldiði rivayet edilir. O görüþmede Müseylime,
Efendimiz’e “Ölümünden sonra peygamberlik iþini bana býrakýr-
san, sana tâbi olurum.” teklifini yapmýþ, Allah Resûlü (s.a.s.) ise elin-
deki hurma dalýný ona göstererek: “Þayet benden þu kadarcýk hurma
dalý istemiþ olsaydýn onu bile asla sana vermezdim. Ben Allah’ýn,
senin hakkýndaki emrine aykýrý hareket edemem. Bana itaat etmek-
ten yüz çevirirsen Allah seni mutlaka tepeleyecektir.” cevabýný ver-
miþtir. Kaynaklarýmýz Medine dönüþü Müseylime’nin peygamber-
liðini ilan ettiðini anlatýr. Ýçki ve zinayý helal kýlan, kendine muha-
lefet edenleri öldüren, ezana “Müseylime, Allah’ýn Resûlüdür.” ilâve-
sini yapan Müseylimetü’l-Kezzab, bir defa Allah Resûlü’ne (s.a.s.)
iki elçi göndererek kendisinin de peygamber olduðunu bildirir.
Efendimiz gelen elçilere “Siz onu tasdik ediyor musunuz?” diye so-
rar. Onlar, bunu tasdik ettiklerini bildirince, Efendimiz (s.a.s.), “Þa-
yet elçilerin öldürülmesi caiz olsaydý sizi öldürürdüm!” der ve þu
mektubu yazdýrýr: “Rahman ve Rahim Allah’ýn adýyla; Allah’ýn El-
çisi Muhammed’den yalancý Müseylime’ye. Allah’ýn selâmý hida-
yete tâbi olanlarýn üzerine olsun. Allah, kullarýndan dilediðini yer-
yüzüne vâris kýlar. Âkýbet, Allah’tan korkup sakýnanlarýndýr.”

Yalancý peygamberlerin ortaya çýkýþ sebebi olarak yapýlan yo-
rumlar, özellikle Allah Resûlü’nün (s.a.s.) Medine’de site devletini
kurmasýndan sonra, liderliðin peygamberlikle baþarýya ulaþacaðý hu-
susunda bir genel kabulün olduðu, bu sebeple liderlik iddiasýnda bu-
lunan insanlarýn, bu iddialarýný halkýn anlayýþýna mümaþât ederek
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peygamberlikle birleþtirdiði merkezindedir. Nitekim gerek Müseyli-
me, gerek Esved’in bu çýkýþlarý, tarihî, siyasî ve sosyal þartlar zavi-
yesinden incelendiðinde, yukarýda yapýlan yorumun haklýlýðý ortaya
çýkmaktadýr. Bu arada cahiliye Arap anlayýþýnda var olan, kabile ta-
assubunun, böylesi hareketlerin çýkýþýnda olmasa dahi, zuhur sonra-
sý güç ve kuvvet bulmasýnda rol oynadýðý söylenebilir. Mesela þu
vak’a bu konuda baþlý baþýna bir delildir: Nemr kabilesinden Talha,
bir gün Müseylime’nin yanýna gelerek peygamberlik iddiasý hakkýn-
da bazý sorular sordu. Verilen cevaplardan sonra “Senin yalancýlýðý-
na, Muhammed’in ise doðruluðuna þehadet ederim. Ne var ki Ra-
bia’nýn yalancýsý, Mudar’ýn doðru sözlüsünden bana daha sevimli
geliyor.” dedi ve Müseylime saflarýna katýldý.

Ýþte Allah Resûlü’nün (s.a.s.) vefatý, ortaya çýkmýþ veya ortaya
çýkmak için fýrsat kollayan böylesi insanlarýn zuhuruna imkân ver-
miþ oldu. Ve bunlar teker teker ortaya çýkarak, etrafýna taraftar top-
lamaya baþladýlar. Bu, Ýslâm’ýn vahdetini zedeleyen ve mutlaka ön-
lenmesi gereken isyan hareketleri idi. Bu sebeple Hz. Ebu Bekir, Tu-
leyha b. Huveylid’in üzerine Hz. Halid’i göndermeye karar verdi.
Yalnýz önce ona tâbi olan Benî Esed, Gatafan, Tayy kabileleri ile ko-
nuþmak üzere Adiyy b. Hâtim’i gönderdi. Adiyy bu kabilelerle yap-
týðý konuþmalarda Tayy kabilesinden yaklaþýk 1000 kiþiyi inançla-
rýndan vazgeçirerek Hz. Halid’in ordusuna katmayý baþardý. Hz. Ha-
lid, savaþ öncesi Tuleyha ile son kez görüþtü ise de onlarýn fikirle-
rinden vazgeçmeyeceðini anladý. 6000 kiþilik Ýslâm ordusu, Tuleyha
ve taraftarlarýný Buzaha adý verilen bu savaþta müthiþ bir yenilgiye
uðrattý. Tuleyha yenileceðini anladýðý anda karýsý ile birlikte Þam’a
doðru kaçtý ve orada Kelb kabilesinin himayesine girdi. Daha sonra-
larý Esed ve Gatafan kabilelerinin Müslüman olduðu haberini alan
Tuleyha, tevbe ederek samimi bir Müslüman oldu. Hz. Ebu Bekir ile
yüz yüze gelmekten kaçýnan Tuleyha, Hz. Ömer’e biat etti. Onun za-
manýnda Irak ve Nihavend savaþlarýna katýldýðý rivayet edilir.
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Müseylime’ye gelince: Hz. Ebu Bekir onun üzerine peþi peþine
Ýkrime b. Ebu Cehil ve Þurahbil b. Hasene’yi gönderdi. Yalnýz Ýkri-
me, Þurahbil ordusu gelmeden Müseylime ile savaþmýþ ve yenilmiþ-
ti. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir, Halid b. Velid’i takviye kuvvet ola-
rak gönderdi. Halid’in Medine’den yola çýktýðýný haber alan Müsey-
lime, Yemame içlerine doðru çekilerek ordusunu toparladý. Nihayet
(Yemame yakýnlarýnda) “Akraba” adý verilen yerde iki ordu savaþtý.
Çok kanlý bir savaþ oldu. Savaþta 700’ü Kur’ân hafýzý olan 1200
Müslüman’ýn þehit oluþu, bu konuda bir fikir verir zannediyoruz. Al-
lah’ýn izniyle savaþ, Müslümanlarýn galibiyeti ile neticelendi. Müsey-
lime, Hz. Hamza’yý Uhud’da þehid eden Hz. Vahþî b. Harb tarafýndan
öldürüldü. Onun, Müseylime’yi öldürmesinden sonra “Ey insanlar!
Ben Cübeyr b. Mut’im’in kölesi Vahþi’yim. Kâfir iken insanlarýn en
hayýrlýsý Hamza b. Abdülmuttalib’i, Müslüman olduðumda ise insan-
larýn en kötüsü Müseylimetü’l-Kezzab’ý öldürdüm!” demesi çok
meþhurdur. Savaþ sonunda, Hz. Halid, Benî Hanife’den Müccae ile
anlaþma yaptý. Yapýlan anlaþmaya göre altýnlar, gümüþler, silahlar ve
esirlerin yarýsý Müslümanlarýn olacaktýr. Bu savaþta Hz. Ömer’in aða-
beyi Zeyd b. Hattab, Ebu Huzeyfe b. Utbe, onun kölesi Sâlim, Sâbit
b. Said el-Ensari, Abbad b. Biþr, Abdullah b. el- Âmirî, Ma’n b.
Adiyy ve Ubeyy b. Selûl’ün oðlu Abdullah gibi sahâbe-i kiramýn ile-
ri gelenleri þehit olmuþtur.

Secah binti Haris, Mezopotamya’da Benî Taðlib kabilesi arasýn-
da ikamet eden Hýristiyan bir kadýndýr. Ayný zamanda bir kâhin olan
bu kadýn, peygamberlik iddiasýnda bulunduktan sonra dinini terk
ederek Arabistan’a gelir. Orada Hz. Ebu Bekir’i kabullenmek iste-
meyen Benî Temim kabilesi ile anlaþýr. Secah önce irtidat etmeyen
ve Hz. Ebu Bekir idaresine baðlý kalan Benî Temim kabilesinin ba-
zý beyleri ile savaþýr. Sonra askerleri ile birlikte Yemame’ye Müsey-
lime üzerine gider. Kaynaklar bir taraftan Ýkrime ve Þurahbil diðer
taraftan Secah ile savaþmayý göze alamayan Müseylime’nin Secah
ile “Yeryüzünün yarýsý senin, yarýsý benim!” þartý ile anlaþma yap-
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týðýný, hatta onunla evlenerek mehir olarak Yemame mahsullerinin
yarýsýný Secah’e verdiðini kaydeder. Secah, Halid b. Velid’in Yema-
me’ye yaklaþtýðý haberini aldýðýnda mehir olarak kabul ettiði Yema-
me mahsullerinin yarýsýný alarak Mezopotamya’ya geri döner. Ka-
bilesi Benî Taðlib ile birlikte Müslüman olur. Daha sonralarý Bas-
ra’ya yerleþen Secah, Semure b. Cündüp’ün Basra valiliði yýllarýn-
da vefat eder.

Esvedü’l-Ansî ise, Hicrî 10. yýlda Yemen’de peygamberlik iddi-
asý ile ortaya çýktý. Kendisine “Rahmanü’l-Yemen” adýný veren Es-
ved, insanlarý çok etkileyen bir kiþiliðe sahipti. Allah Resûlü hayat-
ta iken peygamberliðini ilan eden Esved, etrafýna çok taraftar topla-
mýþtý. Yapýlan savaþlar sonunda Yemen’in neredeyse bütününü ele
geçirdi. Allah Resûlü (s.a.s.), Yemen Valisi Muaz b. Cebel’e Esved’in
öldürülmesi emrini verdi. Muaz bu emri alýr almaz Yemen’de kabi-
leleri teker teker dolaþarak, bir taraftan Ýslâm’ý anlattý, diðer taraftan
Esved’e karþý ordu topladý. Esved, San’a þehrini ele geçirdiðinde,
kendisine ilk karþý çýkanlardan biri olan Þehr b. Bâzân’ý öldürmüþ ve
onun karýsý Azâd ile evlenmiþti. Fakat Azâd kocasýný öldüren Es-
ved’i hiç istemiyor ve ondan nefret ediyordu. Hz. Peygamber’den
(s.a.s.) Esved’in öldürülme emri gelince, Firuz ed-Deylemî, amcasý-
nýn kýzý olan Azâd’a bunu söyledi ve kendisine yardýmcý olmasýný is-
tedi. Azâd onlara yardýmcý oldu. Azâd bir gece amcasý oðlu Firuz ve
arkadaþlarý ile Esved’i yataðýnda öldürdü. Böylece bir fitnenin daha
önü alýnmýþ oldu. Esved’in öldürüldüðü haberi, Nebiler Sultaný’na
vefat ettiði günün sabahý ulaþtý.

e. Ýrtidat Hâdiseleri ve Yapýlan Savaþlar

Ýrtidat, lügat mânâsý itibariyle yüz çevirmek, vazgeçmek, reddet-
mek, geri dönmek demektir. Istýlahta ise bu kelime, iman ettikten
sonra, Ýslâm’dan dönme anlamýnda kullanýlýr. Buna göre mürted,
Ýslâm dininden vazgeçen insan anlamýna gelir. Kur’ân-ý Kerim “Siz-
den her kim dininden döner ve kâfirlikte devam ederek ölürse, iþte
onlarýn dünyada da, âhirette de yaptýklarý boþa gider. Bunlar cehen-
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nemlik olup orada ebedî kalacaklardýr.” (2. Bakara:217) âyetiyle din-
den dönme ve onun ceza bazýnda uhrevî boyutuna iþarette bulun-
muþtur.

Ýrtidat olaylarý, Hz. Ebu Bekir hilafet makamýna geçer geçmez
baþlayan ve bulaþýcý hastalýk gibi, bir yerde patlak veren ve çok ký-
sa bir sürede neredeyse çevre kabilelerin bütününü içine alan dinî
görünümlü siyasî hâdiselerdir. Bunun yaný sýra, Efendimiz (s.a.s.)
döneminde problem olmayan Yahudi ve Hýristiyanlarýn da Hz. Ebu
Bekir idaresine baþ kaldýrdýðý bilinen hâdiselerdendir. Hz. Peygam-
ber’den (s.a.s.) sonra Ýslâmî esaslar çerçevesinde yeniden yapýlan-
mak zorunda olan devlet mekanizmasýndaki zorluklar ve belirsizlik
bir tarafa, bir de iç bünyede meydana gelen bu irtidat hâdiseleri Hz.
Ebu Bekir’i alabildiðine üzmüþ ve yormuþtu. Öyle ki, belki Hz.
Ebu Bekir’den baþkasý bu güçlüklere tahammülde zorluk çekebilir-
di. Nitekim Hz. Âiþe validemiz bu gerçeðe temas ederek þöyle der:
“Resûlullah vefat ettiðinde, babamýn karþýlaþtýðý zorluklar saðlam
daðlara yüklenseydi, onlarý paramparça ederdi. Allah’a yemin ede-
rim ki, babam insanlarýn ihtilâfa düþtükleri her konuyu, Ýslâm’daki
deðer ve ilgisine göre en süratli bir biçimde çözdü.”

Ýrtidat eden kabileler þunlardýr: Fezare, Gatafan, Benî Amir,
Benî Süleym, Benî Temim, Benî Bekr ve Kindeliler’den bir grup ve
Benî Yerbu kabilesi. Bu kabilelerin irtidat ediþ sebepleri üzerinde
çeþitli mülâhazalar serdedilmiþtir. Biz bu mülâhazalardan bazýlarý-
ný, irtidat hâdiselerinin daha iyi anlaþýlmasýna faydalý olacaðý dü-
þüncesiyle kýsa kýsa sunmak istiyoruz.

1. Hemen herkesin bildiði gibi, Ceziretü’l-Arap’taki kabilelerin bir-
çoðu, Mekke fethinden sonra Müslüman olmuþtu. Mekke fethi
ile Efendimizin (s.a.s.) vefatý arasýnda geçen yaklaþýk 2 yýllýk sü-
re içinde, bu kabileler Ýslâm’ý tam anlamýyla öðrenememiþ, iman
kalplerinde oturaklaþmamýþtý. Böylece eski inanç, örf ve âdetle-
rini terk edecek kadar köklü bir imana sahip olamayan bu insan-
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lar, Hz. Peygamber’in vefatýný takip eden devrede, sahte pey-
gamberlerin safýnda yerlerini rahatlýkla aldýlar.

2. Bu insanlar Ýslâm’ý kendileri ile sadece Hz. Peygamber (s.a.s.)
arasýnda geçerli olan bir akit olarak kabul ediyorlardý. Allah
Resûlü’nün vefatýndan sonra bu akdin hükmünün kalktýðýna ina-
nýyorlardý.

3. Çöl hayatýnýn serbestiyeti içinde kendi baþlarýna buyruk olan,
kanun, nizam dinlemeyen, bir otoriteye boyun eðmeye alýþma-
mýþ olan bu insanlar, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vefatýný bahane
ederek irtidat etmiþlerdi.

4. Ýman ve Ýslâm’a ait esaslarýn, irtidat eden kiþilerin kalbinde otu-
raklaþmadýðýný yukarýda söylemiþtik. Bu sebepten olsa gerek,
bunlar Ýslâm’ýn beþ þartýndan biri olan zekâtý, halifenin kendile-
rinden zorla aldýðý bir vergi olarak kabullendiler ve onu verme-
mekte direndiler.

5. Bir baþka görüþe göre, bunlar zekâtýn farz bir ibadet olduðunu
kabul ediyor; ama onun sadece Resûlüllah’a verileceðine inaný-
yorlardý. Hatta bu görüþte olanlar “Onlarýn mallarýndan zekât al
ki, bununla onlarý temizleyesin ve arýndýrasýn. Onlar için dua da
et. Çünkü senin onlar lehine duan, onlar için büyük bir huzur ve
tatmin kaynaðýdýr. Allah her þeyi hakkýyla iþitir, bilir.” (9. Tev-

be:103) âyetini delil göstererek, “Biz zekâtýmýzý ancak duasý bi-
zim için huzur ve sükûn vesilesi olan Resûlüllah’a veririz. O ve-
fat ettiðine göre, kimseye zekât vermek mecburiyetinde deði-
liz.” diyorlardý. Dolayýsýyla, onlara göre, Hz. Ebu Bekir’in, bu
kiþilerden zekât istemeye ne hakký, ne de yetkisi vardý.

6. Allah Resûlü’nün vefatýndan sonra cahiliye dönemi inanýþlarýna
geri dönerek hilafetin Kureyþ’ten birinin eline geçmesini haz-
medemediler. Bazýlarý da, onun Kureyþ’in elinde saltanata dönü-
þeceði endiþesini taþýyordu. Kabilecilik taassubunun yeniden
gün yüzüne çýktýðý bu devrede, Kureyþ’in vesayetine girmek is-
temeyenler irtidat etti. Nitekim daha önce de kaydettiðimiz gibi,
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Talha’nýn Müseylimetü’l-Kezzab’a “Senin yalancý olduðuna þe-
hadet ederim; fakat bana Rabia’nýn bir yalancýsý, Mudar’ýn doð-
ru sözlü bir peygamberinden daha sevimli geliyor.” sözleri bu
konuda bizlere fikir vermektedir.

Birkaç madde halinde sebeplerini arz etmeye çalýþtýðýmýz bu ge-
liþmeler karþýsýnda Hz. Ebu Bekir çok kararlý bir tutum sergiledi.
Onun anlayýþýna göre Ýslâm bir bütündü. Zekât gibi bir yönüyle iba-
det, diðer yönüyle iktisadî yaný aðýrlýk kazanan bir ameli yerine ge-
tirmemek, hatta bunu “Namaz kýlarýz; ama zekât vermeyiz” diyerek
pazarlýk mevzûu haline getirmek, Ýslâm’ý parçalamaktan baþka bir
þey deðildi. Bu sebeple o, böylesi düþünceler içinde bulunanlarý
mürted kabul etti ve onlarý siyaseten ölümle cezalandýrdý. Zira bun-
lar Ýslâm devleti aleyhine bir güç oluþturmuþlar ve onu tehdit edecek
bir kývama gelmek istidadýndaydý. Eðer þimdiden tedbir alýnmazsa,
bu tehdit, sonraki günlerde daha da tehlikeli boyuta yükselebilirdi.
Onun için Hz. Ebu Bekir, etrafýnda yer alan bazýlarýnýn “Ey Ebu Be-
kir! Ýnsanlara yakýnlýk göster, onlara yumuþak davran. Hz. Peygam-
ber ‘Ben lailâhe illallah deyinceye kadar insanlarla savaþmakla em-
rolundum. Bunu diyen Allah’ýn hakkýnýn dýþýnda, canýný ve malýný
benden korumuþtur.’ dediði halde sen bu kiþilerle nasýl savaþýrsýn!”
itirazlarýna hiç kulak asmamýþ ve kendi kararlýlýðý içinde yürüyerek
onlara “Allah’a yemin ederim ki, namaz ile zekâtýn arasýný ayýrana
kesinlikle savaþ açarým, Allah Resûlü’ne verip de bana vermedikle-
ri bir deve yularý dahi olsa yine onlarla savaþýrým!” diye cevap ver-
miþtir. Hz. Ebu Bekir’in bu kararýna o zaman itiraz edenler arasýnda
Hz. Ömer de vardý. Hz. Ebu Bekir ona “Ben senden yardým bekler-
ken, tersine benim maneviyatýmý kýrýyorsun. Sen cahiliyede sert mi-
zaçlý biri idin, Müslüman olunca gevþedin. Onlarla nasýl geçineyim.
Þiir mi okuyayým? Büyü mü yapayým? Heyhat! Resûlüllah hayattan
geçmiþ ve vahyin arkasý kesilmiþtir. Allah’a yemin ederim ki, eðer
benden bir deve yularýný dahi esirgeseler, elim kýlýç tutabildikçe, on-
larla savaþacaðým!” der.
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Ve Hz. Ebu Bekir, bu kararlýlýðýný fiiliyata dökerek Bahreyn’e
Alâ b. Hadramî’yi, Umman’a Huzeyfe b. Mihsan ve Arfece el-Ba-
rikî’yi, Yemen’e Muhacir b. Ebi Ümeyye’yi, Kudaa’ya Amr b. Âs’ý,
Þam tarafýna Saîd b. Âs’ý, Hevazin ve Benî Süleym’e Tarfe b.
Hâciz’i, Tihametü’l-Yemen’e Süveyd b. Mukarrin’i gönderir. Bazý-
larý uzun, bazýlarý ise kýsa süren mücadeleler sonucu irtidat hâdise-
lerinin kökü kazýnarak, Efendimizin vefatýndan sonra Ýslâm Devle-
ti’nin en çok ihtiyacý olan vahdet, Hz. Ebu Bekir’in kararlý tutumu
sonucu kýsa sürede yeniden saðlanmýþ olur.

Son olarak bu hususla alâkalý Hz. Ömer ve Abdullah b. Mes’ûd’un
deðerlendirmelerini sunalým: Hz. Ömer “Ben irtidat savaþlarý sýra-
sýnda Ebu Bekir’in benden daha sert ve azimkâr olduðunu gördüm.
O halife iken milleti Ýslâm âdâbýna o kadar alýþtýrmýþtý ki, ben baþa
geçtiðim zaman yönetimde hiç zorluk çekmedim.” Ýbn Mes’ûd ise
“Hz. Peygamber’den sonra öyle bir konuma geldik ki, þayet Allah
bize Ebu Bekir’i ihsan etmemiþ olsaydý, neredeyse helak olup gide-
cektik. Biz bir deve yavrusu veya yularý için savaþýlamayacaðý üze-
rine görüþ birliðine varmýþtýk. Allah, Ebu Bekir’e savaþmak azmini
vermiþti. Allah’a yemin ederim ki, o irtidat edenleri küçük düþüren
plânýný, ya da sürgünleriyle sonuçlanacak savaþtan baþkasýný kabul
etmiyordu.”

f. Fetihler

Hz. Ebu Bekir’in hilafeti döneminde, dünyada söz sahibi olan
iki devlet vardý. Merkezi Medain olan Sasanî devleti ile, baþkenti
Konstantinopolis (sonradan Hz. Fatih eliyle Müslümanlara hediye
edilen bu baþkent, Ýstanbul adýný alacaktýr) olup Mýsýr ve Suriye
topraklarýný hâkimiyet alaný içine katmýþ bulunan Bizans veya Do-
ðu Roma Ýmparatorluðu. Allah Resûlü (s.a.s.) hayatta iken bu iki
devletin baþýnda bulunan þahýslara dinini teblið eden mektuplar
göndermiþ, hatta Sasanî Devleti Baþkaný (Kisra-Þehinþah), Yemen
valisine hitaben yazdýðý mektupta Hz. Muhammed’i (s.a.s.) kast
ederek “Beni yeni bir dine davet eden bu (haþa) çoban kimdir? Onu
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bana gönder!” demiþti. Bizans devleti ile çok küçük çapta denilebi-
lecek Mu’te savaþý ve Tebuk seferi olmuþtu.

Hz. Ebu Bekir, irtidat hâdiseleri biter bitmez, Ýyaz b. Ganem ve
Halid b. Velid’i Sasanîler üzerine gönderdi. Halid, halifenin bu em-
rini aldýðýnda daha Yemame’de idi ve Medine’ye dönmemiþti. Hz.
Halid bu emri alýr-almaz Sasanî ordularý komutaný Hürmüz’e
“Müslüman ol kurtul veya ehl-i zimmet olmayý kabul et, cizye öde-
meye razý ol. Aksi halde her þeye hazýr ol. Sizin yaþamayý sevdiði-
niz kadar, ölmeyi seven bir ordu ile geliyorum.” mesajýný gönderir.
Böylece çok uzun sürecek, bütün Irak topraklarýnýn fethi, Sasanî
devletinin tarihe karýþmasý ile son bulacak savaþlar serisini baþlat-
mýþ olur. Yapýlan bu savaþlarýn hepsinde galip gelen büyük askerî
dâhi Hz. Halid’in fetih haberleri karþýsýnda Hz. Ebu Bekir’in “Ka-
dýnlar Halid gibisini doðurmaktan âcizdir.” dediði nakledilir.

Bu arada Dûmetü’l-Cendel isimli mevkide bir kuþatmaya maruz
kalan Ýyaz b. Ganem, Hz. Halid’e haber göndererek yardýmýna gelme-
sini ister. Tarihe askerî alanda en kýsa mesaj olarak geçen cevabýnda
Halid b. Velid “Geliyorum.” der ve o mevkiye süratle intikal ederek,
yapýlan savaþta galip gelir ve kuþatmayý kýrar.

Sasanî cephesinde bu savaþlar devam ederken, Hz. Ebu Bekir;
Amr b. Âs, Yezid b. Ebî Süfyan, Ebu Ubeyde b. el-Cerrâh ve Þu-
rahbil b. Hasene komutasýnda büyük bir orduyu Bizans üzerine
gönderir. Her birinin savaþ alaný farklý olan bu komutanlar, Bizans
Ýmparatoru Heraklius’un Hýms’a gelerek büyük bir savaþ hazýrlýðý
içinde olduðunu öðrenince, aralarýnda mektuplaþarak tek bir cephe-
de savaþmanýn daha uygun olacaðýný kararlaþtýrýrlar. Savaþ alaný
olarak Yermuk vadisi seçilir ve ordular orada toplanmaya baþlar.
Ordunun toplam sayýsý 36.000 civarýndadýr. Bu geliþmelerden ha-
berdar olan Hz. Ebu Bekir o sýralarda Hira’da bulunan Halid b. Ve-
lid’e bir mektup gönderir, yerine Müsenna b. Hârise’yi vekil býra-
karak Þam’a takviye kuvvet olarak hareket etmesini emreder. Bu
arada Amr b. Âs’ýn, Halid’i geliþmelerden haberdar ettiði bir mek-

86

A þ e r e - i  M ü b e þ þ e r e



tupta yardým istediði vâkidir. Hz. Ebu Bekir bu isteðe Hz. Halid’i
göndermekle cevap vermiþtir; ama Amr b. Âs’a gönderdiði cevabî
mektubunda çok önemli bir gerçeðe þöyle iþaret etmiþtir; “Sizin gi-
bi kimseler, azlýktan dolayý yenilgiye uðramaz. Ne var ki on binler-
ce kiþi günahlarýndan dolayý yenilgiye uðrayabilir. Bu nedenle ken-
dinizi günahlardan koruyunuz. Bir araya gelip istiþare ediniz. Her
biriniz kendi askerleriyle baðlantý kursun.”

Hz. Halid takviye kuvvet olarak Yermuk’a ulaþtýðýnda savaþ
baþlamak üzeredir. Fakat Ýslâm ordusunun dört ayrý komutan baþ-
kanlýðýnda, dört ayrý cephede savaþma hazýrlýklarýný çok uygun bul-
maz ve onlara “Bu bir ölüm kalým savaþýdýr. Böyle bir günde övün-
me, büyüklük taslama kimseye yakýþmaz. Allah için savaþýyoruz.
Savaþta ihlâstan ayrýlmayalým. Cihadýnýzda Allah’ýn rýzasý gayeniz
olsun. Bu savaþ, geleceði tayin edecek. Bugün yenilirsek bir daha
kendimize gelemeyiz. Yanlýþ bir savaþ düzeni kurmuþsunuz. Hz.
Ebu Bekir böyle yaptýðýnýzý bilse mani olur. Her komutan kendi bir-
liði ile deðil, bütün Ýslâm ordusunu yönetsin ve bu sýra ile olsun.
Bugün bir komutan yarýn baþka bir komutan orduya emir versin. Ýlk
günü bana býrakýn. Þu Bizanslýlarý siperlerine gömelim.” teklifini
yapar ve teklif kabul edilir. Bu yeni savaþ düzeni içinde Ýslâm or-
dusu savaþa baþlar ve gecenin geç vakitlerine kadar devam eden sa-
vaþ sonucunda Bizans ordusu yenilgiye uðratýlýr. Kaynaklarýmýza
göre, yüz yirmi bin Bizans askerinin öldürüldüðü bu büyük savaþ
sonucunda, Heraklius’un, ikâmet mekâný olan Hýms’tan kaçarken
“Elveda sana Suriye, ebediyyen elveda!” dediði rivayet edilir. Böy-
lelikle o günkü coðrafyada en güçlü iki devlet konumunda bulunan
Ýran ve Bizans’tan Ýran, tarihe karýþmýþ, Bizans ise Anadolu sýnýrla-
rýna hapsedilmiþtir. Savaþ devam ederken, Medine’de Hz. Ebu Be-
kir vefat etmiþ ve yerine Hz. Ömer geçmiþtir.

8. Hz. Ebu Bekir’e dair bazý satýr baþlarý
Hz. Ebu Bekir hadîslerin lafzen rivayet edilmesi cihetini savun-

duðu için, hata ederim endiþesi ile çok fazla hadîs rivayet etmemiþ-
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tir. Rivayet ettiði toplam hadîs sayýsý 142’dir. Onun, rivayet ettiði
hadîs sayýsýnýn bu kadar az olmasýna, sahâbenin büyük çoðunluðu-
nun hayatta olduðu dönemde yaþamasý, Hz. Peygamber’den sonra
iki yýl gibi kýsa bir süre hayat sürmesi ve bu sürenin tümünü de dev-
let iþleriyle doldurmasý sebep gösterilebilir. Onun Hz. Peygam-
ber’in hayatta olduðu dönemlerde bazý meselelere fetva verdiði bi-
linen gerçeklerdendir. Bu konuda Ýbn Ömer “Allah Resûlü’nün ha-
yatýnda fetva veren Ebu Bekir ve Ömer’den baþkasýný bilmiyorum.”
der. 23 yýllýk Kur’ân’ýn nüzul sürecine baþtan sona þahid olmuþ olan
Hz. Ebu Bekir, zaman zaman yapmýþ olduðu yorumlarla âyetlerin
yanlýþ anlaþýlmalarýný engellemiþtir. Bilmediði meselelerde ise hiç
konuþmamayý tercih etmiþtir. Mesela; Abese sûresi 31. âyetinde yer
alan “ebben”in mânâsýný soranlara o: “Bilmediðim hususlarda konu-
þur, kendi re’yimle te’vile ve tefsire kalkýþacak olursam, hangi sema
beni gölgelendirir, hangi arz beni barýndýrýr? Benî azab-ý Ýlâhî’den
kim kurtarabilir?” diyerek, bütün ümmet-i Muhammed’e bilmediði
hususlarda konuþulmamasý noktasýnda örnek olmuþtur.

Hz. Ebu Bekir, halifeliði sýrasýnda kendisine verilen “halîfetul-
lah: Allah’ýn halifesi” unvanýný kullanmamýþ, bunun yerine “halîfe-
tü Resûlillah: Resûlüllah’ýn halifesi” unvanýný kullanmýþtýr. Cahili-
ye döneminde kan dâvalarý ve diyetlerdeki ihtilâflara bakma, ensab
(soy) ilmine vâkýf olma, o devre ait bütün çirkin þeylere bulaþma-
ma, ahlâk ve mizaç itibariyle herkesin gýpta ettiði bir makamda bu-
lunma gibi özellikleri ile saygýn bir konumda bulunan Hz. Ebu Be-
kir, o konumunu Ýslâm’da da devam ettirmiþtir. Hz. Peygamber’in
hemen bütün iþlerinde kendisine danýþmasý sebebiyle ona “Pey-
gamber veziri” de denilmektedir.36 Hz. Ebu Bekir, fasih ve belið
konuþmasý ile ashab arasýnda temayüz etmiþ biridir. Muhteva itiba-
riyle dolu, kýsa ve özlü sözlerinden bazýlarý þunlardýr:

“Sana yol göstermek isteyenden durumu gizleme, aksi takdirde
kendini aldatýrsýn.”
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“Bir hayrý kaçýrýrsan onu yakalamaya çalýþ, ulaþýnca da onu geç.”
“Sabýr imanýn yarýsý, yakîn ise tamamýdýr.”
“Ölüme karþý harîs ol, o sana hayat verir.”
“Akrabalar arasýndaki düþmanlýk, ormandaki ateþ gibidir.”
“Veciz konuþmanýn sýrrý, boþ konuþmayý terk etmektir.”
“Dünya mü’minin pazarýdýr. Gece ile gündüz sermayesi, güzel

ameller ticaret mallarý, cennet kazançlarý, cehennem ise zararlarýdýr.”
“Sýrrýn senin kanýndýr, onu akýtma.”

Konuþmalarýna gelince; bunlardan da bazý pasajlarýn bilinme-
sinde fayda mülâhaza ediyoruz:

“Ey Allah’ýn kullarý! Biliniz ki, siz ne zaman biteceðini bilme-
diðiniz bir ömür süresi içinde gidip geliyorsunuz. Eðer siz, ömrü-
nüzün salih amel iþlerken bitmesini temin edebilirseniz, bunu yapý-
nýz. Bunu da ancak Allah’ýn yardýmýyla elde edebilirsiniz. Öyleyse,
ömrünüz tamamlanmadan, kötü amellerinizle baþ baþa kalmadan,
imkânlarýnýzý deðerlendirip, sevaplý ameller iþlemede acele ediniz.
Bazýlarý bu imkâný baþkalarýna tanýmýþ; fakat kendilerini unutmuþ-
lardýr. Siz onlar gibi olmayýnýz. Çok acele ediniz! Çok acele ediniz;
çünkü arkanýzdan çok acele gelen ve sizi yakalamak isteyen bir
düþman vardýr.”

“Öyleyse, gün be gün, saat be saat çalýþýn. Mazlumun bed-
duâsýndan sakýnýn. Kendinizi ölülerden sayýn ve sabredin. Çünkü,
amelin sýrrý sabýrdýr. Haram iþlemekten sakýnýn, Zira bu, fayda ve-
rir. Ýyi þeyleri yapýn, kabul edilir. Cenâb-ý Allah’ýn sizi sakýndýrdýðý
þeyden kendinizi koruyun ve size vaad ettiði rahmetini kazanmaya
koþun. Anlayýþlý olun. Cenâb-ý Allah, sizden öncekileri helâk etme-
sinin sebebini; kurtulanlarýn da ne ile kurtulduklarýný bildirmiþ, ki-
tabýnda helâli ve haramý, sevdiði ve sevmediði þeyleri açýklamýþtýr.
Bu hususta elimden geleni sizden esirgemem. Yardým ancak Al-
lah’tan istenir ve bütün kuvvet ve kudret Allah’a mahsustur.”

“Ey Allah’ýn kullarý! Sizden evvel ölen kimselerden ibret alýnýz.
Onlarýn halini düþününüz. Dün sizinleydiler, bugün neredeler? Hani
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o korkunç ve zâlim hükümdârlar? Hani o savaþ meydanlarýnda ün
salan kahramanlar? Hani yeryüzünü süsleyen ve þenlendiren þahlar,
hanlar? Dünya hepsini topraða gömmüþ ve vücutlarý çürüyüp toprak
olmuþtur. Hiçbirinden bir haber yok, hepsi uzaklaþýp gitmiþ, hatta
isimleri dahi unutulmuþtur. Sanki daha önce hiç yoklarmýþ, dünyaya
hiç gelmemiþler gibi. Bütün istek ve arzularý kesilmiþ, sadece günah-
larýnýn hesabýný vermek kalmýþlardýr. Giderlerken amellerini beraber
götürdüler, dünyayý ise baþkalarýna býraktýlar. Bugün biz onlarýn ye-
rine geçmiþ bulunuyoruz. Eðer onlarýn durumundan ibret alýrsak kur-
tuluruz. Fakat gafil davranýrsak onlar gibi oluruz.”

“Hani o güzel ve parlak yüzlü olanlar, gençlik ve zindeliklerine
güvenenler? O gençlik ve güzellik bugün toprak olmuþ, sevdikleri,
zevk ve safa duyduklarý þeyler onlar için hasret ve piþmanlýk ol-
muþtur.”

“Hani þehirler inþâ edip etrafýnda yüksek surlar yapanlar, türlü
türlü acâiplikler meydana getirenler? Yaptýklarýný kendilerinden son-
rakilere býrakarak hepsi dünyadan ayrýlmýþlar. Kendileri karanlýk ka-
birlerde yatarken, meskenleri hâk ile yeksân olmuþ. Onlardan hiçbi-
rini görüyor veya bir fýsýltý iþitiyor musunuz?”

9. Hz. Peygamber’in Diliyle Hz. Ebu Bekir
Hadîs kitaplarýnýn hemen hepsinde yer alan Fedailü’s-Sahâbe,

Menakýb vb. bölümlerde, Allah Resûlü’nün (s.a.s.) ashabý ile ilgili
söylediði hadîsleri bulmak mümkündür. Bunlarýn baþýnda Hz. Ebu
Bekir gelir. Bu hadîslerin bazýlarýna baþtan beri bazen sarahaten,
bazen de iþareten temas etmiþtik. Buna raðmen “Hz. Peygamber’in
diliyle Hz. Ebu Bekir” baþlýðý altýnda bazý hadîsleri, sebeb-i vürud-
larý ile birlikte aynen aktarmak istiyoruz.

1. Bir gün Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer (r. anhuma) bir meseleden
ötürü münakaþa ettiler. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer’i kýzdýrdý. Hz.
Ömer de kýzgýn vaziyette çekip gitti. Bu defa Hz. Ebu Bekir
kendisini baðýþlamasýný rica ederek peþine düþtü. Hz. Ömer ba-
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ðýþlamadý. Hatta kapýyý yüzüne kapattý. Derken Hz. Ebu Bekir,
Resûl-i Ekrem Efendimizin yanýna geldi. Ebu’d-Derdâ, ‘Biz de
O’nun yanýndaydýk.’ diyor. Hz. Peygamber (s.a.s.):

“Sizin þu arkadaþýnýz hasýmlaþmýþtýr.” buyurdu.

Ebu’d-Derda anlatmaya þöyle devam etti:

“Hz. Ömer de yaptýðýna piþman olarak gelip selâm verdi. Hz.
Peygamber’in (s.a.s.) yanýna oturdu. Resûlullah’a olup biteni an-
lattý. Resûlullah sinirlendi. Hz. Ebu Bekir (r.a.):

“Vallahi ya Resûlallah, ben suçluydum.” demeye baþladý. Bunun
üzerine Resûlullah:

“Arkadaþýmý bana býrakýr mýsýnýz? Arkadaþýmý bana býrakýr mý-
sýnýz? Þüphesiz ben; ‘Ey insanlar, Allah’ýn hepinize gönderdiði
elçiyim.’ dedim. ‘Yalan söyledin!’ dediniz. Herkes yalanlarken,
Ebu Bekir, ‘Doðru söyledin.’ dedi. buyurdu.37

2. Allah Resûlü “Kýyamet gününde insan en çok yapmýþ olduðu
amelle çaðýrýlýr. Þayet namaz en üstün ise, namazla çaðýrýlýr. Oruç
en üstün ise oruçla çaðýrýlýr. Cihadý üstünse cihadla çaðýrýlýr. Son-
ra cennet kapýlarýndan Reyyan denilen oruçlularýn çaðrýldýðý kapý-
ya gelir.” buyurdu. Hz. Ebu Bekir (r.a.):

-Ya Resûlallah! Orada iki amelle çaðýrýlan biri var mý, diye sordu.

- Evet, Senin bunlardan birisi olacaðýný ümid ediyorum.38

3. Allah Resûlü (s.a.s.) buyuruyor:

“Ýnsanlardan halil (dost) edinseydim, muhakkak ki, Ebu Bekir’i
halil edinirdim. Sizin kardeþiniz Allah’ýn dostudur.39

4. Peygamberimiz’e sordular:

“Ya Resûlallah, insanlar içinde size en sevimli olan kimdir?”

Peygamberimiz cevap verdi:
“Âiþe’dir.”
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“Erkeklerden kimdir?” dediler.

“Onun babasý.”40

5. Peygamberimiz (s.a.s.), bir gün evlerinden çýktý, mescide girdi.
Saðýnda Hz. Ebu Bekir, solunda Hz. Ömer vardý. Ellerinden tut-
muþtu. Þöyle buyurdu:

“Biz kýyâmet günü bu þekilde diriltileceðiz.”41

6. Ebu Musâ el-Eþârî rivayet ediyor:

“Resûlullah’la birlikte Medine bahçelerinden birinde bulunu-
yorduk. Birisi geldi ve içeri girmek için izin istedi. Peygamberi-
miz (s.a.s.), ‘Kapýyý aç ve kendisini cennetle müjdele’ buyurdu.
Kapýyý açtým, baktým ki gelen Ebû Bekir’dir. Kendisini cennet-
le müjdeledim. Allah’a hamd etti.”42

7. Peygamberimiz (s.a.s.), Hz. Ebu Bekir’e, “Sen benim Kevser
Havuzu ve maðara arkadaþýmsýn.” buyurdu. Bir gün Peygambe-
rimiz mescitte otururken Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer içeri girdi.
Resûlullah (s.a.s.), onlarý görünce þöyle buyurdu:

“Beni sizinle kuvvetlendiren Allah’a hamdolsun.”43

8. Enes bin Mâlik (r.a.) rivayet ediyor:

“Resûlullah (s.a.s.) Hirâ Daðý üzerindeydi. Bir ara dað þiddetle
sarsýldý. Peygamberimiz, ‘Sâkin ol, senin üzerinde bir peygamber,
bir sýddîk ve bir de þehid vardýr.’ buyurdu. O sýrada daðda, Pey-
gamberimiz (s.a.s.), Ebu Bekir, Ömer, Osman bulunuyordu.”44

10. Vefatý
Hz. Ebu Bekir, ölüm hastalýðýna yakalandýðýnda ashabýn önde

gelenlerinden olan Abdurrahman b. Avf, Osman b. Affan, Said b.
Zeyd, Üseyd b. Hudayr gibi kimselerle kendisinden sonra halife
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olacak kiþi hakkýnda istiþarelerde bulundu. Kendi görüþü, Hz.
Ömer’in halife olmasý istikametindeydi. Ýstiþare ettiði kiþilerden
bazýlarý bu görüþe katýldý. Bazýlarý ise onun sert ve haþîn bir miza-
ca sahip olmasý sebebiyle, daha yumuþak birini tavsiye etmesini is-
tediler. Hz. Ebu Bekir bu görüþ sahiplerine Hz. Ömer’in yakýný ve-
ya akrabasý olmadýðýný, gaybý Allah’tan baþka kimsenin bilmediði-
ni, yalnýz Hz. Ömer’in bu iþi yerine getirmede en liyakatli kiþi ol-
duðunu ama makama geldikten sonra deðiþirse bunu da kendisinin
þimdiden bilmesinin mümkün olmadýðýný ifade ederek, onlarý ikna
etmiþtir. Sonra Hz. Osman’ý çaðýrtarak þu vasiyeti yazdýrýr.

“Rahman ve Rahim Allah’ýn adýyla. Ebu Kuhâfe’nin oðlu Ebu
Bekir’in dünya hayatýnýn son deminde, âhiret hayatýnýn baþýnda,
kâfirin inandýðý, günahkârýn tevbeye geldiði, yalancýnýn doðruyu
söylediði bir dönemde yazdýrdýðý ahid ve vasiyetidir. Ömer b. Hat-
tab’ý kendi yerime halife tayin ediyorum. Onu dinleyiniz ve ona ita-
at ediniz.”

Bu vasiyeti zarfa koyup, mühürledikten sonra Hz. Ömer’i yaný-
na çaðýrtarak, gerekli tavsiyelerde bulunur. Bu tavsiyeler arasýnda
þu sözler dikkat çekicidir:

“Musibet ne kadar büyük olursa olsun, size dininizin emir ve tav-
siyelerini unutturmasýn. Resûlullah (s.a.s.) vefat ettiðinde nasýl dav-
randýðýmý sen gördün. Halbuki insanlarýn baþýna Resûlullah’ýn ölü-
mü kadar büyük bir musibet gelmemiþtir. Eðer o gün ben Allah ile
Peygamberinin tavsiyelerine uymakta gecikseydim periþan olacak-
týk ve Medine alevler içinde kalacaktý.”

Hz. Âiþe validemiz, babasýnýn son anlarýný söyle anlatýr:
Babam Ebu Bekir, hastalýðý aðýrlaþýp bayýlýnca, ben:
“Kiþi gözyaþlarýný damarlarý içinde ne kadar saklarsa saklasýn,

bir gün muhakkak o gözyaþlarýný boþaltacaktýr.” mealinde bir þiir
okudum. Babam ayýlýnca bana:

- Yavrucuðum, öyle deme. Bari “Ölüm sarhoþluðu gerçekten
geldiðinde, “Vakti geldiðinde ölüm sekeratý baþlayýnca, can çekiþti-

93

S ý d d î k l a r  A l e m d â r ý :  H z .  E b u b e k i r  ( r . a . )



ði sýrada insana ‘Ýþte’ denir, ‘Senin en çok nefret edip kaçtýðýn þey!’
“ (Kâf: 50/19) âyetini oku, dedi. Sonra da:

- Resûlullah hangi gün vefat etmiþti, diye sordu.

- Pazartesi günü.

- Bugün ne?

- Pazartesi.

- Allah’tan, bu gece ile arama baþka bir gece sokmamasýný uma-
rým, dedi.

Babam yine sormuþtu:

- Resûlullah kaç kefene sarýlmýþtý?

- O’nu, beyaz ve yeni üç “Sehûliyye” elbisesine kefenlemiþtik.
Bunlarýn içinde gömlek ve sarýk yoktu, dedim. Babam:

- Þu elbisemi yýkayýn. Onda za’feran lekesi var. Yanýna da iki
yeni elbise katarak beni onlara kefenleyin, dedi.

- Ama o eski, dedim.

- Olsun. Yeni elbiseye ölülerden çok diriler muhtaçtýr. Kaldý ki,
ölünün kefeni çürüyecektir, karþýlýðýný verdi.

Ve Hz. Ebu Bekir, hicretin 13. yýlý 22. Cemâziyelahir (22 Aðus-
tos 634) Salý günü akþamý, altmýþ üç yaþýnda iken vefat eder. Cena-
zesini hanýmý Esma bint Umeys yýkar, cenaze namazýný ise Hz.
Ömer kýldýrýr. Ýki yýl üç ay on gün halifelik yapan Hz. Ebu Bekir’in
geride býrakmýþ olduðu miras ise bir saðmal deve, bir hizmetçi ve
içine süt saðýlan bir çanaktan ibarettir.

O, vefatý öncesinde, halife olduktan sonra kendisine kabul ettiri-
len maaþýn zarurî ihtiyaçlarýný karþýladýktan sonra, arta kalan kýsmýný
“Ben ölünce bunlarý Ömer’e teslim ediniz.” vasiyetini de yapmýþtýr.
Hz. Ömer, bu emanetler kendisine teslim edildiðinde “Allah Ebu Be-
kir’e rahmet etsin. Ey Ebu Bekir! Kendinden sonrakine çok güç, ya-
þanmasý zor bir örnek býraktýn.” demiþ ve gözyaþlarýný tutamamýþtýr.

Rabbim bizleri O’nun þefaatine nail eylesin! Âmin.
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Ýkinci Bölüm

FÂRUK-U ÂZAM
HZ. ÖMER 

(r.a.)





HZ. ÖMER (r.a.)

1. Doðumu-Nesebi
Hz. Ömer, Ýbn-i Ýshak tarikiyle gelen rivayetlere göre, Ficar Sa-

vaþý’ndan 4 yýl önce Mekke’de dünyaya gelmiþtir. Bu tarih Hz.
Peygamber’e peygamberlik vazifesinin verilmesinden 30 yýl önce-
sine denk gelir. Kendisinden nakledilen bir diðer rivayete göre Hz.
Ömer, meþhur Fil Vak’asý’ndan 13 yýl önce doðmuþtur.

Asýl adý Ömer b. Hattab b. Nüfeyl b. Abdüluzza b. Reyâh b.
Abdillah b. Kurt b. Rizah b. Ady b. Ka’b b. Lüeyy b. Gâlibi’l-Kureþî.
Künyesi ise Ebu Hafs’dýr. Kureyþ kabilesinin Mahzum oymaðýna
mensub olan Hz. Ömer’in annesinin adý Hanteme binti Haþim’dir.

2. Þemâili
Hz. Ömer, uzun boylu, iri cüsseli, beyaz tenli, alný geniþ, býyýk-

larý uzun ve saçlarý dökük birisiydi. Çocukluðunda deve çobanlýðý
yapan Hz. Ömer, gençliðinde neseb ilmi, silah kullanma gibi, Arap-
larca þerefli iþler arasýnda kabul edilen þeylerle meþgul oluyordu.
Hz. Ömer ayný zamanda çok iyi bir hatipti.

3. Ailesi
Hz. Ömer, 8 erkek 4 kýz çocuk babasýdýr. Oðullarý arasýnda Ab-

dullah, Abdurrahman, Âsým, Ýslâm tarihine çeþitli özellikleri ile mâl
olmuþ meþhur kiþilerdir. Abdullah, hadîs ve fýkhý; Asým, ilim, fazi-
let, zühd ve takvasý ile meþhurdur. Kýzlarý arasýndaki Hz. Hafsa ise
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Hz. Peygamber ile evlenme þerefine nâil olarak, bütün mü’minlerin
annesi unvanýný kazanmýþtýr.

4. Lâkabý
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Allah’ým, Ömer b. Hattab veya Ebu

Cehil, þu iki kiþiden senin nazarýnda sevimli olaný ile Ýslâm’ý güç-
lendir.”45 duasýnýn mazharý olan Hz. Ömer’in lâkabý “Fâruk”tur.
Fâruk, hak ile bâtýlýn arasýný ayýran demektir. Hayatýný bu çizgi üze-
rinde hiç sapmadan sürdüren Hz. Ömer’e bu lâkab, bizatihi Ýnsan-
lýðýn Ýftihar Tablosu Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafýndan verilmiþtir.
Hikâyesi ise þöyledir:

Müslüman oluþunu “her þeye raðmen” deyip ilk açýða vuran kiþi-
ler arasýnda yer alan Hz. Ömer, Müslümanlýðýný müteakip Hz. Pey-
gamber’e þu suali sorar: “Ya Resûlallah! Biz ölsek de yaþasak da hak
üzere deðil miyiz?” Allah Resûlü (s.a.s.) bu suale “Evet, siz ölseniz de
yaþasanýz da hak üzeresiniz.” cevabýný verir. Fýtratýnda hak ve hakika-
ti bir tohum halinde saklayýp da, bunu Ýslâm ile açýða çýkaran bu dev
kamet, birden ayaða kalkar ve Efendimiz’e “Allah seni hak üzere gön-
derdi, öyleyse neden gizlenelim, artýk açýða çýkalým!” der. O güne ka-
dar Dâru’l-Erkâm’da gizlenen Müslümanlar, ortada Allah Resûlü,
O’nun saðýnda ve solunda Hz. Ömer ve Hz. Hamza olduðu halde,
Mekke içine çýkýp, Ka’be’ye kadar giderler. Ýþte o gün Hz. Muham-
med (s.a.s.), Hz. Ömer’e “Fâruk” unvanýný verir.

5. Müslüman Oluþu
“Cevâhir kadrini, cevher-fürûþân olmayan bilmez” fehvasýný

tasdik ettirircesine, Abdullah b. Mes’ûd’a “Ömer Müslüman oldu-
ðundan beri hep izzetli olmuþuzdur.” sözünü söyleten Hz. Ömer’in
Ýslâm’a giriþi hakkýnda kaynak eserlerimizde þu rivayetlere rastlý-
yoruz. Hz. Ömer, kendisi anlatýyor:

“Resûlullah’a kendimi arz etmek için çýktým. Fakat onun benden
önce mescide girdiðini ve Hâkka sûresini okumaya baþladýðýný gö-
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rünce, arkasýna oturdum. O Kur’ân’ý okudukça ben þaþýrýyordum.
Bir ara (içimden), bu Kureyþ’in dediði gibi bir þâirdir, dedim. Bu-
nun üzerine ‘Bu Kur’ân, pek kerim bir elçinin (getirip okuduðu)
sözdür. O, bir þairin sözü deðildir, inanmanýz ne de az sizin!’ (69.

Hâkka:40-41) âyetini okudu. Ardýndan, öyleyse kâhindir dedim. Ama
‘O bir kâhinin sözü de deðil! Ne de az düþünüyorsunuz!’ ve devam-
la. ‘O, Rabbülâlemin’den indirilen bir derstir. Eðer o Resûl bizim
adýmýza birtakým sözler uydursaydý, onu elimizle yakalar, sonra da
onun þah damarýný keserdik.’ (69. Hâkka:42-46) âyetlerini okudu. Ar-
týk bundan sonra Ýslâm, kalbime her yönüyle oturdu.”

Bu konuda daha meþhur olan bir baþka rivayet ise þöyledir: Hz.
Ömer, bir gün kýlýcýný kuþanarak Resûl-i Ekrem Efendimizi öldürme
niyetiyle yola çýkar. Yolda Nuaym b. Abdullah ile karþýlaþýr. Nereye
gittiðini soran Nuaym’a niyetini söyler. Nuaym, “Muhammed’i öl-
dürdüðün takdirde, Benî Zühre ve Benî Haþim kabilelerinden kendi-
ni nasýl koruyacaksýn?” der. Bu söz, Ömer’in niyetinde bir deðiþiklik
meydana getirmez. Hatta “O babalarýnýn dinini terk etti, sâbii oldu!”
diye karþýlýk verir. Bunun üzerine Nuaym “Ömer, sana bundan daha
garibini söyleyeyim mi?” der ve ilave eder: “Eniþten ve kýz kardeþin
de dinlerini deðiþtirdiler.” Bu sözleri iþiten Hz. Ömer öfkeli bir halde
yolunu deðiþtirerek, kýz kardeþinin evine gider. O arada Habbab b.
Eret, evde yeni gelen Tâhâ sûresini tâlim etmektedir. Ömer’in geliþi-
ni duyan kýz kardeþi Fatýma ve beyi Said b. Zeyd, Habbab’ý saklarlar,
Kur’ân parçalarýný da bir yere gizlerler.

Dýþarýdan sesleri duyarak içeri giren Ömer, kýz kardeþine, iþittiði
seslerin ne olduðunu sorar. Bu sorusuna net bir cevap alamayan
Ömer, galiba dininizi deðiþtirdiniz, der. Kýz kardeþinden “Ömer,
eðer hak senin dininde deðilse, ne yaparsýn?” sözlerini iþitir iþitmez,
kýz kardeþini döver. Yüzünden kanlar akar halde, kýz kardeþi gerçe-
ði haykýrarak, kelime-i þehadet getirir. Bu manzara karþýsýnda insa-
fa gelen Ömer onlardan, okuduklarý þeyleri getirmelerini ister. Tâhâ
sûresini baþtan “Muhakkak ki ben Allah’ým. Benden baþka tanrý
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yoktur. (Yalnýz) Bana kulluk et ve Beni anmak için namaz kýl.” (20.

Tâhâ:14) âyetine kadar okur okumaz, “Bana Muhammed’in yerini
gösterin.” der. Bu arada Habbab, saklandýðý yerden çýkarak, Allah
Resûlü’nün ‘Ýslâm’ý Ebu Cehil veya Ömer ile aziz et.’46 duasýný an-
latýr. Bundan sonrasýný Hz. Ömer’in aðzýndan dinleyelim: “Safa te-
pesi yanýnda bulunan Allah Resûlü’nün yanýna gidip karþýsýna otur-
dum. Resûlullah gömleðimden tutup bana; “Ey Ömer, Müslüman ol.
Allah’ým ona hidayet ver.” dedi. Ben de kelime-i þehadet getirerek
Müslüman oldum. Bunun üzerine Müslümanlar öyle yüksek sesle
tekbir getirdiler ki, Mekke’nin sokaklarý o sesle inledi.

Bir baþka rivayette ise, Daru’l- Erkam’a gelen Ömer, Hz. Ham-
za tarafýndan içeri alýnýr. Efendimiz kendisine “Bu halinden vaz-
geçmeyecek misin Ya Ömer? Yoksa Allah’ýn, Velid b. Mugîre hak-
kýnda indirdiði gibi senin hakkýnda da rezil rüsvay edici, ibret veri-
ci âyetler indirmesini mi bekliyorsun? Allah’ým bu Ömer b. Hattab.
Dinini Ömer ile aziz kýl Allah’ým.” der.

Hz. Ömer’in Müslüman oluþu hakkýnda bir diðer rivayet ise þöy-
ledir. Hz. Ömer kendisi anlatýyor. “Kýz kardeþimi sarstýktan sonra,
evden Kâbe’ye doðru çýktým. Kâbe’nin örtüsü altýna o karanlýk ge-
cede gizlendim. Allah Resûlü (s.a.s.) geldi. Bir müddet namaz kýldý.
O geceye gelinceye kadar hiç duymadýðým þeyleri duydum. Namaz-
dan sonra, Allah Resûlü’nü takip ettim. Beni yolda fark etti. ‘Kim
o?’ deyince, Ömer dedim. ‘Gece ve gündüz beni hiç terk etmeyecek
misin?’ deyince, beddua edeceðinden endiþe ettim ve hemen Müslü-
man oldum. Allah Resûlü bana ‘Müslümanlýðýný gizle!’ dedi. Ben
de, Sen’i hak ile gönderen Allah’a kasem olsun ki þirki ilan ettiðim
gibi, Müslümanlýðýmý da ilan edeceðim, dedim. Ebu Nuaym el-Ýsfa-
hanî’nin Hilyetu’l- Evliya’sýnda naklettiði bu rivayet birkaç farklý
nokta ile Ýbn Kesir’in telif ettiði el-Bidaye ve’n-Nihaye’de de yer
alýr. Buna göre, Hz. Ömer, Hz. Peygamber’in Kur’ân okuyuþu kar-
þýsýnda aðlar ve gönlü Ýslâm’a açýlýr. Daha sonra Allah Resûlü’nü ta-
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kip eder. Hz. Peygamber, takip edildiðini fark ettiðinde, kötülük
yapmak için bu iþin yapýldýðýný zannederek Hz. Ömer’e “Bu vakitte
ne iþin var!” diye çýkýþýr. Hz. Ömer de Müslüman olma dileðini ile-
terek, Müslüman olur.

6. Çeþitli Yönleriyle Hz. Ömer
Müslüman olmakla, Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu Hz. Muhammed

’in (s.a.s.) terbiyesi altýna girerek, Ýslâm’ýn sadýk bir talebesi, sonra-
ki dönemleri itibariyle de bütün insanlýða üstad olan Hz. Ömer,
Ýslâm öncesinde üzerinde yetiþtiði toplumun izlerini taþýyan birisiy-
di. Develerle güreþ yapar, herkese sataþýr, alabildiðine cesur, aza-
metli, heybetli ve sözü dinlenir bir insandý. Fakat Müslüman olmak-
la bunlar yerini birer birer Ýslâmî çizgide olmasý gereken hasletlere
býraktý. Artýk karþýmýzda, karýncaya bile basmayan, hassas, ince ruh-
lu muhasebe duygusu ile dopdolu, cihad aþkýyla yanan, mazlumun,
maðdurun yanýnda olan dev bir kamet vardý. Ýslâm’ýn emir ve yasak-
larýný sistematize ederek, onun devlet haline gelmesinde inkâr edil-
mez rolü olan Hz. Ömer’i, sayýlamayacak kadar çok yönlerinden ba-
zýlarý ile tanýmaya ve tanýtmaya çalýþalým.

a. Sabrý

Mekke dönemi, bütün Müslümanlar için çilenin, ýstýrabýn, gözya-
þýnýn, hasretin ve daha nice olumsuzluklarýn yudum yudum yudum-
landýðý bir dönemdir. Tam on üç sene, baþta Allah Resûlü (s.a.s.) ol-
mak üzere, Ýslâmiyet’e giren herkes, o gün toplum yapýsýndaki mev-
kiine göre bu olumsuzluklarla karþý karþýya kalmýþtýr. Evet, küfürle
baþlarý dönmüþ, bakýþlarý buðulanmýþ bu insanlar, “Rabbim Allah”
diyenlere karþý `ilan-ý harb etmiþlerdi. Kaldý ki bu sadece Mekke dö-
nemi ile de kayýtlý deðildi. Ayný ýstýraplý, çileli, iþkenceli hayat, deði-
þik boyutlarý ile Medine dönemi için de geçerliydi. Ýþte Hz. Ömer, bü-
tün bunlardan nasibini aldý. Ýbn Ömer’in rivayet ettiðine göre, Hz.
Ömer, Müslüman olduðunu, Ka’be’nin en kalabalýk olduðu bir an,
Mekke’nin en gür sesli adamý Cemil b. Ma’mer’e ilan ettirir. Bunun
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üzerine Kureyþliler, “Ömer, dininden dönmüþ!” deyip ona saldýrýrlar.
Yaklaþýk öðleye kadar devam eden karþýlýklý vuruþma, Âs b. Vâil’in
gelmesiyle son bulur. O, Kureyþlilere “nedir bu haliniz?” der. Aldýðý
cevap karþýsýnda da “Býrakýn onu. Adam kendisine bir yol seçmiþ. Ne
istiyorsunuz ondan. Hem Adiyy oðullarýnýn, ileri gelenlerini size böy-
le teslim edeceðini mi sanýyorsunuz?” diyerek Hz. Ömer’in serbest
býrakýlmasýný saðlar.

Hz. Ömer’in sabrýný, sadece yukarýda arz ettiðimiz misalde oldu-
ðu gibi, baþkalarýndan görülen onca eziyet ve iþkenceye raðmen dini
terk etmeme þeklinde anlamak yanlýþtýr. Bu anlayýþ, sabrýn mânâsýný
alabildiðine daraltmaktadýr. Onun, Ýslâm öncesi müreffeh hayatýnda
istediði her þeyi alýp yiyebilirken, daha sonralarý günlerce aç kaldýðý
olmuþtur. Yetiþtiði devir ve çevrenin her türlü (Ýslâm’a göre) menfî
izlerini taþýyan ve hayatýna tatbik eden Hz. Ömer, bunlarý bir çýrpýda
terk etmiþtir. Bütün bunlar onun sabrýnýn deðiþik boyutlardaki teza-
hürlerinden ibarettir.

b. Zühdü

Hz. Muhammed’in (s.a.s.) “Eðer benden sonra peygamber gele-
cek olsaydý, bu Ömer olurdu.”47 beyaný ýþýðýnda, birçok yönleriyle
peygamberâne bir fýtrat taþýdýðýný öðrendiðimiz Hz. Ömer, zühd ko-
nusunda zirvelerde bir hayat yaþýyordu. Halifeliði sýrasýnda on iki
yamalý bir cübbe giymesi; Ýran’ý dize getiren Kâdisiye Savaþý’nda
elde edilip kendisine gönderilen ganimetler karþýsýnda hýçkýra hýç-
kýra aðlayýp “Bugün sevinç ve keyif günüdür, gülmen gerekirken
aðlýyorsun!” diyenlere “Evet, doðrudur ama Allah kimlere bolluk
vermiþ ise, mutlaka aralarýna düþmanlýk ve dargýnlýk koymuþtur.”
diyerek bir taraftan dünya malýna meyl ü muhabbeti olmadýðýna di-
ðer taraftan toplumlarý helâke götüren, Allah’ýn umumî bir kanunu-
na iþaret etmesi;  bir gün arkadaþlarý ile mezbelelikten geçerken du-
yulan kokular karþýsýnda “Ýþte hýrs ile koþuþtuðunuz dünyanýz bu-
dur!” diyerek onlarý irþadý; çeþit çeþit elbiseler giyme imkâný oldu-
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ðu halde, bir tek elbise ile idare etmesi ve onu giyilemeyecek sevi-
yeye gelinceye kadar giymesi, onun zühdü hakkýnda bize bir fikir
vermeye yetecek misallerdir.

Ýkrime b. Halid anlatýyor: Bir gün Hz. Hafsa, Ýbn Ömer ve Ýbn
Mutî, Hz. Ömer’e “Eðer lezzetli ve kuvvetli yemekler yersen daha
iyi vazife görebilirsin.” derler. Bu teklif karþýsýnda Hz. Ömer “Bili-
yorum ki, hepiniz benim hakkýmda sâdýk ve hayýrhâh kimselersiniz.
Fakat ben iki arkadaþýmý belli bir yolu takip eder gördüm. Eðer on-
larýn yolundan ayrýlýrsam, vardýklarý konaða yetiþemem.” diye ce-
vap verir.

Ve þu sözler de ona ait: “Tamahkârlýk fakirliktir. Baþkalarýndan
bir þey beklememek ise zenginliktir.” “Kýþ mevsimi âbidlerin gani-
metidir.” “Allah’a yemin olsun ki biz hayatýn lezzetlerine önem
vermeyiz. Eðer bir oðlaðýn kesilip, piþirilmesini, en güzel ekmekle-
rin yapýlmasýný, kuru üzümlerin suya konulup keklik gözü gibi
olunca bana getirilmesini emretseydim, yapardým, bu oðlaktan yer,
bu hoþaftan içerdim. Fakat biz bu zevklerimizi âhiret hayatýmýza bý-
rakmak istiyoruz. Çünkü Allah ötede ‘Siz bütün güzel þeylerinizi
dünya hayatýnda harcadýnýz, onlarýn zevkini sürdünüz’ (46. Ahkâf:20)

buyuracaktýr” der.

c. Muhasebe ve Murakabesi

Nefis ve vicdan mekanizmalarýný oluþturan her þeyi bütün bütün
sorgulamak anlamýna gelen muhasebe ve murakabe, ancak Ýslâm’ýn
insanlýða kazandýrdýðý bir husustur. Ýslâm’ýn güzelliklerine uyana-
mamýþ ve onun kriterlerine göre hayat sürdürmeyenler, ‘otokontrol’
deyip bunu hayata geçirmek, böylece birçok menfî düþünce ve fiil-
lerin önünü almak isteseler de bunda baþarýlý olmalarý düþünüle-
mez. Nasýl olsun ki; ukbayý dünya gibi mütalâa etmeyen, burada
yaptýðý küçük-büyük her þeyin orada hesabýný vereceðine inanma-
yan, Cennet, Cehennem gibi mefhumlara alabildiðine kapalý insan-
lar, evet bunlarýn otokontrolleri sadece bir aldatmacadan ibarettir.
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Ýþte sadece bizim dünyamýzda görülen, gerçek mânâ ve muhte-
vasýný Ýslâm ile bulan muhasebe ve murakabe, Hz. Ömer gibi daha
dünyada iken cennetle müjdelenmiþ devâsâ bir kâmette doruk nok-
tadadýr.

Hz. Ömer’in muhasebesine ait örnekleri aþaðýda okurken, onun
hiç kimseye hesap vermeye mecbur olmadýðý koskoca bir Ýslâm dev-
letinin halifesi olduðunu unutmamakta yarar var. Buna raðmen bu
idrak, bu þuur, bu iz’an karþýsýnda hayret etmemek mümkün deðil.

“Hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin. Tartýlmadan
önce nefsinizi tartýn.”

“Allah’a yemin olsun ki, yeryüzü dolusu altýným olsaydý, O’nun
azabý gelmezden önce hepsini verip kendimi o azabtan kurtarmaya
çalýþýrdým.”

“Ýnsanlarýn en iyisi bana ayýplarýmý gösterendir.”

“Eðer Fýrat kýyýsýnda bir deve kaybolarak ölüp gitse, (veya “bir ko-
yun suya düþüp boðulsa”) Allah’ýn onu bana soracaðýndan korkarým.”

Yerden bir saman çöpü alarak “keþke þu saman çöpü olsaydým..
keþke hiç yaratýlmasaydým; keþke annem beni hiç doðurmasaydý;
keþke hiçbir þey olmasaydým; keþke unutulup gitseydim, keþke bir
koç olsaydým. Sahiplerim kendilerine göre beni besleyip, sevdikle-
ri için kesseydiler. Etimin bir kýsmýný kebap, bir kýsmýný kavurma
yapýp yeseler, sonra dýþký olarak dýþarý atsaydýlar; ama beþer olma-
saydým.” “Eðer gökten birisi seslenerek ‘Ey insanlar, biriniz hariç
hepiniz Cehenneme gireceksiniz!’ deseydi, o kiþi ben olabilirim di-
ye ümitlenir, ‘Ey insanlar, biriniz hariç hepiniz cennete gireceksi-
niz’ deseydi, o kiþi ben olabilirim korkusunu taþýrdým.”

“Benim valilerimden biri, halkýna zulmetse, o zulüm bana ulaþ-
sa, ben de onun o halini deðiþtirmezsem, o zaman ben zulmetmiþim
demektir.” Ýbn Ömer anlatýyor: “Vefatýndan az önceydi. Þöyle söy-
leniyordu ‘Eðer Rabbim bana merhamet etmeyecek olursa, vay be-
nim halime, vay anamýn haline.’”
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Bunlar, bugünün insanýnýn, kadýnýyla erkeðiyle, idarecisiyle,
ibadet ü taatýnda derinleþeniyle, derinleþemeyeniyle; hâsýlý herkesin
ama herkesin düþünce ufuklarýný açacak, hayat çizgisine yön vere-
cek daha nice sözler!

ç. Allah ile Ýrtibatý

“Allah ile irtibat” ilk bakýþta çok müphem bir kavram. Bundan ne
kastedildiði ancak beyanla anlaþýlabilecek cinsten. Zira O’nun Kay-
yumiyetinin tecellileri ile hayatýný sürdürebilen kâinat ve onun için-
deki tüm varlýklarýn Allah’tan kopuk olduðu söylenemez ki! O’ndan
kopukluk, ferdî planda ölümün, umumî plânda kýyametin kopmasý
demektir. Hz. Ömer gibi bir dâhinin Ýslâm’a uyandýktan sonra Al-
lah’tan kopuk olduðu düþünülemez bile. Öyleyse Hz. Ömer’in Allah
ile irtibatý derken, bu irtibat vesilelerinin en kuvvetlisi olan namazý,
daha doðrusu onun namazýný kasdettiðimizi ifade edelim. Evet, na-
maz Ma’bud-kul münasebetinin en kestirme yolu, irtibat vesilelerin-
den en çok baþvurulaný ve eðer þartlarýna riayetle madde-mânâ bü-
tünlüðü içinde eda edilirse insaný Allah’a ulaþtýran bir unsurdur.

Geceleri kalkýp sabahlara kadar namaz kýlan, yana-yakýla dua eden
Hz. Ömer, aile efradýný da gece ibadeti için “Ailene namazý emret;
kendin de ona sabýrla devam et. Senden rýzýk istemiyoruz; (aksine)
Biz seni rýzýklandýrýyoruz. Güzel sonuç, takva iledir.” (20. Tâhâ:132)

âyetini okuyarak uyandýrýrdý. Aðlamaktan dolayý yüzünde iki siyah
çizgi oluþan, gönül ve kalb dünyamýzýn mimarlarýndan, mânâ âlemi-
nin sultanlarýndan olan Hz. Ömer, cemaat içinde kendini tutamayýp
aðladýðýnda sesi arka saflardan iþitilecek kadar kendinden geçerdi.
Çoðu zaman âyetlerin gerisini aðlamasýndan dolayý getiremez, bazen
düþer, bayýlýr (daha sonra insanlar onu hasta zannederek evine ziyare-
te giderler) bazen de rükûa giderdi. Bir keresinde, Yûsuf sûresinde
“Ben gam ve kederimi sadece Allah’a arz ediyorum” (12. Yusuf:86) âye-
tine gelip takýlmýþ ve âyeti tamamlayamadan rükûa gitmiþti.

Hz. Ömer, Rabbi ile irtibat adýna namaza durduðunda, bu dünya
ile olan bütün baðlarýný koparýr, kendini mânâ âleminin o huzur ik-
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limine salar ve âdetâ kendinden geçerdi. Nitekim Ebu Lü’lü isimli
talihsiz tarafýndan namazda iken hançerlendiðinde, kendi ifadesine
göre, üçüncü hançeri yiyinceye kadar, kendisine kasdeden o caniyi
köpek zannetmiþ.

Maddî âlemin maddî boyutlarý içinde dolaþýp duran, aklý, kafa-
sý, ruhu gözüne inmiþ maddeperest insanlarýn anlayamayacaðý, bu
sebeple belki inkâr cihetine bile gidecekleri bir hâdise ile bu bahsi
kapatalým. Misver b. Mahreme anlatýyor: “Ömer vurulduðu zaman
bayýlmýþtý. Ayýltma çabalarý ise sonuç vermiyordu. O arada bazýlarý
‘Eðer daha ölmemiþse, onu namazdan baþka bir þeyle ayýltamazsý-
nýz.’ dediler. Bunun üzerine bazýlarý ‘Ey mü’minlerin emiri. Namaz
vaktidir.’ diye seslendi. Ömer ‘Ya Allah! Namaz kýlmayanýn Ýslâmi-
yet’ten nasibi yoktur.’ diyerek ayaða kalktý.”

d. Duasý

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Ümmetler içinde ‘mulhemun’ (ilha-
ma mazhar olarak konuþan) kiþiler vardýr. Eðer benim ümmetimden
(bu konumda) birisi varsa, o da Ömer b. Hattab’týr.”48 veya “Sizden
önceki Benî Ýsrail içinde peygamber olmadýðý halde (hak ve haki-
kati konuþan) insanlar vardý. Eðer benim ümmetimde de onlardan
varsa, bunlarýn bir tanesi Ömer’dir.”49 diye bizlere tarif ve tavsif et-
tiði Hz. Ömer, Rabbine yapmýþ olduðu dualarý ile de bize ufuklar
çizmiþ, hedefler göstermiþ dev bir kâmettir. Evet dua, kulun Rabbi
ile konuþmasýdýr. Her türlü ihtiyacýný Kadîr-i Külli Þey olan Allah’a
arz etmesidir. Dolayýsýyla bir insanýn dualarý, duaya esas teþkil eden
mevzular ve dua yapýlýrken takýnýlan tavýr, alýnan þekil, bize o insa-
ný deðerlendirme adýna ciddi ipuçlarý vermektedir. Ýþte Hz. Ömer’in
dualarýndan “Ârife iþaret kafidir.” fehvasýnca birkaç örnek:

“Allah’ým; gizlediðim þeylerimi açýða vurduklarýmdan daha ha-
yýrlý eyle. Açýða vurduklarýmý da güzel eyle.” Halife seçildiði ilk
gün “Allah’ým; ben katý bir insaným, beni yumuþat; cimriyim, cö-
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mert yap; zayýf biriyim bana kuvvet ihsan eyle.” Vurulduðu gün
“Allah’ým, benim ölümümü sana secde eden mü’min bir kulunun
eliyle yapma.” “Allah’ým senin yolunda ve Nebinin memleketinde
ölmek istiyorum.”, “Allah’ým yaþým ilerledi, kuvvetim bütün bütün
azaldý, yardýmcýlarým da daðýldý. Ýfrat ve tefritlere girmeden (diðer
rivâyette) sana karþý kusur iþlemeden, kulluk vazifemi ihmal etme-
den ruhumu kabzet.”, “Allah’ým, gaflet içinde olduðum halde beni
öldürmenden, beni gaflet içinde býrakmaktan ve gafillerden kýlman-
dan sana sýðýnýrým.”; “Allah’ým emrin üzerinde bizi sabit kadem kýl
ve bizi muhafaza buyur.”

e. Hicreti

Hz. Âdem’den bu yana devam edegelen iman ve küfür mücade-
lesinde cihad, iman cephesini oluþturan mü’minlerin bu uðurda
gösterdikleri her türlü çaba ve gayretin umumî adýdýr. Mekân, za-
man ve þartlarýn deðiþmesiyle, þekil deðiþtirebilen cihad, insanlýk
tarihinin hiçbir döneminde durmamýþ ve durmayacaktr. Bu çerçeve-
de Hz. Ömer, fiilleri ve sözleriyle bize ýþýk tutmuþ, rehber olmuþ bir
þahsiyettir. Mesela; o cihadý hac vazifesinden daha üstün tutmuþ,
“Allah yolunda cihada çýkmam, secde ederken alnýmý yere koymam
ve güzel hurmalarýn yerden toplandýðý gibi güzel sözleri toplayan-
larýn yanýnda oturmam olmasaydý, vefat edip Hz. Peygamber’e ka-
vuþmayý dilerdim.” demiþtir. Yine o, Þam’da cihadý terk edip, tarým
iþleri ile meþgul olan arkadaþýna “Gidip mü’min olmayanlarýn boy-
nundaki zilleti boynuna koydun!” diye haber göndermiþtir. Bütün
hayatý boyunca þehadet arzusuyla yanýp tutuþmuþ, bu uðurda Uhud’a
çýkarken zýrh giymemiþ ve “Allah’ým, Senin yolunda öldürülüp þe-
hid olmayý ve Peygamberinin memleketinde ölmeyi nasib eyle.” di-
ye dua dua yalvarmýþtýr.

Hicrete gelince, o Hz. Peygamber döneminde cihad ameliyesinin
ayrý ve önemli bir boyutu idi. Nitekim birçok âyet-i kerimede Allah;
iman, cihad ve hicreti ayný çizgide ele almýþ (8. Enfal:72, 74, 75; 9. Tev-

be: 20), teþvik etmiþ (2. Bakara:218; 3. Âl-i Ýmrân:195; 4. Nisâ:100), hiçbir
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mazereti olmaksýzýn hicret etmeyenleri de kýnamýþtýr (4. Nisa:97-98).
Bütün bunlar karþýsýnda Hz. Ömer gibi bir dâhinin hicretten geri kal-
masý zaten düþünülemez. O da sair arkadaþlarý gibi Hz. Peygam-
ber’den (s.a.s.) izin almýþ ve Medine’ye hicret hazýrlýklarýný yaparak,
yola çýkmýþtýr. Fakat onun yola çýkýþý bir baþkadýr. Bu konuda bazý-
larý Mekke müþriklerinin kendilerini takip edip, yoldan alýkoyacak-
larý veya öldürecekleri endiþesi ile geceleri Mekke’yi terk ederken,
kahramanlar âbidesi Hz. Ömer güpegündüz, hem de Mekke’nin söz-
de ulularýna meydan okuyarak göç etmiþtir. O, Hz. Ali’nin bizlere
naklettiðine göre kýlýcýný kuþandý, yayýný omzuna astý, eline birkaç
ok alýp Ka’be’ye geldi. Kureyþ’in bütün ileri gelenleri Ka’be avlu-
sunda halka olup oturmuþlardý. Ömer, önce Ka’be’yi tavaf etti, pe-
þinden Makam-ý Ýbrahim’de iki rekât namaz kýldý ve müþriklerin
oturduðu yere gelerek “Burunlarý kýrýlasýcalar. Kim anasýnýn aðla-
masýný, çocuklarýnýn yetim, karýsýnýn dul kalmasýný istiyorsa þu de-
renin arkasýnda benimle karþýlaþsýn!” diye kükredi. Döndü, yoluna
gitti; fakat hiç kimse onun peþine düþme cesaretini gösteremedi.
Evet, Ömer gibi bir þecaat âbidesine de zaten bu yakýþýrdý.

Hz. Ömer’i tanýtmaya çalýþýrken takip ettiðimiz bu usul çerçeve-
sinde onun vefasý, basireti, hassasiyeti, istiðnasý, firaseti... ve buna
benzer onlarca baþlýk içinde yine her birinden onlarla ifade edilebi-
lecek sayýda misaller sunabiliriz. Fakat 14 asýrdan bu yana hakkýn-
da ciltlerle kitap yazýlmýþ bu büyük þahsiyeti bir-bu küçük kitap sý-
nýrlarý içinde tanýtmanýn zorluðunu sizler de takdir edersiniz. Onun
için bu faslý burada bitirirken, daha geniþ malumat edinmek iste-
yenleri mufassal kitaplara havale ediyoruz.

f. Adaleti

Yalnýz yeri gelmiþ iken bir hususu özellikle vurgulamakta fayda
mülâhaza ediyoruz. Öteden bu yana hemen hemen bütün Müslüman-
larýn zihninde Hz. Ömer dendiðinde onun adaleti akla gelmektedir.
Hatta bu isim altýnda birçok kitap yazýlmýþ, filmler bile yapýlmýþtýr.
Bu tabir gerçeðin sadece bir yanýdýr. Bu tanýmlamanýn tehlikeli bir
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yaný da vardýr; o da Hz. Ömer’in adaleti denile denile, bir noktada o
adalet mekanizmasýnýn aslý yani Ýslâm, onun müessisi Hz. Muham-
med’in (s.a.s.) arka plânda kalmýþ olmasýdýr. Halbuki iþin doðrusu
Ýslâm’ýn adaletidir. Hz. Ömer’in Ýslâm’dan önceki hayatý meydanda-
dýr. Dolayýsýyla bunu ona izafe etmenin hiçbir anlamý yoktur. Belki o
büyük ruh, maksadý fevkalâde aþan ve tamamýyla hüsn-ü niyetle eda
edilen bu beyandan alabildiðine rahatsýz olmaktadýr. Kim bilir? Fakat
Hz. Ömer’i bu vasfýyla öne çýkartan uygulamalarý da inkâr etmeye
hiç kimsenin gücü yetmez. Evet, o Ýslâm’ýn adalet adýna getirdiði hü-
kümleri çok hassas ölçülerde -halk tabiriyle arz edecek olursak kýlý
kýrk yararcasýna- tatbik etmiþtir. Devrinin geliþen þartlarýna uygun
olarak onu kurumsallaþtýrmýþ, sistematize ve disipline etmiþtir. Belki
bu baðlamda Hz. Ömer’in adaleti demek doðru olsa da, bu, beyana
ve açýklamaya muhtaç bir tanýmlamadýr.

Hz. Ömer’in hayatý adýna buraya kadar kaydedip deðerlendir-
meye aldýðýmýz hususlar bazýlarýnca bilinen ve bazýlarýnca bilinme-
yen þeyler olabilir. Ama bazý hâdiseler vardýr ki, Hz. Ömer dendi-
ðinde hemen hemen herkesin kafasýnda çaðrýþýmlar yapar. Hz.
Ömer’i ebediyete taþýyan bu hâdiseler 14 asýrdan bu yana kitabî ve
vicahî kültürle nesilden nesile intikal etmiþtir. Þimdi bu hâdiseler-
den birkaç tanesini arz etmeye çalýþalým:

7. Hâdiselerin Diliyle Hz. Ömer

a. Hakikat Karþýsýnda Eriyen Hz. Ömer

Gerçek kimin aðzýndan ve hangi üslupla ifade edilirse edilsin,
kendi yanlýþ fikrinde ýsrar etmeyip, anýnda duran ve hakikati kabul-
lenme mânâsýna gelen, Araplarýn “el-vakkâf inde’l-hak” dedikleri
vasýf, tam anlamýyla Hz. Ömer’i anlatmaktadýr. Bir insanýn kabul-
lendiði ve savunmasýný yaptýðý görüþlerinden hemen vazgeçiverme-
si öyle sanýldýðý gibi kolay deðildir. Hele bu kiþi koskoca bir Ýslâm
coðrafyasýnýn lideri ise, hepten zordur. Ama hakikat âþýðý, Hz. Mu-
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hammed mektebinin âzad kabul etmez talebesi Hz. Ömer için, bu
hiç de zor bir þey deðildir. Ýþte müþahhas bir-iki misal:

Kendisi muhacir olmakla beraber Medineli Ensar’a muhabbetini
her fýrsatta dile getiren, idarî mekanizmanýn baþýnda iken vazifeleri
ensar-muhacir ayýrt etmeksizin ehil olanlara veren, hatta bu konuda
ehliyetli kiþiler olmasý hasebiyle Ensar’ý daha çok tercih eden, Hz.
Bilâl’in beyanýna göre herhangi bir sebeple gazaplandýðý zaman Hz.
Bilâl’in okuduðu Kur’ân âyetleri karþýsýnda teskin olan Hz. Ömer,
bir gün Ensar ve Muhacirînin bulunduðu bir mecliste “Herhangi bir
iþte gevþeklik gösterirsem ne yaparsýnýz?” diye sordu. Hz. Ömer bu-
nu iki veya üç kere tekrar ettikten sonra Beþir b. Sa’d (r.a.) “Eðer sen
böyle yaparsan, seni ok gibi doðrulturuz.” cevabýný verdi. Cemaatin-
den aldýðý bu cevap karþýsýnda alabildiðine sevinen Hz. Ömer “Ýþte
o zaman ilerlersiniz.” diyerek sevincini izhar etti.

Umeyr b. Vehb, yýllarca þirkin önderliðini yapmýþ birisiydi. Ama
bir gün risalet güneþinin þualarý onun kalbinde de tulû etti ve Umeyr
Müslümanlýkla þereflendi. Hak ve hakikat karþýsýnda mal, mülk, þöh-
ret, makam, nefis, izzet, her þeyini bir kenara itebilen ve atabilen Hz.
Ömer, bu olay sonrasýnda þöyle diyordu: “Daha önceleri bir domuzu
görmek Umeyr b. Vehb’i görmekten daha çok hoþuma giderdi. Bu-
gün ise onu oðullarýmýn bazýsýndan daha çok severim.” Hz. Ömer’i
bu düþünce deðiþikliðine iten neydi acaba?

Yine bir gün Hz. Ömer’in yanýnda, Ömer’in Hz. Ebu Bekir’den
üstün olduðu söylenir gibi oldu. Böylesi düþüncelerin þakasýna dahi
tahammülü olmayan “sema-i sahâbenin kamer-i müniri” olan Hz.
Ömer týpký bir aslan gibi kükredi; kükredi ve “Allah’a yemin ederim
ki; Ebu Bekir’in bir gecesi Ömer’in bütün sülalesinden üstündür.” di-
yerek onlarýn düþüncelerini tadil etti.

Abdullah b. Ced’ân anlatýyor: Bir gün Hz. Ömer birisinin “Al-
lah’ým beni azlardan eyle.” diye dua ettiðini iþitti. Ona, bu sözün ne
mânâya geldiðini sorduðunda “Sen, Allah’ýn ‘Zaten onunla beraber
çok azý iman etmiþti.’ (11. Hûd:40) ‘Kullarýmdan þükreden azdýr.’ (34.
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Sebe’:13) dediðini iþitmedin mi?” cevabýný aldý. Bu gerçek karþýsýn-
da eriyip giden Hz. Ömer “Herkes Ömer’den daha fakîh.” diye söy-
lenmeye baþladý.

Hz. Ömer ayný sözü bir baþka sefer, Kureyþli bir kadýnýn kendi-
sine yaptýðý hatýrlatma karþýsýnda söylemiþti. Ýbn Kesir’in nakline
göre Ebu Ya’la’nýn Þa’bi ve Mesruk tarikiyle rivâyet ettiði bir haber-
de; Hz. Ömer bir gün hutbede, kadýnlara mehir bedeli olarak 400
dirhemin üzerinde vermelerinin hata olacaðýný, Allah Resûlü ve as-
habýnýn 400 dirhem civarýnda mehir verdiklerini anlatýr. Daha sonra
Kureyþli bir kadýn Hz. Ömer’e bu söylediðinin yanlýþ olduðunu,
Kur’ân’da Cenâb-ý Hakk’ýn “Kadýnlarýnýza kantar kantar (yüklerle)
mehir vermiþ olsanýz...” (4. Nisâ:20) âyetini hatýrlatýr. Ýþte bu noktada
Hz. Ömer, bir kere daha Ömer’den bekleneni yapar, “Bütün insan-
lar Ömer’den daha fakîh!” deyip, minbere çýkarak söylediklerini ge-
ri alýr. Teb’asýný mehir tesbiti konusunda serbest býrakýr.

b. Hudeybiye’de Hz. Ömer

Hudeybiye, Ýslâm fütuhat tarihinin en önemli dönemeçlerinden
biridir. Antlaþma þartlarý itibariyle Müslümanlarýn aleyhine gibi gö-
züken Hudeybiye sulhü, Kur’ân’ýn ifadesiyle “Apaçýk bir fetihtir.”
(48. Fetih:1) Yalnýz ilk anda bunun fetih olduðunu anlayabilmek, bu-
lunduklarý mekân ve zaman diliminden çýkýp çok öteleri görebilen,
hâdiselerin perde arkasýna açýk peygamber mantýðýna, basîret ve fi-
rasetine sahip kimseler için mümkündür.

Burada uzun uzadýya Hudeybiye’yi tahlil etmemize imkân yok.
Onu bu konuda yazýlmýþ mufassal kitaplara býrakýp, Hz. Ömer-Hu-
deybiye münasebetine geçelim.

Hudeybiye antlaþmasý gereði her iki tarafýn kabullendiði þartlar
þunlardý:

1. Müslümanlar bu sene Mekke’yi ziyaret etmeden geriye döne-
cekler.

2. Ziyaret bir sonraki sene yapýlacak ve üç gün sürecek.
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3. Bu esnada Müslümanlar yanlarýna hiç silah almayacak, herkes
âdeti üzere kýlýcýný kuþanabilecek; ama o da kýnýnda olacak.

4. Mekke’den Medine’ye gitmek isteyen olursa kabul edilmeyip
Mekke’ye iade olunacak, buna karþýlýk Medine’den Mekke’ye
gitmek isteyenlere de mani olunmayacak.

5. Arap kabileleri istedikleri tarafla birleþmekte serbest býrakýlacak.

Görüldüðü gibi, tebeî bir nazarla bakýldýðýnda þartlar bütün bütün
Müslümanlarýn aleyhinedir. Hele dördüncü madde hiç de kabul edi-
lebilecek cinsten deðildir. Ama ne çare ki, Allah Resûlü (s.a.s.) “Ben
Allah’ýn kulu ve Resûlüyüm. O’nun emrine muhalefet edemem. O
beni zayi etmeyecektir.” demektedir.

Ýþte Hz. Ömer bu aþamada düþüncelerini frenleyemeyip, kendini
Hz. Peygamber’in huzurunda bulur ve O’na “Biz hak yolda deðil
miyiz? Bu zilleti niçin kabul ediyoruz? Siz bize Ka’be’yi ziyaret
edeceðimizi söylememiþ miydiniz?” sorularýný peþ peþe sorar. He-
men ardýndan Hz. Ebu Bekir’e gidip, ayný sorularý ona da soran Hz.
Ömer, sonra bu çýkýþýna piþman olur. Bu piþmanlýðý, yenemediði bir
duygu olarak ömrü boyunca da taþýr, yaptýðý bu hareketin utancý ile
yaþayýp, kendini affetmeyen Hz. Ömer, kendi beyanýna göre bu yap-
týðýnýn kendisini helak edeceði endiþesi ile hayatý boyunca sadakalar
verip, namazlar kýlmýþ, oruçlar tutmuþ ve nice köleler âzâd etmiþtir.

Aslýnda “Allah bizi bu din ile aziz kýlmýþtýr.” mantýðýnýn temsilcile-
ri arasýnda hem de en ön saflarda yer alan Hz. Ömer’in kendi idrak sý-
nýrlarý içinde hak ve hakikate uygun olmayan bu anlaþmaya evet deme-
si düþünülemezdi. Belki sahâbe-i kiram içinde çoklarý da böyle düþü-
nüyordu. Nitekim, onlarýn Hz. Peygamber’in kurbanlarýný kesip, ih-
ramdan çýkma emrine karþý belli bir müddet “Acaba geriye dönüþü olur
mu?” düþüncesiyle kesim iþini yavaþtan almalarý bunun bir gösterge-
siydi. Ama bunu Allah Resûlüne arz edecek cesaretleri yoktu. Hâdise-
ye bu açýdan baktýðýmýzda Hz. Ömer’in feveranlarýnýn Ýnsanlýðýn Ýfti-
har Tablosu’na, O’nun tasarrufuna itiraz mahiyeti taþýmadýðý açýktýr.
Allah Resûlü’nün Hz. Ömer’e bu çýkýþýndan dolayý hayatý boyunca bir
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kelime bile etmemesi bunun en büyük delilidir. Zaten Hz. Peygam-
ber’e itiraz düþüncesi olsaydý, onlarýn helâký iþten bile deðildi.

Günümüzde birtakým þom aðýzlýlar Hz. Ömer’in bu davranýþýný
esas alarak onu tenkid etmekte, Allah Resûlü’ne teslim olmamakla it-
ham etmekteler. Tenkid ve itham bir yana, keþke bizler de haklarýnda
Kur’ân’ýn “Allah onlardan razý, onlar Allah’tan razý.” (58. Mücadele:22;

9. Tevbe:100) buyurduðu, sadâkatlarý müsellem bu devâsâ kâmetleri
kendimizi hâkim yerine koyup sorgulayacaðýmýza, Ýslâm’a teslimiyet
noktasýnda kendimizi sorgulayabilseydik! Keþke bizler de, Ýslâm’ýn
kaderiyle alâkalý her meselede Hz. Ömer gibi düþünebilseydik, o dü-
þünceyi feveranlar halinde hayatýmýza taþýyabilseydik, o zaman þu
koskoca Ýslâm Dünyasý ne ferdî, ne ailevî, ne iktisadî, ne siyasî ve ne
de kültürel alanda içinde bulunduðu þu âciz konumda olmazdý.

c. Tevafukât-ý Ömer (r.a.)

Hak ile bâtýlý ayýrt eden mânâsýna “Fâruk” unvanýnýn sahibi Hz.
Ömer, peygamberâne kabiliyetlerle donatýlmýþ, lisanýna hakkýn ko-
nulduðu mülhemun’dan50 bir zat idi. Elbette bu mantýk, bu basiret ve
bu firasete sahip insanýn hayatý da bîteviye bir hayat yaþayan düz in-
sanlarýn idrak sýnýrlarýný aþacak olaðanüstülüklerle doluydu. Bu haki-
kate iþaretle Abdullah b. Mes’ûd diyor ki: “Þüphesiz Ömer hepimiz-
den daha çok Allah’ý tanýyan, hepimizden daha çok Allah’ýn kitabýný
okuyan ve bilen kimse idi.” Hz. Huzeyfe ise “Bize öyle geliyor ki,
bütün insanlarýn bilgisi sanki Ömer’in kafasýnda saklýdýr.” Evet, cev-
her kadrini bilen cevher-fürûþânlarýn deðerlendirmeleri bunlar. Bu
kervana Hz. Ali de bir dua ile katýlýr. Ramazan’da mescidin kandil-
lerle parýl parýl parýldadýðýný ve halkýn Kur’ân okuduðunu gören Hz.
Ali “Ey Hattaboðlu, sen Allah’ýn evlerini nasýl ýþýklandýrdýysan, Al-
lah da senin kabrini ýþýklandýrsýn.” der.

Ýþte yapa geldiði uygulamalarla 14 asýrdýr tüm inananlarý âdeta
teshir eden Hz. Ömer’in bir baþka özelliði ise tevafukâtýdýr. Kendi
beyanýna göre, üç, Ýbn Hacer’e göre on beþ, Ýmam Suyutî’nin tah-
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kikine göre ise yirmi civarýnda âyet-i kerimenin, Hz. Ömer’in dü-
þüncesi istikametinde nâzil olmasý demektir.51 Rabbanî hükme mu-
vafýk düþen Hz. Ömer’in görüþlerinden bazýlarý þunlardýr.

1. Makam-ý Ýbrahim’in namazgâh edinilmesi.

2. Ezvâc-ý tâhirât’ýn tesettüre bürünmesi

3. Ezvâc-ý tâhirât’ýn kýskançlýk adýna birleþmeleri üzere “O’nun
Rabbi sizleri boþar ve sizden daha hayýrlý zevcelerle deðiþtirir.”
demesi ve ayný çizgide âyetin gelmesi.52

4. Bedir esirlerine ne yapýlacaðý hakkýnda, istiþare esnasýnda arz
ettiði görüþü (8. Enfal:67)

5. Meþhur münafýk Abdullah b. Übeyy b. Selul ölünce, Hz. Peygam-
ber’den onun cenaze namazý kýlmamasýný istemesi (9. Tevbe:84).

6. Ýçki hakkýnda kesin ve net bir hükmün gelmesini istemesi (5.

Mâide:90).

7. Ýnsanýn yaratýlýþýný anlatan âyeti ilk defa dinlerken Allah’ýn kudre-
tine hayranlýðýn ifadesi olarak kendinden geçip, “fetebârekallah..”
kýsmýný, âyetin fezlekesini aynen söylemesi (23. Mü’minûn:14).

8. Ýfk hâdisesinde kendisi ile istiþare eden Hz. Peygamber’e bunun
bir iftira olduðunu söylemesi ve âyetin ayný ifadelerle nüzulü
(24. Nur:16)

9. Hz. Peygamber’in hükmüne razý olmayan bir münafýký öldür-
mesi, bunun üzerine Hz. Ömer’in haklýlýðýna delâlet eden âyetin
inmesi (4. Nisâ:65).

10.Cibril’e “Bizim düþmanýmýzdýr.” diyen Yahudilere karþý Hz.
Ömer’in söylediði ayný sözlerle âyetin nazil oluþu (2. Bakara:98).
Daha bunun gibi nice tevafuklar…

Burada bu tevâfukâtlarýn hepsini uzun uzadýya anlatmýyoruz.
Onun için bir fikir vermesi açýsýndan sadece Bedir esirleri ile ilgili
âyeti, nüzul sebebi ile beraber kýsaca arz etmeye çalýþalým:
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Bedir Savaþý sonrasý Allah Resûlü (s.a.s.) elde edilen esirlere ne
yapýlmasý gerektiði hakkýnda ashabýyla istiþare etti. Esir meselesi o
güne kadar Müslümanlarýn ilk defa karþýlaþtýklarý bir durumdu. Bu
konuda Allah’tan gelen bir beyan da yoktu. Hz. Ebu Bekir esirlerin
fidye karþýlýðý salýverilmesi görüþünde olduðunu söyledi. Hz. Ömer
ise “Ben Ebu Bekir’in görüþünde deðilim. Bunlar Kureyþ’in liderle-
ri, önderleri, komutanlarý. Onun için bana, Ali’ye, Hamza’ya en ya-
kýnlarýmýzý ver, onlarý öldürelim. Ta ki Allah, akrabamýz bile olsa
müþriklere karþý kalplerimizde bir sevgi taþýmadýðýmýzý bilsin.” dedi.
Allah Resûlü, Hz. Ebu Bekir’in görüþüne göre hareket etti. Ve deva-
mýný Hz. Ömer anlatýyor. “Ertesi gün Allah Resûlü’nün yanýna git-
tim. Yanýnda Ebu Bekir vardý ve beraberce aðlýyorlardý. Israrla niye
aðladýklarýný sordum. Allah Resûlü nihayet bana, alýnan fidyeler kar-
þýlýðýnda þu âyetin indiðini söyledi: “Bir Peygamberin, dünyada zafer
kazanýp küfrü zelil kýlmadýkça, esirler edinip onlarý fidye karþýlýðýn-
da serbest býrakmasý uygun düþmez. Siz dünya metâýný istiyorsunuz.
Allah ise âhireti kazanmanýzý istiyor. Allah azizdir, hakîmdir (üstün
kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).” (8. Enfal:67) Aslýnda küfrün
beli kýrýlýp, hak düþüncesi hâkim olduktan sonra esirler o günkü þart-
lara göre tutulur, salýverilir veya fidye karþýlýðý serbest býrakýlabilir.
Muhammed sûresinin dördüncü âyeti bunu âmirdir. Ama bu, düþman
kuvvetlerinin kýmýldayamaz hale getirilmelerinden sonradýr. “Halbu-
ki Bedir’de düþman ordusu üzerinde tam bir hâkimiyet, gerçek an-
lamda bir ihsan hâsýl olmuþ deðildi, henüz Ýslâm’ýn gücü bütün katý-
lýðýyla aðýr basmýþ deðildi. O sýrada düþmanýn biraz uyanýk davran-
masý büyük bir felâket getirebilirdi.” Ýþte o engin dehâsýyla, firasetiy-
le, basiretiyle bunu sezen Hz. Ömer, fýtratýndaki celadetin de tesiriy-
le esirlerin öldürülmesi görüþünde olduðunu söylemiþti. Aslýnda Al-
lah Resûlü de belki ayný düþüncedeydi. Ama af ve müsamaha iklimi-
nin yegâne temsilcisi, Kehf sûresi 6. âyetinde bildirilen þekliyle, baþ-
kalarýnýn iman etmemesi karþýsýnda kendini neredeyse helâk edecek
derecede üzülen Nebiler Serveri, bi’setten bu yana Müslümanlara
kan kusturan bu azýlý müþriklerin kalplerine girme, onlarý ebedî azap-
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tan kurtarma adýna bir yol olabilir düþüncesi ile Hz. Ebu Bekir’in gö-
rüþüne meyletmiþti. Fakat ilahî irade, Hz. Ömer’e muvafakat etti.

Sair tevafukât için, daha teferruatlýca bilgi edinmek isteyenleri il-
gili kitaplara havale edip, bu faslý Efendimizin bir hadîsi ile kapata-
lým: Buyuruyor ki: “Allah (c.c.), hakký Ömer’in lisaný ve kalbi üze-
re indirmiþtir.” Ayný babta Ýbn Ömer’in, mevzuumuzla ilgili sözleri
þöyledir: “Hiçbir mesele meydana gelmemiþtir ki, insanlar bir türlü,
Ömer de bir türlü görüþte bulunmuþ olsunlar da Kur’ân, Ömer’in
dediðine uygun nâzil olmuþ olmasýn.”53

ç. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Vefatýnda Hz. Ömer

Aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz, Rabbinden gelen “irci’i”
emrine uyarak Rabbi’ne dönünce bu bütün sahâbede olduðu gibi,
Hz. Ömer’de (r.a.) bir þoka sebep olmuþtu. Girdiði bu þokun tesiriy-
le O’nun ölmediðini iddia etmiþ, Hz. Musa’nýn Rabbiyle buluþma-
ya gittiði Mikat’tan döndüðü gibi O’nun da döneceðini ve aksini
söyleyenlerin ellerini-ayaklarýný keseceðini Mescid-i Nebevî’de hay-
kýrmýþtýr.

Bu arada Hz. Ebu Bekir (r.a.) gelmiþ, inisiyatifi ele almýþ ve
Resûlullah’a (s.a.s.) olan aþkýn, þevkin ve sevginin neticesi ruhlarda
yaþanan þaþkýnlýðýn, daha büyük þeylere sebep olmasýný önlemiþti.
Hemen hutbeye çýkmýþ ve mesciddeki cemaate þöyle seslenmiþti:
“Ey insanlar! Kim Muhammed’e ibadet ediyorsa bilsin ki Muham-
med (s.a.s.) öldü. Kim de Allah’a ibadet ediyorsa bilsin ki, o Hayy’dýr,
ölmez.” Ardýndan da Âl-i Ýmrân sûresinin 144. âyetini okumuþtur:
“O ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi dönecek-
siniz?”

Sonrasýný Ebu Hureyre’den (r.a.) dinleyelim. Vak’anýn þâhidlerin-
den olan bu zât: “Allah’a yemin ederim ki, sanki insanlar Hz. Ebu
Bekir, bu âyeti okuyuncaya kadar, bunu bilmiyorlardý.” diyerek
mesciddeki Ashabýn içine girdikleri þoku ve Hz. Ebu Bekir’in, onla-
rý yatýþtýrmasýný canlý bir biçimde anlatýr. Bu Hz. Ebu Bekir’in (r.a.)
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hilâfet iþine en lâyýk olduðunun ilk iþareti miydi acaba? Hiçbir þey
karþýsýnda sarsýlmayan bu irade, ancak iþin baþýna geçmeye lâyýktý.

Nitekim Hz. Ömer (r.a.) daha sonra bu âný bizlere þu þekilde tas-
vir edecektir: “Ebu Bekir’den bu âyeti iþittiðimde hayret ve dehþe-
te düþtüm. Artýk ayaklarým vücudumu taþýmýyordu. Yere yýðýldým.
Ve anladým ki, Resûlullah, irtihal-i dâr-ý bekâ buyurmuþ, dünyasýný
deðiþtirmiþti.”

d. Hz. Ebu Bekir’in Hilâfetinde Hz. Ömer

Hz. Ebu Bekir (r.a.) mesciddeki Ashâbý yatýþtýrmakla ilgilenirken,
gelen bir haber ortalýðý telâþlandýrdý. Bu habere göre Ensar, Benî Saide
Sakifesi’nde toplanmýþ, Hz. Übâde b. Sâmit’i halife seçmek için müzâke-
re halindeydiler. Bunu duyan Hz. Ebu Bekir (r.a.), Efendimizin (s.a.s.)
teçhiz ve tekfin iþini Hz. Ali’ye býrakýp, Hz. Ömer’le beraber yanlarý-
na Hz. Ebu Ubeyde’yi de alarak, anýlan toplantýya katýlmak üzere yo-
la çýktý. Oraya varýnca, Hz. Ebu Bekir (r.a.) Ensar’a, Ýslâm’a yaptýkla-
rý hizmetin büyüklüðünü hatýrlatan tesirli bir konuþma yaptý. Bu ara-
da, Evs ve Hazreç kabilesi arasýndaki, geçmiþte var olan ihtilâflarý ha-
týrlattý. Ensar bütünüyle Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) dediklerine katýldý. Ko-
nuþmasýnýn sonunda, Hz. Ömer (r.a.) veya Ebu Ubeyde b. Cerrah’a (r.a.)
biat etmelerinin uygun olacaðýný belirtti. Hz. Ömer (r.a.) basiret ve fi-
rasetiyle, oluþabilecek muhtemel bir karýþýklýðýn önüne geçmek için,
hemen Hz. Ebu Bekir’e (r.a.) biat etti. Ardýndan orada bulunanlar da
Hz. Ebu Bekir’e (r.a.) biat ettiler.

Ertesi gün Hz. Ebu Bekir (r.a.), mescidde ilk hutbesini irad etme-
den önce Hz. Ömer (r.a.) bir konuþma yaparak, Hz. Ebu Bekir’in
(r.a.), maðarada “ikinin ikincisi” olduðunu, ona biat edilmesi gerek-
tiðini hatýrlattý.

Hz. Ömer, fitneleri yatýþtýrýcý rolünü her zaman en güzeliyle oy-
namýþ, bunu bir kez de Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) halife seçilmesinde,
ümmetin arasýna ihtilâf girmesini önlemesiyle göstermiþti...
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Hz. Ebu Bekir’in  (r.a.) en önemli yardýmcýsý Hz. Ömer (r.a.) ol-
muþtu. Hz. Ebu Bekir (r.a.) Peygamber Efendimizin hazýrladýðý; fa-
kat ömrü vefa etmediðinden gönderemediði Hz. Üsâme (r.a.) ordu-
sunda bir nefer olan Hz. Ömer’i (r.a.) komutandan rica ederek yaný-
na almýþtý.

Hz. Ömer (r.a.), adâlet iþlerini üzerine almýþ, bu da Hz. Ebu Be-
kir’in (r.a.) gerek Ridde harpleri (dinden dönenlerle yapýlan seri sa-
vaþlar) gerekse devlet iþleriyle daha fazla meþgul olmasýný saðla-
mýþtý.

Hz. Ebu Bekir’in devlet iþinden baþka iþle iþtigal etmemesi ge-
rektiði ve geçineceði kadar maaþý Beytü’l-mâl’den alabileceðini
Hz. Ömer (r.a.) teklif etmiþti. Yine Kur’ân, Hz. Ömer’in (r.a.) tekli-
fiyle bir mushaf halinde toplanmýþtý.

8. Hilafeti Döneminde Hz. Ömer

a. Halife Seçilmesi

Ýnsanlýk tarihi boyunca devlet sistematiði oturmuþ veya oturma-
mýþ hemen bütün toplumlarda, devlet baþkaný deðiþimleri hep prob-
lem olmuþ veya çözüm bekleyen bir sürü problemlerin doðmasýna
vesile olmuþtur. Evet, ister ölüm, ister seçim, ne sebeple olursa ol-
sun, bütün deðiþimler yukarýda belirttiðimiz gibi beraberinde bir-
çok problemi de getirmiþtir. Bakýn, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) irti-
hal-i dâr-ý beka buyurmasýndan sonra, Hz. Ebu Bekir’in halife se-
çilmesinin -ki bu bütün Müslümanlarýn kabulü ile olmuþtu- üzerin-
den 14 asýr geçmiþ olmasýna raðmen, bugün bile hâlâ belli çevreler-
ce bu durum kabul edilmiyor, edilemiyor ve itiraz sesleri yükseli-
yor. Kaldý ki bu konuda Efendimizin (s.a.s.), Hz. Ebu Bekir’in hali-
fe olmasý adýna sarahate yakýn iþaretleri var.

Ýþte Ümmet-i Muhammed, Hz. Ebu Bekir’in vefatýna yakýn yi-
ne böyle bir bâdirenin içine giriyordu. Ve bunu baþta Hz. Ebu Be-
kir olmak üzere, kaderini toplumun kaderinin bir parçasý gören has-
sas ve ince ruhlar, basiret ve firaset erbabý nice þahýslar hissediyor-
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du; hissediyordu ve bunlardan bazýlarý açýkça gelip, Hz. Ebu Be-
kir’e “Kendinden sonra kimi düþünüyorsun?” diyorlardý. Aslýnda
onlarýn bu suali sormalarý kendi nefisleri adýna bir ikbal düþünce-
sinden ya da idbar endiþesinden kaynaklanmýyordu. Tam aksine,
ümmetin selametini, vahdetin devamýný saðlama ve geçiþ süresini
zararsýz atlatma düþüncesinden kaynaklanýyordu. Zira onlar da bi-
liyorlardý ki, Ýslâm’ýn hem içte -münafýklar- hem de dýþta -baþta Bi-
zans ve Fars olmak üzere- birçok düþmanlarý vardý..

Hz. Ebu Bekir’e gelince, o buraya kadar arz etmeye çalýþtýðýmýz
endiþeleri herkesten fazla hisseden bir liderdi. Nitekim o kendinden
sonra kimi halife olarak býrakacaðý hakkýnda ashabýn ileri gelenleri
ile bir dizi istiþarelerde bulundu. Aslýnda Hz. Ebu Bekir, bu iþ için
baþtan bu yana Hz. Ömer’i düþünüyordu; düþünüyordu, ama neti-
cede çoðunluðun kendisi ile beraber olmasýný istediði için Ýslâm’ýn
temel taþlarýndan biri olan meþverete baþvurarak topluluðun sesine
kulak veriyordu. Hz. Ebu Bekir, Abdurrahman b. Avf’a “Hz. Ömer”
düþüncesini açýkladýðýnda “Bir parça serttir.” sözüyle karþýlaþtý. Hz.
Ebu Bekir ona “Bunun nedeni onun beni yumuþak görmesidir, eðer
iþ ona düþerse þu anda yaptýklarýnýn çoðunu yapmayacaktýr.” ceva-
býný verdi. Hz. Osman da bu istiþareler sýrasýnda “Ömer” adýný du-
yunca “Onun gizledikleri açýða vurduklarýndan daha hayýrlýdýr, ara-
mýzda onun gibisi yoktur.” diyerek düþüncelerini açýkladý. Yalnýz
Talha b. Ubeydullah “Ýnsanlarýn Ömer’den neler çektiðini biliyor-
sun. Rabbin bunu sana sorarsa ne cevap vereceksin?” diyerek, sert
bir üslupla Hz. Ebu Bekir’e soru sormuþtu. O da “Sen beni Allah ile
mi korkutmak istiyorsun. Rabbime kavuþup bana soracak olursa,
ben de, senin halkýn üzerine halkýnýn en hayýrlýsýný halife býraktým,
diyeceðim.” diye cevap verdi.

Neticede, Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman’ý çaðýrtarak Hz. Ömer’i ha-
life býraktýðýna dair bir ahidname yazdýrmaya baþladý. “Bu Ebu Ku-
hafe’nin oðlu Ebu Bekir’in Müslümanlara yazdýðý ahidnamedir. Ým-
di....” ve arkasýný getiremeden bayýldý. Hz. Osman ise ahidnameyi,
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Hz. Ömer’in ismini yazarak bitirdi. Hz. Ebu Bekir kendine geldiðin-
de, Osman’a yazdýklarýný okuttu. Ardýndan Hz. Osman’a “Baygýnlý-
ðýmda ölüp de benden sonra Müslümanlarýn ihtilâfa düþmelerinden
korktuðunu görüyorum.” dedi. Hz. Osman’ýn “evet” cevabý karþýsýn-
da “Allah sana, Ýslâm’a ve Müslümanlara olan hizmetlerinin karþýlý-
ðýný versin.” diye dua etti.

Daha sonra Müslümanlarý bir yere toplatýp, bu ahidnameyi okut-
tu. Topluluk içinden hiç kimse itiraz etmeden bunu kabullendiler.
Bu manzarayý bir yerden seyreden Hz. Ebu Bekir ortaya çýktý ve
“Benim size halife olarak seçtiðim kimseyi gönül hoþnutluðuyla
kabul ediyor musunuz? Gerçek þu ki ben, size akrabam olan birisi-
ni halife göstermedim. Ben, sizlere Ömer’i halife olarak gösteriyo-
rum. Onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Allah’a yemin ederim, görüþü-
mün doðru olmasý için elimden gelen her þeyi yaptým.” deyince, ha-
zýr bulunanlar “Dinledik ve itaat ettik.” diye cevap verdiler. Daha
sonra Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Ömer’i (r.a.) yanýna çaðýrarak ona
þunlarý söyledi: “Gerçek þu ki, ben seni, Resûlullah’ýn (s.a.s.) saha-
bileri üzerine halife olarak seçmiþ bulunuyorum.” Daha sonra ona
Allah’ýn takvasýnýn dýþýna çýkmamayý tavsiye ederek þöyle dedi:

“Ey Ömer! Allah’ýn geceleyin yerine getirilmesi gereken birtakým
haklarý vardýr, onlarý gündüz yerine getirince kabul etmez. Gündüzün
yerine getirilmesi gereken birtakým haklarý vardýr, onlarý da gece ya-
pýldýðýnda kabul etmez. Cenab-ý Hak, farz yerine getirilmediði süre-
ce, hiç bir nafileyi kabul etmez. Dikkatini çekmemiþ mi ya Ömer! Ký-
yamet gününde terazileri aðýr gelenler Hak’ka tâbi olanlar ve onun
kendilerine yüklediði aðýrlýklarý taþýyanlardýr. Yarýn haktan baþka hiç-
bir þeyin konulmadýðý bir terazinin aðýr gelmesi elbetteki bir haktýr.
Dikkat etmedin mi ya Ömer! Kýyamet gününde tartýlarý hafif gelen-
lerin terazileri bâtýla uymalarý ve onun kendilerine hafif (ve kolay) ol-
masý dolayýsýyladýr. Yarýn ancak bâtýl þeylerin konulup tartýldýðý bir
terazinin hafif gelmesi de hakkýn ta kendisidir. Dikkatini çekmedi mi
ya Ömer! Rahat ve huzur âyeti sýkýntý âyeti ile birlikte, sýkýntý âyeti
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de rahat ve huzur âyeti ile birlikte inmiþtir. Böylelikle mü’minin Al-
lah’ýn Cennetinden ümitvar, Cehenneminden de korku içinde olmasý
amaçlanmýþtýr. Ta ki Allah’tan hakký olmayan bir þeyi isteyip arzula-
masýn ve kendi eliyle kendisini attýðý bir þeyden korkmasýn. Hiç dik-
kat etmiyor musun ya Ömer! Allah cehennemlikleri iþlediklerinin en
kötüleriyle birlikte zikretmiþtir. Öyle ki ben onlarý hatýrladýðým za-
man onlardan olmamayý ümit ediyorum. Diðer taraftan cennet ehlini
de yaptýklarýnýn en güzeli ile birlikte zikretmiþtir. Çünkü onlarýn ufak
tefek kötülüklerini baðýþlar. Onlarý hatýrladýðým zaman ‘Benim ame-
lim nerde, onlarýn ameli nerde?’ derim. Benim tavsiyelerime iyice
kulak asmýþsan gaip hiçbir þey, hazýr olan ölümden senin için daha
sevimli olmamalýdýr. Zaten sen ona karþý hiçbir þey de yapamazsýn.”

b. Döneminde Yapýlan Fetihler

Hz. Ömer döneminde fethedilen topraklarýn toplam alaný
2.251.030 kilometrekare’dir. On yýllýk hilafeti döneminde Allah’ýn
izniyle fethedilen bu alanýn büyüklüðünü idrak etmek için Türki-
ye’nin 780.576 kilometrekare olduðunu hatýrlamak yeter sanýyo-
rum. (Türkiye’nin yaklaþýk üç katý).

Yalnýz bu baþarýyý elbette tek baþýna Hz. Ömer elde etmemiþtir.
Bir kere bütün inanan insanlardaki teblið aþký, cihad heyecaný, maz-
lumlarýn, maðdurlarýn imdadýna yetiþme düþüncesi veya tamamen
uhrevî arzularla yani þehid olarak âhirete irtihal etme, Cennet ve
Cemalullah’ý müþahede etme ve rýza makamýna erme, evet bütün bu
moral deðerlerin fetihlerde oynamýþ olduðu rol inkâr edilemez. Ýna-
nanlarý bu düþünce ve inanç ufkuna ulaþtýrma ise Hz. Peygamber
(s.a.s.) ile baþlamýþ, Hz. Ebu Bekir döneminde devam etmiþtir. Yani
Hz. Ömer’in kýsmen hazýr bulmuþ olduðu cihad aþkýyla yerinde du-
ramayan bu insanlar topluluðu, en azýndan 25 senelik bir çalýþma-
nýn mahsulüdür.

Öte taraftan, bütün cihana meydan okuyabilecek, o döneme göre
dünyanýn iki süper gücü Fars ve Bizans imparatorluklarýnýn üzerine
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yürüyebilecek vasatýn ve askerî donanýmýn hazýr olmasýnda da Efen-
dimiz ve Hz. Ebu Bekir dönemi göz ardý edilemez.

Bu kýsa deðerlendirmelerle Hz. Ömer’in dehâsýný, idare ve sevk
kabiliyetini, zaman ayarlamasýný, altyapý desteklemelerini ve takip
edegeldiði ince diplomatik siyasetlerini inkâr ediyor deðiliz. Hz.
Ömer’in, devrini iyi idrak edip, Ýslâm’ý bütün emir ve yasaklarýyla
çok çok iyi anlayýp yorumlamasýnýn elbette bunda payý büyüktür.
Nitekim Ýslâm ordularýnýn Hz. Ömer’den sonra ayný aþk ve þevke
sahip olmalarýna raðmen diðer halifeler döneminde askerî alanda
bu kadar fetih yapamamalarý bunun bir göstergesidir. Fakat bizler,
hakikatin yerli yerini bulup, gerçek mihrabýna oturmasý için bu de-
ðerlendirmeleri kaydetmekte fayda mülâhaza ettik.

Evet, Hz. Ömer döneminde 2.251.030 km2 toprak fethedilmiþ,
Mekke merkez kabul edilecek olursa, devletin sýnýrlarý kuzeyden
1036 km, doðudan 1087 km, güneyden 483 km civarýna ulaþmýþtýr.
Bu geniþ topraklar; Suriye, Mýsýr, Huzistan, Irak, Ermenistan, Azer-
baycan, Fars, Kirman, Horasan gibi ülkeleri içine almaktadýr.

Bazý Batýlý tarihçiler, Hz. Ömer döneminde akýllara durgunluk
veren bu fetih hareketlerini Doðu Roma ve Ýran imparatorluklarýnýn
çökme dönemine rast gelmesine baðlarlar. Hatta bunlardan bazýlarý
da Hz. Ömer’i Ýskender veya Cengiz Han ile mukayese etme yan-
lýþlýðý içine düþerler. Halbuki gerek Bizanslýlar gerekse Ýranlýlar,
asýrlýk imparatorluða sahip olup; güç-kuvvet, harp sanatý, tesir sa-
halarý itibariyle Hz. Ömer dönemindeki Müslümanlardan kat be kat
üstün durumdaydýlar. Mesela, Bizanslýlarýn harb tabyalarý üzerine
yazýlmýþ kitaplarý, sayýsýz harp silahlarý ve ordularý vardý. Bizans o
devrelerde zafer üstüne zafer kazanarak Isfahan’a kadar gitmiþ, Su-
riye’yi Ýran’dan istirdad etmiþti. Yine Ýran askerleri, miðfer, tulga,
siperlik, göðüs levhasý, zýrh, çelik eldiven gibi harp levazýmatýný
kullanýyordu. Fakat bütün bu maddî üstünlüklerine raðmen, onlar
yine de yenilgiden kurtulamadýlar.
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Bu da gösteriyor ki, o devirde yapýlan fetihleri, maddi sebepler-
le izaha kalkýþmak oldukça yetersiz. Konu ile ilgili olarak Þiblî Nu-
manî, Hz. Ömer hakkýnda yazdýðý mufassal kitabýnda  þu deðerlen-
dirmelerde bulunuyor:

“Kanaatimizce Müslümanlarýn zaferinin gerçek sebebi Ýslâm’ýn
mukaddes kurucusunun onlara zerk ettiði ve Ömer’in  (r.a.) daha da
parlatýp kuvvetlendirdiði þevk, azim, metanet, cesaret ve yiðitliktir.
Bunlar, Doðu Roma Ýmparatorluðu ile Ýran’ýn, kudretlerinin zirve-
sinde olduklarý zaman bile mukavemet edemeyecekleri silahlardý.
Bunlara, ülkeleri fethetmeye olmasa bile hükümeti kurma ve muva-
zeneye kavuþturmaya yarayan bazý diðer hasletler daha ekleniyor-
du. Bu hasletlerin en baþta geleni Müslümanlarýn doðruluðu ve âdil
oluþuydu. Bir memleket zaptedildiði zaman fatihlerin mükemmel
davranýþlarý ve muameleleri halk üzerinde öyle bir intiba býrakýyor-
du ki, aradaki din farkýna raðmen halk yeni idarecileri hakkýnda kö-
tü düþünmüyordu. Müslümanlar Yermük muharebesinden evvel
Suriye’nin birçok yerlerini tahliye ettikleri zaman, Hýristiyan tebaa
onlarý geri göndermesi için Allah’a dua ettiler, Yahudiler de ellerin-
de “Tevrat” olduðu halde, hayatta olduklarý müddetçe Sezar’ýn ge-
ri gelmeye cür’et edemeyeceðini beyan ettiler. 

Suriye ve Mýsýr’daki Roma idaresi zalim ve müstebit idi. Bu yüz-
den, Müslüman istilasýna karþý Romalýlarýn savunmasý, teb’adan hiç-
bir takviye olmaksýzýn, tamamen hükümet ve orduya baðlý kalýyor-
du. Ordu yenilgiye uðrayýnca hiçbir mânâ kalmamýþ, halk mukave-
met etmemiþti. Ýran’da durum farklýydý. O ülkede, bölge ve vilayet-
lerde hüküm sürüp imparatorluðun savunmasýndan çok kendi iktidar
ve mülklerine halel gelmemesi için çarpýþan derebeyleri ile asilzâde-
ler vardý. Merkezî hükümetin maðlup olmasýndan sonra bile, Müs-
lümanlarýn her adýmýnda mukavemetle karþýlaþmalarýnýn sebebi
buydu. Bununla beraber, Ýran’da bile Müslümanlar cömertlik ve âdil
muamele ile halkýn gönlünü kolaylýkla kazanmýþtý. Memleket fethe-
dildikten sonra kurulan yeni hükümetle dengenin saðlanmasýnda
halk epey yardýmda bulunmuþtu.”
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Hz. Ömer’in Ýskender veya Cengiz Han ile mukayese edilmesi-
ne gelince; bundaki zihniyeti anlamak zor hatta imkânsýzdýr. Zira
Ýskender ve Cengiz fethettikleri yerlerde bütün ahaliyi kýlýçtan ge-
çiren, þehirleri yaðmalayan, zulüm ve istibdadýn her çeþidini uygu-
layan, kan kokan, kan düþünen, kan konuþan, kan kusan kanlý in-
sanlardýr. Tarihin onlarýn eliyle açtýðý kanlý sahifeler bunun en bü-
yük þahididir.

Hz. Ömer ise, “fetihlerinde adalet ve insaftan kýl kadar ayrýlma-
yan, adam öldürmek bir yana meyve aðaçlarýný bile kesmeye müsa-
ade etmeyen, kadýnlar, çocuklar ve ihtiyarlara dokunmayan,” hâsýlý
Ýslâm’ýn savaþ hukukuna ait vaz’etmiþ olduðu bütün hükümleri tat-
bik eden bir insandýr.

Ayrýca, kan, gözyaþý, zulüm, istibdat üzerine kurulan düzenler
yani Ýskender’in, Cengiz Han’ýn devletleri kendilerinden sonra de-
vam etmeyip yýkýlýp giderken, Hz. Ömer’in bir zamanlar en yüksek
temsilcisi olduðu Ýslâm, 14 asýrdan bu yana, hem de gittikçe geliþe-
rek devam etmektedir.

Hâl bundan ibaret ve bu manzarayý dost-düþman herkes müþahe-
de ederken, Hz. Ömer’i bu kanlý zalimlerle mukayese etmenin man-
týðýný anlayabilmek hakikaten çok zordur. Fakat buna bir izah geti-
rilmek isteniyorsa, “Batýlý tarihçiler bu düþünceleri ile Ýslâm’a bes-
lemiþ olduklarý kin ve nefretlerini açýða vurmaktadýrlar.” diyebiliriz.

Hz. Ömer döneminde sýrasýyla olmasa bile Kâdisiye, Celûla, Su-
riye, Þam, Fehl, Humus, Yermuk, Kudüs, Kayzeriye, Cezire, Ýran,
Azerbaycan, Taberistan, Ermenistan, Kirman, Sistan, Makran, Ho-
rasan, Mýsýr, Ýskenderiye, Trablusgarp gibi yerler fethedilmiþtir.

Hz. Ömer’in, nasýl bir harb dahisi olduðunu, askerî stratejilerde
günümüz uzmanlarýna taþ çýkartacak seviyede bulunduðunu, cesaret
ve þecaati yanýnda hilm ve silmi zirve noktalarda temsil ettiðini, en
hisli olduðu dönemlerde dahi mantýkiliði hiç elinden býrakmadýðýný,
âlemþümûl þefkat ve merhametiyle bütün insanlarý baðrýna bastýðýný
yerimiz müsait olmadýðý için gösteremiyoruz. Sizleri bu hususla ala-
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kalý bütün bilgileri teferruatýyla bulabileceðiniz tarih kitaplarýnýn il-
gili bölümlerine veya müstakil eserlere havale ederek, bu bahsi ka-
patýyoruz.

c. Devlet Sistematiðine Getirdiði Düzenlemeler

Hz. Ömer’in halife seçilmesinden yaklaþýk 25 yýl önce bir tek
kiþi ile baþlayan Ýslâm hareketi, ilahî takdir gereði merdiven basa-
maklarýný teker teker çýkmýþ ve artýk devlet haline gelmiþtir. Yalnýz
güç, kuvvet, insan vb. alanlarda potansiyel olarak bir devleti oluþ-
turabilecek veya yönetebilecek kaynaða sahip olma, hatta bu kay-
naklar itibariyle mevcut devletlerden daha fazla imkâna sahip bu-
lunma, devlet olmanýn yegâne þartý deðildir ve olamaz da. Bütün
bunlarýn devlet hayatýnda yeri vardýr; ama bunlar her þey deðildir.

Devlet; düzen, nizam, sistem demektir. Bunun için, içinde bulu-
nulan þartlara göre kanunî düzenlemelerin yapýlmasý, bugünkü dil-
le meseleyi ele alacak olursak kanunlarýn, yönetmeliklerin, genel-
gelerin çýkartýlmasý, bunlarý tatbik edecek insan unsurunun ele alý-
nýp yetiþtirilmesi, gerektiðinde kimsenin gözünün yaþýna bakmadan
cezâî müeyyidelerin uygulanmasý þarttýr. Nitekim baþta Türkiye
Cumhuriyeti olmak üzere bugünkü devletlere baksanýz veya bu hu-
susta mazi derelerinde bir tarih yolculuðu yapsanýz, söylediðimiz
bu hususa ait binlerce delil bulmanýz mümkündür.

Ýþte Hz. Ömer, Efendimiz (s.a.s.) ile baþlayan Ýslâm’ýn devlet ol-
ma sürecinde, nöbetin kendine geldiði dönemlerde -belki de altya-
pýnýn hazýr, vasatýn müsait olmasýndan hareketle- bu süreci hýzlan-
dýrmýþtýr. Yalnýz bu bizleri “Tam bu dönemde Hz. Ömer deðil de bir
baþkasý halife olsaydý, belki o da ayný düzenlemeleri yapardý veya
yapmak zorundaydý.” gibi düþüncelere taþýmasýn. Zira bu düþünce
bir anlamda Hz. Ömer’i inkâr veya yaptýklarýný hiçe indirme mânâsý-
na gelebilir ki, þahsen böyle bir günah iþlemekten Allah’a sýðýnýrýz.
Çünkü uygulamalar gösteriyor ki, hâdiselere vukufiyet, müdahale-
de zamanlama, olaylara yaklaþým keyfiyeti, yorumlama farklýlýkla-
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rý ve elde edilen neticeler itibariyle Hz. Ömer’in yeri kat’iyen dol-
durulamaz.

Allah Resûlü (s.a.s.), 23 senelik hayatý boyunca devlet mekaniz-
masýnýn altyapýsýný, söz, fiil ve takrirleriyle ortaya koymuþ, bunlar-
dan bazýlarýný bizatihi kendisi temsil etmiþ, bazýlarýna ise þartlar el-
vermemiþ veya ömrü yetmemiþ. Arkadan gelenler ise, Nebiler Serve-
ri’nin atmýþ olduðu temeller üzerine binalarýný kurmaya çalýþmýþlar-
dýr. Ýþte Hz. Ömer, bu devlet çarkýný yapageldiði düzenlemelerle ku-
ran, iþleten bir insandýr.

Devlet sistematiði adýna neler yapmýþtýr Hz. Ömer? Þimdi bir-
kaç baþlýk altýnda bunun üzerinde durmaya çalýþalým:

1) Danýþma Meclisleri

Hz. Ömer, iþbaþýna geçer geçmez, devlet yönetiminde istiþare
meclisleri kurmuþ, bu meclislere halkýn görüþlerine itibar ettiði in-
sanlarý davet etmiþtir. Ensar ve Muhacirîn’den bazý zatlar mesela,
Osman, Ali, Abdurrahman b. Avf, Muaz b. Cebel, Zeyd b. Sabit,
Ubeyy b. Ka’b (r. anhüm) gibi þahsiyetler bu meclisin daimî üyele-
riydi. Meclis, belli günler toplanýr, devleti, milleti alâkadar eden
meseleleri müzakere ederek, karara baðlarlardý. Bu meclislerde her-
kes görüþlerini açýk-seçik, net bir biçimde açýklayabilirdi. Zaten
“Müþaveresiz hilafet olmaz.” Hz. Ömer’e ait bir sözdür.

2) Ýdari Taksimattaki Düzenlemeler:

Hz. Ömer’in devlet sistematiði adýna ümmete kazandýrdýðý en
önemli husus, her hâlde idarî taksimattýr. Sýnýrlarý gün geçtikçe geniþ-
leyen Ýslâm devletini ilelmerkez (merkezden yönetilen) bir idarî an-
layýþla yürütmenin zorluðu her hâlde anlaþýlan bir mevzudur. Ýþte Hz.
Ömer, devleti uygulaya geldiði sistemi ile adem-i merkeziyetçi bir
statüye kavuþturmuþ, vilayet, kaza, nahiye þeklinde taksimata gitmiþ
ve buralarda konumuna göre defterdardan, polis teþkilat âmirlerine,
hazine müdürlerinden hâkim ve müftülere varýncaya bir dizi atama-
larda bulunmuþtur.
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Hz. Ömer yaptýðý idarî taksimatta devleti bir anlamda eyalet sis-
temi içinde yönetmiþti. Tarihçilerin verdiði rakama göre sekiz, fa-
kat yeni fethedilen yerlerdeki idarî taksimatý olduðu gibi kabullenil-
diði ve bu sebeple bu rakam içine katýlmayan bölgeleri de katacak
olursak sayýlarý yirmiye ulaþan eyalet vardn Kazalar bu vilayetler-
deki üst düzey âmirlere baðlý olarak çalýþýrdý. 

Hz. Ömer yaptýðý atamalarda öncelikle ehliyet þartý arar, siyasî
ve idarî kabiliyeti olanlarý görevlendirirdi. Mesela, Amr b. Âs, Mu-
aviye ve Mugire b. Þu’be gibi zatlar,  bu özellikleri ile iþtihar etmiþ
insanlardý ve Hz. Ömer bu kabiliyetlerin hepsini hilafeti boyunca
yerli yerinde kullanmýþtý.

3) Ýdari Yapýlanma:

Hz. Ömer’in devlet memurlarý hakkýnda getirdiði düzenlemeler
de idarî yapýlanma içinde çok önemli yere sahiptir. Mesela, memur-
larýn seçim iþinin alenî olarak istiþarî meclislerde yapýlmasý, rüþvet,
ihtilas vb. gibi kötü âdetlerin önünü týkamak gayesiyle memur ma-
aþ oranlarýnýn alabildiðine yüksek tutulmasý, memurlardan o günkü
þartlara göre toplumun kabullenemeyeceði birtakým davranýþlar içi-
ne -mübah da olsa- girmeyeceklerine söz almasý, memurlardan me-
muriyete giriþ tarihi itibariyle mal beyannamesi alýp, memuriyet sü-
recinde hýzla artan mal varlýðý karþýsýnda sorgulamaya tâbi tutmasý,
bir memur olan valilerin her yýl hacta hazýr bulunmalarýný emrede-
rek, þayet haklarýnda þikâyet bahis mevzuu ise halk ile yüzleþmele-
ri, hatta muhakeme edilmeleri, memurlar hakkýnda vuku bulan
þikâyetler adýna memurun derecesi ve þikâyetin çeþidine göre bir
kiþi veya üç kiþilik bir heyeti tahkikata göndermesi ilk etapta akla
gelen uygulamalardýr.

Bu misallerden de görüleceði üzere, bugünkü devlet yapýlanma-
larý göz önüne alýnarak yapýlacak olan deðerlendirmeler Hz. Ömer’in
getirdiði ve uyguladýðý bu kýstaslarýn ne derece önemli olduðunu
ehl-i insaf herkese kabul ettirecek mahiyettedir. Kaldý ki yukarýda
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mücerred olarak ve satýr baþlýklarý halinde sunduðumuz bu uygula-
malardan her biri adýna misaller de verilebilir.

Evet, Hz. Ömer ortaya attýðý ve uyguladýðý bu düzenlemelerle
hem Ýslâmî kaide ve kurallar çerçevesinde bir idarî anlayýþý ortaya
koymuþ, onlarý disipline ve sistematize etmiþ, hem de kanun-kural
tanýmayan, serâzad, baþýboþ yaþamaya alýþmýþ Arap toplumuna çe-
ki düzen vermiþtir. Ayný zamanda bu uygulamalar kendisinden son-
ra gelecek bütün Ýslâm devletlerinin baþvurduklarý metodlar olarak
hayatiyetini bugüne kadar devam ettirmiþtir.

4) Malî Sahadaki Yenilikler:

Devlet hayatýnýn en önemli sahalarýndan biri hiç þüphe yok ki
maliyedir. Bunda da gelir-gider dengesinin çok çok iyi korunmasý
gerekir ki toplumda sosyal adaletsizlikler olmasýn, bu sûretle mey-
dana gelebilecek toplumsal karýþýklýklara yol açýlmasýn. Ýçinde bu-
lunduðumuz þartlar itibariyle bu durum nazara alýnacak olursa, her
gün deðiþik vesilelerle hak arayýþýna giren memurlar, iþçiler, grev-
ler, toplantýlar ve bunlarýn meydana getirdiði kargaþa hemen her
gün hepimizin gözleri önünde cereyan etmektedir. Bu karmaþalarýn
yol bulup oluk oluk eve, çarþýya, pazara aktýðý bir toplumda huzur
bulmak da her hâlde mümkün deðildir. Ýþte Hz. Ömer, Allah
Resûlü’nün gerek Kur’ân’da gerekse sünnette getirip insanlara tak-
dim buyurduðu ekonomik prensipleri sistematize etmiþ ve devletin
sýnýrlarý içinde uygulamaya koymuþtur. Hem öyle koymuþtur ki, ka-
nunî düzenlemelerin yaný baþýnda âhiret inancýndan kaynaklanan
vicdanî baskýlarý da ruhlarýnda daima taze ve canlý olarak duyan
Ýslâm teb’asý deðil devletine mal varlýðýnýn bir kýsmýný vergi olarak
verme, gerektiði yer ve zamanda hepsini vermeye dahi hazýr hale
gelmiþlerdir. Bu çerçevede Hz. Ömer döneminde Irak ahalisinden
toplanan yýllýk 102.800.000 dirhem arazi vergisinin, Ziyad döne-
minde önce 101.500.000 dirheme, Haccac döneminde ise onun bü-
tün zulüm ve iþkencesine raðmen 20.800.000 dirheme düþtüðünü
hatýrlatmak, bir fikir verme adýna yeter zannediyoruz.
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Pekalâ Hz. Ömer ne yapmýþtýr? Hz. Ömer, fethedilen topraklarý,
oralarýn fethinde emeði geçen gazilere ganimet olarak vermemiþtir.
Eðer ganimet olarak verilirse, halkýn bir kýsmýnýn çok zengin, bir kýs-
mýnýn ise alabildiðine fakir olarak kalacaðýný, bunun ise Kur’ân’ýn
yasakladýðý “malýn belli ellerde dolaþmasý” (59. Haþir:7) olacaðýný ifa-
de etmiþ ve bu konuda sahâbenin ileri gelenlerini de yanýna alarak bu
uygulamayý deðiþtirmiþtir. Hz. Ömer, Haþr sûresinin 6. ve 7. âyetle-
rini delil göstererek, fethedilen yeni arazilerde gelecek nesillerin de
hakkýnýn bulunduðundan hareketle, bu arazilerin devletin malý oldu-
ðunu söylemiþ, intifa hakkýný da haraç veya öþür denilen belli oran-
lardaki vergi karþýlýðýnda da ziraat yapmak isteyenlere vermiþtir. Hat-
ta Hz. Ömer bu uygulama ile de yetinmemiþ, Allah yolunda mücade-
le eden askerlerin tarým ile meþguliyetini yasaklamýþtýr.

Evet, Hz. Ömer’in, Irak, Mýsýr ve Suriye gibi Ýslâm topraklarý
içine yeni katýlan yerlerdeki arazi sistemini bu þekle göre ayarlama-
sý, topraklarýnýn yerli ahalinin ellerinde kalmasýna; vergi miktarla-
rýnýn eskiye nispetle düþük olmasý, vergi kaçaðýnýn azalarak gelirle-
rin çoðalmasýna ve hepsinden öte fetihlerin daha da hýzlanmasýna
vesile olmuþtu. Çünkü Ýslâm’ýn bu uygulamasýný duyan ve baþtaki
idarecilerin zulümlerinden býkan zavallý fakir halk, Ýslâm ordularý-
nýn bir an önce kendi ülkelerini fethetmelerini beklemeye baþlamýþ,
nitekim Ýslâm ordularý da gittikleri bu yerlerde karþýlarýnda sadece
kral ve ordusunu bulmuþ, halk tabakasýndan destek görmüþlerdir.
Mesela, Mýsýr’da Kýbtî çiftçiler Romalýlara karþý Müslümanlara
yardým etmiþlerdir.

Netice itibariyle; Ýslâm’ýn 14 asýr önce getirmiþ olduðu devlet
hayatýna ait bu malî hükümler, Hz. Ömer gibi kýlý kýrk yararcasýna
yaþayan ve uygulayan bir þehsuvar bulunca, maþerî vicdanda -Hý-
ristiyan, Yahudi hatta müþrik de olsa- kabul görmüþtür.

5) Hukukî Düzenlemeler

Adalet, bugünkü nesillerin tam anlamýyla hayatýn her kademe-
sinde tatbikini görmeyi çok arzuladýklarý bir kavram. Hz. Ömer dö-
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neminde adalet ise, çoklarýnýn -mü’min olsun, kâfir olsun- o þekliy-
le tahakkukunu beklemedikleri ve kimsenin gözünün yaþýna bak-
madan kýlý kýrk yararcasýna hayatýn her sahasýnda tatbik edilen mü-
þahhas bir olgudur. Evet, “Adalet mülkün esasýdýr.” Hz. Ömer’e is-
nad edilen bir sözdür ki, Ömer (r.a.) hayatýnda bu çizginin dýþýna bir
an için bile olsa hiç çýkmamýþtýr. Onun içindir ki aradan 14 asýr geç-
miþ olmasýna raðmen bugün hâlâ daha Hz. Ömer denilince, önce
adalet kavramý akla gelir.

Daha önce bahsetmiþtik; aslýnda Hz. Ömer’in hayata tatbik etti-
ði Ýslâm’ýn adaletidir. Ama çoklarý bunu bir zühul eseri olarak Hz.
Ömer’e mâl etmiþtir. Gerçi, bunu yapanlarý affettirecek, adalet ala-
nýnda çok uygulamasý vardýr Hz. Ömer’in. Fakat buna raðmen iþin
gerçek vechesinin de hatýrlardan uzak tutulmamasý gerektiði kana-
atindeyiz.

Evet, Hz. Ömer, Ýslâmî geliþimin tarihî seyri içinde adalet me-
kanizmasýný kurumsallaþtýrmýþ, kâdýlýk müessesesini kurmuþ, vila-
yetlere bizatihi kendisi hâkimler tayin etmiþ, muhakeme usulü hak-
kýnda fermanlar neþretmiþtir. Hatta söz buraya gelmiþken sizlere
Romalýlarýn hukuk ve adaleti saðlamakla ilgili giriþimlerinden bir
örnek verelim.

Romalýlar, M. Ö. 451 yýlýnda Yunanistan’a bir heyet gönderip 12
maddelik bir kanun mecmuasý hazýrlatmýþ ve bu maddeler kurþun
levhalar üzerine kazýnarak Roma’da teþhir edilmiþtir. Öyle ki, bu
mecmua Romalýlara göre pek çok filozofun yazýlarýndan daha kýy-
metlidir. Kýyaslama yapýlabilmesi için Roma Kanunnamesini, ar-
dýndan da Hz. Ömer’in neþr ve ta’mim ettiði fermaný iktibas ede-
rek, bu konuda verilmesi gerekli olan hükmü siz okuyucularýmýza
býrakalým.

1. Mahkemeye çaðrýldýðýnýz zaman muhalifiniz ile beraber derhal
geliniz.

2. Dâva edilen kiþi dâvaya icabet etmezse onu zorla celbetmek için
þahidlerinizi gösteriniz.
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3. Dâva edilen firar etmeye yeltenirse, onu zorla tutabilirsiniz.

4. Dâva edilen hasta veya çok ihtiyar ise, mahkemeye gelmesi için
ona vasýta veriniz. Aksi halde mahkemeye gelmeye icbar edilemez.

5. Dâva edilen bir kefil gösterirse, onu býrakmamalýsýnýz.

6. Zengin kiþinin kefili ancak bir zengin kiþi olabilir.

7. Hâkim iki tarafýn mutabakatý ile dâva hakkýnda karar verir.

8. Hakim bir dâvayý sabahtan öðleye kadar dinler.

9. Hüküm öðleden sonra teblið edilir.

10.Güneþ battýktan sonra mahkeme faaliyetini tatil eder.

11.Tarafeyn dâvalarýný hakeme tevdi etmek isterlerse, kefalet ver-
melidirler.

12.Þahid göstermeyen dâvacý, dâvasýný dava ettiði kiþinin evinin
önünde baðýrarak anlatýr.

Ýþte Avrupa’nýn iftihar ettiði Roma Devletinin kanunlarý..!

Þimdi de Hz. Ömer’in hâkimlerine gönderdiði fermaný:

“Allah’a hamdolsun. Þunu bil ki adalet mühim bir mükellefiyet-
tir. Huzurunda, refakatinde ve kararlarýnda halka eþit muamele et
ki, zayýf olanlar adaletten ümitlerini kesmesinler, yüksek mevkide
olanlar da kayýrýlmayý ümit etmesinler. Ýspat mükellefiyeti dâvacý-
ya aittir. Ýnkâr edene yemin etmek düþer. Gayr-i meþruu meþru;
meþruu gayr-i meþru kýlmamak þartý ile uzlaþmak caizdir. Mütalâa
ettikten sonra (eðer evvelki kararýn hatalý görünüyorsa) seni dünkü
kararýný deðiþtirmekten hiçbir þey men etmesin. Þüphede olduðun
bir mesele hakkýnda Kur’ân veya Peygamberin (s.a.s.) sünnetinde
bir þey bulamadýðýn zaman, meseleyi tekrar tekrar düþün. Emsaller
ve benzer vakalarý tefekkür et ve kýyas yaparak karar ver. Þahit gös-
termek isteyen þahýs için bir vade tespit edilmelidir. Eðer dâvasýný
ispat ederse, onun hakkýný ver. Aksi halde dâva reddedilmelidir. Da-
yak cezasýna çarptýrýlmýþ, yalancý þahitlik yapmýþ, miras ve nesepte
þüpheli kiþiler hariç bütün Müslümanlara (þahitlik için) güvenilir.”
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Þiblî Numanî, bu fermaný naklettikten sonra maddeler halinde
þu deðerlendirmeyi yapýyor.

1. Bir hâkim iþgal ettiði mevki itibarý ile herkese eþit muamele et-
melidir.

2. Ýspat külfeti bir kaide olarak müddeiye aittir.

3. Dâva edilenin ispat veya þahitleri yoksa yemin ettirilmelidir.

4. Bir dâvada taraflar uzlaþabilirler, þu þartla ki bu uzlaþma kanu-
na muhalif olmamalýdýr.

5. Kâdý kendi iradesi ile verdiði hükmü tadil edebilir.

6. Bir dâvaya bakmak için bir tarih tayin edilmelidir.

7. Dâva edilen, muayyen günde isbat-ý vücut etmezse, hakkýnda gý-
yaben karar verilebilir.

8. Kanunen hüküm giymemiþ ve yalancý þahitlik yapmamýþ olan
her Müslüman þahitlik yapabilir.

6) Ceza Hukukundaki Yenilikler

Ýlahî ve beþerî bütün sistemlerde, sistemi korumaya ma’tuf ceza
hükümleri vardýr. Ýslâm da bir sistem olarak bünyesinde ceza huku-
ku barýndýrmaktadýr. Þu kadar var ki, Ýslâm, suç yollarýnýn kapatýl-
masý, -þayet suç iþlendi ise- suç-ceza arasýndaki münasebetleri, ar-
dýndan da suçluya davranýþ þekilleri veya suçun isbatý yönlerinden,
sair sistemlerden farklýlýk arz eder. Fakat her þeye raðmen suç iþlen-
di, suçlu yakalandý ve mesele þu ya da bu vesile ile hâkime arz edil-
di ise, artýk bundan geriye dönüþ bahis mevzû deðildir. Suçlu kim
olursa olsun, hadîsin beyanýna göre Peygamberin kýzý bile olsa ce-
zasýný görecektir.

Ýþte Hz. Ömer, Ýslâm Ceza Hukukunun getirmiþ olduðu prensip-
leri de sistematize ederek, onlarýn hayata tatbiki hususunda, sair
meselelerde olduðu gibi -tabir caizse- altyapý çalýþmalarýný yapmýþ-
týr. Mesela bu konuda zabýta müessesesi teþkil etmiþ, onlara yetki-
ler vermiþ, ilk hapishaneyi kurmuþtur.
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7) Askeri Alandaki Yenilikler

Ýslâm, gerek getirmiþ olduðu umumî hükümler ve gerekse
müntesiplerine mükellefiyet olarak yüklemiþ bulunduðu ahkâm
itibariyle, her bir ferdi her an düþman kuvvetleriyle savaþa hazýr
halde bulundurur. Bu itibarla Ýslâm’da her fert hazýr asker veya
bütün Müslümanlar hazýr ordu demektir. Fakat takdir edersiniz ki
tamamýyla iman, aþk, þevk, âhiret iþtiyaký, Cennet arzusu, þehid
olma heyecaný, Cemalullahla buluþma isteði gibi manevî deðerler
üzerine kurulmuþ bu cihad müessesesinin, insaný dünyaya baðla-
yabilecek umdelerin çoðalmasý nedeniyle bu özelliklerin kaybe-
dilmesi ve tabi ki bunun sonucu olarak cihad düþüncesinin akame-
te uðrayýp, Müslümanlarýn düþman güçler önünde yenilmesi da-
ima bahis mevzuu olabilir. Onun için hayatýn sair ünitelerine ge-
tirilen düzenlemeler gibi, bu askerî üniteye de bir düzenlemenin
getirilmesi þart ve elzemdir. Zaten Ýslâm’ýn savaþ hukuku adýna
getirmiþ olduðu hükümler, bunu sistematize etmek için büyük ko-
laylýklar saðlamaktadýr. Buna bir de mü’minlerin her an cihad iþ-
tiyaklarýný ve Ýslâm’ýn Hz. Ömer döneminde ulaþmýþ olduðu sevi-
yeyi de katarsak, meselenin çok rahatlýkla halledilebilecek olduðu
meydana çýkacaktýr.

Ýþte Hz. Ömer, hilafeti döneminde düzenli ve sistemli bir ordu
kurmak için giriþimlerde bulundu. Bütün Müslümanlarý nüfus sa-
yýmý yaptýrarak kütüklere kaydetti. Eli silah tutabilecek konumda
olanlarý tesbit etti. Ordu merkezleri için stratejik hüviyete sahip
yerler ayarlayýp, oralara kýþlalar yaptýrdý. Ordu techizatý için ge-
rekli olan mekânlar inþa etti. Mesela, Medine’de 32 bin atý bünye-
sinde barýndýran aðýllar yaptýrdý. Ayrýca bu büyük merkezlerin ya-
ný baþýnda, belli mesafelere askerî konaklar ilave etti. Askere alma-
larda yeni düzenlemeler yaparak, Ýran, Rum, Hind ve Yahudileri de
orduya asker olarak kabul etti. Ve askerlerin -daha önce de deðin-
diðimiz gibi- baþka iþlerle meþgul olmamasý için onlara yüklü ma-
aþlar verdi.
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8) Divan Teþkilatý

Hz. Ömer’in devlet sistematiðine ait yaptýðý düzenlemelerin en
baþýnda belki de kurmuþ olduðu divan teþkilatý gelir. Divan teþkila-
týnýn kurulma gerekçesine ait kaynaklarýmýz genelde birbirine yakýn
malûmat vermektedir. Þöyle ki, daima ilerleme kaydeden fetihlerle
Ýslâm devletinin gelirleri gün geçtikçe artmaktaydý. Eskiden çok
dar çapta ve az miktarda Efendimiz (s.a.s.) veya Hz. Ebu Bekir’de
toplanan gelirler (humus-cizye-haraç), Medine’de bulunan Müslü-
manlardan evlilere iki, bekârlara bir hisse olmak üzere daðýtýlýyor-
du. Hz. Ömer zamanýnda ise bir yandan gelirler alabildiðine artmýþ,
öte taraftan Ýslâm teb’asý da çoðalmýþ ve gün geçtikçe de çoðalýyor-
du. Ýþte bu aþamada Hz. Ömer, bazý teklifleri deðerlendirerek divan
teþkilatýný kurmuþtur. Bu divana Müslüman teb’anýn çoluk-çocuk
ayýrt etmeksizin adýný yazdýrmýþ, daha sonra da devlet hazinesinde
biriken gelirleri yýlda bir defa “atiyye” adý altýnda daðýtmýþtýr.

Hz. Ömer zamanýnda devlet gelirleri þu kalemlerden oluþmak-
taydý.

1) Humus: Savaþ sonucu elde edilen ganimetlerin beþte bir hissesi
demektir ki, hazinede toplanýr ve ümmetin ihtiyacý olan kalemle-
re harcanýrdý.

2) Fey: Bu da Hz. Ömer’in gayr-i müslimlerden aldýðý çeþitli vergi-
lerin toplamýna verilen bir addýr. Yani cizye, haraç, ticaret mallarý
vergisi gibi.

Hz. Ömer burada biriken gelirleri Efendimiz ve hassaten Hz. Ebu
Bekir döneminden çok farklý olarak Müslüman halka eþit olarak de-
ðil de Ýslâm’a giriþlerindeki öncelik, göstermiþ olduklarý yararlýlýk-
lar veya Hz. Peygamber’e yakýnlýk gibi hususlarý önde tutarak belli
bir sýralama içinde daðýtmýþtý. Hz. Ömer “ben Resûlullah’a karþý sava-
þanlarla, Resûlullah’ýn safýnda düþmanlara karþý savaþanlarý bir tut-
mayacaðým.” demekte ve bu tasnif ve tertibe göre yýllýk hisseleri
ayarlamaktadýr. Mesela, Hz. Âiþe’ye on iki bin, Efendimizin sâir ha-
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nýmlarýna on bin dirhem, Bedir Savaþý’na katýlanlara ise beþer bin
dirhem tahsis etmiþtir.

Bu atiyye adý altýnda daðýtýlan yýllýk para daðýtýmýnda listelere
yeni doðmuþ çocuklarý ve mevâlîleri (âzâd edilmiþ köle) de dâhil
etmesi dikkate þayan bir husustur.

Bunun yaný sýra Hz. Ömer, ister köle, ister erkek-kadýn, isterse
mevâlî olsun, herkese aylýk yiyecek verilmesini de kararlaþtýrmýþ,
bu hususta ortalama bir ölçü vaz’ederek, o miktar erzaký aylýk ola-
rak daðýtmýþtýr.

Kýsa kýsa tarihî bilgiler ýþýðýnda sunmaya çalýþtýðýmýz bu bölü-
mü de bitirirken, bu konuda nerdeyse müstakil eser denilebilecek Ebu
Ubeyd’in Kitabu’l-Emval’ini54 ilgilenenlere hatýrlatmadan geçeme-
yeceðiz. Evet, Kitabu’l-Emval her ne kadar, Hz. Peygamber ve Hu-
lefâ-i Râþidîn dönemindeki iktisadî geliþmeleri ele alan bir kitap ise
de, yazarýn da giriþinde belirttiði gibi, âdetâ Hz. Ömer devrinin ikti-
sadî geliþmelerini anlatan bir kitap görünümündedir. Onun için mev-
zu ile ilgili geniþ bilgi edinmek ve araþtýrmalar yapmak isteyenlere
Ebu Ubeyd’in söz konusu eseri yanýnda, Ebu Yusuf’un Kitabu’l Ha-
rac’ýna55 bakmalarýný tavsiye ederiz.

Takdir edersiniz ki Hz. Ömer’in 10 yýllýk hilafeti boyunca devlet
sistematiðine ait getirmiþ olduðu düzenlemeleri, Hz. Ömer’e ayýrdý-
ðýmýz bu bölüm içinde hepsini kaydetmemiz, deðerlendirmelerde bu-
lunmamýz, uygulamalardan misaller vererek meseleyi mücerred ol-
maktan çýkarýp müþahhas hale getirmemiz imkânsýzdýr. Evet, onun
sadece Beytülmâle ait düzenlemeleri adýna doktora tezlerinin yapýl-
dýðý, bu konuda kitaplarýn yazýldýðý nazara alýnacak olursa, yukarýda
ifade ettiðimiz hükmün doðruluðunu zannediyorum sizler de tasdik
edersiniz. Onun için Hz. Ömer’in sekiz madde içinde kaydettikleri-
mizin dýþýnda sistematize ettiði meselelerin bazýlarýný yazarak bu fas-
lý kapatýyoruz.
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1. Fetva meselelerini belli bir düzene koyarak ifta müessesesi di-
yebileceðimiz bir müessese kurmuþtur.

2. Þehirlerin imarý için yapýlacak iþler yine standart hale getirilmiþ
ve bugünkü anlamda bir bayýndýrlýk müessesesi kurmuþtur.

3. Basra, Kûfe, Fustat, Musul ve Cizre gibi þehirler onun zamanýn-
da kurulmuþtur.

4. Ýslâm’ýn tebliði, Kur’ân’ýn öðretiminin tanzimi, öðretiminin ge-
niþ bir alana yayýlmasý, bunun için öðretmenlerin tavzifi, hadîs,
fýkýh gibi ilimlerin bir mânâda tedvin ve tedrisi, ihtiyaç duyulan
yerlere yeterli sayýda cami inþasý, Mescid-i Nebevî’nin geliþen
þartlar çerçevesinde geniþletilmesi gibi dinî iþlere ait þeyler de
yine teessüs ettirilen bir teþkilatýn gözetimi altýnda yapýlmýþ ve
yaptýrýlmýþtýr.

5. Ýslâm’ýn yayýlmasý ve geniþlemesi neticesi muhatap olunan Müs-
lüman olmayan yeni kitlelere yani zimmîlere ait kanunî düzenle-
melerin yapýlmasý da yine O’nun dönemine rastlar.

6. Hz. Peygamber zamanýnda vâki olmayan ve dolayýsýyla hükmü
bilinmeyen yeni meselelere karþý tavýr belirleme, onlara Kitap ve
Sünnet çerçevesinde hükümler verme, yine Hz. Ömer’in riyaseti
altýnda yapýlan düzenlemelere göre belirlenmiþtir. Yani ashabýn
hemen hemen bütününün katýldýðý meþveret meclislerinde mese-
leler enine-boyuna tartýþýlmýþ, içtihad edebilecek konumda bulu-
nup yeterli bilgiye sahip olan insanlar görüþlerini müdellel bir þe-
kilde beyan etmiþler, böylece meseleler vuzuha kavuþmuþtur. Bu
dönemde takip edilen bu ve benzeri metodlar sonralarý bir sistem
olarak vaz’ edilmiþ ve o gün bugün ümmet-i Muhammed’in ya-
nýlmaz ve yanýltmaz bir rehberi gibi baþvuru kaynaðý olmuþtur.

d. Ýdareci Olarak Hz. Ömer

Ýdarecilik bir anlamda Allah vergisidir. Yaratýlýþtan verilen kabi-
liyetlerle yani vehbî olan istidatlarla, insanda boy gösteren ve þartla-
rýný bulduðunda da açýða çýkan bir özelliktir idarecilik. Her ne kadar
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onun okulu var, buralarda daha öncekilerin tecrübelerinin kaydedil-
diði kitaplar ders olarak okutuluyor, bunlar sistematize edilip kanun-
lar, yönetmelikler halinde idarecilerin eline veriliyor olsa da, þayet
bir insanda vehbî olarak idarecilik vasfý yoksa, sonradan elde ettik-
leri bu bilgilerin idareci konumunda bulunanlara çok da faydasý ol-
mayacaktýr. Ýyi bir bürokrat olsa da iyi bir idareci olamayacaktýr.
Ama vehbî olan istidat ve kabiliyetler, bu bilgilerle de desteklenirse,
o zaman ortaya, çýðýr açabilen mükemmel bir idareci çýkacaktýr.

Evet, idare edilecek olan insandýr. Ýnsaný idare etmek ise insan-
lýk tarihi buna þahittir- yýlanlarý, çýyanlarý, aslanlarý idare etmekten
çok daha zordur. Zira insan, mahiyeti itibariyle âla-yý illiyyînden,
esfel-i sâfilîne kadar, yani melekleri geride býrakabilecek seviyeler-
den, þeytanlarý geride býrakabilecek derekelere düþebilecek bir ko-
numdadýr. Mahiyeti böylesine karýþýk insaný idare etmek alabildiði-
ne güçtür. Allah Resûlü (s.a.s.) “Allah beni farzlarla emrettiði gibi
insanlarý idare etmekle de emretti”56 buyurarak bu küllî hakikate
parmak basar.

Hz. Ömer’e gelince o, doðuþtan idarecilik potansiyeline sahip bir
insandýr. Bu insan Hz. Muhammed (s.a.s.) gibi bir Rehber’in ve Ön-
der’in eline düþüp, O’nun ocaðýnda yaklaþýk 18-19 yýl piþince ve
bunlar ilahî sistem Ýslâm’ýn kanun ve kurallarý ile çerçeve altýna alý-
nýnca, karþýmýza 14 asýrdan bu yana dost-düþman herkesin takdir et-
mek zorunda kaldýðý bir Hz. Ömer çýkmýþtýr. Nitekim kendisi hilâfet-
le alâkalý bir sözünde þöyle diyor: “Kendinde dört vasýf bulunmayan
bir kimsenin bu iþi yüklenmesi doðru deðildir. O dört vasýf; gevþek-
lik derecesinde olmayan yumuþaklýk, hýrçýnlýk derecesinde olmayan
sertlik, cimrilik derecesinde olmayan tutumluluk ve israf derecesinde
olmayan cömertlik. Bu dört vasýftan birisi insandan düþerse, diðerle-
ri de bozulmuþ olur.”

Evet, Hz. Ömer, idare edilen insanlarýn, baþlarýndaki idarecide
görmek istedikleri bütün vasýflara sahip birisiydi. Evvela o, bu ka-
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dar geniþ coðrafyaya sahip bir devletin lideri olarak, gayet sade bir
hayat sürdürüyordu. Giyim kuþamýndan, yeme ve içmesine, yaþadý-
ðý mekândan, mal varlýðýna varýncaya kadar Hz. Ömer, deve çoban-
lýðý yaptýðý dönemlerdeki gibi sade durumunu devam ettiriyordu.
Yani ne hazinelerin aðzýna kadar dolu olmasý, ne Ýslâm devletinin sý-
nýrlarýnýn alabildiðine geniþlemesi, ne Bizans’ýn zayýflatýlmasý ve ne
de Fars imparatorluðunun yerle bir edilerek Ýslâm’ýn yegâne güç ha-
line gelmesi ve Hz. Ömer’in bu iþin baþý olmasý, onda zerre kadar
bir deðiþiklik yapmamýþ ya da yapamamýþtý. Yani dünya bütün yön-
leri ve bütün cazibesi ile Hz. Ömer’in yüzüne gülmesine raðmen o
bunlara iltifat etmemiþti. Tabi ki bu hal, özellikle Bizans’ý, Fars’ý ve
Ýslâm öncesini bilen halk üzerinde tesirini icra ediyor ve durum
ma’þeri vicdanda hüsn-ü kabulle karþýlanýyordu. 

Halkýn kendisini sevmesi için ne yapýyordu Hz. Ömer? Ne yapý-
yordu ki halkýn gönlüne taht kurabiliyordu? Birkaç misali teferru-
atýyla bazýlarýný da satýr baþlarý halinde sýralayalým:

1) Hz. Ömer, teb’a ve raiyyetine karþý alabildiðine vefalýydý. O,
ölümle pençeleþtiði devrelerde “Ebû Ubeyde hayatta olsaydý, yeri-
me onu tavsiye ederdim.” dediði can yoldaþý, ümmetin emini Ebu
Ubeyde’yi Amvas’taki veba salgýný sýrasýnda ziyarete gitmiþ, daha
sonra Abdurrahman b. Avf’ýn “Bir yerde veba çýktýðýný duyarsanýz,
oraya adýmýnýzý atmayýn; bulunduðunuz yerde veba baþ gösterirse,
o zaman oradan çýkmayýn”57 hadîsini hatýrlatmasý üzerine arkadaþý-
ný ziyaret edemeden, onu son bir kere daha göremeden hicran ve
hasret içinde geri dönmüþtü.

Hz. Ömer, cemaati ne kadar kalabalýk olursa olsun, arkasýnda
saf baðlayanlarý tanýr, birisini birkaç gün göremeyince derhal onu
sorar, araþtýrýrdý. Nitekim bir gün daimî olarak cemaate gelen ismi-
ni bilemediðimiz bir genci arkasýnda görememiþ, öldüðünü söyle-
diklerinde de koþa koþa mezarýna giderek onu ziyaret etmiþtir.
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Hz. Ömer’in bazen tebdil-i kýyafet bazen de o yalýn ve sade ha-
liyle Medine’yi köþe-bucak dolaþýr, halkýn rahatýný temin için gece-
leri bekçilik yapar, muhtaç ve muztar olanlarýn yardýmýna bizzat ken-
disi koþardý.

Hz. Ömer, kendi nefsi, aile ve akrabalarýndan önce teb’a ve ra-
iyyetini düþünürdü. Onlara karþý vefakâr ve fedakârlýðýn zirvesinde
denebilecek bir hasletle davranmasý, Ömer’i Hz. Ömer yapan hu-
suslarýn baþýnda gelir. Buna ait bir rivayeti Hz. Enes anlatýyor. Bir
gün Hz. Ömer’in karný -açlýktan- guruldamýþtý. Bu kýtlýk senesinde
oldu. Kendisi sadece zeytin yiyerek açlýðýný gideriyordu. Ýþte o an
Hz. Ömer parmaðýyla karnýna dürterek “Gurulda bakalým. Zira in-
sanlar refaha kavuþuncaya kadar yanýmýzda sana verecek ondan
baþka bir þey yok.” dedi.

Bu faslý Muaviye b. Hadic’in rivayet ettiði þu vak’a ile bitiriyoruz:

“Amr b. el-Âs (r.a.) beni Ýskenderiye’nin fethi sebebiyle Ömer b.
el-Hattab (r.a.) gönderdi. Öðle vakti Medine’ye vardým, bineðimi
mescidin kapýsýnýn önüne býraktým. Sonra mescide girdim. Birden
Ömer’in (r.a.) evinden çýkan bir cariye beni yolcu kýyafetimle gör-
dü ve hemen geri döndü. (Hz. Ömer’e) ‘Ýcabet buyurun ey Mü’min-
lerin emiri!’ dedi. Ömer; ‘Ey cariye! Yiyecek bir þeyler var mý?’ de-
di. Cariye ekmek ve beraberinde biraz yað getirdi. Ömer: ‘(Buyur)
ye!’ dedi. Ben de sýkýla sýkýla yedim. Ömer ‘Ye! Ye! Yolcu yiyecek-
ten hoþlanýr.’ dedi. Ben sýkýla sýkýla onu da yedim. Sonra Ömer ‘Ey
Muaviye mescide geldiðin vakit kendi kendine ne dedin?’ diye sor-
du. Ben de, mü’minlerin emiri her hâlde kaylûlede diye düþündüm,
dedim.

Ömer: “Ne diyorsun sen? (veya ne kötü zannetmiþsin). Þayet
ben gündüz uyuyacak olursam, halkýmý zayi ederim; ve eðer gece
uyursam bu sefer de kendimi zayi ederim. Bu ikisi var iken, nasýl
uyunur ey Muaviye” dedi.

2) Hz. Ömer’in alçak gönüllülüðü, insanlar içinde insanlardan biri
gibi davranabilmesi, onu yücelten vasýflarýn baþýnda gelir. Mesela o,
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herkesin kendisine gýpta ile baktýðý bir konuma sahipti. Bir kere o, se-
nelerce Allah Resûlü’ne arkadaþlýk etmiþti. Ýslâm’a en zor dönemle-
rinde sahip çýkmýþtý. Hakkýnda Efendimiz tarafýndan söylenen onlar-
ca hadîs vardý. Ve hepsinden öte Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu tarafýndan
cennetle müjdelenmiþti. Evet, bütün bu vasýflarýna raðmen hâlâ o, mü-
nafýk olmaktan endiþe ediyor, bunun için Allah Resûlü’nün, ümmeti
içindeki münafýklarýn adlarýný söylediði Hz. Huzeyfe’yi daima sýkýþtý-
rýyordu. Yine o, Efendimizin “Üveysü’l-Karnî’yi görürseniz, kendi-
sinden dua talep edin.” hadîsine dayanarak, ondan dua taleb edebil-
mek için Üveysü’l-Karnî’yi yana yakýla arýyor ve arattýrýyordu.58

“Ýdareci olarak Hz. Ömer” diye adlandýrdýðýmýz bu bölümü ka-
patmadan evvel neden bu baþlýðý verdiðimizin hakkýnda mütalâala-
rýmýzý serdetmek istiyoruz. Hz. Ömer halife olduðunda bu göreve
getirilmeden önceki vasýflarýný aynýyla muhafaza ediyor, hatta hali-
felik vazifesinin üzerine yüklediði mükellefiyetin aðýrlýðýndan dola-
yý da, bunlarý daha bir hassasiyetle yaþýyordu. Zaten Hz. Ömer gibi
birisinden de bu beklenirdi. O bir gün kýzýnýn “ey emire’l-mü’minin!
Sen üstündekinden biraz daha yumuþak bir elbise giysen, þimdiki
yemeðinden daha bir has yemek yesen olmaz mý? Allah geniþ rýzýk-
lar vermiþ, her þey boldur.” demesi üzerine “Sana soruyorum. Hz.
Peygamberin çektiði hayat sýkýntýsýný hatýrlamýyor musun?” dedi ve
ardýndan bu soruyu o kadar çok tekrar etti ki, Hz. Hafsa aðlamaya
baþladý. Peþi sýra “Vallahi bir daha böyle söylemeyeceksin. Bilmez
misin, eðer ben güç yetirseydim, Peygamber ile Ebu Bekir’in þiddet-
li yaþantýsýnýn benzerinde ortaklarý olacaðým. Umulur ki ben bu þid-
detli hayatý yaþamak sûretiyle geniþ bir hayata vâsýl olabileyim.” di-
yen bir insandýr Hz. Ömer. Ýþte biz Hz. Ömer’in bu ve buna benzer
sayfalarca kaydý devam edebilecek idarecilik döneminde cereyan
eden olaylarýndan dolayý bu baþlýðý atmayý uygun gördük.

Evet, Hz. Ömer haramlardan alabildiðine sakýnýrdý, halife oldu-
ðunda beytülmalden kifaf-ý nefs miktarýnda maaþ almýþtýr. Misk ve
amberlerin tartý ile taksiminde, hanýmý Atike, elini-yüzüne sürer de
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bu suretle hissesine düþenden daha fazla alýr diye endiþe etmiþ, onu
ikaz etmiþtir. Mescide taksim olunmak üzere getirilen dünya malý
karþýsýnda hýçkýra hýçkýra aðlamýþ ve “Bu var ya bu, Allah’a yemin
olsun ki, bunun verildiði her toplumun arasýna düþmanlýk ve buðz
girmiþtir!” demiþtir. Yanýna gelip aþýrý yemek yiyen bir heyete “Eðer
isteseydim ben sizin yediðiniz gibi güzel yemekler yapýp yiyebilir-
dim. Fakat biz, dünyamýzý ahiretimize býrakýyoruz.” diyerek onla-
rýn yüzlerini âhirete çevirmeye çalýþmýþtýr.

Benzer bir vaka kendisi ile oðlu Abdullah arasýnda geçmiþtir:
Ýbn Ömer’in “Çocuklarým et istiyor, onlara et almak istiyorum!” sö-
züne “Demek canýnýz ne zaman neyi isterse siz onu hemen alýyor-
sunuz! O zaman sizin için; ‘Siz bütün zevklerinizi dünya hayatýnda
bitirip tükettiniz.’ (46. Ahkâf:20) âyetinin hükmü nerede kalýr.” diye-
rek karþýlýk vermiþtir. Evet bu ve buna benzer nice vasýflarýyla ör-
nek bir insan, örnek bir Müslüman, örnek bir idareci hüviyeti sergi-
leyen Hz. Ömer’e canlar kurban. Rabbim bizleri onun þefaatine na-
il olan kullarýndan eylesin.

9. Hakkýnda Vârid Olan Hadîslerden Bir Demet
Allah Resûlü (s.a.s.) peygamberliðin kendisine bahþettiði fe-

tanet, basiret ve firasetin ötesinde insanî meleke ve tecrübeleri ile
cahiliye döneminde Hz. Ömer’i keþfetmiþ ve onun Müslüman ol-
masý için dua dua Rabbine yalvarmýþtý.59

Zaten Hz. Ömer de sergilediði hayat ile böylesi iltifatlara maz-
har olmasý gerektiðini bir kanaat-ý râsihe halinde 14 asýrdan bu ya-
na bütün inananlara kabul ettirmiþtir. Evet, o bir gün Hacerü’l-
Es’ad karþýsýnda “Biliyorum ki, sen bir taþsýn; fayda da vermezsin,
zarar da. Eðer Resûlullah’ý seni öperken görmemiþ olsaydým, ben
de seni öpmezdim.”60 diyerek aklýna, mantýðýna raðmen Resûl-ü
Ekrem’e baðlýlýðýný isbat eden bir kamettir. O Allah Resûlü’nün
evinin içindeki sadeliðinden dolayý hýçkýra hýçkýra aðlayan, hasýrýn
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Nebiler Serveri’nin vücudunda iz býrakmasý karþýsýnda duygu ve
düþüncelerini açýða vuran; cihanýn baþýna taç büyük bir velidir.61 O,
umre yapmak için Nebiyy-i Ekrem’den izin alýrken “Kardeþim, du-
ana bizi de ortak et”62 taltifi ile þereflenen ve bu taltifi ömrünün so-
nuna kadar baþýnda bir taç, tacýnda bir sorguç olarak taþýyan firase-
tin, mantýðýn, dehânýn temsilcisidir.

O, Üsame b. Zeyd’e daha fazla maaþ vermesi karþýsýnda, oðlu Ab-
dullah’ýn “Babacýðým, benim Üsame’den ne eksik yaným veya onun
benden ne fazlalýðý var ki, ona daha fazla maaþ veriyorsun?” sorusu-
na “Oðlum, onun senden fazla olan tarafýný veya senin ondan eksik
yanýný bilmiyorum. Ancak bildiðim bir þey var; o da Allah Resûlü,
onun babasýný senin babandan ve Üsame’yi de senden daha çok sevi-
yordu.” cevabýný vererek Nebiler Serveri’ne her þeye raðmen baðlýlý-
ðýný izhar eden muhteþem bir dimaðdýr.

Ýþte bu ve bunun gibi yüzlerce yüce ve yüksek vasýf sahibi, küf-
re karþý bükülmez kol, bükülmez bel ve temenna durmaz kamet kar-
þýsýnda Allah Resûlü de, onun gerçek vechesini lâl ü güher gibi be-
yanlarý ile bize bildiriyor. Söz Sultaný, bu hafýza dâhisi, idarî ve si-
yasî deha için þöyle buyuruyor:

1. Güneþ, Ömer’den daha hayýrlý bir kimse üzerine doðup batmadý.63

2. Allah, hakký Ömer’in diline ve kalbine koydu.64

3. Yüksek derece sahiplerini onlarýn altýnda olanlar görür. Týpký si-
zin semanýn ufkunda doðan yýldýzý görmeniz gibi. Ebu Bekir ve
Ömer onlardandýr.65

4. Benden sonra peygamber olsaydý, bu Ömer olurdu.66

5. Ümmetim arasýnda mülhemun (ilham olunan) vardýr. Eðer bu
bir kiþi ise bu Ömer b. Hattab’dýr.67
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Allah Resûlü’nün, Hz. Ömer’le ilgili beyan buyurduðu daha baþ-
ka hadîsler için, hadîs kitaplarýnýn Fedailü’s-Sahâbe ve Menakýb
bölümlerine bakýlabilir.

10. Hz. Ömer’in Sözlerinden Seçmeler
Bu bölümde hiçbir yorum yapmaksýzýn, sadece Hz. Ömer’in ba-

zý sözlerini iktibas ederek, onun düþünce ufkunu gözler önüne ser-
meye çalýþacaðýz. 
1. Ahnef’e; “Ey Ahnef! Kimin gülmesi çok olursa, heybeti azalýr.

Kim (biriyle) alay ederse, kendisiyle de alay edilir. Kim bir þeyi
çokça yaparsa, (o kiþi) onunla bilinir. Çok konuþan kimsenin çok
sakâtâtý olur. Çok sakâtâtý olan kiþinin hayâsý azalýr. Hayâsý az
olan kiþinin verâsý da azalýr. Kimin de verâsý az ise, artýk onun
kalbi ölmüþtür.

2. Valilerine; “Sizi saltanat sürmek, tahakküm ve tecebbür etmek
için tayin etmedim. Siz hidayet rehberi olacaksýnýz, herkes size
uyacaktýr. Binaenaleyh Müslümanlarýn hukukunu temin ediniz.
Müslümanlarý dövmeyiniz ki, zillete duçar olmasýnlar. Onlarý
haksýz yere övmeyiniz ki þýmarmasýnlar. Kapýlarýnýzý yüzlerine
kapamayýnýz ki, güçlüler zayýflarý yemesinler. Kendinizi Müslü-
manlardan üstün görmeyiniz ki zulme duçar olmasýnlar.”

3. “Her þeyde teennî ile hareket etmek lazýmdýr; ancak âhiret iþle-
ri bundan müstesnadýr.”

4. “Ýlmi öðrenin. Ýlim, hilm ve vakarý da belleyin. Kendisinden ilim ta-
leb ettiðiniz kimselere karþý mütevazý olun ki sizden ilim taleb
edenler de size karþý mütevazý olsunlar. (Sakýn) zorba âlimlerden
olmayýn. Ýlminiz, cehaletinizle beraber kaim olmaz.”

5. “Kur’ân’a kap, ilme kaynak olunuz. Allah’tan günlük rýzkýnýzý
isteyiniz. Günahlardan piþmanlýk duyan kimselerle oturup kal-
kýn. Zira onlarýn kalbi her þeyden yücedir. Allah’tan korkan kim-
se, öfkesinin arkasýna düþmez ve her arzu ettiði þeyi yapmaz,
âhiret olmasaydý dünyayý bu þekilde görmezdiniz.”
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11. Vefatý
Ýnsanlýk tarihine mal olmuþ nice þahýslar vardýr ki onlarýn ölüm-

leri aradan yýllar hatta asýrlar geçse de hep gözyaþlarý ile, hep hicran
esintileri ile hatýrlanmýþ ve anýlmýþtýr. Hz. Ömer de bunlardan birisi-
dir. Üstelik Hz. Ömer’in menfûr bir suikast neticesi þehid edilmesi
de bu hicrana ayrý bir derinlik katan husustur; onun ölümünden bu-
güne 14 asýr geçmiþ olmasýna raðmen hâlâ bu menfur olay, ehl-i ima-
nýn yüreðini dilgir etmekte, gözyaþlarýnýn pýnar pýnar akmasýna se-
bep olmaktadýr.

Hz. Ömer, vefatýna çok az bir süre kala, bir gün çarþýda gezinir-
ken Muðire b. Þube’nin kölesi Ebu Lü’lü ile karþýlaþýr. Ebu Lü’lü,
efendisinin kendisine fazla miktarda vergi68 yüklediðinden þikâyet
eder. Sonra aralarýnda þu konuþma geçer.

- Ödediðin vergi ne kadardýr?

- Günde iki dirhem.

- Ne iþle meþgulsün?

- Marangoz, demirci ve nakýþçýyým.

- Öyleyse bu vergi çok deðildir. Ayrýca sen “Ýmkâným olursa
rüzgârla çalýþan bir yel deðirmeni yaparým.” demiþsin doðru mu?

- Evet, doðru.

- O halde bana öyle bir deðirmen yap.

- Bir gün senin için yel ile çalýþan bir deðirmen yapacaðým, do-
ðuda ve batýda dillere destan olacak.

Bu konuþmanýn ardýndan daha bir gün bile geçmeden, ertesi gün
sabah namazýnda Ebu Lü’lü ilk saflar arasýndan sýyrýlarak, yenine
sakladýðý iki baþlý bir hançeri Hz. Ömer’e saplamaya baþlar. Altý
hançer darbesi vuran Ebu Lü’lü bunlardan birini o koca halifenin
göbeðinin altýna isabet ettirir. Zaten Hz. Ömer’i de öldüren bu dar-
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bedir. Hz. Ömer yaralarýndan kan akar vaziyette evine götürülür. Bir
ayýlýp bir bayýlan ve ölüm helecanlarý içinde ömrünü tamamlamaya
çalýþan Emirü’l-Mü’minin, ayýldýðýnda namazý kýlmadýðýný hatýrlar
ve “Namazý terk edenin Ýslâm’dan nasibi yoktur.” sözünü sýk sýk tek-
rar eder.

Ayrýca kendi kâtilinin kâfir bir köle olduðunun bildirilmesi kar-
þýsýnda da “Benim ölümümü, iman sahibi olduðunu ileri süren ve
bir kere olsun secde etmiþ olan kimsenin eliyle kýlmayan Allah’a
hamd olsun.” der.

Hz. Ömer, hançerleme olayýndan tam üç gün sonra vefat etmiþ-
tir. Bu üç gün içinde cereyan eden olaylar arasýnda her hâlde en
önemlisi, kendinden sonra halifenin tesbiti adýna yaptýðý tavsiyeler-
dir. Bu safhanýn tarihî boyutunu Ýslâm Tarihi kitabýndan birlikte ta-
kip edelim:

Hz. Ömer aldýðý yaralardan dolayý aðýrlaþýnca kendisinden yeri-
ne bir halife býrakmasý istendi. Önce tereddüt etti. Sonra Hz. Ebu
Bekir’i kastederek, “Halifeyi en iyi seçen o idi.” dedi ve Resûlul-
lah’ý kastederek de, “Arkada halife býrakanlarýn en hayýrlýsý da O
idi” dedi ve þöyle devam etti: “Eðer Ebû Ubeyde sað olsaydý onu se-
çerdim. Çünkü Allah, onu niçin seçti)mi bana sorunca, Resûlullah’ýn
onun için, ‘Bu ümmetin güvenilir adamý’ dediðini duyduðumu söy-
lerdim. Ebû Huzeyfe’nin azatlýsý Salim sað olsa onu da seçerdim.
Þayet Rabbim niçin onu seçtiðimi sorarsa, Resûlullah’ýn onun için,
‘Salim, Allah’ý en çok seven kimsedir.’ dediðini duydum diye hesap
verirdim” dedi. Sonra bir Müslüman, “Abdullah b. Ömer (kendi oð-
lu) için ne dersiniz?” diye sorunca Hz. Ömer, “Allah hayrýný versin!
Karýsýný boþamaktan âciz birini nasýl halife seçerim?” dedi.

Hz. Ömer ailesine hitaben, “Ýslâm ümmetinden bir ferdin dâvacý
olmasý halinde, ailemden bir kiþinin Allah’a hesap vermesi kâfidir.
Yaptýðým iþlerde ailemi üzmek bahasýna bütün gücümü harcadým.
Bir hatam oldu ise, cezadan kurtulabilirsem, ne mutlu bana.” dedi.
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Tekrar bir halife seçmesi istendi. “Sizi hak üzere yönetecek en
doðru birini göstermek isterim.” dedi ve Hz. Ali’yi iþaret ederek,
Resûlullah’ýn Cennet ehli olarak müjdelediði sahâbeyi saydý: “Ali
b. Ebî Talib, Osman b. Affan, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebî Vak-
kas, Zübeyr b. Avvam ve Talhâ b. Ubeydullah. Bunlar kendi arala-
rýndan birini seçsinler. Birini halife seçerlerse baþarýlý olduðu tak-
dirde ona yardýmcý olun, destek olun. Kendisine vazife verilen kim-
se de vazifesini hakký ile yapsýn.” dedi. Sonra hilafet iþini havale et-
tiði bu þûrayý çaðýrdý ve kendilerine:

“Düþündüm ve sizi ümmetin ileri gelenleri, yetkili kiþileri ola-
rak buldum. Bu iþ sizinle tamamlanacaktýr. Resûlullah, sizlerden ra-
zý olarak ruhunu teslim etmiþtir. Siz doðru oldukça bu ümmetin du-
rumundan endiþe etmem. Fakat aranýzda bir fikir ayrýlýðý çýkýp, bu-
nun da ümmete sýçramasýndan endiþe ediyorum” dedikten sonra on-
lara seçim için üç günlük bir süre verdi. Mikdad b. Esved (Amr) ’e
de, “Beni mezara verdikten sonra bu kiþileri bir evde topla, arala-
rýndan birini seçsinler.” dedi. Suheyb’e de üç gün namazý kýldýrma-
sýný emretti ve “Ali, Osman, Zübeyr, Sa’d, Abdurrahman b. Avf ve
gelirse seyahatte olan Talhâ ve halifeliðe aday olmamak þartý ile
Abdullah b. Ömer’i topla ve baþlarýnda bekle; eðer beþi birini seçip,
biri itiraz ederse boynunu kýlýçla vur; eðer dördü biri üzerinde itti-
fak eder de ikisi itiraz ederse, o ikisinin kellesini uçur; eðer üçü an-
laþýp, üçü itiraz etse o takdirde Abdullah b. Ömer’i hakem yapýn ve
onun katýldýðý tarafýn seçimine uyun. Fakat onun seçimine de itiraz
edilirse Abdurrahman b. Avf’ýn bulunduðu tarafa uyun ve artýk yüz
çevirirlerse diðerlerinin hepsini öldürün.” dedi.

Ýslâm tarihi içinde devlet baþkaný seçiminde cumhurî idare tar-
zýnýn en üst düzeyde örneðini teþkil eden bu mesele, her vesile ile
Ýslâm’ý cumhuriyete tersmiþ gibi göstermek isteyen kötü niyetli in-
sanlara verilecek en güzel derstir zannediyorum. Bir mânâda Hz.
Ömer, devlet baþkaný seçiminde tavsiye ettiði bu uygulama ile,
bu düþüncenin Allah Resûlü (s.a.s.) ve Hz. Ebu Bekir tarafýndan
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uygulanmasa da Ýslâm’a zýt ve ters olmadýðýný ortaya koymuþtur.
Ayrýca bu tavsiyeye itiraz etmemekle beraber, ona uyarak halife se-
çimi yapan sahâbe-i kiramýn güzîde ferdlerini de iþin içine katacak
olursak, böyle bir seçim þeklinin Ýslâmî olmadýðýný söylemek Ýslâm’ý
bilmemek ve anlamamak demektir.

Yukarýda belirttiðimiz gibi, Hz. Ömer’e suikast olayý ile vefatý
arasýnda geçen halife seçim þeklinin yanýnda, cereyan eden bir-iki
hâdise daha var ki, onlarý da ehemmiyetine binaen kaydetmeden ge-
çemeyeceðiz.

1. Hz. Ömer oðluna borçlarýnýn yekûnunu sorar. Seksen altý bin
dirhem karþýlýðýný alýnca “Eðer Ömer’in sülalesinin mallarý bu-
nu karþýlýyorsa, onlarýn mallarýndan öde. Aksi halde Adiyy b.
Ka’b oðullarýndan iste. Onlarýn mallarý da yetmezse git, bütün
Kureyþ kabilesinden iste!” der. Ayrýca “Mü’minlerin anasý Hz.
Âiþe’ye git. Benden selam söyle. De ki: ‘Hattab oðlu Ömer, iki
arkadaþýnýn yanýna defnedilmek için müsaade istiyor. Sakýn ona
Emirü’l-Mü’minîn deme. Zira bugün ben artýk Emirü’l-Mü’minîn
deðilim.’ Abdullah b. Ömer babasýnýn bu isteklerini yerine geti-
rir. Hz. Âiþe’nin defin yeri mevzuunda izin verdiðini söyleyince
‘Allah’a þükür. En büyük arzum bu idi. Bununla beraber yine
de, ben öldükten sonra beni oraya götürün ve tekrar izin isteyin.
Ýzin verirse oraya gömün, vermezse Müslümanlarýn mezarlýðýna
gömün.’ der.”

2. Ýbn Abbas anlatýyor: “Hz. Ömer býçaklandýðýnda yanýna gittim.
O’nu: “Ey Mü’minlerin Emiri! Sana müjdeler olsun, sevinmeli-
sin! Zira Allah seninle yeni yeni þehirler kurdu, nifak ve fitneyi
ortadan kaldýrdý. Yine senin sayende Müslümanlarýn rýzýklarýný
geniþletti.” dedim. Bana “Ey Abbas’ýn oðlu! Sen beni iyi bir yö-
netici olduðum için mi methediyorsun?” dedi. Ben de “Ey
Mü’minlerin Emiri! Seni, bunun dýþýnda birçok güzel iþlerinle
de methediyorum” dedim. Bunun üzerine “Nefsimi kudret elin-
de tutan Allah’a yemin ederim ki dünyaya nasýl gelmiþsem, ay-
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ný þekilde günahým ve sevabým birbirine denk olarak gitmeyi ne
kadar isterdim.”

Görüldüðü gibi ölüm döþeðinde, ruhunu Rahman’a teslim ede-
ceði aný gözleyen bir insan olarak, gerek kýlamadýðý namazý karþý-
sýndaki söylediði sözü, gerekse borçlarý ve defin yeri mevzuundaki
hassasiyeti budur. Cennetle müjdelenmiþ olmasýna raðmen âhiret
endiþesini bütün aðýrlýðý ile vicdanýnda taþýmasý ve dünyaya geldiði
gibi gitmeyi istemesi, bize Hz. Ömer’in ne denli bir ruh insaný, gö-
nül insaný olduðunu gayet net bir þekilde izah ediyor.

Evet, Hz. Ömer, býçaklama olayýndan üç gün sonra hicretin 23.
yýlýnda (Ekim 644) 63 yaþýnda olduðu halde vefat etmiþtir.

Onun vefatýný müteakip cevher kadrini bilen nice insan, günlerce
gözyaþý dökmüþ ve düþüncelerini de açýk kalplilikle ifade etmiþler-
dir. Ýþte onlardan birisi olan Ýbn Mes’ûd diyor ki; “Muhakkak ki
Ömer, Ýslâm’ýn korunaklý bir kalesi idi. Ýnsanlar o kaleden içeri giri-
yorlar ve çýkamýyorlardý. Fakat Ömer vefat edince, o kale daðýldý.”

Evet, elhâk Ýbn Mes’ûd’un dediði gibi Hz. Ömer bir kale idi. Ve-
fatý ile o kale yýkýldý, fitneler saðnak saðnak yaðmaya baþladý. Za-
ten Allah Resûlü de gayb-bîn gözüyle bunu çok önceden görmüþ ve
ifade buyurmuþlardý.

12. Sonuç

Adýný insanlýk tarihine altýn harflerle yazdýrmýþ, her fýrsat ve her
vesilede dost ve düþman herkese kendinden takdirle bahsettirmiþ
devasâ bir kýymeti, gerçek kýymet ve deðerine göre deðerlendirmek
oldukça zordur. Bununla beraber onun hayatýnda köþe baþlarýný tu-
tan, hafýzalardan silinmeyip tarihte derin iz ve eserler býrakan uygu-
lamalarý ile bu yüce kâmeti ele alýp, bazen yorum ve tahlil nev’in-
den, bazen de tarihî hâdiselerin intikali þeklinde bir metotla onun
hakkýnda kýsa da olsa bilgi vermeye çalýþtýk. Bütün bunlarda görül-
düðü üzere Hz. Ömer, Müslüman olduðu andan itibaren yeryüzün-
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de Hakk’ýn müþahhas timsali, hakikatin yorulmaz, usanmaz takip-
çisi ve bekçisi olmuþtur.

O, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin “Lider” yazýsýnda69 anlattý-
ðý, gerçek liderde olmasý gerekli tüm vasýflarý taþýyan, hatta taþý-
makla kalmayýp onlarý zirve noktalarda temsil eden ve bu suretle
hem muasýrlarýna, hem aradan 14 asýr geçmiþ olmasýna raðmen bi-
ze örnek olan gerçek ve hakikî bir liderdir.

Yani o, son derece ciddi, vakar ve emniyet içinde, uzak görüþlü-
lüðü ile firaset ve basiretini isbat etmiþ bir konumdadýr. Devlet yö-
netiminde ehliyete önem veren ve adama iþ deðil de iþe göre adam
arayan bir anlayýþta, hak ve hakikat karþýsýnda kendi görüþüne rað-
men anýnda durmasýný bilen ve yaþayýþýyla bunu gösteren bir çizgi-
de, “tunç iradeli, polat sineli, çelik sadalý” bir þahsiyettir. M. Fethul-
lah Gülen Hocaefendi’nin kaleme aldýðý þu satýrlarýn bütünü -öyle
zannediyoruz ki- Hz. Ömer’i yansýtýyor:  

“Lider, özüyle ve zâtî husûsiyetleriyle her zaman kendini hisset-
tiren ve gönüllerde yaþamasýný bilen bir þahsiyettir. O, görünüþün-
deki inandýrýcýlýðý, anlayýþýndaki derinliði, görüþlerindeki inceliði,
ihâtasýndaki geniþliði, tesbitlerindeki saðlamlýðý.. öðrenme aþký,
öðretme istidâdý ve uhdesine aldýðý her þeyin üstesinden gelebilme
yeteneðiyle -istemediði halde- dikkatleri üzerinde toplayan, sevi-
len, sayýlan, gözdeleþen, dolayýsýyla da binlerin yüz binlerin her za-
man uðrunda ölmeye hazýr olduklarý bir seviye insanýdýr.

Lider, yemesinde-içmesinde, oturup-kalkmasýnda, davranýþ ve
muamelelerinde hep dikkatli, hep temkinli ve hep emniyet telkin
edicidir. Doðru düþünür, doðru konuþur, doðruluðu sever ve yalan-
dan tiksinti duyar sinesi vefâ ile çarpar, gözleri samimiyetle açýlýr-
kapanýr ve her zaman güven ve itimât soluklar...

Lider, çevresine karþý güler yüzlü, saygýlý, ciddi ve alabildiðine
vakûrdur. Onun yanýnda bulunanlar yakýnlýðýn lâubâliliðini görmez,
uzakta kalanlar da uzaklýðýn mahrumiyetini hissetmezler. Sorumlulu-
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ðunu yüklendiði toplumun büyüklerini babasý, küçüklerini evladý bilir
ve bir kuluçka hassasiyetiyle, himaye ve þefkatine sýðýnan herkese
baðrýný açar, herkesi kanatlarýnýn altýna alýr ve korur... Soluklarýnýn du-
yulduðu daire içindekilere þefkat ve alâkasý o kadar engindir ki, ayak-
lar altýndaki karýncalardan, göklerde uçuþan kuþlara kadar canlý-can-
sýz her þey o incelikten aldýðý nasiple þükran çýðlýklarý atar ve iki bük-
lüm olur yerlere yüz sürer.

Lider, vazifeþinâs, hasbî ve diðergâmdýr. Sorumluluklarýný yerine
getirme mevzuunda, ne karþýsýna çýkan engellerin zorlu ve aþýlmaz
olmasý ne de imkânlarýn geniþliðiyle gelen yaþama zevki, rahat ve
rehâvet onu yolundan döndüremez ve ona mükellefiyetlerini unuttu-
ramaz. Üzerine aldýðý mes’uliyetleri peygamberâne bir himmetle ye-
rine getirir.. hep yürekten ve cansiperâne davranýr.. sonra da yapýp or-
taya koyduðu hizmetler karþýlýðýnda herhangi bir ücret ve mükâfât
beklemeden çeker yoluna gider.

Lider, üstün idraki, cesaret ve kararlýlýðý, sabýr ve metanetiyle
her zaman çevresinin tek dayanaðý ve ümit kaynaðýdýr. Süratli ka-
rarla isabet, dikkat u temkinle cesaret, sabr u tahammülle atýlganlýk
gibi zýtlýklar, onun sihirli dünyasýnda birleþir, bütünleþir ve birbiri-
nin tamamlayýcýsý olurlar. Fetanetin aydýnlatýcý tayflarý altýnda ya-
rýnlar ve yarýnlara ait hâdiseler, bugünkü vak’alar sýrasýna girer ber-
raklaþýr, cesaret ve kararlýlýðý sayesinde, aþýlmaz gibi görülen tepe-
ler aþýlýr ve bütünüyle yollar düzlüðe erer, tahammül ve metaneti
karþýsýnda “olmazlar” olur hâle gelir, muhâller ve imkânsýzlýklar toz-
duman olur gider.

Lider, bir ahlâk ve fazilet kahramanýdýr. O, merhamet ve yumu-
þak huyluluðuyla bütün canlýlarýn çarpan yüreði, atan nabzý; cesaret
ve yiðitliðiyle, millet ve ülkesinin yýlmaz ve sarsýlmaz muhafýzý;
his ve gönül dünyasýyla zayýflarýn en metin sýðýnaðý; tevazû ve mah-
viyetiyle kapý kapý kovulmuþlarýn biricik teselli kaynaðý; müsama-
ha ve af atmosferiyle sendeleyip düþenlerin ve sürçüp sürçüp günah-
lara girenlerin ümit çeraðýdýr.
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Lider, adaletli olduðu zaman merhametli, merhametle coþtuðu
zaman da istikametlidir. Ýnsan ve insanca düþünceleri þefkatle ku-
caklarken, yýlan ve çýyan deliklerini týkamayý da ihmal etmez.. onun
dünyasýnda ne zalimlerin toyu-düðünü ne de mazlumlarýn âh u efgâný
hiç mi hiç iþitilmez. O, elindeki keskin kýlýcýn bir yüzüyle kobrala-
rýn baþlarýný alýrken, diðer yüzüyle de bülbüllere yuva örme sanatý-
ný öðretir.

Lider, Aðrý daðý kadar mehabetli, Lût gölü kadar da haþyeti vic-
danýnda duyabilen gariplikler halitasý bir ruh yapýsýna sahiptir. Ona
sýrf mehabet noktasýndan bakanlar, aþýlmaz bir zirve karþýsýnda bu-
lunduklarýný hisseder, hayret ve hayranlýkla ürperirler.. onu, ötelere
irtibatý, ihlâs ve samimiyetiyle tanýma fýrsatýný bulanlar ise ruhanîler-
den biriyle diz dize olduklarýný sanýr ve kendilerinden geçerler.”70

Evet, Hz. Ömer’e ait söyleyeceklerimizi Ýstiklal Marþý þairimiz
M. Akif’in “Kocakarý ile Ömer” baþlýklý þiirinde dile getirdiði ona
ait bir hakikati, yine Akif’in ölümsüz mýsralarýndan vererek, nokta-
lýyoruz.

“Halife önde, bitik, suçlu, kýrýlmýþ, piþman;

Ben arkasýnda, periþan, çadýrdan ayrýldýk.

Sabaha karþý biraz baþlamýþtý aydýnlýk.

Köyün köpekleri ejder gibi saldýrýyor,

Býrakmýyor bizi yoldan, fakat kim aldýrýyor!

Medine’nin dalarak eðri büðrü sokaklarýna;

Dönüp dönüp hele geldik yiyecek ambarýna.

Halife girdi açýp, ben de girdim emriyle,

Arandý her yeri, bir mum yakýp aceleyle.

- Þu tek çuval unu gördün ya! Haydi yükle bana;

Bu testi yað doludur, elverir o yük de sana.

Çuval halifede, yað bende, çýktýk ambardan;
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Kilitleyip geri döndük deminki yollardan.

Mesafe, baktým, uzun; yük yaman, Ömer yaralý;

Dedim ki: -Ben götüreydim.. Verir misin çuvalý?

-Hayýr, yorulsa deðil, ölse yardým etme sakýn:

Vebali kendine aittir Ýbn-i Hattab’ýn.

Kadýn ne söyledi, Abbas, iþitmedin mi demin?

Yarýn Allah’ýn huzurunda, kimseler, Ömer’in

Zararýna ortak olmaz, bugünlük olsa bile;

Evet, halifeliði yüklenmeyeydi vaktiyle.

Dicle kenarýnda bir kurt aþýrsa bir koyunu,

Gelir de Allah’ýn adaleti sorar Ömer’den onu!

Bir ihtiyar kadýn kimsesiz kalýr, Ömer sorumlu!

Yetim acýlarýn gözyaþýnda boðulur, Ömer sorumlu!

Yoksullarýn yuvalarý ilgisizlikten yýkýlsa:

-Ömer kalýr yine altýnda, hiç deðil kimse

Yeryüzünde zulümle bir damla kan dökünce biri:

O damla bir koca girdap olur boðar Ömer’i

Kýrýlan, beddua eden her kalpte Ömer’in adý duyulmakta;

Mateme bürünmüþ her yerden Ömer kovulmakta!

Ömer halife iken baþka kim sorumlu tutulur?

Ömer ne yapsýn, Allah’ým, insan çok zâlim ve câhildir!

Ömer’den isteniyor beklenen Muhammed’den...

Ömer! Ömer! Nasýl aldýn bu yükü sýrtýna sen?
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Üçüncü Bölüm

HAYÂ ÂBÝDESÝ
HZ. OSMAN 

(r.a.)





HZ. OSMAN (r.a.)

Sýddîklar alemdârý Hz. Ebu Bekir’den, hakkýn müþahhas timsa-
li Hz. Ömer’den sonra, sýra Haya Âbidesi Hz. Osman’a geldi. As-
lýnda ne sýddîkiyet Hz. Ebu Bekir’in, ne hakkýn temsilcisi olmasý
Hz. Ömer’in ve ne de haya âbidesi olma Hz. Osman’ýn yegâne vas-
fýdýr. Onlar, insaný insan-ý kâmil yapan bütün vasýflarý zirve nokta-
larda temsil eden kiþilerdir. Buna raðmen bazý vasýflar, onlarda di-
ðerlerine nisbeten daha aðýrlýk kazanmýþ ve kendini hissettirmiþtir.
Bu sebeple de tarihe böyle mâl olmuþlardýr. Kendilerinde bazý va-
sýflarýn aðýrlýklý olarak bulunmasýnda fýtratlarýnýn rolü olabileceði
gibi, içinde bulunduklarý içtimaî þartlarýn zorlamasý da rol oynamýþ
olabilir. Meselenin bu açýdan tahlilini erbabýna býrakýp, Hz. Ebu
Bekir ve Hz. Ömer’in hayatlarýný sizlere intikalde takip ettiðimiz
metot çerçevesi içinde Hz. Osman’ý anlatmaya çalýþalým. 

1. Doðumu-Nesebi
Hz. Osman, meþhur Fil Vak’asý’ndan 6 sene önce yani hicretten

47 yýl önce dünyaya gelmiþtir. Buna göre Hz. Muhammed’in (s.a.s.)
peygamberlikle serfiraz kýlýndýðý yýlda, Hz. Osman 34 yaþýndaydý.

Asýl adý Osman b. Affan b. Ebi’l-Âs b. Ümeyye b. Abdi Þems b.
Abdi Menaf olan Hz. Osman’ýn annesinin adý Erva b. Kureyz’dir. Ku-
reyþ’in en asil ailesine mensup olan Hz. Osman, Hz. Peygamber’le
(s.a.s.) -beþinci vâlidesi (ninesi) Beyda-i Ümmü’l-Hakîm, Efendimizin
halasýydý- akrabaydý. Cahiliye döneminde, servet, kudret ve nüfuzu ile
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temayüz etmiþ bulunan Hz. Osman’ýn dedesi Ümeyye, bu ailenin fert-
lerinden ve Kureyþ kabilesinin reislerindendi.

Hz. Osman’ýn cahiliye döneminde “Ebu Amr” olan künyesi,
Efendimizin kýzý Rukiyye (veya Rukayye, biz, Türkçe kitaplardaki
yaygýn kullanýmý tercih ettik) ile evliliðinden olan Abdullah isimli
oðlundan sonra ‘Ebu Abdullah’ diye deðiþtirilmiþtir.

2. Þemâili
Hz. Osman (r.a.), güzel yüzlü, gür sakallý, sýk saçlý, orta boylu,

geniþ omuzluydu. Fýtraten nazik biriydi. Müslüman olmadan önce-
ki hayatýna dair, kaynak kitaplarýmýzda çok bilgiye rastlayamadýðý-
mýz Hz. Osman, gençliðinde ticaretle meþgul oluyordu. Ticarî mu-
ameleleri çok dürüst olduðu için, halk arasýnda bu yönüyle meþhur
olmuþtur.

3. Ailesi
Hz. Osman, kendisine “Zinnureyn” lâkabýný kazandýran Efendi-

mizin iki kýzý ile evlilik yapmýþtýr. Bunlardan birincisi Rukiyye idi.
Rukiyye anamýz, cahiliye döneminde Peygamberimizin amcasý Ebu
Leheb’in oðlu Utbe ile evlenmiþti. Fakat Müslümanlýðýn zuhurun-
dan sonra Utbe, babasýnýn zorlamasý ile Rukiyye’yi boþadý. Bunu
takiben Hz. Osman ona talip oldu. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) de bu mü-
barek kerimesini ona verdi. Hz. Rukiyye’nin hicretin 2. senesinde,
Bedir Harbi esnasýnda vefatýndan sonra, Efendimizin (s.a.s.) diðer
kýzý Ümmü Gülsüm ile evlendi. Hicretin 9. senesinde de Ümmü
Gülsüm vefat etti. Allah Resûlü (s.a.s.) bunu müteakip -bir rivayette-
“Þayet bir kýzým daha olsa idi, onu da sana nikahlardým.”, -bir diðer
rivayette ise- “Eðer kýrk tane kýzým olsaydý teker teker onlarý Os-
man’a nikahlardým.” buyurmuþtur.

Hz. Osman, Bedir Savaþý esnasýnda ölümcül hastalýða yakalanan
zevcesi Hz. Rukiyye’nin yanýnda kalmýþ ve bu sebeple Bedir’e katýla-
mamýþtý. Hz. Osman’ýn Rukiyye validemizden Abdullah adýný verdik-
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leri bir oðlu olmuþtur. Fakat o, hicretin 4. senesinde 6 yaþýnda iken ve-
fat etmiþtir.

Hz. Osman daha sonralarý Fahite b. Gazvan, Ümmü Amr binti
Cündüb, Ümmü Benîn binti Uyeyne ve Naile isimli hanýmlarla ha-
yatýný birleþtirmiþtir. Amr, Halid, Ebân, Ömer, Meryem adlý çocuk-
larý Ümmü Amr binti Cendel’den, Abdulmelik adýndaki çocuðu da
Ümmü Benîn binti Uyeyne’den olmuþtur. Hz. Osman’ýn diðer ha-
nýmlarýndan olma kýz ve erkek çocuklarý da vardýr. Bunlar arasýnda
en meþhuru Eban adýndaki oðludur.

4. Lâkabý
Hz. Osman’ýn lâkabý, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) iki kýzý ile ev-

lendiðinden dolayý ‘iki nur sahibi’ mânâsýna gelen “Zinnureyn”dir.
Peygamber nurunun cibillî taraftarý ve bir anlamda hakiki varisi
olan bu iki yüce kadýný hanesine alan ve onlarla nurlanan Hz. Os-
man, bu açýdan çok þanslýdýr. Ama o, her iki hanýmýný da kendi el-
leriyle topraða verme gibi kader-i ilahînin ayrý tecellileriyle karþý-
laþmýþtýr. Kader-i ilahî adýna tahakkuk eden bu husus için ne Hz.
Osman’ýn ne de bizim bir þey dememiz mümkündür. O, baþýna ge-
len her bela ve musibeti Rabbine sonsuz iman ve itminan içinde
karþýlayýp kaderine razý olduðu gibi, bir insan için dünyada baþa ge-
lebilecek en büyük musibetlerden biri olan hanýmlarýnýn vefatýný da
ayný iman ve itminan içinde karþýlamýþtýr. Zaten Hz. Osman gibi bi-
risine de bu yaraþýr...

5. Müslüman Oluþu
Hz. Osman’ýn Müslüman oluþuna dair kaynak kitaplarýmýzda

farklý rivayetlere yer verilir. Bunlardan ilki þöyledir: Bir gün Hz.
Osman, Talha b. Ubeydullah ile birlikte Zübeyr b. Avvam’ý takip
ederek Allah Resûlü’nün huzuruna girerler. Efendimiz (s.a.s.) onla-
ra Ýslâm’ý anlatýr, Kur’ân-ý Kerim’den bazý âyetler okur, Allah’ýn
vaad ettiði þeylerden bahseder. Bunun üzerine hem Hz. Osman hem
Talha b. Ubeydullah Müslüman olur. Yalnýz Hz. Osman burada bir
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þey anlatýr Nebiler Serverine. Der ki: “Ey Allah’ýn Resûlü, ben
Þam’dan yeni geliyorum. Maan ile Zerka arasýnda bir yerde mola
vermiþ uyuyordum. Rüyamda birisi, ‘Ey uyuyanlar! Kalkýn! Ah-
med Mekke’de zuhur etti!’ diye baðýrýyordu. Mekke’ye geldik ve
sizin peygamberliðinizi iþittik.”

Ýkinci rivayet ise; Hz. Ebu Bekir hepimizin bildiði gibi, Müslü-
man olduktan sonra etrafýndaki dostlarýný Ýslâm’a çaðýrýyor, pey-
gamberimizle tanýþmalarýný saðlýyordu. Bu çaðrýdan bir gün Hz.
Osman da nasibini aldý. Nihayet birlikte Hz. Muhammed’in (s.a.s.)
yanýna gitmeye karar verdikleri gün, tevafuk-u ilahî, Resûl-i Ekrem
(s.a.s.) o gün Hz. Ebu Bekir’e ziyarete geliyor. Orada Allah Resûlü,
Hz. Osman’a “Allah’ýn ihsan ettiði Cennete raðbet et, ben sana ve
bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim.” diyor. Hz. Os-
man daha sonralarý bu âný þöyle anlatýyor: “Hz. Peygamberin lisa-
nýndan duyduðum sözler, o kadar saf ve sade, o kadar i’cazkâr bir
tesire haiz idi ki, kelime-i þehadet kendi kendine aðzýmdan dökül-
dü. Elimi Resûl-i Ekrem’e verip biat ederek Müslüman oldum.”

Üçüncü rivayeti ise kaynaklarýmýz Hz. Osman’ýn aðzýndan þöyle
anlatýyor: “Bir gün Hz. Peygamber bana: ‘Allah’tan baþka ilah yok-
tur.’ deyince, Allah inandýrsýn tüylerim diken diken oldu. Sonra Allah
Resûlü ‘Rýzkýnýz ve va’d olunduðunuz þeyler semadadýr. Göðün ve
yerin Rabbine yemin ederim ki, O sizin söylediðiniz gibi gerçekten
haktýr.’ âyetini okudu. Sonra kalktý gitti. Ben de arkasýndan çýktým.
Ona yetiþtim ve Müslüman oldum.”

Görüldüðü gibi 34 yaþýna kadar cahiliyenin karanlýklarý içinde
bulunmasýna raðmen, pak dâmenine onun çirkinliklerinden hiçbir
þey bulaþmayan Hz. Osman’ýn Müslüman olmasý hiç de zor olma-
mýþtýr. Zira o, fýtraten Müslüman’dýr. 34 yýllýk hayatý da bunun en
büyük þahididir. Yaygýn ifadesiyle, ticarî ahlâksýzlýklar içine girme-
mesi, harama uçkur çözmemesi, yalana vize vermemesi.. bunun gös-
tergesidir.
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6. Çeþitli Yönleriyle Hz. Osman

a. Hicreti

Mekke döneminde Müslüman olan hemen herkesin Müslüman-
lýðý sancýlý olmuþtur. Bazý Müslümanlar yakýnlarýndan, bazýlarý ka-
bilelerinden, bazýlarý da toplumun bütününden maddî ve manevî
boyutlarda kendilerine reva görülen iþkence ve zulümlerle karþýlaþ-
mýþ ve onlara katlanmak zorunda kalmýþlardýr. Toplumda nüfuzlu
bir yere sahip olmasýna raðmen, Hz. Ebu Bekir gibi bir insan bile
bundan vareste kalamamýþ, kendisini Mekke’yi terke zorlayacak
derecede eziyet ve iþkencelerle karþýlaþmýþtýr. Fakat þunu da kayde-
delim ki, Mekkeli müþriklerin bu zulmü, inananlarýn imanlarýný
saðlamlaþtýrmaktan baþka bir iþe yaramamýþtýr.

Hz. Osman, bu ilk dönemlerde amcasý Hakem b. Ebi’l- Âs’ýn iþ-
kencesine maruz kalmýþtýr. O, Hz. Osman’ý bir direðe baðlamýþ ve
“Bu yeni dinden babalarýnýn dinine dönmediðin müddetçe aç ve su-
suz olarak burada kalacaksýn. Ve seni kat’iyen serbest býrakmaya-
caðým!” demiþtir. Buna karþýlýk Hz. Osman’ýn cevabý “Allah’a ka-
sem olsun. Bu dinden ayrýlmayacak ve babalarýmýn dinine dönme-
yeceðim!” þeklinde olmuþtur. Nihayet dinine olan baðlýlýktaki gücü
ve kuvveti görünce amcasý onu serbest býrakmýþtýr.

Fakat Hz. Osman’ýn çilesi bununla bitmemiþ belki yeni baþla-
mýþtýr. Zira o, Efendimizin beyanýyla Hz. Lût’dan sonra dini, imaný
ve diyaneti uðruna beldesini terk edip hicret eden ilk insan olma þe-
refini de ihraz edecektir. Hz. Osman, hanýmý Hz. Rukiyye ile birlik-
te, Mekkeli müþriklerin eziyet ve iþkencelerinin dayanýlmaz bir hal
aldýðý ortamda, Efendimizin izniyle Habeþistan’a hicret etmiþtir.

Burada “Neden Hz. Osman da, baþkasý deðil?” kabilinden akla
ister istemez bir soru gelmekte. Ýþte bu sorunun cevabýný, Hz. Mu-
hammed’in (s.a.s.) etrafýndaki insanlarýn his ve ruh yapýsýný, kabili-
yet ve istidatlarýný bilip deðerlendirmesi babýnda M. Fethullah Gü-
len Hocaefendi þöyle anlatýyor: “Hz. Osman (r.a.), narin ve ince ya-
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pýlýdýr. O gün için Mekke’de estirilen sert havaya tahammülü cid-
den çok zordur. Hem Habeþistan’a gidenlere en güzel hamiliði ya-
pabilecek Müslümanlar arasýnda sadece o vardýr. Onun için Allah
Resûlü, Hz. Osman’ý bu iþle vazifelendirmiþ ve onu Habeþistan’a
göndermiþtir.” Bunda da, sanýrýz, kendisinin tüccarlýðý, haliyle gi-
riþken oluþu, ve belki de oradaki ticari baðlantýlarýnýn bulunuþu rol
oynamýþtýr.

Hz. Osman, Habeþistan’da bir müddet kalmýþ, Mekkeli müþrik-
lerin Müslüman olduklarý þayiasýndan (yani en-Necm sûresinin nü-
zulünden) sonra Mekke’ye geri dönmüþtür. Geldikten sonra esefle
müþahede edeceklerdir ki, bu haberin aslý yokmuþ. Bunu Mekke’de
bizzat müþahede eden Hz. Osman, fazla vakit kaybetmeden Medi-
ne’ye hicret eder. Orada Hassan b. Sabit’in kardeþi Evs b. Sabit’in ya-
nýna iner, onun evinde misafir kalýr. Zaten Allah Resûlü (s.a.s.) daha
sonralarý gerçekleþtirdiði “muâhât: Ensar-Muhacir kardeþliði’ hâdi-
sesinde Hz. Osman ile Evs b. Sabit’i kardeþ ilan eder.

b. Cömertliði

Çeþitli yönleriyle Hz. Osman’ý anlatýrken hicretine öncelik ver-
dik. Zira hicret maddî ve manevî alanda birçok fedakârlýðýn yapýl-
dýðý, çok ulvî bir ameldir. Kur’ân pek çok âyetinde iman etme ile
hicret etmeyi ayný çizgi üzerinde zikreder. Allah Resûlü’ne pey-
gamberliðinden sonra “muhacir” denilmesi, Medine’ye göç eden
Mekkeli Müslümanlara “muhacirun” sýfatýnýn Kur’ân’da zikredil-
mesi, meselenin önemini kavrama adýna yeterli ipuçlarýdýr zannedi-
yoruz. Bununla beraber, Hz. Osman denildiðinde onun akla ilk ge-
len özelliði ya da özelliklerinden biri cömertliðidir. Ýnanmýþ olduðu
dâvâ uðrunda sahip olduðu bütün mal varlýðýný harcama anlamýnda
bir cömertlik, Hz. Osman’ýn en bâriz vasfýdýr. Ýsterseniz meseleye
bir-iki misal ile ýþýk tutalým.

Tebük Savaþý Müslümanlýðýn dönüm noktalarýndan biridir. Dö-
nemin süper gücü olan Bizans, Müslümanlarýn varlýðýndan ve onla-
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rýn sayýsýnýn her geçen gün artmasýndan oldukça rahatsýzdýr.
Ýslâm’ýn geliþmesinin hem dini ve hem de maddi anlamýyla kendi
aleyhine olacaðýnýn farkýndadýr. Bu sebeple Bizans’ýn büyük bir or-
du hazýrlayýp Medine’ye gelmekte olduðu þayiasý yayýlýr. Efendi-
miz (s.a.s.), bu þayia karþýsýnda, Bizans seferini açýktan açýða ilan
eder ve Müslümanlardan ordunun teçhiz edilmesi için yardýmda bu-
lunmalarýný ister. Þurasý ilginçtir: Resûl-i Ekrem Efendimiz, Tebük
Savaþýna gelinceye kadar seferlerin hiç birinde açýkça nereye gidi-
leceðini söylememiþtir. Sadece bu seferde açýkça yer belirtmiþtir.

Bunun sebeplerinden birisi, zamanýn sefere çýkmaya uygun ol-
mamasý, Müslümanlarýn gerçekten ellerinde avuçlarýnda fazla bir
þeyin olmamasý ise, bir diðer sebep olarak da þu düþünebilir: Medi-
ne’de onlarýn casuslarý ve sevenler kitlesi olmalýdýr. Efendimiz bu
vesile ile hem Bizans’a hem de içerideki dostlarýna bir korku hava-
sý salmýþtýr.

Tebük Savaþýnýn ilân edilmesi ve orduya yardým yapýlmasý çað-
rýsý karþýsýnda inananlarýn hiçbiri müstaðni davranmaz. Daha doð-
rusu davranamaz. Çünkü hakiki imaný elde etmiþ bir insanýn, böy-
lesi zor ve sýkýþýk dönemde; evim, iþim, e©m demesi düþünülemez.
Nitekim hemen herkes, hatta maddî imkâna sahip olmayan insanlar
bile, gece-gündüz çalýþmýþlar, ihtiyaçlarýndan arta kalaný “Ceyþu’l-
usre” adý verilen, Bizans’la savaþa hazýrlanan ordunun teçhizatý
adýna yardýmda bulunmuþlardý. Mesela, Âsým b. Adiy, kendi ifade-
siyle “Bu gece bir zatýn hurmalýðýný sulamak için sabaha kadar gün-
delikçi olarak çalýþtým, karþýlýðýnda iki sa’ hurma kazandým. Birini
evime alýkoydum, birini de Rabbim için getirdim.” diyor. Abdur-
rahman b. Avf da sekiz bin dirhem parasýnýn yarýsýný evine býraký-
yor, yarýsýný orduyu teçhiz için veriyor. Allah Resûlü de onun bu cö-
mertliðine “Allah verdiðini de senin için mübarek kýlsýn, evde alý-
koyduðunu da” duasýyla mukabelede bulunuyor. Münafýklar ise
hem Abdurrahman b. Avf, hem de Âsým b. Adiy’in fedakârlýklarý
için “Sadakalarýný baþka deðil sýrf gösteriþ ve isim yapmak için ge-
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tirdiler. Ebu Akîl’in getirdiði bir sa’ hurmaya da Allah ve Resûlü
muhtaç deðildi, lâkin o da kendisine sýrf sadaka veriyor desinler di-
ye getirdi.” þeklinde deðerlendirip dedikodu yapmýþlardý. Bunun
üzerine “Müminlerden, gâh farz zekât dýþýnda gönlünden koparak
baðýþta bulunanlarý, gâh ancak çalýþýp didinerek ele geçirdikleri
mallarý baðýþlayanlarý dillerine dolayýp alaya alanlar var ya, iþte Al-
lah onlarý alay konusu yapýp maskara etmiþtir ve onlara gayet acý
bir azap vardýr.” (9. Tevbe:79) âyeti nazil olur.

Görüldüðü gibi, zengini ile fakiri ile ayný duygu, ayný düþünce ve
ayný inancýn temsilcileri olan mü’minler, bunlarý davranýþlarýna da
hep ayný çizgide yansýtýyorlardý. Ýþte böylesi bir ortamda Hz. Osman
Þam’a göndermek için hazýrlattýðý 300 deveyi üzerlerindeki mallar-
la beraber Allah Resûlü’ne teslim etmenin yaný sýra, bunlara elli at
ve bin altýn nakit daha ilave eder. Aradan 14 asýr geçmiþ olmasýna
raðmen halen daha çoklarýmýzýn gözlerini yaþartan bu fedakârlýk
tablosu karþýsýnda, Nebiler Serveri, bir rivayette “Allah’ým, ben Os-
man’dan razýyým, Sen de ondan razý ol.”, bir diðer rivayette ise “Bu
amelinden sonra Osman’a hiçbir þey zarar veremez.” buyururlar.

Ayrýca Hz. Osman’ýn, belki de Ýslâm Tarihi içinde ilk olma þere-
fini kazandýðý ayrý bir cömertliði daha vardýr; bu da, Medine’ye hic-
retten sonra Rûme Kuyusunu satýn alýp, Müslümanlarýn istifadesine
sunmasýdýr. Böylece o, ilk “sebil” anlayýþý ve uygulamasýnýn öncüsü
olmuþtur.

Medine’ye hicret eden Muhacirler, orada ciddi su sýkýntýsý ile
karþýlaþtýlar. Ýstifade edilebilecek su kuyularý azdý. Bunlardan biri de
Rûme kuyusu idi. Hadîs þarihlerinin ifade buyurduðuna göre, bir
Yahudi’ye ait olan bu kuyunun aðzýna sahibi kilit vurmuþ, susuzluk
içinde kývranan mü’minlere su vermemiþtir. Ancak parasý olan bu
sudan parasý ile satýn alabilmiþtir.

Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s.) “Rûme kuyusunu kim satýn
alýr da Müslümanlara karþýlýksýz hediye ederse, onun için cennet
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va’dedilmiþtir.” buyurur. Ve yukarýda kaydettiðimiz gibi Hz. Os-
man, bu kuyuyu satýn alarak, Müslümanlara hibe eder.

Tabi ki Hz. Osman’ýn þehit edilinceye kadar süren upuzun haya-
týnda, cömertliði bu iki misal ile sýnýrlý deðildir. Fakat biz, sadece bu
örneklerin bile onun cömertliði hakkýnda fikir verebileceðini düþü-
nüyoruz. Bugün bile çoklarýmýzýn güç yetiremeyeceði bir fedakârlýk
anlayýþýnýn temsilcisi olan Hz. Osman’ýn, bütün bu yaptýklarýný bir
hiç görmesi, baþkasýnýn cüz’î cömertliðini, kendisinin küllî cömert-
liðine tercih etmesi, her hâlde hepsinden daha önemlidir. Zira riya,
þöhret vb. düþüncelerle yapýlan fedakârlýklarýn ne dünyada ne de
ukbâda insana bir þey kazandýramayacaðý ortadadýr. Ýþte dýþ fethinin
yaný sýra, iç fethini tam yapmýþ, yapabilmiþ ve bu özelliði ile de reh-
ber olan Hz. Osman’ýn baþýndan geçen þu olayý dikkatle okumak ye-
ter zannediyoruz.

Hasanu’l- Basrî anlatýyor: “Bir adam Hz. Osman’a gelerek ‘Bü-
tün hayrý siz mal sahipleri yapýyorsunuz. Sadaka veriyor, esirleri hür-
riyetlerine kavuþturuyor, hacca gidiyor ve infak ediyorsunuz.’ dedi.
Bunun üzerine Hz. Osman ‘Siz de gýpta ediyorsunuz deðil mi?’ diye
sordu. O þahsýn ‘evet’ cevabý karþýsýnda Hz. Osman: ‘Allah’a yemin
olsun ki, hiçbir sa’yi olmayýp çalýþarak infak edenin bir dirhemi, zen-
gin olup da infak edenin on bin dirheminden daha hayýrlýdýr. Çünkü
o zengin, çoðun içindeki azýný infak ediyor.’ demiþtir.”

Ýþte yaptýklarý karþýsýnda gurura düþmeyen, nefsini maðlup et-
miþ bir insan portresi..

c. Hayâsý

Efendimizin “Ashabým arasýnda bana en çok benzeyen” buyur-
duðu, zaman zaman kabrin baþýna gelip “Eðer bu çukurdan kurtu-
lursan, onun ardýndaki felâketlerden de kurtulursun. Aksi takdirde
kurtulacaðýný hiç zannetmem.” deyip muhasebe ve murakabeye da-
lan, “Her gün, gece ve gündüz en sevdiðim þey Kur’ân okumaktýr.
Eðer kalpleriniz temiz olsaydý, Allah’ýn kelamýný okumaya doy-
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mazdýnýz.” diyerek mahiyetini idrak edemediðimiz bir eksikliðe
dikkat çeken Hz. Osman’ýn hayasý dillere destan idi. Evet Ahmed b.
Hanbel’in Hasanu’l-Basrî’den rivayet ettiðine göre; Hz. Osman, ka-
palý kapýlar ardýnda bile elbiselerini çýkarmaktan çekinirdi, belini
doðrultmasýna mani olan hayasý gerçekten dillere destan idi. Hayâ
âbidesinin hayâ örneklerinden birini Hz. Âiþe validemiz anlatýyor:

“Resûlullah (s.a.s.) dizi açýk bir þekilde oturuyordu. Ebu Bekir
(r.a.) (içeri girmek için) izin istedi. (Resûlullah) ona izin verdi. Yi-
ne halini deðiþtirmedi. Sonra Ömer (r.a.) izin istedi. (Resûlullah) ona
da izin verdi. Yine halini deðiþtirmedi. Sonra Osman (r.a.) izin iste-
di. Resûlullah dizinin üzerine elbisesini sarkýttý. Onlar kalktýklarýn-
da ben dedim ki: ‘Ya Resûlallah! Ebu Bekir ve Ömer senden izin is-
tedi, sen ayný haldeyken o ikisine izin verdin. Osman izin istediðin-
de ise, elbiseni üzerine sarkýttýn (dizini örttün).’ Efendimiz (s.a.s.)
þöyle buyurdu: Ya Âiþe, vallahi meleklerin kendisinden utandýðý bir
adamdan utanmayayým mý?”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yorumlarý içinde haya “Çe-
kingenlik ve utanmanýn yaný sýra, Allah korkusu, Allah mehafeti ve
Allah mehabetiyle O’nun istemediði þeylerden çekinmek mânâsýna
gelir. Böyle bir hissin, insan tabiatýnda bulunan hayâ duygusuna da-
yanmasý, þahsî edep ve saygý mevzuunda insaný daha temkinli, da-
ha tutarlý kýlar. Temelde böyle bir hissi bulunmayan veya yetiþtiði
çevre itibariyle onu yitiren þahýslarda hayâ duygusunu geliþtirmek
çok zor olsa gerek.” denilerek tanýmlamasýnýn yapýldýðý, hayâyý iki-
ye ayýrmak mümkündür.

1. Fýtrî haya ki, buna hayâ-i nefsi de diyebiliriz; insaný pek çok âr
ve ayýp sayýlan þeyleri iþlemekten alýkor.

2. Ýmanýn kazandýrdýðý hayâdýr ve Ýslâm dininin önemli bir derinli-
ðini teþkil eder, buyurularak taksiminin yapýldýðý, þubedir.”,
“Hayâsýz olduktan sonra istediðini yap.”, “Ya Ýsa! Evvela nefsi-
ne nasihatte bulun, o bu nasihati kabul ederse halka va’z et; yok-
sa Benden utan!”, “Allah’a karþý olabildiðince hayâlý davranýn!
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Allah’a karþý gerektiði ölçüde hayâlý olan, kafasýný ve kafasýnýn
içindekileri, midesini ve midesindekileri kontrol altýna alsýn!
Ölüm ve çürümeyi de hatýrýndan dûr etmesin! Âhireti dileyen
dünyanýn sûrî güzelliklerini býrakýr. Ýþte kim böyle davranýrsa, o
Allah’tan hakkýyla haya etmiþ sayýlýr” hadîs ve kudsî hadîsleri
ile fikrî temelleri, âhirette ve dünyada kazandýrdýklarý belirtilen
hayâ, Hz. Osman tarafýndan zirve noktalarda temsil ediliyordu.
Ýþte melekler Hz. Osman’ýn bu anlamdaki hayâsýna meftun olu-
yor ve -onlara göre hayâ ne mânâ ifade ediyorsa- ondan hayâ
ediyorlardý. 

d. Tevazuu ve Zühdü

Zühd ve tevazu, Hz. Osman’ýn önde gelen iki özelliðidir. O ha-
yatýnýn baþlangýcýnda ne ise, sonunda da odur. Hz. Osman, Ýslâm’a
önce girmenin, peygamber kýzlarýyla evlenmenin, mal varlýðýný bu
uðurda feda etmenin, ailesiyle ilk hicret eden insan olmanýn ve da-
ha sonralarý koskoca bir Ýslâm devletinde yegâne söz sahibi bulun-
manýn insanda uyarabileceði yakýþýksýz düþünceler ve ameller içine
hiç ama hiç girmemiþtir. Kim bilir, belki de Hz. Osman’a daha dün-
yada iken cennetle müjdelenmesine vesile olan, onun bu özelliðidir.

Evet, o tam anlamýyla bir tevazu ve zühd insanýydý. Efendimi-
zin, “Herkesin (cennette) bir dostu vardýr. Benim cennetteki dostum
da Osman’dýr.” dediði ve sahâbe-i kiramýn Ebu Bekir ve Ömer’den
(r.a.) sonra; hürmet, ihtiram ve saygýda önde tuttuklarý Hz. Osman,
hem þahsî, hem de devlete ait onca imkânlar içinde bulunmasýna
raðmen bazen mescitte uyur; taþlar, mübarek vücudunda iz býrakýr-
dý. Bunu gören insanlar ise, onun bu engin tevazuu karþýsýnda sade-
ce “Ýþte mü’minlerin emiri!” demekle iktifa ederlerdi. Yine, evinde
baþkalarýna ziyafet verir fakat kendisi sirke ve zeytinyaðý ile geçiþ-
tirirdi. Geceleri abdest alýrken, abdest suyunu kendisi hazýrlayan,
“Hizmetçilerinden birine emretsen de o getirse!” diyenlere, “Hayýr,
gece onlarýn istirahat vaktidir.” mukabelesinde bulunan Hz. Osman,
genellikle gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirirdi. Hat-

165

H a y â  Â b i d e s i :  H z . O s m a n  ( r . a . )



ta bazý rivayetlerde onun bir rekâtta Kur’ân-ý Kerim’i hatmettiði
veya gecenin hepsini Kur’ân okuyarak ihya ettiði ifade edilir. ‘Si-
zin en hayýrlýnýz Kur’ân’ý öðrenen ve öðretendir.’ hadîsinin râvile-
rinden birinin Hz. Osman oluþu ve buna baðlý olarak Tâbiîn Efen-
dilerimize en çok Hz. Osman Efendimizin Kur’ân’ý öðretmesi, bu-
rada fazileti ve Kur’ân’a hizmeti adýna hatýrlanmalýdýr.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.), cennete gireceði müjdesini verdiði bir
þahsýn, kendisini bu denli ibadet ü taata vermesini her hâlde kalbî
ve fikrî dinamikleriyle kendisini bütünüyle dünyaya salan günümüz
insanýna anlatmak ve izah etmek çok zor olsa gerek. Hâlbuki o in-
san ve onun emsali nice þahýslar, dünyada ukba yörüngeli bir hayat
yaþayan ve Efendimizin gelmiþ geçmiþ günahlarýnýn baðýþlanmasý-
na raðmen ibadete kendini salýp, bunu “Allah’a çok þükreden bir
kul olmayayým mý?” ifadesinde yerini bulan derin kulluk anlayýþý-
na göre hayatlarýný tanzim eden insanlardý. Bu açýdan deðil aþere-i
mübeþþere içinde yer alan Hz. Osman’ýn böylesi ibadet etmesi, bel-
ki de etmemesinin izahý çok zor yapýlabilir.

Ayrýca onun ibadetlerdeki derinliði, huþu ve huduu hesaba katý-
lacak olursa, kýsa kesitleriyle tanýtmaya çalýþtýðýmýz Hz. Osman
karþýsýnda büyülenmemek elden gelmez zannediyoruz.

Evet, içinde yaþadýðýmýz her þeyin maddeye endeksli olduðu þu
asýrda, Hz. Osman gibi insanlara ve onun taþýmýþ olduðu ruha, fik-
re, zihne ne kadar muhtacýz!

Çeþitli yönleriyle Hz. Osman üst baþlýðý açtýðýmýz bu fasýlda,
onun hicreti, cömertliði, hayâsý ve tevazuuna kýsaca temas ettik. Ta-
biî bütün bunlar onu tanýma adýna deryadan birer damla; elinizdeki
eserin sýnýrlý sayfalarý içinde ancak ele alabildiðimiz ve deðerlen-
dirdiðimiz hususlar. Daha teferruatlý malumat edinmek isteyen oku-
yucularýmýzý, Hz. Osman hakkýnda yazýlmýþ müstakil kitaplara ha-
vale edip, þu özet bilgilerle bu faslý kapatýyoruz.

Allah Resûlü’nün vefatý esnasýnda hepimizin bildiði veya tahmin
edebileceði gibi sahâbe büyük bir þaþkýnlýk içinde bulunuyordu. Her-

166

A þ e r e - i  M ü b e þ þ e r e



kes üzüntüsünden neredeyse aklý selimini kaybetmiþ ve ne yapacak-
larýný bilmez halde, oradan oraya koþturup duruyordu. Ýþte bu esnada
Hz. Osman da yüksekçe bir duvarýn üstüne oturmuþtu. Hz. Ömer bir
ara oradan geçerken, selam vermiþ; Hz. Osman ise kendinde olmadý-
ðý için bu selâmý almamýþtý. Hz. Ömer’in daha sonralarý bu aný Hz.
Ebu Bekir’e hikaye ettiðini ve bunu “þaþýlacak bir vak’a” olarak an-
lattýðýný öðreniyoruz.

Aslýnda bu vak’a, onun Hz. Peygamber (s.a.s.) ile olan kalbî bað-
lýlýðýný anlama ve idrak etme adýna çok önemli bir vesika teþkil et-
mektedir. O, devrindeki hemen herkes gibi bir Peygamber âþýðýdýr.
O Peygambere de, o Peygambere âþýk olana da canlar kurban!

Tevazuu adýna zikredilecek þu vak’a da ayrýca önemlidir: Bir gün
Hz. Osman kölesine “Vaktiyle ben senin kulaðýný çekmiþtim. Haydi,
benden öcünü al.” deyince, þaþýran köle, önce bunu yapmak istemez.
Israrlar karþýsýnda köle, efendisinin kulaðýný parmaklarý arasýna alýr.
Hz. Osman “Sýký çek yavrum. Kýsas dünyadadýr. Âhirette kýsas yok-
tur.” der. Sosyal adalet diyenlerin kulaklarý çýnlasýn!

Hz. Osman’ýn hayatýnda mutlaka bilinmesi gerekli olan iki hu-
susa da iþaret edip, hilafeti dönemine geçelim. Daha sonralarý, has-
saten þehit edilmeden önceki muhasara esnasýnda çok konuþulan ve
maalesef günümüze kadar gelen ona ait meselelerden biri, Bedir
Savaþý’nda Hz. Osman’ýn bulunmayýþýdýr. Halbuki bütün sahih kay-
naklarda belirtildiði üzere hanýmý Hz. Rukiyye’nin hastalýðý sebe-
biyle, bizatihi Efendimiz (s.a.s.) tarafýndan onun Medine’de kalma-
sý emredilmiþtir. Hatta Allah Resûlü, Hz. Osman’ý, Medine’de yeri-
ne halef býrakmýþtýr. Kaldý ki Bedir ganimetleri daðýtýlýrken, ona da
hisse ayýrmasý, Resûl-i Ekrem’in emriyle Medine’de kaldýðýnýn en
büyük göstergesidir. Yoksa bazý þom aðýzlýlarýn iddia ettiði gibi Hz.
Osman, Bedir’den kaçmýþ deðildir. Ýslâm adýna yurdunu yuvasýný
terk edip hiç bilmediði memleketlere (Habeþistan) giderek fe-
dakârlýk yapan, maddî manevî tüm varlýðýný din uðrunda feda eden
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bir insan hakkýnda bunlarý düþünmek bile insanýn varsa vicdanýnýn
sýzlamasý için yeter.

Hudeybiye sulhü öncesinde “Bey’atü’r-Rýdvan”da bulunmayýþý,
daha doðrusu bulunamayýþý da onun hakkýnda ileri sürülen tenkitler-
den biridir. Bunun sebebi de, Müslümanlarýn temsilcisi olarak Mek-
ke’ye gönderilmiþ olmasýdýr. Hatta Rýdvan Bey’atýnýn esas sebebi,
Hz. Osman’ýn Mekke’de müþrikler tarafýndan öldürüldüðü þâyiasý-
dýr. Nitekim Nebiler Serveri, herkesten biat aldýðý sýrada, elini kendi
elinin üzerine koymuþ ve “Allah’ým bu benim elim, bu da Osman’ýn
eli. Benimle biat ediyor.” demiþtir. Aslýnda sadece bu olay bile Hz.
Osman’ýn þerefini, Allah Resûlü yanýndaki yerini göstermesi adýna
yeterli bir delildir.

7. Halifeliði

a. Halife Seçilmesi

Yukarýda da söylendiði gibi, bir ülke hangi sistem ile yönetilirse
yönetilsin, iktidar deðiþiklikleri o ülke için bazý sýkýntýlar meydana
getirmiþtir. Geçiþ dönemi diye nitelendirebileceðimiz bu durum,
halkýn duyarlýlýðý ve idarecilerine olan inancý, itminaný ve idareci-
lerin de basiret ve firasetlerini kullanarak problemlere âcil çözüm-
ler bulmasý ile bazen çabuk aþýlmýþ, ülke istikrara kavuþmuþtur. Ba-
zen de tam tersi bir durumla karþýlaþýlmýþ, geçiþ dönemleri ülkeyi
sistem bunalýmlarýna kadar sürüklemiþtir. Ýnsanlýk tarihi bu çizgi
üzerinde incelendiðinde, bahsettiðimiz bu hususlara nice misaller
vermek mümkündür.

Ýslâm tarihinde Hz. Muhammed’in (s.a.s.) irtihal-i dâr-ý beka bu-
yurmasýndan sonra girilen geçiþ dönemleri, hassaten ilk dört halife
döneminde çok kýsa sürmüþtür. Zira halk, duyarlý, inançlý, imanlý;
idareciler de ayný ölçüde basiretli ve firasetlidir. Ýslâm toplumunu
oluþturan hemen her fert, devlet çýkarlarýný þahsî çýkarlarýnýn önün-
de tutan bir anlayýþ ve inancýn temsilcileridir. Devlet kademelerin-
de görev alarak sorumluluk üstlenmek, boðaza takýlan bir kement
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gibi görülmektedir. Böyle olunca, bugün bizim içinde bulunduðu-
muz problemlerle onlarýn karþýlaþmamasý kadar her hâlde doðal bir
þey yoktur ve olamaz.

Meselâ, Hz. Osman (r.a.), hayatýnýn hiçbir döneminde halife ol-
mayý düþünmemiþtir. O Hz. Ebu Bekir’e de, Hz. Ömer’e de hemen
biat edenler arasýnda yerini almýþ bir þahsiyettir. Hatta Hz. Ebu Be-
kir’in son anlarýnda, halifenin kendinden sonra yerine býrakacaðý
adayý tespit eden belgeyi kaleme alan Hz. Osman’dýr. Hz. Ebu Be-
kir söylüyor, o da yazýyordu. Ýsmin yazýlmasýna sýra geldiði an, Hz.
Ebu Bekir’in bayýlmasý karþýsýnda belki bir daha ayýlamaz da fitne
ve kargaþaya sebebiyet verir endiþesi ile kendiliðinden Hz. Ömer’in
ismini oraya yazmýþtýr. Bu konuda býrakýn baþka delilleri, sadece þu
olay bile Hz. Osman’ýn hilafet makamýna karþý bakýþ açýsýný göster-
meye yeter.

Daha önce Hz. Ömer’in halife seçilmesi ve vefatýnda da kýsaca te-
mas ettiðimiz gibi, Efendimizden sonra devlet reisliðine getirilecek
olan þahýslarýn seçim iþleri, hepsi de ayrý usûl ve metodlarla olmuþtur.
Kur’ân ve sünnet yörüngeli bu uygulamalar, aslýnda bir noktada
Ýslâm’ýn evrenselliðinin bir delili olsa gerek. Efendimizin iþ’ar ve iþa-
retleriyle Hz. Ebu Bekir’i halife býrakmasý, Hz. Ebu Bekir’in Hz.
Ömer’i açýktan halife tayin etmesi ve Hz. Ömer’in bu meseleyi þûra-
ya havale etmesi gösteriyor ki, bu metodlarýn her biri Ýslâmî nasslarla
te’vil edilebilir. Deðilse, Hulefâ-i Râþidîn’in Ýslâm dýþý uygulamalar
içine girdiði, o anda hayatta olan Ashab-ý Kiramýn bu uygulamalara
ses çýkarmayýp, göz yumduðu anlamýna gelir ki, böylesi düþünceler
bizim hem Ýslâmî terbiye ve edep anlayýþýmýza aykýrýdýr, hem de fikrî
temellerden uzak bir varsayýmdan ibarettir. Böylesi bir günahý irtikap
etmekten ise Allah’a sýðýnýrýz.

Evet, Hz. Ömer vefatýna yakýn, Hz. Ali, Hz. Osman, Abdurrah-
man b. Avf, Sa’d b. Ebî Vakkas, Zübeyr b. Avvam ve Talha b. Ubey-
dullah’ýn (r.anhüm) isimlerini sayarak “Bunlar kendi aralarýnda biri-
ni seçsinler. Kime vazife verilirse, baþarýlý olduðu takdirde ona yar-
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dýmcý olup, destek olun. Kendisine vazife verilen kimse de vazifesi-
ni hakký ile yapsýn.” dedi. Sonra da bunlarý çaðýrarak “Düþündüm ve
sizi ümmetin ileri gelenleri, yetkili kiþileri olarak buldum. Bu iþ si-
zinle tamamlanacaktýr. Resûlullah, sizlerden razý olarak ruhunu tes-
lim etmiþtir. Siz doðru oldukça bu ümmetin durumundan endiþe et-
mem. Fakat aranýzda bir fikir ayrýlýðý çýkýp da bunun ümmete sýçra-
masýndan endiþe ediyorum.” der. Nihayet Hz. Ömer’in þehadetini
müteakip, uzun müzakereler, istiþareler sonucu Hz. Osman hilafet
makamýna getirilir. Ve bir sabah namazýndan sonra Allah’ýn kitabý-
na, Resûlünün sünnetine ve ondan sonraki iki halifenin davranýþlarý-
na göre amel edeceðine söz veren Hz. Osman halife seçilir ve halkýn
biatlerini kabul eder. Hicri 24. yýlýn baþlarýnda baþlayan bu vazife,
þehit edilinceye kadar tam 12 yýl devam eder.

Hz. Osman’ýn ilk hutbesini kaydederek bu fasla son verelim.

“Ey Müslümanlar! Sizler Ýslâmiyet’le gerçekleþen huzur ve gü-
ven nimeti içinde yaþýyorsunuz. Bu nimetle ömrünüzün sonuna yak-
laþtýnýz. Eceliniz hayýrla sonuçlansýn. Elinizden geldiði kadar, gece
gündüz çalýþýp çabaladýnýz. Fakat þunu iyi bilin ki, dünyanýn maya-
sý aldatýcýlýktýr. Dünya hayatý sizi aldatmasýn, Allah’a karþý maðrur
olmayýn, gelip geçenlerden ibret alýn. Baþýboþ, vurdumduymaz ol-
mayýn, uyanýk olun. Allah gâfil deðildir. O, dünyayý seven, ona bað-
lanýp da, her yerde hanlar, saraylar yaptýran bizden önceki insanlar
þimdi nerede? Uzun süre saltanat süren dünya hanedanlarý neredeler
þimdi? Dünya onlara vefasýzlýk etmedi mi? Bari bunlardan ders alýn
da Allah’ýn hakir gördüðü dünyayý, siz de olduðundan çok büyütme-
yin. Âhirete, ezelî yurdunuz olan âhirete hazýrlýk yapýn.”

Hz. Osman, “Þu âyet-i kerimede buna güzel bir örnek var.” de-
di ve âyeti okuyarak hutbesini bitirdi:

“Sen, onlara dünya hayatýnýn misalini ver. Geçici dünya hayatý,
týpký þuna benzer: Biz, gökten yaðmur indiririz. Yeryüzündeki bitkiler
onunla karýþýp yemyeþil kesilir. En sonunda da kuruyup rüzgârýn sa-
vurduðu çer-çöp haline gelir. Allah her þeye muktedirdir.” (18. Kehf:45)
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b. Devrinin Askerî Olaylarý ve Fetihler

Hz. Osman dönemine gelinceye kadar devam eden Ýslâm fütûha-
tý, onun devrinde de sürmüþtür. Ermeniyye, Ifrýkiyye bölgeleri ile
Kýbrýs adasýnýn fethi o döneme rastlar. Ayrýca Ýran bölgesinde anlaþ-
malarý ihlal eden yerlerin tekrar kontrol altýna alýnmasý da bu dev-
rede olmuþtur. Bunlarý bir bütün halinde sýralayacak olursak;

1. Taberistan ve civarý, Said b. Âs tarafýndan fethedilmiþtir. Bu fe-
tihler esnasýnda Hz. Ali’nin iki oðlu Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Ab-
dullah b. Abbas, Amr b. Âs, Zübeyr b. Avvam (r. anhüm) da ordu-
da yerlerini almýþlardýr.

2. Horasanlýlarýn halifeye karþý olan isyanlarý Basra valisi Abdul-
lah b. Amir tarafýndan bastýrýlmýþtýr.

3. Ahnef b. Kays komutasýndaki ordu, Cûzecân, Talikan, Faryab
ve Belh’i fethetti.

4. Kays b. Heysem’in komutanlýðýný yaptýðý Ýslâm ordusu Toharis-
tan bölgesindeki þehirlerin hemen hemen bütününü fethetti.

5. Azerbaycan ve Ermenistan halkýnýn vergi vermemek üzere çýkart-
mýþ olduklarý isyan Velid b. Ukbe komutasýndaki ordu tarafýndan
bastýrýldý.

6. Hz. Muaviye tarafýndan teþkil edilen donanma yine onun komu-
tasýnda Bizanslýlarla savaþtý. Kýbrýs ve Rodos adalarý fethedildi.
Ardýndan Anadolu içlerine girildi. Tiflis’e kadar olan bölge yine
bu ordu tarafýndan fethedildi.

7. Mýsýr’da dört yýldan bu yana valilik yapan Amr b. Âs’ý Hz. Os-
man görevden almýþ ve yerine Abdullah b. Ebî Serh’i atamýþtý.
Fakat yeni vali bölgesindeki otoriteyi daha tam saðlayamadan
Rumlar isyan ederek, Bizans Ýmparatoru Konstantin’den yardým
istediler. O da, Ermeni asýllý olan Manvel komutasýnda büyük bir
ordu teþkil ederek Ýskenderiye’ye gönderdi. Mýsýr’ýn yerli halký
olan Kýptiler, idarenin Rumlar eline geçmesini istemiyorlardý. Bu
sebeple onlar da Hz. Osman’dan yardým talebinde bulundular.
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Hatta bölgeyi çok iyi bilen Amr b. Âs’ýn gönderilmesini istedi-
ler. Hz. Osman da bu isteðe uygun olarak Hz. Amr’ý büyük bir
ordu ile Ýskenderiye’ye gönderdi. Ýki ordunun kýyasýya vuruþ-
masýndan sonra Allah’ýn izniyle Müslümanlar galip geldi. Man-
vel, çarpýþmalar sýrasýnda öldürüldü. Daha sonralarý savaþýn ya-
pýldýðý alanda “Mescidü’r-Rahmet” adýnda bir cami yapýldý. Ýs-
kenderiye çevresindeki surlar yýkýldý. Mýsýr’da hâkimiyet yeni-
den Müslümanlarýn eline geçti.

8. Amr b. Âs Mýsýr’ýn batý sýnýrlarýnda yer alan Berka’yý sulh,
Trablus’u da savaþ yoluyla fethetti.

9. Ifrýkiyye bölgesi, önce Abdullah b. Ebî Serh ardýndan da yardýmcý
kuvvet olarak gönderilen Abdullah b. Zübeyr komutalarýndaki or-
du tarafýndan uzun süren savaþ sonucu fethedildi. Bu savaþ, Müs-
lümanlarýn en çok ganimet elde ettiði savaþtý. Öyle ki, bir süvari-
nin hissesi 3 bin, bir piyadenin ise bin dinara kadar yükselmiþti.

10.Kýbrýs’ýn fethinden iki yýl sonra Bizans ile Müslümanlar arasýn-
da ilk deniz savaþý cereyan etti. Finike açýklarýnda Zâtü’s-Savâri
denilen bu savaþta Müslümanlar kendilerinden çok fazla olan
Bizans donanmasýna karþý farklý bir taktik uyguladý. Gemileri
birbirine baðlayarak denizin ortasýný âdeta bir kara haline getir-
diler. Bu savaþtan Bizans Ýmparatoru Konstantin yaralý olarak
kurtulmuþ ve Bizans gemilerinin birçoðu Ýslâm ordularýnýn eli-
ne geçmiþti. Böylece sýnýrlarý gün geçtikçe geniþleyen Ýslâm
devleti, denizlerde de varlýðýný isbat etmeye baþlamýþ oldu. Kal-
dý ki bu sýnýrlarýn korunmasý için böyle bir deniz gücüne ciddi
olarak ihtiyaç vardý.

c. Ýsyanlar Üzerine

Hz. Osman döneminin askerî olaylarýna baktýðýmýzda, gözümüze
çarpan ilk husus, isyanlarýn olmasýdýr. Efendimiz ya da Ebu Bekir ve
Ömer (r.a.) dönemlerinde savaþ veya sulh yoluyla fethedilmiþ olan
bazý bölgelerde isyanlarýn çýkmasý, elbette Ýslâm birliðini zedeleyen

172

A þ e r e - i  M ü b e þ þ e r e



hususlardandýr. Burada her ne kadar dýþa yönelik fetihler bütün hý-
zýyla devam etse de, iç bünyede meydana gelen isyanlar, baþta Hz.
Osman olmak üzere, Ýslâm’ýn kaderini kendi kaderi gören insanlarý
çok üzmüþtü. Onun için bu kiþiler mevcut olaylar karþýsýnda askerî,
siyasî ve idarî alanda tedbirler alýp, bunlarýn üstesinden gelme çaba-
sý içine de girdiler.

Biz burada tarihî olaylarýn aynen deðil, misliyet çizgisinde cere-
yan etmesi ve ibret alýnmasý gerektiði noktasýndan hareketle, bu is-
yanlarýn birdenbire zuhur etmesinin sebepleri üzerinde bir iki keli-
me ile de olsa durmak istiyoruz. Böylece bir taraftan tabii seyri
içinde geliþen bu hâdiselerde Hz. Osman’ýn rolünü görmüþ olur, di-
ðer taraftan da gerekli ibret dersi almýþ oluruz. Zira bilindiði gibi,
bazý Ýslâm tarihi yazarlarý bu olaylarýn müsebbibi olarak, hâþâ, o
pâk dâmen Hz. Osman’ý gösteriyorlar. Halbuki Ahmed Nedvî’den
yapacaðýmýz iktibaslarda da görüleceði üzere Hz. Osman’ýn belki
fýtratýndan gelen fazla þefkat, -ki kat’iyen zaaf olarak gösterilemez-
bu kargaþalarda her ne kadar rol oynamýþ olsa da, bunu yegâne se-
bep olarak göstermek mümkün deðildir. Böyle bir deðerlendirme
ancak Hz. Osman’a karþý duyulan bir soðukluk ürünü olabilir.

Ahmet Nedvî, isyanlarýn sebepleri adýna þunlarý söylüyor:

“Hz. Osman’ýn 12 sene devam eden devr-i hükûmetinin 6 sene-
si emniyet içinde geçmiþti. Memlekette umumî bir refah vardý. Ýda-
re muhkem esaslar üzerine kurulduðundan her yerde intizam ve
asayiþ hâkimdi. Ziraat ve ticaret ilerliyordu. Fütûhat dairesi gün
geçtikçe geniþlemekte idi. Servet ve refah itibariyle Hz. Osman’ýn
devri, daha evvelki devirlere üstün sayýlýyordu. Servet ve refahýn
umumileþmesi karþýsýnda Asr-ý Saadette hâkim olan sadelik ve ka-
naatkârlýðý hatýrlayan Ashab, derin teessüfler duyuyorlardý. Resûl-i
Ekrem onlara servet ve refahýn bir gün taammüm edeceðini, fakat o
zaman rekabetlerin ve münaferetlerin de baþlayacaðýný söylemiþti.

Resûl-i Ekrem’in “Mesihü’l-Ýslâm” unvanýný verdiði Hz. Ebu
Zerr, bu halin tamamýyla aleyhinde idi. Herkesin ihtiyacýndan fazla
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servet sahibi olmasýna muhalefet ediyor, ihtiyaçtan fazla olan ser-
veti biriktirmenin bir ma’siyet teþkil edeceðini söylüyor ve bu dâva-
yý bütün kuvvetiyle müdafaa ediyordu.

Hz. Osman devrinde taammüm eden refah ve servetin sonradan
Osman aleyhine kopan fitne ve fesat sebeplerinden biri olduðu mu-
hakkaktýr. Zira refah ve servetle beraber sefahet ve ahlâk zaafý ken-
dini göstermiþti. Bundan baþka þu sebepleri de nazarý dikkate almak
icap eder:

1. Resûl-i Ekrem devrinde yaþayan, O’ndan feyiz alan, O’nun irþa-
dýný hayatta rehber tanýyan nesil, bütün ümmeti idare edemeye-
cek bir hale gelmiþti. Bu zevatýn bir kýsmý ihtiyarlamýþ, inziva-
ya çekilmiþti. Bir kýsmý ise merkezden uzak bölgelerde ikamet
etmekte idiler. Bu nesli takip eden nesil ise kendinden evvelki
nesil olan Ashab’ýn birçok sýfat ve meziyetlerini zayi etmiþti.

2. Ebu Bekir ve Ömer devrinde Ýslâm birliði, Ýslâm kardeþliði her þe-
yin üstünde tutulur, efrad ve kabileler arasýnda müsavata riayet
edilirdi. Hâlbuki Hz. Osman devrinde Kureyþ gençleri kendilerini
herkesten üstün, herkesten mümtaz addetmeye ve herkesi kendile-
rine köle tanýmaya ve her milletin asabiyetini tahrik etmeye baþla-
dýlar. Bütün zaferlerin umumun iþtiraki ile olduðunu nazar-ý itiba-
re almadýlar.

3. Hz. Osman’ýn devrinde Ýslâm fütuhatý bir taraftan Kâbil, bir taraf-
tan Merakeþ’e vâsýl olmuþtu. Muhtelif dinlere mensup milletlerle
meskûn olan bu havalide bir an evvel Ýslâm hâkimiyetinden ayrýl-
mayý hedef gözeten hareketler, türlü türlü suikastler, fitneler tertip
ediliyordu.

4. Hz. Osman þahsen son derece halîm ve selim bir zattý. Cürüm-
leri þiddetle takip etmez, müsamaha gösterirdi. Kötü niyet erba-
bý onun bu hayýrhâhlýðýný þer ve fesat âleti ittihaz etmiþlerdi.

5. Hz. Osman, ailesine baðlý idi. Ailesinin refahýný istiyordu. Onun
için Emevîlere ihsanlarda bulunuyor, onlarý mümkün mertebe
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refaha kavuþturuyordu. Bu hareket onun, muhtaç ve müstehak
olanlara ait hisseleri ailesine daðýttýðý þeklinde þuyû bulmuþ, ne-
ticede bundan da Hz. Osman aleyhinde galeyan hasýl olmuþtu.

6. Tam birer devlet adamý olan Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer, riya-
set ettikleri devletin bütün teþkilatýna, bütün memurlarýna hâkim
idiler. Onlarýn her emri derhal infaz edilir, bütün talimatlarýna
dikkatle riayet edilirdi. Hz. Osman ise müsamahakâr bir zat ol-
duðundan memurlarýnýn birçok hareketlerine göz yumar, bu su-
retle memurlarýn kendisine karþý itaatsýzlýk göstermelerine se-
bep olurdu.

Devrin karýþýklýklarýný gören Hz. Osman, herkesten ziyade ken-
di akrabasýna söz geçireceðini zannederek onlarý istihdam etme
siyasetini takip etmiþ, bu arada birçok kimseleri gücendirmiþ,
onlarýn gayr-i memnunlar zümresine iltihak etmesine sebep ol-
muþtur. 

7. Fethedilen memleketlerdeki milletler içinde tahrikâtta bulunan-
lar zuhur etmiþ, bunlar birtakým fýrkalar teþkil etmiþtir.

8. Gayr-i müslim kadýnlarla evlenen ve onlardan çocuk sahibi olan-
larýn evlatlarý aldýklarý terbiyenin tesiri altýnda fitne ve fesadý ter-
vic ediyorlardý.71

Ýþte bu ve buna benzer þartlarýn bir araya gelmesiyle, Ýslâm tari-
hinde belki de o güne kadar görülmedik ve hatta düþünülemeyecek
hâdiseler cereyan etmeye baþladý. Hz. Osman’ýn þehit edilmesine ka-
dar uzayan bu olaylara kýsaca temas etmeye çalýþalým.

8. Fitne Faktörleri

a. Valiler Meselesi

Hz. Osman, hilafeti döneminde çeþitli sebeplerle bazý valileri
görevlerinden almýþ ve yerlerine baþkalarýný tayin etmiþti. Hz. Ömer’in
tayin ve istihdam ettiði valilerin gerek azil sebepleri gerek yeni va-
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lilerin þahsî halleri itibariyle, bu durum halk arasýnda çeþitli dedi-
kodularýn çýkmasýna vesile oldu. Aradaki fitne ve fesat odaklarýnýn
da bu hâdiseleri körüklemesi, meselenin tabana yayýlmasýný netice
verdi. Þimdi bu tayin olaylarýndan birkaç tanesini misal olarak kay-
dedelim.

aa. Velid b. Ukbe’nin Tayini

Hz. Ömer döneminde Kûfe valisi, Sa’d b. Ebi Vakkas hazretleri
idi. O, bir gün Kûfe’deki (vilayet hazinesi) Beytülmal’in temsilciliði-
ni yapan Abdullah b. Mes’ûd’dan (r.a.) borç almýþ, fakat borcu öden-
mesi gerekli günde ödeyememiþti. Ýbn Mes’ûd’un Hz. Sa’d’ý parayý
ödemesi hususunda sýkýþtýrmasý neticesi, aralarýnda münakaþa olmuþ
ve bu, Kûfe halkýna sirayet etmiþti. Halkýn bir kýsmý vali tarafýný des-
teklerken, bir kýsmý da Ýbn Mes’ûd tarafýnda yer almýþtý. Fakat bu ön-
ce fýrkalaþmalara, ardýndan tartýþmalara yol açtý. Mesele halifeye in-
tikal ettirildi. O da Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas’ý görevden alarak yerine
Velid b. Ukbe’yi getirdi.

Sa’d b. Ebî Vakkas72, Ýslâm’a hizmetleri sayýlamayacak kadar çok
olan bir kiþidir. Hz. Peygamber tarafýndan cennetle müjdelenen in-
sanlar arasýnda olmasý, onun fazilet hanesinde asýlý duran bir taç gi-
bidir. Þahsî faziletlerinin yanýnda, ilk iki halife döneminde sivil ve as-
kerî alanlarda yaptýðý önemli hizmetlerle herkesin takdirini kazan-
mýþtýr. Bu vasýflara haiz ve hemen herkes tarafýndan sevilip, el üstün-
de tutulan bir kiþinin azledilerek, onun yerini kat’iyen tutamayacak
birinin vali tayin edilmesi, halk arasýnda ister istemez dedikodularýn
çýkmasýna sebep olmuþtur. Ýlk etapta bu durum itaat unsurunu zede-
lemememiþtir; fakat buna benzer hâdiselerin ülkenin birkaç yerinde
daha cereyan etmesi, Kûfe, Basra, Mýsýr gibi yerlerde kadimden ge-
tirdikleri düþmanlýklarý sergileme fýrsatý, altýn tepsi içinde sunulmasý
demekti. Böylece bunlar, neticede hilafet merkezine ve onun temsil-
cisi olan Hz. Osman’a karþý tavýr alýnmasýna sebebiyet vermiþtir.
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ab. Mýsýr Valiliði

Mýsýr fâtihi olarak tarihe kaydý geçen Amr b. Âs, Hz. Ömer za-
manýnda Mýsýr valisi olarak görev yapýyordu. Hz. Osman’ýn halife
olmasýný takip eden günlerde, halife, Abdullah b. Ebî Serh’i malî iþ-
leri takip etmekle görevli olarak Mýsýr’a gönderdi. Belki de idarî bir
zaruretten kaynaklanan bu yeni duruma göre, Abdullah b. Ebî Serh
malî iþlere, Amr b. Âs da askerî iþlere bakacaktý. Fakat iþler plânlan-
dýðý gibi gitmedi. Zamanla ikisi arasýnda ihtilâflar baþ göstermeye
baþladý. Bu mesele, bir problem olarak Hz. Osman’a intikal etti. O
da Amr b. Âs’ý azlederek askerî ve idarî iþleri de Ýbn Ebî Serh’e ve-
rerek, onu Mýsýr’da tek yetkili kýldý.

Yalnýz yeni valinin mazisinde Ýslâm’a gönülden baðlý olan insan-
larýn ilk bakýþta kabullenemeyeceði bir hâdise vardý. O, Mekke dev-
rinde iken, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vahiy kâtipliðini yapmasýna rað-
men irtidat etmiþ ve Medine’den Mekke’ye geri dönmüþtü. Mekke
fethedildikten sonra Allah Resûlü’nün, kanýný heder ettiði yani öldü-
rülmesini emrettiði insanlar arasýnda da yerini alan Ýbn Ebî Serh,
Mekke fethi esnasýnda Hz. Osman’ýn aracý olmasý ve kendisinin de
yeniden Ýslâm saflarý arasýna girmesiyle ölümden kurtulmuþtu.

Ýþte bu Ýbn Ebî Serh’in, Müslüman olduðu dönemden sonra
Müslümanlýk adýna parlak bir maziye sahip olan Amr b. Âs’ýn ye-
rine getirilmesi, halk arasýnda pek hoþ karþýlanmadý. Hz. Osman’a
karþý dedikodu þeklinde baþlayan ihtilâflar, zamanla fitne ve fesat
odaklarýnýn da devreye girmesiyle fiilî hale dönüþtü.

ac. Kûfe Valiliði

Daha önce Sa’d b. Ebî Vakkas’ýn Kûfe valiliðinden azledilerek
yerine Velid b. Ukbe’nin getirildiðini anlatmýþtýk. Fakat Velid, þarap
içen bir insandý. Bu hastalýðýndan da bir türlü kurtulamadý. Þikâyet-
lerin hilafet makamýna ulaþmasý ve Velid’in sarhoþluðunun þahitler-
le tespiti neticesi Hz. Osman, onu azlederek yerine Said b. Âs’ý ta-
yin etti.73
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Görev yaptýðý süre içinde halk tarafýndan pek sevilmeyen Ve-
lid’in ayrý bir özelliði de, onun Kureyþ müþriklerinin ileri gelenle-
rinden olan Ukbe b. Ebî Muayt’ýn oðlu olmasýdýr. Velid’in Allah
Resûlü’nün Ka’be’de namaz kýlarken, içi boþaltýlmamýþ deve iþ-
kembesini onun üzerine atan ve “kavmin en þakisi” diye nitelendi-
rilen iþte bu Ukbe’nin oðlu olmasý, onun tenkit adýna kullanýlabile-
cek bir unsur idi. Her ne kadar o, babasýnýn yaptýklarý ile sorgulan-
mayacak olsa da, öyle bir nesebe sahip olmasý, halkýn ona olan ba-
kýþýna tesir etmiþtir.

b. Afrika Ganimetleri

Abdullah b. Ebî Serh, Afrika üzerinde fetihlerde bulunmuþ ve
bol ganimet elde etmiþti. Bu ganimetin beþte biri Medine’ye gönde-
rilmiþti. Birtakým eþyanýn taksiminde güçlük çekilince müzayedeye
konuldu. Bu müzayedede mallar halifenin kâtibi ve amcasýnýn oðlu
Mervan b. Hakem’de kaldý. Karþýlýðý olan meblaðýn bir kýsmýný
ödeyen Mervan’a geri kalan miktarý baðýþlanmýþtý.

Öte yandan Ýbn Ebî Serh’e, Ifrikiye vilayeti gelirinin humsu (beþ-
te biri) verilmiþti. Keza Medine çarþýsýnýn uþru, (onda biri) el-Hâris’e
ve Hz. Peygamberin vakfettiði Fedek arazisi, emarete ait emlâkten
sayýlarak mukataa yolu ile Mervan’a verilmiþtir.

Fakat bütün bu olaylarda maddî açýdan kazançlý olan, Ýbn Ebî
Serh’in, Mervan ve el-Hâris’in Emevi sülâlesine mensup olmasý,
Hz. Osman aleyhinde dedikodularýn artmasýna neden olmuþtu. Bu
ve buna benzer þeyler muhalif cephenin aradýðý malzemelerdi. Ve
onlarý çok rahatlýkla kullanarak, Hz. Osman aleyhindeki cephenin
geniþlemesini saðlýyorlardý.

c. Hz. Peygamberin Mührünün Kaybolmasý

Allah Resûlü (s.a.s.) hayat-ý seniyyeleri içinde, yabancý devlet
baþkanlarýna Ýslâm’ý teblið eden mektuplar yazarak, gönderiyordu.
Ashabýn, mühürsüz mektubun geleneklere aykýrý olduðu ve gönde-
rilen devletler tarafýndan kabul edilmeyeceði hususundaki fikirleri-
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ni kabul eden Nebiler Serveri (s.a.s.), üzerinde “Muhammedün
Resûlullah” yazan bir yüzük edindi. Yabancý ülke liderlerine gönder-
diði mektuplarýn altýný bu mühür ile mühürledi. Efendimizin vefa-
týný müteakip mühür önce Hz. Ebu Bekir’e, sonra Hz. Ömer’e ve
ondan da Hz. Osman’a intikal etti. Hz. Osman, hilafetinin ilk 6 yý-
lýnda bu mührü kullandý. Fakat o bir gün Eris kuyusu kenarýnda otu-
rurken, yüzüðü parmaðýndan çýkarmýþ, oynarken elinden düþürmüþ-
tü. Bütün aramalara, kuyunun suyunun tümünün boþaltýlmasýna rað-
men yüzük bulunamadý.

Bu hâdise de Hz. Osman muhalifleri tarafýndan onun aleyhinde
bir propaganda malzemesi olarak kullanýldý.

d. Ebu Zerr (r.a.) Olayý74

Ebu Zerr (r.a.) Ýslâm halkasýna beþinci Müslüman olarak katýlan
birisiydi. O Hz. Peygamber’in 23 yýllýk nübüvvet dönemini, Hz. Ebu
Bekir ve Hz. Ömer dönemlerini yaþamýþtý. Aradan geçen 35 yýllýk
Müslümanlýk hayatý içinde çok þeyler deðiþmiþ olmasýna raðmen,
Ebu Zerr hiç deðiþmemiþti. Onun zühd ve takva anlayýþý gittikçe de-
rinleþmiþ, bu dünyaya olan bakýþ açýsýný da etkilemiþti. Hâlbuki bir
taraftan devam eden fetihler neticesi gittikçe zenginleþen Ýslâm dev-
leti vardý ve devletin zenginleþmesi Ýslâmî kaideler içinde sosyal
adalet anlayýþýnýn bir göstergesi olarak halka da yansýyordu. Öte ta-
raftan bu maddî zenginliðin ruhanî hayat adýna gerileme meydana
getirdiði de inkâr kabul etmez bir gerçekti. Artýk dünyaya bakýþ açý-
sý deðiþmiþ, ihtiyaç fazlasý altýn ve gümüþler yatýrým ya da tasarruf
gayesiyle saklanmaya baþlanmýþtý.

Ýþte bu yeni atmosfer, Hz. Peygamber (s.a.s.) dönemini görmüþ ve
inanç ilkelerinden hiç taviz vermeyen Ebu Zerr’e, çok ters gelmiþti.
Fitne odaklarýnýn da hâdiseyi körüklemesi, hatta Ebu Zerr’i teþvik
etmesi sonucu o, önce Þam valisi Muaviye b. Ebî Süfyan’ýn karþýsý-
na çýkmýþ ve bu duruma mani olunmasýný istemiþti. Ona göre, altýný,

179

74 Taha F. Ünal’in Ebu Zerr (r.a.) ile ilgili kaleme aldýðý iki yazý, Yeni Ümit Dergisinde sy. 35 Ocak-
Mart, ve 36, Nisan-Haziran 1997 tarihli sayýlarýnda çýkmýþtýr.

H a y â  Â b i d e s i :  H z . O s m a n  ( r . a . )



gümüþü kenz yapýp, Allah yolunda sarf etmeyenler âyetin ifadesiyle
acýklý bir azaba hak kazanmýþlardý (9. Tevbe:34-35).

Hz. Muaviye bu olayý Hz. Osman’a intikal ettirmiþti. Hz. Osman,
Ebu Zerr’i Medine’ye dâvet etti. Ona “Ey Ebu Zerr! Ýnsanlarý zühd
hayatýna cebren sürüklemek ve böyle bir hayatý zorla yaþatmak
imkâný yoktur. Bana düþen, yönetilenler arasýnda Allah’ýn (c.c.) em-
riyle hükmetmek, onlarý adaletli olmaya ve itidale teþvik etmektir.”
demiþtir. Fakat Ebu Zerr eski fikrini halifeye karþý da savunmuþtur.
Nihayet Ebu Zerr, Medine’den ayrýlmak ve baþka bir yerde yaþamak
için halifeden izin istedi. O da bir deve sürüsü, yeteri kadar erzak ve
iki hizmetçi vererek onu, Rebeze köyüne gönderdi. Hz. Muaviye de
Þam’dan Ebu Zerr’in ailesini Rebeze’ye göndermiþtir.

Fakat bu olay, daha sonralarý Hz. Osman’ýn aleyhinde kullanýlan
malzemelerden biri olmuþtur. Hz. Peygamber’e arkadaþlýk yapmýþ,
Müslümanlarýn ilklerinden olan ve Ýslâm uðrunda onca çile ve ýzdý-
raplara katlanmýþ bulunan Ebu Zerr’i güya Rebeze’ye Hz. Osman sür-
gün etmiþtir. Hâlbuki hâdise kat’iyen böyle deðildi. Ebu Zerr bu duy-
gu, düþünce ve inanç ile o toplumda hayatýný sürdüremeyeceði düþün-
cesiyle, halifeden, baþka bir yerde yaþamak için kendisi izin istemiþ, o
da izin vermiþtir.

Bu konuda Hz. Osman’ýn izin vermedeki isabeti adýna, Ahmet
Cevdet Paþa þunlarý söylüyor: “Hz. Osman’ý bu iþten suçlu görenler
olmuþtur. Onlar güya, “Hz. Ebu Zerr gibi mübarek bir zatý Þam’dan
Rebeze’ye sürgün etti.” derler. Ama insaf edelim! Hz. Osman’ýn
bunda ne suçu var? Hz. Ebu Zerr, herkes bir lokma bir hýrkaya ka-
naat eyleyip de Müslümanlarýn fazla mallarý Allah yolunda harcan-
sýn diye ýsrar ederdi. Bu pek güzel bir istek. Vaizler insanlarý böyle
fedakârlýk yoluna teþvik edebilirler. Ama hükümet, bu konuda insan-
larý zorlayabilir mi? Malýnýn zekâtýný veren bir Müslüman’a, ‘Malý-
nýn geri kalanýný tasadduk eyle!’ diye cebr olunabilir mi? Hz. Osman
ne yapsýn? Halk zengin oldu, refah buldu, medeniyetten lezzet aldý.
Ýnsanlýk hali, gönüllere gezip eðlenme hevesi geldi.”
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e. Ýbn Sebe Hâdisesi

Abdullah b. Sebe, Musevi bir ailenin çocuðu olarak San’a’da
dünyaya geldi. Hz. Osman zamanýnda Müslümanlýðýný açýklamýþ ve
daha sonra yaydýðý sapýk fikirler ile Ýslâm toplumunu kargaþa orta-
mýna itmiþtir. Hz. Osman’ýn þehit edilmesini netice veren isyan
hâdiselerinin temelinde Ýbn Sebe, onun fikirleri ve kurmuþ olduðu
gizli teþkilat vardýr. Gizli teþkilatý da kendisi gibi þeklen Müslüman
görünen, aslýnda eski dinini sürdüren insanlardan teþekkül etmiþti.
O, aþaðýda arz edeceðimiz fikirlerini sýrasýyla Hicaz, Basra, Kûfe ve
Þam’da yaymaya gayret etmiþ, buralarda kendisine sahip çýkan ol-
mayýnca da Mýsýr’a gidip oraya yerleþerek, faaliyetlerine devam et-
miþtir. Mýsýr halkýnýn eski Kýptî kültürünün tesirinden henüz kurtu-
lamamasý, Ýslâm’ý Medineliler ölçüsünde tanýmamasý ve Mýsýr vali-
si Abdullah bin Ebî Serh’in idarî otoritesinin de nisbeten zayýf ol-
masý, Ýbn Sebe’nin Mýsýr’da tutunabilmesinin gerekçeleri olarak
gösterilebilir.

Ýbn Sebe’nin ortaya attýðý ilk fikir “ric’at”tir. Ric’at, Hz. Ýsa’nýn
dünyaya tekrar geri dönmesi inancýna verilen isimdir. Hýristiyanla-
rýn inanç esaslarý arasýnda yer alýr. Ýbn Sebe bu inançtan hareketle
diyor ki: “Hz. Muhammed, Hz. Ýsa’dan dünyaya tekrar geri dönme-
ye daha lâyýktýr. Kur’ân-ý Kerim’deki, ‘Her hâlde o Kur’ân’ý senin
üzerine farz kýlan, seni dönülecek yere döndürecektir.’ (28. Kasas:85)

âyeti de bunun delilidir.”

Halbuki bu âyet Allah Resûlü’ne Mekke’den Medine’ye hicre-
ti esnasýnda inmiþti. Ýhtiva ettiði mânâ da hemen herkesin tahmin
edeceði gibi, Efendimizin bir gün tekrar Mekke’ye döndürüleceðiy-
di. Bu hakikate raðmen Ýbn Sebe’nin bu fikri toplum içerisine dal-
ga dalga yayýldý. Benimseyenler, müdafaa edenler çýktý.

Ýbn Sebe’nin ikinci fikri ise “vasî” kelimesinde düðümlenmekte-
dir. Ona göre her peygamberin kendinden sonra iþlerin tedvirini üze-
rine alan bir vasîsi vardýr. Hz. Peygamberin vasîsi de Hz. Ali’dir. Do-
layýsýyla O’nun bu vasiyetini tutmayýp, hilafet makamýna ondan baþ-
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kasýný getirenler zalimlerin ta kendileridir. Ebu Bekir ve Ömer öl-
müþtür. Osman ise hayattadýr. Öyleyse bu hakikat uygulanmaya kon-
malý ve Osman hilafet makamýndan düþürülerek, yerine Hz. Ali geçi-
rilmelidir.

Fitne ve fesat ocaðýnýn lideri olan Ýbn Sebe, Hz. Osman’ý hilafet
makamýndan indirmek ve toplum salâhýný yok etmek için girdiði bu
kavgada deðiþik stratejiler takip ediyordu. Bunlarý þöylece madde-
leyebiliriz:

a. Ýbn Sebe taraftarlarý bu görüþlerini, “emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i
ani’l-münker” kýlýfý altýnda yayacaklardý. Sözlerinin, düþüncele-
rinin halk arasýnda kabul görmesi için de, zâhid ve müttaki gö-
rünmeye azamî gayret edeceklerdi.

b. Her þehirde bulunan ajanlarý, orada vazifeli devlet adamlarýnýn
açýklarýný tespit edecek ve bunlarý diðer þehirlerdeki taraftarlara
yazacak, onlar da ötekilerine; derken bütün vilayetlerde bir fesat
ocaðý ateþlenecekti.

c. Fikirlerini yaymak için kesif bir propaganda yapacak ve kamu-
oyu oluþturma çabasý yürüteceklerdi.

Nitekim bu plân ve program dâhilinde yürütülen çalýþmalar ne-
tice verdi. Ýslâm vilayetlerinde karýþýklýklar birbiri ardýna sökün et-
meye baþladý. Kûfe’de baþlayan bu kargaþalar, zamanla diðer þehir-
lere de yayýldý. Neticede Ýslâm devletinin merkezi olan Medine’ye
kadar ulaþtý. Ve hepimizin ciðerlerini daðlayan o menfûr olayýn ta-
hakkuk etmesi ile bir mânâda son buldu. “Bir mânâda son buldu.”
tabirini bilhassa kullanýyoruz. Zira, Hz. Ali dönemindeki karýþýklýk-
larýn da temelinde bu devirde cereyan eden olaylar olduðu izahtan
vârestedir.

Bir avuç fitne ve fesat þebekesinin Ýslâmî asla dayanmayan bu
fikirleri Ýslâm toplumu içinde nasýl taraftar buldu? Hz. Ali, Ebu Tal-
ha, Zübeyr b. Avvam, Abdullah b. Ömer, Hz. Âiþe (r. anhüm) gibi
sahâbenin büyükleri olan insanlar bu olaylarý önleyemediler mi?
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Daha doðrusu, onlarýn devletin manevî direkleri gibi ortada durdu-
ðu, herkesin müracaat kaynaðý olduðu bir dönemde, bu gibi sözde
fikirler, nasýl iþtihar buldu, gibi sorular insanýn aklýna ister-istemez
gelmektedir.

Hz. Osman devrini konu edinen kaynak kitaplarýmýz, bu sualle-
rin cevabý mahiyetinde birkaç husus üzerinde duruyorlar. Bunlar da:

a. Merkezden uzak bulunan Arap kabilelerinin Müslümanlýða ait
esaslarý tam anlamýyla bilememeleri. Bu sebeple telkinlere, yabancý
tesirlere açýk bulunmalarý. Nitekim “Bedeviler, küfür ve nifak baký-
mýndan, þehirlilerden daha beterdir. Allah’ýn, Resûlü üzerine indir-
diði hükümlerin sýnýrlarýný bilmemeleri de daha çok onlara layýktýr.
Allah, kemaliyle bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir.” (9.

Tevbe:97). Veya “Bedeviler ‘Ýman ettik.’ dediler. De ki, siz iman etme-
diniz ama bari Müslüman olduk deyin. Ýman henüz sizin kalplerini-
ze girip yerleþmemiþtir.” (49. Hucurat:14) âyetleri bunun bir göstergesi-
dir. Yani Kur’ân’ýn tasvir ettiði bu hâle sahip bulunan çevre Arap ka-
bileleri içinde ortaya çýkartýlan fitne, çok kolay yerleþmiþti.

b. Ýslâm fetihleri, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döneminde, Hz.
Peygamber (s.a.s.) zamanýnda kurulan altyapý üzerinde baþ döndü-
rücü bir hýzla ilerlemiþti. Fethedilerek Ýslâm sýnýrlarý arasýna katýlan
þehirler, ülkeler arasýnda, dünün yegâne güç sahibi devletleri de
vardý. Mesela, Roma Ýmparatorluðunun baþlýca eyaletleri Müslü-
man sýnýrlarý içine girmiþ, Hýristiyan teb’a zimmî statüsünde Ýslâm
devletine vergi öder hale gelmiþti. Bunlarýn Ýslâm devletine karþý
olan kin ve husumetleri de olanca gücüyle devam ediyordu.

Öte yandan onlarýn kendi bozuk akide ve inançlarýnýn devam et-
mesi, kültürlerinden vazgeçmemeleri de, hesaba katýlmasý gereken
ayrý bir faktördür.

Ýþte Ýslâm devleti içinde meydana getirilen bu yeni ortamda,
gayr-i memnun bu kitlenin de rolü vardý.
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c. Ýran, tabii çýban baþlarýndan bir diðeriydi. Hz. Ömer zamanýn-
da fethedilen bu ülke, Roma Ýmparatorluðu ile birlikte dünyanýn iki
süper gücünden biriydi. Fakat onlarýn Romalýlardan farklý yanlarý,
çoðunluðunun Müslüman olmasýdýr. Buna raðmen onlar eski ateþpe-
restlik dönemi inançlarýný kolay kolay terk edememiþler ve bunlarý
saf Ýslâm akidesi ile karýþtýrmýþlardý. Zerdüþt dinine ait esaslarýn ço-
ðu zaman aðýr bastýðý Ýranlýlar, sadece o dönemde deðil, tarih boyun-
ca Sünnî Ýslâm akidesine ve onun temsilcilerine su-i niyet beslemiþ-
ler ve kargaþalarýn odak noktasýnda bulunmuþlardýr. Daha sonralarý
Þiilik düþüncesinin bunlar arasýnda taraftar bulmasý da kat’iyen tesa-
düfî bir olay deðildir.

d. Yahudiler, Ýslâm’ýn zuhurundan sonra, Arap toplumu üzerin-
de etkinliklerini kaybetmiþ, iktisadî ve içtimaî kurumlarýnda birçok
deðiþiklikler olmuþtu. Ýslâm öncesi iktisadî açýdan Arap toplumu-
nun en üst seviyesine oturan, ticarî zihniyetleriyle onlarýn üzerinde
bir yere sahip olan Yahudiler, Ýslâm’dan sonra hassaten Medine dö-
neminde ellerinde bulundurduklarý imtiyazlarýný teker teker kaybet-
tiler. Cizye ve haraç ödemeye mecbur olmaktan tutun, antlaþmalara
sadýk kalmamalarý, Hz. Peygamber’i öldürmeye teþebbüs etmeleri,
Mekkeli müþriklerle birleþip Müslümanlara savaþ açmalarý gibi se-
beplerle önce Medine’den sonra da Hayber’den sürgün edilmeleri,
Yahudilerin Ýslâm’a karþý olan kin ve nefretlerini artýrmýþtý.

e. Cahiliye dönemindeki “asabiye” anlayýþýnýn bu fitne zamanýn-
da tekrar ortaya çýkmasý da olaylarýn çerçevesini geniþletmiþtir. As-
lýnda Ýslâm, “Bütün mü’minler kardeþtir” (49. Hucurat:10) anlayýþýný
getirip, onu topluma hâkim kýlarak, böylesi bir problemi ortadan
kaldýrmýþtý. Hz. Osman dönemine kadar birkaç küçük hâdise hariç,
tam anlamýyla bir kardeþlik havasý yaþanmýþtý. Asabiye anlayýþýnýn
doðurduðu kan dâvalarý, kabile-aþiret savaþlarý tarihe karýþmýþtý. Üs-
tünlük; zenginlik, kuvvet, saygý çokluðu ya da mensubiyette de
aranmýyordu artýk. Takva, yegâne ölçü kabul edilmiþti. Haklý olan
güçsüz de olsa, rahatlýkla hakkýný arayabiliyor ve alýyordu.
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Fakat belli bir dönemden sonra bu cahiliye anlayýþý topluma ye-
niden mal olmaya baþladý. Kureyþlilerle, Kureyþli olmayanlarýn,
Haþimîlerle Emevîlerin mücadeleleri devreye girdi. Ve bunlar, sair
unsurlarla birleþince Hz. Osman dönemindeki fitne ve fesadýn fak-
törleri arasýnda yerini aldý.

f. Ýslâm devletinin gün geçtikçe artan coðrafî alaný ve buna pa-
ralel olarak yükselen maddî potansiyeli ve zenginliði, sistemin ge-
reði olarak çeþitli vesilelerle halka yansýyordu. Bu ise refahýn art-
masý, eski dönemlerdeki çile ve ýztýrabýn bitmesi anlamýný taþýyor-
du. Tabiatýyla bu yeni durum, Ýslâm coðrafyasýnda yaþayan mü’min-
lerin dünyaya bakýþ açýsýna tesir etti. Gerilim gevþemeye, dâva dü-
þüncesi zayýflamaya baþladý. Atalet, hayatýn bütün ünitelerini nere-
deyse teslim aldý.

Bunun yaný sýra toplumun manevî dinamikleri olan rehber, muk-
teda-bih þahýslarýn -ki çoðunluðunu sahâbe-i kiram oluþturuyordu-
teker teker âhirete irtihal etmeleri veya uzak diyerlerde yerleþmele-
ri, nesiller arasýnda kapanmaz boþluklarýn meydana gelmesine ve-
sile oldu.

g. Bir baþka husus da, Hz. Osman’ýn fýtratý ile ilgili bir faktör-
dür. Yukarýda da temas ettiðimiz gibi, Hz. Osman yumuþak huylu,
selim tabiatlý, kimseyi kýrmak, darýltmak, incitmek istemeyen bir
biriydi. Onun bu tabiatý ister-istemez idarî sisteme de yansýdý. Bu
arada onun bu fýtratýný su-i istimal edenler, onu maddî çýkarlarý uð-
runa kullanmak isteyenler de çýktý. Hassaten, devlet kademelerinde-
ki Emevilere mensup memurlar, gevþeyen gerilimle birlikte bu du-
rumu su-i istimal etmede zirvelere çýktýlar. Hz. Osman’ýn uyarýlarý
ise onlarda bir deðiþiklik meydana getirmedi.

Buraya kadar sýralamaya çalýþtýðýmýz hususlarda da görüleceði
üzere, Hz. Osman dönemindeki fitne ve fesat sebeplerini bir bütün
halinde ele almak lazýmdýr. Yoksa bazýlarýnýn yaptýðý gibi bu olayla-
rý sadece Hz. Osman’ýn idarî zaafiyetine baðlamak -tabir doðruysa-
ona karþý yapýlan en büyük haksýzlýktýr. Burada Hz. Osman’ýn tabi-
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atý rol oynadýðý gibi, eski düþmanlarýn eskimeyen düþmanlýklarý, in-
tikam almak için fýrsat kollamalarý, Müslümanlarýn refah ve saadet
içine girip, Ýslâm’ý yayma düþüncelerinin gevþemesi de rol oynamýþ-
týr. Hatta bu sebepler ehemmiyet sýrasýna göre tasnif ve tertibe tâbi
tutulacak olsa, belki de Hz. Osman’ýn fýtratý en son sýrada yer ala-
caktýr. Dolayýsýyla hür düþünce, tarafsýz yorum vs. deyip olaylarý bü-
tünüyle Hz. Osman gibi birisine yüklenmenin, hiçbir mânâsý yoktur.
Kaldý ki bunun bize, sahâbe tenkidine kapý aralamaktan baþka ka-
zandýracaðý bir þey de olamaz.

Ýnsan, Ýslâm’ýn bidayetinde her þeye raðmen deyip Müslüman
olan, Hz. Peygamberin iki kýzýyla evlenme þerefi ile serfiraz bulu-
nan, ailesiyle dini uðrunda ilk hicreti gerçekleþtiren, mal varlýðýnýn
büyük bir kýsmýný dini uðrunda sarf eden, bütün bunlar bir tarafa Al-
lah Resûlü’nün hayatta iken cennetle müjdelediði bir þahýs hakkýn-
da konuþup, deðerlendirmelerde bulunurken daha dikkatli, daha
temkinli olunmalýdýr diye düþünüyoruz.

f. Þehadeti Öncesi Olaylar

Hz. Osman’ýn þehit edilmesi öncesinde cereyan eden birtakým
hâdiseler vardýr. Onlarý kýsaca özetlemeye çalýþalým. Kûfe, ihtilâf
hareketlerinin odak noktasýydý. Said b. Âs’ýn Kûfe’ye vali tayin
edildikten sonra bir ara “Irak arazisi, Kureyþ’in çiftliðidir.” sözüne,
Kûfe’nin ileri gelenleri itiraz etmiþ ve “Allah’ýn kýlýçlarýmýzla biz-
lere ihsan buyurduðu yerler, neden Kureyþ’in çiftliði oluyormuþ!”
demiþlerdi. Bunun üzerine tartýþma büyümüþ, bütün Kûfe ahalisine
yayýlmýþtý. Neticede halifenin emriyle isyanýn elebaþýlarý Þam’a
sürgün edilmiþlerdi.

Bu olay Kûfe’deki isyan hareketlerinin çýkýþ noktasý olarak ka-
bul edilse de, daha önce arz ettiðimiz valilerin deðiþmesi olaylarýn-
da da gördüðümüz gibi, idareden hoþnutsuzluk, isyan, ihtilal âdeta
Kûfelilerin fýtratý gibi gözükmektedir. Hz. Ali dönemindeki hâdiseler-
de Kûfe’nin ve Kûfelilerin oynadýðý rol ile Hz. Hüseyin’in Ker-
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belâ’da þehit edilmesindeki rolleri göz önüne alýnacak olursa, zan-
nediyorum bu tespite katýlmayacak kiþi yoktur.

Hz. Osman Kûfelilerin önce Þam’a, ardýndan Hýms’a sürgün
edilmelerine raðmen, olaylarýn ardý arkasýnýn kesilmemesi üzerine,
bütün valilerini Medine’de istiþarî bir toplantýya çaðýrdý. O toplan-
týda herkes sükûneti temin edebilmek için tekliflerde bulundu. So-
nunda Abdullah b. Âmir’in, halký cihad ile meþgul etme fikri kabul
edildi. Ayrýca Kûfe halkýnýn itaat etmelerini saðlamak için tahsisa-
týnýn kesilmesine karar verildi. Ama bu haber Kûfe’nin tekrar karýþ-
masýna ve isyanýn biraz daha alevlenmesine sebep oldu.

Bu alevlenme, Kûfe valisi Said b. Âs’ýn azledilmesi ve yerine
Ebu Mûsa el-Eþ’arî’nin tayini ile duruldu. Ýsyancýlarýn isteði üzeri-
ne Said b. Âs’ýn görevden alýnmasý, aslýnda onlara karþý verilmiþ bir
tavizdi. Bu durum her ne kadar idarenin zaafiyetine delil olarak
gösterilmese de çünkü þartlarý tam anlamýyla bilmiyoruz- isyancýla-
rýn iþtahlarýný kabarttýðý bir gerçekti.

Kûfe’deki bu olay, Ýslâm devletinin sair yerlerinde isyan etmek
üzere hazýr bekleyen kiþilere güç, kuvvet ve cesaret verdi. Nitekim
bu hâdiselerden sonra dört bir yanda, halife Hz. Osman’dan mem-
nun olmayanlar düþüncelerini sesli olarak dile getirmeye ve ciddi
bir teþkilat izlenimini veren organizasyonlarla müþterek hareket et-
meye baþladýlar. Bu cümleden olarak idare aleyhindeki memurlarla
bütünleþtiler, idare lehinde olan memurlarýn hatalarýný mübalaða
ederek yaydýlar, iftiralar, isnadlar yaptýlar. Hâsýlý, bütün Ýslâm ülke-
sinde -kýsmen Þam hariç- fitne kazaný kaynamaya baþladý.

Bundan sonra Hz. Osman, olaylarý tahkik etmek üzere etrafa
müfettiþler gönderdi. Getirilen raporlarý tetkik etti. Mýsýr hariç sair
vilayetlerden gelen raporlar olumlu idi. Halkýn Allah ve Resûlü’ne
baðlýlýklarýndan bahsediliyordu.

Bu arada hac mevsimi gelmiþti. Âdet olduðu üzere bütün valiler,
halife ile Mekke’de buluþtu. Yapýlan istiþare neticesinde herkesin
görüþünü alan halife Hz. Osman, þu sözleriyle toplantýyý bitirdi. “Gö-
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rüþlerinizi ortaya koydunuz. Hepsini dinledim. Her iþin girilecek
bir kapýsý vardýr. Kapalý kapý açýlacak, bu ümmet hakkýnda korku-
lan þey meydana gelecek. Allah’ýn (c.c.) çizmiþ olduðu huduttan dý-
þarý çýkmayalým ki, o kapý açýlýnca, kimsenin benim aleyhimde de-
lil olacak bir sözü olmasýn! Allah (c.c.) bilir ki, insanlara hayýr ulaþ-
týrmakta pek kusur etmiþ deðilim. Fitne deðirmeni dönüyor. Fitne
kapýsý açýlmadan Osman ölürse ne mutlu! Müslümanlarý teskin et-
meye ve haklarýný kendilerine vermeye çalýþýnýz.”

Hac dönüþü Þam valisi Muaviye, Medine’ye uðramýþtý. Bu ara-
da Zübeyr b. Avvam, Talha b. Ubeydullah, Hz. Ali (r. anhüm)  gibi as-
habýn ileri gelenleri ile istiþareler yapýlýyor, görüþ alýþ veriþinde bu-
lunulmaya devam ediliyordu.

Muaviye bu toplantýlardan birine katýldý ve oldukça sert, ithamkâr
bir konuþma yaptý. Hz. Ali ona mukabelede bulundu. Hz. Osman’ýn
devreye girmesi ve Hz. Ali’nin bahsettiði Emevî sülâlesine mensub
olan Abdullah b. Hâlid’e verilen elli bin dirhem ile Mervan’a verilen
on beþ bin dirhemin geri alýnýp hazineye iade edileceði sözünün ve-
rilmesi ile toplantý son buldu. Fakat Hz. Muaviye, genel olarak Me-
dine’deki havayý beðenmemiþti. Ýleri görüþlü ve oldukça siyasî bir ki-
þilik olarak Muaviye, Hz. Osman’a iki teklif sundu:

Birincisi, kendisini Þam’a götürmek. Bunu kabul etmediði tak-
dirde muhafýz gücü olarak Þam’dan Medine’ye asker göndermek.
Hz. Osman, birinci teklifi “Boynum vurulsa dahi, Peygamber mem-
leketini hiçbir þeye tercih etmem!”; ikinci teklifi de “Peygamber
komþularýný sýkýntýya sokamam!” diyerek reddetti. Hz. Muaviye’nin
bu cevaplar üzerine “Seni öldürürler!” sözüne de “Bana Allah yeter,
O ne güzel vekildir.” diye karþýlýk verdi.

g. Þehit Edilmesi

Ýsyancýlar kurmuþ olduklarý teþkilatlarý vasýtasýyla birbirleriyle
haberleþebiliyor ve baðlantýlý hareket edebiliyorlardý. Tabi bu orga-
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nize faaliyetler “Tahrip kolaydýr.” fehvasýnca da ses getiriyor ve ül-
ke bütünlüðünü sarsmaya sebep oluyordu.

Nihayet Mýsýr, Basra ve Kûfe vilayetlerindeki isyancýlar, hac va-
zifesini eda etmek amacýyla beldelerinden ayrýldýlar. Aslýnda bunla-
rýn çýkýþ amacý, halifeyi makamýndan indirmekti. Mýsýrlýlar Hz.
Ali’nin, Basralýlar Hz. Talha’nýn, Kûfeliler de Hz. Zübeyr’in halife
olmasýný istiyorlardý. Ama bunlar Hz. Osman’ý indirmede ittifak et-
miþlerdi.

Bu insanlar Medine’ye girebilmek, ashabýn ileri gelenleri ile ko-
nuþabilmek için izin istediler; fakat istekleri geri çevrildi ve þehre
sokulmadýlar. Fakat bunlar kolay vazgeçecek cinsten insanlar deðil-
di. Çünkü kararlý olarak gelmiþlerdi. Nihayet Medine’den uzaklaþý-
yorlarmýþ gibi yapýp, bir gece ansýzýn Medine’ye döndüler ve hali-
fenin evini muhasara altýna aldýlar. Bu muhasara günlerce sürdü.
Devreye giren insanlarýn arabuluculuklarý bir fayda saðlamýyor, is-
yancýlar halifeyi namaza dahi çýkartmýyorlardý. Namazlarý Ebu Ey-
yüb el-Ensarî ile Hz. Ali kýldýrmaya baþladý.

Nihayet Hz. Ali’nin devreye girmesi ile; asilerin zulüm saydýðý
þeyler ortadan kalkmasý, istenmeyen memurlarýn üç gün içinde azlo-
lunmasý, bundan sonraki icraatlarda Allah’ýn kitabýna, Resûlullah’ýn
sünnetine muvafýk hareket edilmesi, gibi þartlar karþýlýðýnda isyan
son buldu, kuþatma kaldýrýldý ve isyancýlar, Medine’yi terk etmeye
baþladýlar.

Yalnýz bu arada beklenmeyen ve istenmeyen bir geliþme oldu.
Alýnan karara göre, Mýsýr valisi Ýbn Ebî Serh’in yerine Muhammed
b. Ebi Bekir tayin olunacaktý. Mýsýr isyancýlarý, Medine’den henüz
üç konak uzaklaþmýþlardý ki, siyahî bir kölenin Mýsýr valisine mek-
tup götürdüðünü öðrendiler. Güya mektubu Hz. Osman yazmýþ,
mühürlemiþti. Mektupta, Ýbn Ebî Serh’e “Muhammed b. Ebî Bekir
ve arkadaþlarýný idam etmesini emrediyordu.” Bu, bardaðý taþýran
son damla oldu.
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Mýsýr isyancýlarý derhal Medine’ye geri döndüler. Hz. Ali baþta
olmak üzere ashabýn ileri gelenlerine mektup meselesini anlattýlar.
Hz. Osman’a gidilip mesele kendisine sorulduðunda “Deve ve kö-
lenin kendisinin olduðu, mektuptan haberi olmadýðýný” ifade etti.
Yapýlan tahkikat sonucu mektubu, Hz. Osman’ýn sekreteri olan ve
mühür kendisinde olan Mervan’ýn yazdýðý ve mühürlediði anlaþýl-
dý. Fakat isyancýlar bu defa da “Senin haberin olmadan adamlarýn
nasýl böyle bir iþe tevessül ederler?” diyerek halifeyi sýkýþtýrmaya
baþladýlar. Ve “Eðer mektubu yazan ve yazdýran sen isen, þu anda
halifelikten düþürülmeyi gerektiren bir iþ yapmýþ oluyorsun. Zira
haksýz yere birçok kiþinin öldürülmesini istiyorsun. Eðer mektubu
yazan veya yazdýran sen deðilsen, bu iþten devlet idaresinde zaaf
üzere olduðun anlaþýlýyor. Bu durumda da halifeliðin senin elinde
kalmasý doðru olmaz. O halde kendini halifelikten düþür, idareyi
terk et!” dediler. Hz. Osman: “Ben Allah’ýn giydirmiþ olduðu hila-
fet gömleðini soyup çýkaramam, idareyi terk edemem! Fakat hata
ve noksanlarýma tövbe ederim.” Bunun üzerine isyancýlar, “Daha
önce de yapmýþ olduðun hatalarda seni gördük, denedik. Tövbe edi-
yorsun, sonra da vazgeçiyor, hatalarýný devam ettiriyorsun. Seni va-
zifenden alýncaya veya öldürünceye kadar bize engel olmak isteyen
olursa senden kurtuluncaya kadar önce onlardan kurtuluruz.” dedi-
ler. Hz. Osman buna karþýlýk, “Allah’ýn bana verdiði halifeliði terk
etmektense ölmeyi tercih ederim. Mücadele ve vuruþmaya gelince,
hiçbir kimseye sizinle vuruþmasý için emretmiþ deðilim. Sizinle vu-
ruþan, benim emrimin dýþýnda vuruþuyor demektir.” dedi.

Karþýlýklý konuþma belki daha da uzayacak ve Mýsýrlýlar küstah-
lýðý daha da ileri götürecekti. Fakat Hz. Ali, Mýsýrlýlarý halifenin hu-
zurundan çýkardý ve ardýndan kendi evine gitti. Ashabtan kendisiy-
le beraber gelmiþ olanlar da evlerine çekildiler.

Bu arada Hz. Muaviye’nin daha önce teklif ettiði muhafýz asker-
ler Þam’dan istenildi. Fakat çok geç kalýnmýþtý. Halife’yi öldürmek-
ten baþka niyetleri olmayan isyancýlar, onun evini tekrar kuþatmýþ, dý-
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þarý çýkmasýna kat’iyen izin vermiyorlardý. Hatta içme suyunu dahi
kesmiþlerdi. Hz. Ali’nin oðlu Hz. Hasan, Abdullah b. Abbas, Mu-
hammed b. Talha ve Abdullah b. Zübeyr (r.anhüm) halifenin kapýsýn-
da bekçilik vazifesi yapmalarýna raðmen, isyancýlara karþý ellerinden
gelir pek bir þey yoktu. Hz. Ali, Ebu Hureyre, Talha, Zübeyr (r.anhüm)
gibi sahabîlerin nasihatleri pek fayda saðlamýyordu.

Bir ara Hz. Osman’ýn evinin damýna çýkýp isyancýlarla konuþmasý
ve ardýndan þehit edilmesine kadar devam eden olaylar þöyle geliþti:

“Size bazý þeyleri soracaðým, Allah (c.c.) için buna cevap veri-
niz. Allah’ýn Resûlü, Medine’yi teþrif buyurduklarýnda Medine’nin
etrafýnda Rûme Kuyusundan baþka tatlý su yoktu. Ýþte ben o suyu,
kendi paramla alýp Müslümanlara vakfeylemedim mi?

- Evet, vakfeyledin.

-Þimdi beni, o kuyunun suyundan mahrum edip de evimdeki ku-
yunun acý suyu ile iftara mecbur etmeyi insaf kabul eder mi? Allah
için söyleyin!

-Yine Allah için söyleyiniz; ben kendi malýmla bir kýsým araziyi
alýp mescide ilave etmedim mi?

- Evet ettin.

- Madem ki, bunu itiraf ediyorsunuz? Benim hakkýmda Allah
Resûlü’nün hüsn-i þehadetine dair olan hadîslerini iþitmediniz mi?

- Evet, iþittik.

Bu konuþma, âsilerden bazýlarý üzerine tesir yapýyor, fakat Kûfe-
li Eþter Nehâî gibileri bu tesiri derhal yýkmayý baþarýyorlardý.

Hz. Peygamber’in zevcelerinden Ümmü Habîbe (r.anhâ), katýrý
ile halifenin evine gelmiþ, huzuruna girmek istemiþ, ama katýrýnýn
kolaný âsiler tarafýndan kesilmiþ ve tartaklanmýþtý. Ashaptan bazýla-
rý onu tutup evine götürdüler.

Halife, bir gün evinin damýndan âsilere muhasara edilmesinin
haklý sebeplere dayanmadýðýný ve öldürülmesine þer’an haklý bir
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dayanak bulunmadýðýný, öldürülmeyi gerektiren þer’î bir suç iþle-
mediðini, bu yüzden böyle bir harekete giriþmemelerini hatýrlattý.
Fakat, hiçbir nasihati dinlemeyen âsiler, bunu da dinlemediler. Üs-
telik bundan sonra eyaletlerden veya Medine içinden aleyhlerine
birtakým geliþmelerin olabileceðini dikkate alarak iþlerini çabuklaþ-
týrmaya karar verdiler. Halifenin kapýsýndaki birkaç nöbetçi ile vu-
ruþtular. Hasan b. Ali (r.a.), halifenin kapýsýna âsilere karþý savaþmýþ
ve yüzünden yaralanmýþtý. Muhammed b. Ebî Bekir de aralarýnda
olmak üzere âsilerden birkaçý dama týrmanmak suretiyle bitiþik bir
evden, halifenin kaldýðý odanýn önüne indiler ve odaya girdiler.

Muhammed b. Ebi Bekir, halifenin sakalýndan tutarak sarstý. Hz.
Muaviye’nin, Ýbn Ebî Serh’in ve Ýbn Âmir’in þu anda kendisini kur-
taramayacaðýný ihtar etti. Buna karþý halife; “Baban senin bu halini
görse bundan hiç hoþnutluk duymazdý ey kardeþimin oðlu!” dedi.
Muhammed b. Ebi Bekir, biraz düþündükten sonra kendisine geldi,
halifeye karþý baþka bir harekette bulunmadan kapýdan çýkýp gitti.

Hz. Osman, o gün oruçlu idi ve o sýrada Kur’ân okumaktaydý.
Bir ara eve giren âsilere; “Eðer beni öldürürseniz, kýlýçlarý enseleri-
nize koymuþ olursunuz. Sonra da Allah, ihtilâfý aranýzdan ebediy-
yen kaldýrmaz!” dediði rivayet olunur.

Fakat, hiçbir konuþma olaylarýn akýþýný deðiþtiremiyor, Hz. Os-
man’ýn evine ilk girenlerden Kinane b. Biþr elindeki demirleri hali-
fenin baþýna vuruyor, Suvdan b. Humran adlý âsi de, kýlýcý ile saldý-
rýyordu. Halifenin zevcesi Nâile Hatun, kolu ile kocasýna siper ol-
mak isteyince, kýlýç darbesiyle parmaklarý kesildi. Hz. Osman’ýn
baþýndan ve alnýndan sýzan kanlar, okumakta olduðu Kur’ân sayfa-
larýna kadar ulaþmýþtý. Kinâne b. Biþr son darbelerini indirirken, âsi-
lerden el-Gâfikî adý ile maruf bir Mýsýrlý da elindeki kýlýçla halifeye
darbeler indirmekteydi. Halifenin hizmetçileri, âsilerle mücalede
etmiþlerse de baþarýlý olamamýþlardý. Rivayete göre Hz. Osman ölü-
münden önceki gece gördüðü rüyada Peygamberimiz kendisine “Ýf-
tarý aramýzda yapacaksýn.” buyurmuþtu.
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Taberî ve Ýbn el-Esîr’e göre kâtiller “Suvdan b. Humran, Kutey-
re ve el-Gâfikî” adlý âsilerdir. Hz. Osman ruhunu teslim ederken ri-
vayete göre þu âyetleri okumaktaydý: “Onlara karþý Allah sana ye-
ter.” (2. Bakara:137)

Bu olay 18 Zilhicce 35 tarihinde Cuma günü meydana gelmiþti.
12 yýl halifelik yapan Hz. Osman’ýn, þehit edildiðinde 82 yaþýnda
olduðu söylenir.

Hz. Ali, Talha ve Zübeyr’e (r.anhüm), Hz. Osman’ýn öldürüldüðü
haberi gelince: “Hepimiz, Allah’tan (c.c.) geldik, yine Allah’a döne-
ceðiz. Allah Osman’a merhamet etsin ve yardýmýný esirgemesin!”
dediler. Hâdisenin bu safhasýnda bu zatlar, hiçbir müdahalede bu-
lunmayarak evlerine çekildiler. Asiler ise, Hz. Osman’ýn evini yað-
maladýlar. Sonra devlet hazinesini ellerine geçirip onu da yaðmala-
dýlar Mervan, Velid ve Said gibi Ümeyye Oðullarýna mensup bazý
kimseleri de aradýlar, fakat bulamadýlar. Çünkü onlar, baþlarýna ge-
leceði tahmin ettikleri için kaçýp gizlenmiþlerdi.

9. Unutulmayan Yönleriyle Hz. Osman

a. Kur’ân’ý Çoðaltmasý

Kur’ân-ý Kerim’in cem edilmesinin çeþitli safhalarý vardýr.75 Hz.
Peygamber döneminde nazil olan âyetleri Ashab-ý Kiram ezberli-
yordu. Bunlar o gün mevcut yazý malzemeleri olan kâðýt veya par-
þömen, deri, ince taþlar veya hurma dallarý gibi kitabet malzemele-
rine kaydediliyordu.

Allah Resûlü’nün vefatýný müteakip vahyin son bularak dinin ta-
mamlanmasý, Kur’ân’ýn bir bütün halinde toplanmasý düþüncesini do-
ðurdu. Bu arada Kur’ân hafýzlarýnýn çeþitli vesilelerle birer birer ha-
yattan ayrýlmasý, Ýslâm’a yeni giren Arap kabilelerinin lehçe farklýlý-
ðýndan dolayý, âyetleri iniþ þekli haricinde telaffuz etmeleri, bu düþün-
celere hýz kazandýrdý. Hz. Ebu Bekir döneminde gerçekleþen bu olay-
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lar ve Hz. Ömer’ýn ýsrarlý teklifleri sonucu, Zeyd b. Sabit baþkanlýðýn-
daki bir heyet Kur’ân âyetlerinin bütününü iki kapak toplamaya mu-
vaffak olmuþlardý.

Hz. Osman dönemine gelinceye kadar -ki aradan en az 10-12 yýl
geçmiþti- fetihler sonucu ele geçen yeni beldelerde Kur’ân ihtiyacý
baþ gösterdi. Basra, Kûfe, Þam ve Mýsýr gibi belli baþlý eyaletlerde
Müslüman olanlarýn sayýsý gün geçtikçe artýyordu.

Ana dili Arapça olmayan, merkeze uzak yerlerde kýraatlerdeki
ihtilâf, çoklarýnýn kafasýný karýþtýrdý. Hz. Osman bu çerçevede isa-
betli ve yerinde bir kararla, Hz. Ebu Bekir döneminde cem edilen
ve Hz. Ömer’in þehadetinden sonra kýzý Hz. Hafsa’nýn yanýnda du-
ran Kur’ân’ý çoðaltmak üzere ondan istedi. 

Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, Said b. Âs, Abdurrahman b.
Haris b. Hiþam’a Kur’ân’ý çoðaltmalarý görevini verdi. Çoðaltýlan
bu Kur’ân’larýn biri Medine’de muhafaza edildi. Diðerlerini de
Þam, Kûfe, Basra veya Mekke, Bahreyn ve Yemen gibi belli baþlý
Ýslâm merkezlerine gönderdi.76

Ýslâm’dan önce hak din olarak gönderilen Musevilik ve Hýristi-
yanlýk’ýn kutsal kitaplarýnýn tahrif ve tebdil edildiði nazara alýnacak
olursa, bunu, sebepler plânýnda önleyici tedbirler alarak çoðaltan
Hz. Osman’ýn yaptýðý hizmetin büyüklüðü üzerinde bütün ümmet
ittifak etmiþtir. Zira küçük küçük noktalardan baþlayan ihtilâflar za-
manla büyür ve iþ içinden çýkýlmaz bir hâl alýr. Tarihte, insanlýðýn
kaderini etkileyen büyük kargaþalara, ihtilallere, savaþlara baktýðý-
mýzda, baþlangýcýnda küçük ihtilâflarýn olduðu görülecektir. Hele
bu ihtilâfýn, kýyamete kadar geçerliliðini koruyacak olan kudsî bir
dinin, kudsî kitabý üzerinde olmasý, o dinin aslýna râci olacaktýr.

Ýþte Hz. Osman bu ve buna benzer endiþelerle, Kur’ân’ý teksir
ettirmiþtir. Onun bu hizmeti 14 asýrdan bu yana çoklarý tarafýndan
takdirle karþýlanmýþtýr. Nitekim Abdurrahman b. Mehdi “Hz. Os-
man’ýn, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’den ayrý iki özelliði vardýr. Ýl-
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ki, mazlum olarak þehit edilinceye kadar gösterdiði tavýr, diðeri de
Müslümanlarý bir mushaf üzerine toplamasý.” diyerek takdirlerini
ifade etmiþtir.

b. Þehit Olacaðýný Bilmesi

Mevlâna Þiblî’nin hakkýnda “Yaratýlýþtan, doðru, dürüst, halim,
semih, afif ve diyanetperver bir zat idi. Merhamet ve þefkat onun
baþlýca hususiyetlerindendi. Cahiliye devrinde bile içki kullanma-
mýþ, o devirde de iffet ve namusu ile tanýnmýþtý. Kalbi Allah korku-
su ile doluydu. Çok mütevazýydý. Cömertliði dillere destandý. Hiç-
bir felâket karþýsýnda sarsýlmayan derin bir tevekkülü vardý.” dedi-
ði Hz. Osman, þehit olacaðýný önceden biliyordu. Þimdi bu hususu
deðerlendirelim. Ebu Hureyre anlatýyor:

“Hz. Osman evinde kýrk gün muhasara altýnda tutuldu. Bana
kendisini sahur vaktinde uyandýrmamý söyledi. Sahur vakti olunca
geldim ve ey Mü’minlerin Emiri, Allah sana rahmet etsin, sahur ol-
du, dedim. Bunun üzerine yüzünü meshederek þöyle dedi:

‘Sübhânallah! Yâ Ebâ Hureyre! Rüyâmý kestin. Allah’ýn Pey-
gamberini görüyordum. O bana, ‘Yarýn bizimle iftar edeceksin.’de-
di.’ Ertesi gün, Hz. Osman þehit edildi, yâranýna kavuþtu.”

c. Þahsi Faziletinden Örnekler:

Devlet hazinesinin temizliðini kendisi yapan, “Kalbim huþu
içinde olsun, mü’minler de örnek alsýn.” düþüncesiyle yamalý göm-
lek giyen, “Þayet ben Cennetle Cehennemin arasýnda olsam, hangi-
sine gideceðimi öðrenmeden kül olmayý yeðlerdim.” diyerek âhiret
düþüncemiz adýna bizlere ufuk çizen Hz. Osman, Hudeybiye sulhü
sýrasýnda gerçekleþen Rýdvan Bey’atý’nda Allah Resûlü’nün “Þüp-
hesiz Osman, Allah’ýn ve Resûlünün iþini görmektedir.” sözlerine
mazhar olan yüce bir þahsiyettir.

Þu sözler Hz. Osman’a aittir:
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“Ey insanlar! Allah’a muhalefetten sakýnýnýz. Çünkü Allah’a
muhalefetten sakýnmak bir ganimettir. Kul, gözleri gördüðü halde
Allah’ýn kendisini amâ olarak haþretmesinden korksun. Hikmetten
anlayana mânâlý bir söz kâfidir. Manen saðýr olanlar zaten hakký du-
yamaz.”

10. Hz. Peygamber’in Diliyle Hz. Osman 
Hz. Peygamber’in, (s.a.s.) Hz. Osman hakkýnda, onun deðer ve

kýymetine iþaret eden, dünya ve ukbadaki yerini gösteren ve bunlar-
la Hz. Osman’ýn Allah Resûlü yanýndaki kýymetler üstü kýymetini
bildiren bazý hadîs-i þeriflerini, hiç yorum yapmadan aktarmak isti-
yoruz. Bu konudaki yorumu, hadîslerden hareketle herkes kendi
vicdanýnda versin istiyoruz.

Hz. Âiþe anlatýyor:

“Resûlullah (s.a.s.), benim evimde iki baldýrýný yahut iki dizini
açmýþ olarak yatýyordu. Derken Ebu Bekir içeri girmek için izin is-
tedi. Resûlullah bulunduðu bu hâl üzere iken ona içeri girme izni
verdi. Ve onunla bir müddet konuþtu. Sonra Ömer izin istedi. Ken-
disi yine o hâl üzere iken Ömer’e de içeri girme izni verdi. Onunla
da konuþtu. Sonra Osman izin istedi. Bunun üzerine Resûlullah otur-
du ve elbisesini düzeltti. Akabinde Osman içeri girdi ve Resûlullah
ile konuþtu. Hz. Osman, Resûlullah ile olan iþini bitirip dýþarý çýktý-
ðý zaman, diyor Hz. Âiþe, Resûlullah’a hitaben: ‘Ebu Bekir içeri gir-
di, fakat onun giriþinden dolayý derlenip toparlanmadýn. Sonra Ömer
girdi, onun giriþinden dolayý da derlenip toplanmadýn. Sonra Osman
girdi. Hemen oturdun ve elbiseni (baldýrýna doðru çekip) düzelttin?’
dedim. Resûllullah: ‘Kendisinden meleklerin hayâ etmekte olduðu
bir kimseden ben hayâ etmeyeyim mi?’ buyurdu.”77

Ebu Musa el-Eþarî anlatýyor:

“Resûlullah (s.a.s.), Medine bostanlarýndan bir bostan içinde bu-
lunduðu esnada bir yere dayanmýþ, beraberindeki bir deðneði de su
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ile çamur arasýnda dikmeðe uðraþýr bir halde iken, bir kimse kapýnýn
açýlmasýný istedi. Resûlullah: “Kapýyý aç ve geleni cennetle müjde-
le!” buyurdu. Bir de baktým ki, gelen Ebû Bekir’miþ. Ona kapýyý aç-
tým ve kendisini cennetle müjdeledim. Sonra baþka bir kimse daha
kapýnýn açýlmasýný istedi. Resûlullah yine, “Kapýyý aç ve o gelen
kimseyi cennetle müjdele!” buyurdu. Ben kapýya gittim, orada Ömer
ile karþýlaþtým. Ömer’e kapýyý açtým ve kendisini cennetle müjdele-
dim. Sonra birisi daha içeri girmek için izin istedi. Bu sefer Pey-
gamber oturdu da yine, “Kapýyý aç ve onu meydana gelecek bela ve
imtihanlara karþý cennetle müjdele!” buyurdu. Ben kapýyý açmaya
gittim ve orada Osman b. Affan ile karþýlaþtým. Kapýyý açtým da ken-
disini cennetle müjdeledim ve Peygamberin söylediði sözü söyle-
dim. Bunun üzerine Hz. Osman: “Ey Allah’ým! (Bu beliyyenin acý-
lýðýna karþý bana) sabýr ihsan et.” dedi. Yahut da “Kendinden yardým
istenecek ancak Allah’týr.” dedi.78

“Her peygamber için cennette bir refik vardýr, benim de cennet-
te refikim Osman’dýr.”79

“Osman, cennettedir.”80

Bir gün Hz. Peygamber, Uhud daðýna çýkmýþtý, yanýnda Ebu Be-
kir, Ömer ve Osman vardý. Dað sallandý. Hz. Peygamber: “Dur ey
Uhud! Üzerinde bir Nebi, bir sýddîk ve iki þehit vardýr.” buyurdu.81

11. Genel Deðerlendirme ve Sonuç
Çalýþmamýzýn Hz. Osman dönemi genel deðerlendirmesinin, hi-

lafeti öncesi ve sonrasý olmak üzere iki ayrý açýdan yapýlmasýnýn en
gerçekçi ve saðlýklý yol olduðu kanaatindeyiz. 

a. Hilafeti Öncesi Hz. Osman

Bu dönem saf Ýslâm inancýnýn bütün gönüllerde ma’kes bulduðu
bir dönemdir. Müslüman olan herkes, hiçbir maddî ve manevî bek-
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lenti içine girmeden, âkýbeti olabildiðine meçhul bu yolda, inançla-
rýnýn gereðini yerine getirmeye çalýþmaktadýr. Bu uðurda katlanýl-
mayan ya da katlanýlamayacak olan fedakârlýk yok gibidir. Savaþ
meydanýnda babasý veya kardeþi ile karþýlaþmaktan, doðduðu
mekâný terk etmeye, mal-mülk bütün varlýðýný Ýslâm uðruna infak
etmekten, cihad meydanlarýnda öldürülmeye kadar uzanan çizgide
herkes, her türlü zorluða, çileye, meþakkat ve ýstýraba göðüs germe-
ye hazýrdýr. Arz ettiðimiz bu hususlar zaten Ashab-ý Kiram içinde
çoklarýnýn baþýna gelmiþ ve hepsi de bunlara göðüs gererek tercihle-
rini Ýslâm’dan yana koymuþlardýr.

Hz. Osman, bu dönemde, Ýslâm adýna yaptýðý iþler, katlandýðý me-
þakkatler, mazhar olduðu þeyler itibariyle zirve noktalara ulaþan bir
insandýr. Allah Resûlü’ne hem de iki defa damat olmasý, ailesiyle bir-
likte ilk defa dini uðruna hicret etmesi, dillere destan cömertliði, ken-
disi için âdeta alem haline gelen hayâsý, tevazuu, zühdü ve hepsinden
öte Allah Resûlü’nün onu cennetle müjdelemesi gibi özellikleri ile
Hz. Osman gönüllere taht kurmuþ birisidir. Zaten onun Hz. Ömer’-
den sonra hilafete ehil insanlar arasýnda gösterilmesi, yapýlan istiþa-
reler sonucu bu makama getirilmesinde, kýsaca arz etmeye çalýþtýðý-
mýz özelliklerinin büyük payý vardý. Nitekim kendisinin halife seçil-
mesi sonrasý biat hâdisesinde, hiçbir zorlukla karþýlaþýlmamasý bunun
bir göstergesi olsa gerek.

b. Hilafeti Sonrasý Hz. Osman

Bu dönemdeki Hz. Osman’ý deðerlendirebilmek için, önce o
günkü toplumun mutlak mânâda bilinmesi gereklidir. Aksi halde
çok yanlýþ kanaatlere sahip olunabilir. Çünkü Hz. Osman’ýn baþýn-
da bulunduðu Ýslâm devleti, Hz. Ömer’in veya Hz. Ebu Bekir’in ya
da yýllar önce Hz. Muhammed’in (s.a.s.) baþýnda bulunduðu devlet
deðildir.

Ýslâm devletinin kapladýðý alan, gerçekleþtirilen fetihler netice-
sinde alabildiðine geniþlemiþtir. Dünyanýn süper iki gücünden biri
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olan Ýran Ýmparatorluðu Ýslâm, devletine teslim-i silah etmiþ, diðer
süper güç Bizans imparatorluðu da son sýnýrlarýna hapsedilmiþtir.
Zira ona baðlý olan birçok yerler, baþta Þam bölgesi olmak üzere
Ýslâm ordularýna teslim olmuþtur.

Bu arada gün geçtikçe geniþleyen coðrafî alana paralel olarak,
Müslüman olanlarýn sayýsý hýzla artmaktadýr. Bu durum yeni yeni
ihtiyaçlarýn zuhuruna vesile olmakta ve merkez bu ihtiyaçlarý anýn-
da karþýlamakta zorlanmaktadýr. Yeni Müslüman olan Arap veya
acem unsurlarýn, eski kültür, örf, âdet hatta inançlarýný Ýslâm içine
taþýmasý baþlý baþýna bir problemdir. Kolay kolay terk edilemeyen,
âdeta fýtrat ile bütünleþmiþ bu özellikler, Ýslâmî hakikatlerin sahâbe
ölçüsünde anlaþýlmadýðý müddetçe yok edilmesi mümkün deðildir.
Dolayýsýyla aslî köken itibariyle Ýslâmî olmayan birçok þey, yeni
mühtediler vasýtasýyla Ýslâm’a mal edilmiþtir. Hatta bugün bile çok
çeþitli bid’at ve hurafelerin kökeninin ta o dönemlere dayandýðý çok
rahatlýkla söylenebilir.

Ýslâm devletinin coðrafî alan itibariyle böyle geniþlemesi, bera-
berinde, iktisadî geliþmeyi de getiriyordu. Müslüman olmayýp,
zimmî statüsünde Ýslâm topraklarý içinde yaþamayý kabullenen in-
sanlardan alýnan vergi ve haraçlar, Müslümanlardan alýnan zekâtlar,
savaþlardan elde edilen ganimetlerin humsu (beþte biri) ve sair ge-
lirler, devlet hazinesini aðzýna kadar doldurmuþtu. Hz. Ömer’in sis-
tematize ettiði fey ve divan uygulamasý gereði, beþikteki çocuða va-
rýncaya kadar aylýk-yýllýk tahsisat halinde halka daðýtýlan bu gelir-
ler, halkýn hayat standardýný yükseltmiþ, sosyal devlet anlayýþý yeri-
ni ister-istemez refah devleti anlayýþý çizgisine yükseltmiþtir. Bu
ise, Müslümanlarýn Ýslâm yayýlmasý adýna gerilimlerinin gevþeme-
sine neden olmuþtur.

Ýslâm devleti, coðrafî, iktisadî açýdan böyle geliþirken, siyasî
açýdan da gücü, gün geçtikçe artmaktaydý. Zira yapýlan savaþlar so-
nucu etrafta hâkimiyet kuran, bu uðurda Ýran imparatorluðunu tari-
hin mezarlýðýna gömen, Bizans ile de yaka paça olan Müslümanla-
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rýn siyasî alanda bütün dünyada söz sahibi olmasýndan daha tabiî
bir þey olamazdý. Zira iktisadî, coðrafî, siyasî ve kültürel hâkimi-
yetler birbirini tamamlayan unsurlardýr.

Elbette ki bu durum, eski nüfuzlarýný kaybeden grup, cemaat ve
devletlerin düþmanlýklarýnýn artmasýna neden oldu. Gücü ve kuvve-
ti yetenler, Müslümanlara açýkça karþý koyarken, güçlü olmayanlar
da hile ve entrikalarla Ýslâm devletinin içine nüfuz etmeye çalýþý-
yorlar, devleti içeriden çökertmeye uðraþýyorlardý. Nitekim Hz. Os-
man döneminde ortaya çýkan ve sözde fikirleri ile Ýslâm toplumuna
fitne ve fesat ateþi sokan Abdullah b. Sebe bunlardan biriydi. Hz.
Osman’ýn öldürülmesine kadar devam edecek bir dizi fitne ve fesat
olaylarýnýn arkasýnda, iþte bu sözünü ettiðimiz Abdullah b. Sebeve
kendi gibi gizli dinli þebekesi vardý. Kaldý ki bu olaylar sonucu
Ýslâm devleti çok büyük yaralar almýþtý. Þiî kavramýnýn ortaya çýk-
masý, fütûhât hareketlerinin durmasý, dahilî kargaþa ve kavgalarýn
ardý arkasýnýn kesilmemesi ve hânedan kavgalarýnýn baþlamasý -ki
bunlarýn hiçbirini Hz. Peygamber’in teblið ve temsil ettiði Ýslâm’la
baðdaþtýrmak mümkün deðildir- bu hususa örnek olarak verilebile-
cek ilk örneklerdir.

Ayrýca Hz. Muhammed’in (s.a.s.) vefatýndan sonra, ona arkadaþ-
lýk eden Ashab-ý Kiramýn devam edegelen savaþlarda þehit olmasý,
bir kýsmýnýn Ýslâm’ý teblið amacýyla uzak diyarlara gitmesi, bazýlarý-
nýn yeni kurulan Kûfe, Basra, Þam, Mýsýr gibi þehirlere yerleþmele-
ri, merkez konumunda olan Medine’nin bir bakýma boþalmasýný ne-
tice vermiþti.

Bulunduklarý yerlerin manevî dinamikleri olarak çok büyük hiz-
metler gören bu insanlarýn, Medine’de býrakmýþ olduklarý boþluk ise
asla kapanacak cinsten deðildi. Bu olaylar esnasýnda Medine’de is-
yancýlara karþý nasýl bir tavýr takýnýlmasý gerektiði hususunda kendi-
leriyle istiþare edilecek yeterli sayýda sahâbe yoktu. Nitekim Hz. Os-
man’ýn muhasara edilmesinden, öldürülmesi sürecine kadar cereyan
eden olaylarda, kaynaklarýmýz bize ancak beþ-on sahabinin adýný
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vermektedir. Halbuki bu sayýnýn daha çok olmasý, onlarýn Hz. Os-
man ile konuþup, alýnmasý gerekli tedbirlerin kararlaþtýrýlmasýnda ya
da isyancýlarý sahâbe sýfatýyla teskin etmelerinde -sebepler plânýnda-
etkin rol oynayabilirdi.

Hâsýlý, sahâbe devri yavaþ yavaþ kapanýyordu. Bir kýsmý ölüyor,
bir kýsmý çeþitli vesilelerle saða-sola daðýlýyor, bir kýsmý da fitne ve
fesat ortamýna hiç karýþmayýp uzlete çekiliyorlardý.

Ýþte Hz. Osman, genel görünüþünü çizmeye çalýþtýðýmýz böylesi
bir atmosferde Ýslâm devletinin baþýndaydý. Dolayýsýyla onun zama-
nýnda meydana gelen olaylarý, bu þartlarý da nazara alarak deðerlen-
dirmek gerekir. Hz. Osman’ýn güya akrabalarýný kayýrmasý, onlarý
idarî mekanizmanýn kilit noktalarýna tayin etmesi, hilmi, yumuþaklý-
ðý ve þefkati dolayýsýyla idarî tedbirsizliklerde (!) bulunmasý vs. de-
yip, bütün günahý Hz. Osman’a yüklemek ona yapýlacak olan en bü-
yük haksýzlýk olsa gerek.

Netice itibariyle Kur’ân’ýn umumî olarak “Allah onlardan razý,
onlar da Allah’dan” (58. Mücadile:22; 98. Beyyine:8) diyerek tebcil etti-
ði sahâbe ve hususî olarak da sayýlamayacak kadar çok faziletleri
bulunan Hz. Osman hakkýnda konuþurken, dikkatli olunmasý gerek-
tiði kanaatindeyiz. Maddî, manevî fedakârlýklarýyla Ýslâm dininin
bize kadar ulaþmasýnda tartýþýlmaz yeri olan Hz. Osman’a medyu-
nuz. Ona karþý göstermemiz gereken vefayý gösterememenin utancý
içindeyiz. Ýslâm’ý onun ölçüsünde kavrayýp hayatýmýza hayat kýla-
mamanýn sorgulamasýný yapmamýz gerektiðine inanýyoruz.

Rabbim bizleri baþta Hz. Muhammed (s.a.s.) olmak üzere, Hule-
fa-i Raþidînin þefaatlerine nail olan kullarýndan eylesin.
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Dördüncü Bölüm

HAYDAR-I KERRAR
HZ. ALÝ 

(r.a.)





HZ. ALÝ (r.a.)

Ýslâm’ýn yetiþtirdiði en yüce kâmet ve kýymetlerinden birisi hiç
þüphesiz Hz. Ali’dir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hane-i saadetinde
yetiþmesi, Hz. Fâtýma (r.anhâ) ile evlilikte bulunmasý, onun saye-
sinde kýyamete kadar sürecek nesl-i pâkin ve yetiþecek gönül sul-
tanlarýnýn sbabasý olmasý ona has özellikler arasýndadýr. Hz. Pey-
gamber’in (s.a.s.) vefatýndan sonra Hz. Ali’nin, gerek üç halife dö-
nemindeki tavýr ve davranýþlarý, gerekse kendi hilafeti döneminde
cereyan eden olaylarýn bütünü, Ýslâm tarihinin þekillenmesinde çok
önemli rol oynamýþtýr.

O her zaman hak ve hakikatin yanýnda yerini alan, þecaati, ilmi,
fazileti, Allah Resûlüne herkesten çok yakýnlýðý ve baðlýlýðý ve Al-
lah ile irtibatý, uzak görüþlülüðü gibi hasletleriyle, bugün hemen her
Müslüman’a nümune-i imtisal olmuþ ve kýyamete kadar da olmaya
devam edecektir. Ne var ki gerek hâricî, gerek Hz. Muaviye ile olan
savaþlarý ve bunlarýn tabiî uzantýsý þeklinde cereyan eden fikrî ve
zihnî oluþumlar Hz. Ali’nin olduðundan farklý bir þekilde tarihe mal
olmasýný da netice vermiþtir.

Hz. Ali hakkýnda ifrat ve tefritler hiç eksik olmamýþtýr. Sahâbe
içindeki hiyerarþide onu birinci sýraya koyanlar olduðu gibi, onun
hakkýnda olumsuz þeyler söyleyenler de vardýr. Hz. Ali, þu anda bi-
le günümüzün en önemli þahsiyetlerinden biri olduðunda hiç kim-
senin þüphesi yoktur. Meselâ, Hz. Ali, Ýran’daki Caferi Þiasýnýn
merkez þahsiyetidir.
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Bu arada hakkýnda aþýrý yorumlar da yapýlmýyor deðildir. Bazý
kesimler onu, Allah’ýn takdirinden veya Resûl-i Ekrem’in tebcilin-
den daha öte bir makama yükseltmek istemektedirler. Bütün bunla-
ra bu bölümde temas fýrsatý bulacaðýz.

1. Doðumu-Nesebi
Hz. Ali, hicretten 20 yýl önce dünyaya gelmiþtir. Allah

Resûlü’nün amcasý Ebu Talib’in en küçük oðludur. Annesi Fâtýma
binti Esed b. Hiþam’dýr. Kureyþ kabilesinin Haþimî koluna mensup-
tur. Adýnýn uzun þekli þöyledir: Ali b. Ebi Talib b. Abdi’l-Muttalib
b. Hâþim b. Abdi Menaf b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b b. Lü-
ey el-Kureþî el-Hâþimî’dir. Künyesi Ebu Hasan veya Ebu Tü-
rab’dýr. Ebu Hasan, Araplarda yaygýn bulunan anlayýþa uygundur.
Yani, doðan ilk oðlunun ismiyle künyelenmiþtir. Ebu Türab’a gelin-
ce, onu Allah Resûlü (s.a.s.) bir vesile ile Hz. Ali’ye söylemiþtir. Hz.
Ali de O’ndan (s.a.s.) geldiði için, bu künye ile anýlmayý her þeye
tercih etmiþtir.

2. Þemaili
Hz. Ali ortaya yakýn kýsa boylu, koyu esmer tenli, iri siyah göz-

lü olup, sakalý sýk ve geniþti. Sevâde b. Hazala’nýn tarifi içinde, sa-
kalýný bir defa kýnalamýþ da sonra terk etmiþ gibi sarýya yakýndý.

3. Ailesi
Hz. Ali’nin, Hz. Peygamber’in amcasý Ebu Talib’in oðlu oldu-

ðunu yukarýda arz etmiþtik. Ebu Talib’in dört oðlu ve iki kýzý var-
dýr. Oðullarý, yaþ sýrasýna göre; Tâlib, Akîl, Câfer ve Ali, kýzlarý ise
Ümmü Hâni ve Cumâne’dir. Bu altý çocuðun hepsinin annesi Fâtý-
ma binti Esed’dir. Bunlardan Tâlib’in Bedir Savaþý sonrasý þirk
içinde öldüðü kaynaklarda bildirilmektedir.

Peygamberimizin çok saygý duyduðu ve ikinci annesi kabul et-
tiði Hz. Ali’nin annesi Fâtýma, kocasýnýn ölümünden sonra Müslü-
man olmuþ ve Medine’ye hicret etmiþtir. (Acaba, Efendimiz, bu
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sevginin niþanesi olarak mý çok sevdiði kýzýnýn adýný onun ismini
koymuþtur). Vefat ettiðinde Allah Resûlü (s.a.s.) mübarek elbisesini
göndermiþ ve onu kefen olarak kullanmalarýný emretmiþtir. Cenaze-
sini bizatihi kendi elleriyle kabre indirmiþ ve bu ilginin sebebini so-
ranlara da “Öz annemin ölümünden sonra, o benim annem gibiydi.
Onun bana gösterdiði þefkat ve muhabbeti hiçbir zaman unuta-
mam.” cevabýný vermiþtir. Hemen herkesin bildiði gibi, Allah Resûlü
(s.a.s.) dedesinin vefatýndan sonra amcasý Ebu Talib’in himayesine
girmiþ ve o evde büyümüþtü.

Hz. Ali (r.a.), 14 erkek 9 kýz çocuðuna sahiptir. Bunlardan Hasan,
Hüseyin, Zeyneb ve Ümmü Gülsüm, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kýzý
Hz. Fâtýma’dan olmadýr. Bir de küçük yaþta vefat eden Muhsin var-
dýr. Bilindiði üzere Hz. Ali, Hz. Fâtýma hayatta iken ikinci bir kadýn-
la evlilik yapmamýþtýr. Onun diðer evlilikleri Hz. Fâtýma’nýn vefatýn-
dan sonradýr.

4. Lâkabý
Hz. Ali, Mürteza, Esedullahi’l-Gâlib ve Ebu Türab gibi lâkap-

larla anýlýr. Mürteza, Allah’ýn razý olduðu kiþi mânâsýna kullanýlan
bir lâkaptýr. Ýhtimal bu, Hayber kuþatmasýnda Nebiler Sultanýnýn
“Yarýn sancaðý öyle birine vereceðim ki Allah onu sever, o da Al-
lah’ý sever.” mübarek beyanlarýndan hareketle kendisine verilmiþ
bir lâkaptýr.

Esedullahi’l-Galib ise, Hz. Ali’nin bir þecaat ve cesaret kahra-
maný olarak, gerek Bedir’de, gerekse Hendek’te mübarezeye (düel-
lo) çýkmasý ve katýlmýþ olduðu bütün savaþlarda göstermiþ olduðu
insanüstü yiðitliðinden dolayý söylenmiþ olabilir. Ebu Türab’a ge-
lince, onun hikâyesi þöyledir: Medine döneminde Nebiler Serveri
(s.a.s.) bir defasýnda damadýnýn evine gitmiþti. Kýzý Hz. Fâtýma, ko-
casý ile arasýnda hafif bir tartýþma geçtiðini ve Ali’nin evden ayrýl-
dýðýný söyledi. (Belki de Efendimiz kýzýyla damadý arasýndaki bu
tatsýzlýðý hissettiði için oraya gelmiþti; kimbilir...?)
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Bunun üzerine Hz. Ali’yi aramaya koyulan Allah Resûlü (s.a.s.)
onu mescidde uyurken buldu. Mübarek ayaklarý ile Hz. Ali’ye dür-
terek “Kum ya Ebâ Türab” dedi. Mânâsý “Kalk ey topraðýn babasý”
demekti. Allah Resûlü’nün söylediði bir lâkap olmasý sebebiyle Hz.
Ali, böyle anýlmayý çok severdi. Yalnýz bazýlarý bu “Ebu Türab” sö-
zünü lâkap, bazýlarý da künye kategorisi içinde deðerlendirirler.

Özellikle Türkler arasýnda Hz. Ali, Haydar-ý Kerrâr, Damâd-ý
Nebi, Þah-ý Merdân, Allah’ýn Arslaný gibi lâkaplarla anýlýr.

5. Müslüman Oluþu

Hz. Ali’nin Müslüman oluþuna geçmeden önce, mutlaka üzerin-
de durulmasý gerekli olan tarihî bir kesiti anlatmak icap eder. Zira
bu kesitin izlerini, hem Hz. Ali’nin Müslüman oluþunda, hem de
daha sonraki hayatýnda görmek mümkündür.

Kureyþ’in iktisadî açýdan sýkýntýya düþtüðü günlerde, Hz. Pey-
gamber, maddî durumu yerinde olan diðer amcasý Hz. Abbas’a gi-
derek, Ebu Talib’in çocuðunun fazla olduðundan, bu iktisadî kriz
içinde Ebu Talib’in bunlarýn bakým ve görümüne güç yetiremeye-
ceðinden bahisle “Bir çocuðunu sen, birini de ben himayemize ala-
lým.” teklifini götürür. Hz. Abbas bu teklifi kabul edince, birlikte
Ebu Talib’e giderek aldýklarý kararý iletirler. Ebu Talib, büyük oðlu
Akîl’in kendisinde kalmasýný, diðerlerini alabileceklerini söyler. Bu
söz üzerine, Hz. Cafer’i Hz. Abbas, Hz. Ali’yi de Allah Resûlü
(s.a.s.) himayesine alýr.

Hz. Ali’nin, Efendiler Sultaný’nýn himayesine girdiði yaþ olarak
tarihçiler “Beþ yaþýndaydý.” derler. Þayet bu tespit doðru ise, Hz.
Ali, Ýslâm’dan önce dört veya beþ sene nübüvvet güneþinin tulû
edeceði evde himaye görmüþ demektir. Bir çocuðun terbiyesi için
en önemli zaman dilimi sayýlan bu dönemde Hz. Ali’nin nübüvvet
hanesinde bulunmasý, elbette onun için bir talihliliktir. Daha doðrusu
kader-i ilahînin bir cilvesidir. Zira babasý Ebu Talib, dedelerinin di-
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nine tâbi idi ve Allah Resûlü’nün ýsrarlý telkinlerine raðmen (Sünni
kaynaklara göre),  “Abdülmuttalib’in dini üzerine” deyip ölmüþtü.

Hz. Ali 9 veya 10 yaþýnda Müslüman olmuþtu. Hz. Hatice’den
sonra ilk Müslüman olan kiþi Hz. Ali’dir. Bazý tarihçiler, Hz. Hati-
ce’den sonra Hz. Ebu Bekir, sonra Hz. Ali’dir derler. Bazýlarý da ri-
vayetlerdeki bu farklýlýðý kadýnlarda Hz. Hatice, erkeklerde Hz Ebu
Bekir, çocuklarda Hz. Ali, kölelerde Zeyd b. Hârise diyerek tevfik
yolunu seçerler.

Rivayetlere göre Ali’nin Müslümanlýðý þöyle gerçekleþmiþtir:
Bir gün Ali, Allah Resûlü ile Hz. Hatice’yi namaz kýlarken görür ve
“Bu nedir?” diye sorar. Nebiler Serveri “Bu Allah’ýn kendisi için
seçtiði ve onun için Peygamberler gönderdiði dinidir.” der ve “Se-
ni ortaðý olmayan bir tek Allah’a iman etmeye, Lât ve Uzza putla-
rýný reddetmeye çaðýrýyorum.” diyerek onu Ýslâm’a davet eder. Ze-
ki bir çocuk olan Ali “Bu benim, daha önceden hiç duymadýðým bir
þey. Babama sormadan hiçbir þeye karar veremem.” cevabýný verir.
Fakat Hz. Peygamber (s.a.s.) o günlerde dini açýktan anlatmaya baþ-
lamadýðý için, bunun duyulmasýný istemez ve Hz. Ali’ye “Ey Ali!
Müslüman olmasan bile, bunu gizli tut. Kimseye söyleme!” der. O
gece Hz. Ali derin düþünceler içine dalar. Allah’ýn Ýslâm’ý kalbine
koymasýna mukabil de ertesi sabah “Dün beni neye davet etmiþti-
niz?” diyerek Efendimizin huzuruna tekrar gelir. Allah Resûlü
(s.a.s.) “Allah’tan baþka ilah olmadýðýna, O’nun tek ma’bud olduðu-
na þehadet getir. Lât ve Uzza putlarýný reddet. Allah’a herhangi bi-
rini ortak koþmaktan sakýn!” buyurur. Hz. Ali de kelime-i þehadet
getirerek Müslüman olur.

Hz. Ali’nin bir gecelik düþünmenin ardýndan, ertesi gün “Ya
Resûlallah! Düþündüm de Allah beni yaratýrken babama sordu mu
ki, ben Müslüman olurken babama soracaðým.” þeklinde halkýmýz
arasýnda yaygýn olan rivayetin Ýslâmî kaynaklar açýsýndan saðlam
bir dayanaðý yoktur. (Ýhtimal bu Hz. Ali’nin kâmetini yükseltmek
için (!) -sanki sahih rivayetler yetmiyormuþ gibi- uydurulan bir þey-
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dir. Hz. Ali gibi yüce bir kâmetin, böylesi vâhi ve mesnedsiz þeyle-
re ihtiyacý olmadýðý düþüncesindeyiz).

Yukarýda ifade ettiðimiz gibi, Hz. Ali’nin Hz. Hatice’den sonra
ilk Müslüman oluþu üzerinde farklý rivayetler olsa da, Allah Resûlü
ve Hz. Hatice’den sonra, Ýslâm’da ilk namaz kýlan kiþinin Hz. Ali
olduðu hususunda Ýslâm tarihçileri hem fikirdir.

Hz. Ali’nin her biri baþlý baþýna destan hüviyetinde ele alýnabile-
cek bazý özelliklerine geçmeden önce, Müslüman olmasýndan sonra
babasý ile yaptýðý görüþmeyi ehemmiyetine binaen ele almak istiyo-
ruz. Ehemmiyet Hz. Ali açýsýndan deðil, Allah Resûlü’ne bakýþ açý-
sýný göstermesi noktasýndan Ebu Talib ile ilgilidir. Zira Ebu Talib,
Müslüman olmamasýna raðmen, yeðeni olan Nebiler Serveri’ne her
þartta sahip çýkmýþ, azgýn Kureyþ kâfirleri karþýsýnda onun hep koru-
yucusu ve kollayýcýsý olmuþtu. Rivayete göre Ebu Talib bir gün oð-
lu Hz. Ali’ye þöyle sorar: “Oðlum! Senin üzerinde yürüdüðün ne di-
nidir?” Hz. Ali, “Babacýðým! Ben Allah’a ve Peygamberine iman et-
tim. Allah’ýn elçisi ile birlikte Allah’a ibadet ettim ve O’na tâbi ol-
dum.” cevabýný verir. Bunun üzerine Ebu Talib “O, seni þüphesiz iyi
bir þeye çaðýrýyor. O bakýmdan bundan ayrýlma.” der.

Þimdi oðluna nasihati ve bir anlamda emri yani yol göstermesi bu
olan Ebu Talib’in, kendisinin iman etmemesi, Allah Resûlü’nü ve
O’nun getirdiði esaslarý kabullenmemesinden dolayý deðildi. Onun
Müslüman olmamasýna etken olan unsurlarý daha baþka sahalarda
aramak gerekir.  

Onun iman etmemesi adýna birçok sebep bulunabilir. Bu sebep-
lerin bir kýsmý makul de olabilir. Ama þu hiç unutulmamalýdýr: O gü-
nün Mekke’sinde kavminin sözü dinlenen büyüðü olan Ebu Talib,
eðer iman etseydi, Mekke müþrikleri ve Efendimiz (s.a.s.) arasýnda-
ki oynamakta bulunduðu dengeleyici ve yatýþtýrýcý rolü sürdürmesi-
ne imkân kalmazdý. Ebu Talib’in vefatýndan sonra Ebu Cehil ve di-
ðerlerinin azgýnlaþmasýný, baskýnýn iyice çýðýrýndan çýkmasýný bunda
aramak gerekir diye düþünüyoruz.
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Neticede, Ebu Talib, her þeye raðmen –tekrar edelim Sünni kay-
naklara göre- iman edemeden gitmiþ biridir. En küçük bir iyiliði bi-
le unutmayan Rabbimiz, onun Kureyþ azgýnlarýnýn karþýsýndaki bu
tavrýndan dolayý ona, ihtimal, farklý muamele edecektir. Burada Be-
diüzzaman Hazretlerinin Ebu Talib’in imanýna dair bir soruya ver-
diði cevabý kaydetmeden geçemeyeceðiz:

“Diyorsunuz ki: ‘Amcasý Ebu Talib'in imaný hakkýnda esah (en
sahih görüþ) nedir?’

Elcevap: Ehl-i teþeyyu', (Þia mezhebi) imanýna kail; Ehl-i Sün-
netin ekserîsi imanýna kail deðiller. Fakat benim kalbime gelen
budur: Ebu Talib, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmýn risaletini
deðil, þahsýný, zâtýný gayet ciddî severdi. Onun o gayet ciddî, o þahsî
þefkati ve muhabbeti, elbette zâyie gitmeyecektir. Evet, ciddî bir su-
rette Cenâb-ý Hakkýn Habib-i Ekremini sevmiþ ve himaye etmiþ ve
taraftarlýk göstermiþ olan Ebu Talib'in, inkâra ve inada deðil, belki
hicab ve asabiyet-i kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman
getirmemesi üzerine, Cehenneme gitse de, yine Cehennem içinde bir
nevi hususî cenneti, onun hasenatýna mükâfaten halk edebilir. Kýþta
bazý yerde baharý halk ettiði ve zindanda, uyku vasýtasýyla, bazý
adamlara zindaný saraya çevirdiði gibi, hususî Cehennemi, hususî
bir nevi Cennete çevirebilir. Ve'l-ilmü indallah. Lâ ya'lemu'l-ðaybe
illâllah.82

Ebu Talib örneðinden hareketle elde edeceðimiz ipuçlarýnýn, gü-
nümüz toplumuna da yansýtýlabileceði, böylece iman-imansýzlýk
baðlamýnda birçok sorulara cevap verilebileceði kanaatindeyiz.

Hicret öncesi Mekke döneminde Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Hz.
Ali’nin birlikte gerçekleþtirdikleri bir vak’a var ki, bu da siyer fel-
sefesi açýsýndan mutlaka deðerlendirilmelidir. Vahye müstenit icra-
atta bulunan Nebiler Serveri’nin, tevhid ufku ve Mekke’de hareket
stratejisi adýna çok önemli bir olaydýr bu.

Hz. Ali’nin kendisi anlatýyor:
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“Bir gün Allah Resûlü (s.a.s.) ile Kâ’be’ye gittik. Nebiler Sulta-
ný omuzuma çýkmak istedi ve çýktý. Fakat ben onu kaldýramadým.
Sonra ben onun omzuna çýktým. Kâbe’nin üzerinde bir put vardý.
Onu saðdan sola ittim ve put devrildi, paramparça oldu. Daha son-
ra beni omzundan indirdi ve birlikte eve döndük.”

Bu olayda Hz. Ali açýsýndan dikkati çeken ilk husus, onun Allah
Resûlü’ne nihayetsiz teslimiyetidir. Azgýn Mekke müþriklerine rað-
men, nihaî olarak mutlaka onlarýn duyacaðý ve tepki göstereceði
böyle bir faaliyette sorgusuz-sualsiz rol almak, Hz. Ali’nin temel dü-
þüncesi ve inancý adýna hepimize fikir vermektedir. Ayný olayda Al-
lah Resûlü’nün, o dönemde böyle bir þeyi neden yapmýþ olabilece-
ðinin tahlili ise, yukarýda ifade ettiðimiz gibi siyer felsefecilerine dü-
þen bir görevdir.

Hz. Ali’nin Müslüman olmak üzere Mekke’ye gelen Ebu Zerr’e
kýlavuzluk yapmasý da mutlaka deðerlendirilmesi gereken baþka bir
olaydýr. Zira bu olay, hem o günün mü’minlerinin durumunu, müþ-
riklerin onlara bakýþlarýný, hem de Hz. Ali’nin deha seviyesindeki
aklýný, tedbirini ve cesaretini göstermektedir.

Þöyle ki: Ebu Zerr, kavminin arasýnda iken, Mekke’de bir zatýn
çýktýðýný ve kendisinin Allah’ýn elçisi olduðunu açýkladýðýný duy-
muþtu. Kardeþini göndererek bu iþi tahkik etmek istedi. Geriye dö-
nen kardeþinin getirdiði bilgi, onu tatmin etmedi. Bunun üzerine
bizzat kendisi, Allah Resûlü ile vicahî görüþmek düþüncesi ile Mek-
ke’ye geldi.

Hz. Peygamber’i (s.a.s.) Kâbe’de bulabileceði ümidiyle, hiç
kimseye derdini açmadan üç gün boyunca Kâbe’de bekledi. Fakat
bu müddet zarfýnda Allah Resûlü Kâbe’ye gelmedi. Giyim-kuþam
ve tavýrlarýndan onun yabancý olduðunu anlayan Hz. Ali, tam üç
gün bu yabancýyý uzaktan uzaða takip etti. Nihayet üçüncü günün
gecesi, ona niçin Mekke’ye geldiðini sordu. Ebu Zerr, hiç kimseye
söylememesi kaydýyla, Hz. Ali’ye derdini açtý. Hz. Ali ona: “Þüp-
hesiz o, gerçektir. Kesinlikle Allah’ýn peygamberidir. Sabah uya-
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nýnca benimle gel. Yalnýz beni aralýklý olarak takip et. Yolda bir teh-
like görürsem, bevl yapýyormuþ (ufak su dökme) gibi duracaðým.
Þayet durmazsam, nereye gidersem sen de gel.” dedi. Bu minval
üzere Hz. Ali ve Ebu Zerr Allah Resûlü’nün huzuruna kadar gittiler.
Ve Ebu Zerr orada kelime-i þehadet getirerek Müslüman oldu.

Bu ve buna benzer olaylarýn, 14 asýrlýk Ýslâm tarihi içinde özde
ayný, þekilde birbirinden farklý olmak þartýyla, yüzlercesini, binlerce-
sini görüyoruz. Demek ki imanküfür mücadelesinde süreklilik, bazen
mücadele þekillerinde aynîleþebiliyor. Bu çerçevede Müslümanlar
olarak bize düþen ise, baþta Allah Resûlü’nün dönemi olmak üzere,
14 asýrlýk Ýslâm tarihine bu perspektiften bakarak, kendi devrimize
uygun esaslar tespit etmektir. Böylece bir taraftan yanýlmaz ve yanýlt-
maz düsturlarla fikrî ve amelî plânda bize rehber olan Yüce Þahsiye-
tin arkasýnda yürümüþ, diðer taraftan daha sonraki dönemlerde düþü-
len hatalara -tabii varsa- düþmeyerek, o zaman dilimlerini yaþamýþ
gibi engin bir tecrübeye sahip olmuþ oluruz. Yalnýz bunlarý herkesin
yapmasý mümkün deðildir. Her meselede olduðu gibi, bu da, çok ge-
niþ bir malûmat, engin bir ufuk, sentez kabiliyeti, yaþanýlan çaðý yo-
rumlayabilme istidadý ve geleceði kaba hatlarý ile dahi olsa görebil-
me gibi, sýradan insanlarý aþan özelliklere ihtiyaç duyar.

6. Çeþitli Yönleri ile Hz. Ali
Çeþitli yönleri ile Hz. Ali derken, bir bölüm içinde deðinebilece-

ðimiz ölçüde ve geniþlikte, onu tarihe “öylece mal eden” özellikle-
rini ele alacaðýz. Bir baþka tabirle Hz. Ali denince, hemen herkesin
kafasýnda çaðrýþým yapan hususiyetlerini anlatmaya gayret edece-
ðiz. Bize göre bunlar bir anlamda Ali b. Ebi Talib’i, Hz. Ali, damad-
ý Nebi, Allah’ýn Arslaný yapan unsurlardýr.

a. Ýnancý

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Ýslâm dinini teblið stratejisi, aslýnda
baþlý baþýna ele alýnýp incelenmesi gerekli bir konudur.83 Biz teblið
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ve irþad döneminin baþlangýcýný ilgilendiren bir olay ile hem bahsi-
ni ettiðimiz hususa kýsaca deðinecek, hem de bu olaydan hareketle
Hz. Ali’nin inancýna temasta bulunacaðýz.

Allah Resûlü (s.a.s.) “Önce en yakýn akrabalarýný uyar.” (26. Þu-

arâ:214) âyeti nazil oluncaya kadar, teblið ve irþad faaliyetlerini giz-
liden gizliye sürdürmüþtür. Yukarýda Ebu Zerr’in (r.a.) Müslüman ol-
masýný naklederken deðindiðimiz gibi, Nebiler Sultaný, Erkam b.
Ebi’l-Erkam’ýn evinde belli aralýklarla bulunuyor, baþta Hz. Ebu Be-
kir, Hz. Osman ve emsali ileri gelen Müslümanlarýn oraya gizlice
getirdiði kiþilere dinini teblið ediyordu. Fakat “Önce en yakýn akra-
balarýný uyar.” âyeti, zorunlu olarak bu sürecin sona erdiðini bildiri-
yordu. Bundan sonra Allah Resûlü her þeye raðmen, emr olunduðu
hakikati baþta akrabalara olmak üzere herkese açýktan açýða anlat-
makla mükellefti.

Bu doðrultuda Nebiler Serveri, Hz. Ali’ye bir yemek yapmasýný
ve yemeðe Abdulmuttalib oðullarýnýn hepsini davet etmesini emret-
ti. Bu yemeðe, çaðýrýlan insanlardan 40 kiþi kadarý katýldý. Rivaye-
te göre, birkaç kiþiye ancak yetecek miktarda olan yemek ve süt,
davete gelen herkese yetti. Aslýnda bir mûcize olan bu husus, he-
men herkesi þaþýrtmasýna raðmen, katý kalpli Ebu Leheb’i þaþýrtma-
dý. Ebu Leheb, bu yemek hâdisesiyle oluþan manevî ortamý yaptýðý
kötü bir konuþma ile bozdu. Konuþmasýnýn sonunda “Ey kardeþi-
min oðlu, ben akrabalarýna senin getirdiðin gibi þer ve kötülük (ha-
þa) getiren bir baþka kimseyi görmedim!” dedi ve topluluk bu men-
fi atmosferde daðýldý.

Ertesi gün Allah Resûlü, Hz. Ali’ye, yine ayný þekilde yemek da-
veti yapmasýný ve Abdulmuttalib oðullarýný yemeðe davet etmesini
istedi. Yemekten sonra Efendimiz, yakýnlarýna þu veciz konuþmayý
yaptý:

“Hamd Allah’a mahsustur. Ben O’na hamd ederim. Yardýmý da
O’ndan isterim. O’na inanýr, O’na tevekkül ederim. Ben bilir ve bil-
diririm ki, Allah’tan baþka Ýlâh yoktur. O birdir, eþi ve ortaðý yoktur.
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Kesinlikle biliniz ki, ileriye gönderilen bir gözcü, kendisini gö-
revlendiren kimselere karþý asla yalan söylemez. Vallahi ben bütün
insanlara yalan söylemiþ olsam, yine size karþý yalan söylemem.
Bütün insanlarý aldatmýþ olsam, yine sizi aldatmam.

Vallahi sizler uyur gibi öleceksiniz. Uykudan uyanýr gibi de diri-
lecek ve bütün yaptýklarýnýzdan hesaba çekileceksiniz. Ýyiliklerinizin
mükâfatýný görecek, kötülüklerinizin de cezâsýný çekeceksiniz.
Mükâfat, ebedî olarak cennette kalmak, cezâ da ebedî olarak cehen-
nemde kalmaktýr.

Ýnsanlardan Allah’ýn azabýyla kendilerini korkuttuðum ilk kimse-
ler sizlersiniz. Ey Abdulmuttalib oðullarý, ben sizi, söylemesi kolay,
mizanda aðýr basan iki kelimeye dâvet ediyorum. O kelime: Allah’-
tan baþka ilâh bulunmadýðýna ve benim Allah’ýn kulu ve Resûlü ol-
duðuma þehadet etmenizdir.

Kendisinden baþka ilah bulunmayan Allah’a yemin ederim ki,
ben hususî olarak sizlere ve umumen de bütün insanlara Allah’ýn
göndermiþ olduðu bir elçiyim. Siz bu hususta bazý mûcizeler de
görmüþ bulunuyorsunuz.

Ey Abdulmuttalib oðullarý! Allah’a yemin ederim ki, ben hiçbir
Arap gencinin size getirdiðimden daha deðerli bir þeyi kavmine ge-
tirdiðini bilmiyorum. Ben size hem dünyanýn, hem de âhiretin hay-
rýný getirdim. Cenâb-ý Hak bana, sizleri bu hayra çaðýrmamý emret-
ti. Bu hususta kim bana kardeþim, koruyucum ve benden sonra hali-
fem olmak hususunda yardýmcý olur? Cenneti kazanmayý hanginiz
kabul eder?” Allah Resûlü’nün bu sorusuna karþý, topluluktan hiç
kimse sesini çýkarmadý. Ancak Hz. Ali, O Anadolu tabiriyle yaþýna-
baþýna bakmadan, söylenilen þeylerin ihtiva ettiði, ileriki safhalarda
baþýna getirebileceði tehlikeleri hesap etmeden, âdeta her þeyi göz
önüne almýþ, kâinata meydan okurcasýna “Ben varým Ya Resûlal-
lah!” dedi. Fakat Allah Resûlü ona, “Sen otur!” sözcüðü ile muka-
belede bulundu. Sonra Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu Hz. Muhammed
(s.a.s.) teklifini yeniledi. Hz. Ali yine ortaya atýldý: “Ben varým!” de-
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di. Nihayet üçüncü teklifte Hz. Ali “Ya Resûlallah. Bunlarýn yaþça
en küçükleri olsam da ben varým!” diye haykýrdý. Sonra o mecliste
Hz. Safiye, (Hz. Zübeyr b. Avvam’ýn annesi), Ebu Talib, Ebu Leheb
arasýnda þiddetli ve hiddetli konuþmalar geçti ve herkes daðýldý.

Yukarýda da iþaret ettiðimiz gibi bu, Hz. Ali’nin o yaþta sahip ol-
duðu imaný gösteren bir vak’adýr. Tarihin þehadetiyle sabittir ki, Hz.
Ali hayatý boyunca burada vermiþ olduðu Ýslâm dâvâsýna sahip çýk-
ma sözüne hep sadýk kalmýþtýr. Hatýrlanmalý ki, Hz. Ali bu olayýn ce-
reyan ettiði yýlda 14 yaþýndaydý -Zira bu âyet bi’setten tam 4 sene
sonra nâzil olmuþtu.- 14 yaþýndaki, ilk gençliðe adým atan bir çocu-
ðun, iman dâvâsýna yardým konusundaki düþüncesi ve tavrý bugünün
ve yarýnýn gencine örnek olmalý deðil midir? Burada hep beraberce
kendimize dönüp sormanýn sýrasý deðil mi: Acaba, bizim 14 yaþýnda-
ki çocuklarýmýzýn bu çerçevedeki yerleri neresi?

b. Hicreti

Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Hz. Ebu Bekir’in hicreti denince Hz.
Ali’yi bunlardan ayrý düþünmek kat’iyen doðru olmaz. Zira Hz. Ali,
Efendimizin hicretinde tamamlayýcý bir rol oynamýþtýr.

Ýslâm’ýn ilk zuhurundan bu yana yaklaþýk 13 yýl geçmiþtir. Bu 13
yýl içinde onun nurunu söndürmek için giriþilen bütün çabalar boþa
çýkmýþtýr. Yapýlan onca eziyet ve iþkence, Müslümanlarý Habeþis-
tan’a göçe zorlama, üç yýl süren boykot, Taif’te Allah Resûlü’ne re-
va görülen muameleler, müþriklerin kendi istedikleri istikamette ne-
tice almalarýna yetmemiþti. Aksine, cereyan eden yeni olaylar, mey-
dana gelen geliþmeler, Allah’ýn izniyle, hep Ýslâm’ýn lehine bir du-
rum arz ediyordu.

Ezcümle, Hz. Hamza’nýn, sonra da Hz. Ömer’in Müslüman olu-
þu, Mirâç hâdisesi, 1. ve 2. Akabe biatlarýnda Evs ve Hazreç kabile-
sinden birçok saygýn insanýn Ýslâm’a giriþi, müþrikleri çýldýrtmaya
yetiyordu. Hatta tarihte “hüzün senesi” diye adlandýrýlan Hz. Hatice
ve Ebu Talib’in çok az arayla peþ peþe vefatlarý ölümü yani Allah
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Resûlü’nün sebepler açýsýndan kendisine yâr ve yardýmcý olan en ya-
kýný iki kiþiyi kaybetmesi bile, Ýslâm’ýn kitlelere tesir etmesinde
menfi bir rol oynamamýþtý. Ýþte tam bu aþamada müþrikler, Hz. Pey-
gamber’i (s.a.s.) öldürmekle bu geliþime ve oluþuma son verecekle-
rini düþünerek, Daru’n-Nedve’de bir araya geldiler. Epey çetin ge-
çen müzakerelerden sonra üzerinde anlaþtýklarý þeytanca karar þuy-
du: Her kabileden güçlü ve cesur gençler toplanacaklar ve hep bir-
likte evine yapacaklarý bir baskýnla Hz. Muhammed’i (s.a.s.) öldüre-
ceklerdi. Onlar bu karar ile, Abdumenaf oðullarýnýn bütün kabilele-
re kan dâvasý güderek savaþ açma cesaretini gösteremeyeceklerini
düþünüyor ve sorumluluðu daðýtmýþ oluyorlardý. Böylece, hep bera-
ber toplayarak verecekleri kan bedeli ile de (onlarca) bu gâileden
kurtulmuþ olacaklardý.

Bu karardan haberdar olan Allah Resûlü (s.a.s.), müþriklerin al-
dýklarý kararý uygulayacaklarý gece, Hz. Ali’ye kendi yataðýna yat-
masýný emretti. Bu emir esnasýnda ayrýca “Sana hiçbir zarar gelme-
yecek.” açýklamasýnda bulundu. Hz. Ali bu emri tereddütsüz kabul
ettiðinde 23 yaþýndaydý. Yani bir insanýn dünya ve dünyevî lezzetler-
le en çok senli-benli olduðu dönem. Ýnsanýn istikbale ait çeþitli bek-
lentilerinin, o beklentiler ve idealler doðrultusunda hayatýný yönlen-
dirdiði bir devre. Hz. Ali’yi bunlardan müstaðni düþünmek doðru
deðildir. Bu ona beþer üstü bir kimlik verme demektir. Ama Hz. Ali,
bu ideallerini hep Ýslâm’a endeksli olarak plânlamýþtý. Onun düþün-
ce ve inancýna göre, Hz. Peygamber’siz hayat bir hiçti. Yine ona gö-
re, Ýslâm’ýn mahkûm konumda bulunmasý hayatý anlamsýz kýlan bir
faktördü. Öyleyse bu gidiþâtý tersine çevirmek gerekti. Ýþte Allah
Resûlü’nün, bu idealleri hayata geçirme noktasýnda Allah’ýn emriy-
le hicret etmesi gerekiyordu. Hz. Ali’ye de bu hicret hâdisesinde ge-
rekirse Hz. Muhammed’in (s.a.s.) yataðýnda, O’nun yolunda ve
O’nun için boðazlanmak düþüyordu. Evet, Hz. Ali bu rolü seve seve
kabullendi. Kabullenmek bir yana, Hz. Peygamber’e (s.a.s.) olan
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iman ve itminanýnýn göstergesi olarak kabul edilecek þekilde, müþ-
riklerin çepeçevre kuþattýðý o evde uykuya daldý.

Bu arada Nebiler Serveri, müþrik kuvvetleri ile çevrili evden,
Kur’ân’ýn kalbi Yâsîn Sûresi’ni okuyarak ve bir avuç topraðý onla-
rýn üzerine serperek çýkýp-gitti.

Müþrikler, gecenin bir vaktinde eve baskýn yaptýklarýnda, Efen-
dimiz yerine Hz. Ali ile karþýlaþtýlar. Gerçeði o zaman fark ettiler.
Resûl-i Ekrem Efendimiz, ellerinin arasýndan sýyrýlýp gitmiþti. Hz.
Ali’den fazla bir þey öðrenemeyeceklerini gören müþrikler, hemen
etrafa adamlar yollayarak dað bayýr Habib-i Kibriya’yý aramaya ko-
yuldular.

Allah Resûlü’nün Hz. Ali’yi Mekke’de býrakmasýnýn bir diðer
sebebi de, kendisine býrakýlan emanetlerin sahiplerine geri iade
edilmesiydi. Zira Nebiler Sultaný, mü’min, müþrik Mekke’deki her-
kes için en “emin” insandý. Müþrikler, kendi arkadaþlarýna emanet
edemedikleri kýymetli mallarýný Resûl-i Ekrem’e vermiþ, O’nun ko-
rumasýný istemiþlerdi. Onun bu emniyeti su-i istimal etmesi ise dü-
þünülemezdi. Zira peygamberlerin en temel özelliklerinden biri
emanettir. Sadece bu bir örnek bile Ahlâk-ý Ýslâmiye ve Ýslâm’ý ger-
çek mânâda temsilin nelere kâdir olduðunu ifade etmede ne büyük
bir tablodur!

Hz. Ali bu olaydan sonra Mekke’de kaldýðý üç gün boyunca
emanetleri sahiplerine geri verdi. Sonra, Allah Resûlü’nün en kü-
çük kýzý Fâtýma, kendi annesi Fâtýma ve beraberindeki birkaç kiþi
ile birlikte Medine’ye yola koyuldu. Günler süren, geceleri yürüye-
rek, gündüzleri gizlenerek gerçekleþen hicret, nihayet Medine’ye
çok yakýn mesafede bulunan Kûba’da, Allah Resûlü ile buluþma
son buldu. Hz. Peygamber (s.a.s.), Hz. Ali’yi yanýna çaðýrmalarýný
emretti. Fakat ayaklarýndaki yaralar artýk Hz. Ali’yi yürütmeyecek
derecede aðýrlaþmýþtý. Nebiler Sultaný, Hz. Ali’nin yanýna gitti. Ya-
ralarý gördüðünde gözyaþlarýný tutamadý. Mübarek tükürüðünü ya-
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ralar üzerinde gezdirerek duada bulundu, yaralar birden iyileþti ve
þehit oluncaya kadar Hz. Ali ayaklarýndan hiç rahatsýz olmadý.

Görüldüðü gibi, aslýnda hicret; fedakârlýðýn, feragatin, Ýslâm’ý
tebliðde yeni bir strateji adýna ana-baba ve yetiþtiði mekânýn terk
edilmesi yönleri ile baþlý baþýna ele alýnmasý gereken bir kavram-
dýr.84 Bunlar mahfuz, Hz. Ali’nin hicret öncesi ve esnasýnda karþý-
laþtýðý þeyler onun kararlýlýðýný, azmini, cesaretini hâsýlý, büyüklü-
ðünü göstermeye yeten unsurlardýr. Allah Resûlü’nün hicretini ta-
mamlayýcý bir rol oynamasý açýsýndan onun hicretini, Nebiler Sulta-
ný’nýn hicreti ile birlikte düþünmek gerektiðini bir kez daha hatýrlat-
mýþ olalým.

c. Kardeþleþtirme Olayý85

Allah Resûlü’nün (s.a.s.) Medine döneminin baþlangýcýnda yap-
mýþ olduðu iþlerin en önemlileri mescid inþa etmek, Yahudi ve müþ-
rik Araplarla ‘Medine Vesikasý’ adý ile tarihe mal olan anlaþmayý
gerçekleþtirmek, Müslümanlara ayrý bir Pazar yeri tesis etmek ve
bu meyanda Ensar ile Muhacirîn arasýnda kardeþlik tesis etmektir.
Medine Vesikasý ve mescidin inþasý bir tarafa, ‘muâhat’ denilen bu
kardeþleþtirme olayý, o günkü toplum yapýsý ve zihniyeti esas alýn-
dýðýnda baþlý baþýna bir inkýlâptýr.

Mevcut Arap geleneðine göre, maddî alanda egoizm yani ben-
cillik hâkimdir. Kabile ve aþiret zihniyetine göre, maddî ve manevî
yardýmlaþma ancak ayný kabileye mensup insanlar arasýnda yapýlýr-
dý. Basit sebeplerle kabileler arasýnda çýkan savaþlarýn yllarca sür-
düðü tarihin sabit gerçekleri arasýndadýr. Ýçe dönük ve tamamýyla
kapalý toplum hayatýnýn ipuçlarý hükmünde olan bu bilgilerden ha-
reketle, Medine yerlileri olan Evs ve Hazreç kabilelerinin, iman or-
tak paydasýnda buluþtuklarý Mekkeli Muhacirleri kabullenmeleri,
hakikaten büyük bir hâdisedir. Fakat iman, hemen her problemi hal-
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letmeye yeten engin gücüyle bu problemi de aþmýþtýr. Nebiler Sul-
taný her bir Muhaciri durumu müsait bir Ensarî ile kardeþ ilan etmiþ,
Ensar da sahip olduklarý maddî ve manevî her varlýklarýný bu yeni
kardeþleri ile paylaþmýþtý.

Hz. Ali, Ýbn Ömer’in rivayetine göre Ensardan hiç kimse ile kar-
deþ ilan edilmemiþti. Bu durum onun ruhunda ne türlü dalgalanma-
lar meydana getirdi; bunu çok iyi sezememekle beraber, Hz. Ali’nin
gözlerinden akan yaþlarla Nebiler Serveri’nin huzuruna geldiði ri-
vayet edilir. Resûl-i Ekrem’in huzurunda Hz. Ali “Herkesi kardeþ
ilan ettiniz, beni etmediniz.” der. Allah Resûlü’nün bu çýkýþa verdi-
ði cevap hem Hz. Ali’yi tatmin edici mahiyette, hem de bizlere Hz.
Peygamber’in (s.a.s.), ona bakýþ açýsýný bildirecek özelliktedir: “Sen
dünya ve âhirette benim kardeþimsin.”86

Gerçi Hz. Ali’yi tanýma ve deðerlendirme adýna bu olay baþlý
baþýna çok þey ifade etmekle beraber, bu kabil deðerlendirmelere
temel ve kaynak olabilecek daha birçok hadîs göstermek de müm-
kündür. Hadîs kitaplarýnýn Menakýb, Fedailü Ashabý’n-Nebi gibi
bab baþlýklarý altýnda gerek Hz. Ali, gerekse sair sahâbe hakkýnda
Nebiler Serveri’nin buyurmuþ olduðu hadîslere bakýlabilir.

ç. Muharebelerdeki Yeri

Muharebe yani savaþ denince, Hz. Ali’nin Tebük Savaþý hariç
Allah Resûlü’nün bulunduðu bütün savaþlara katýldýðýný en baþta
belirtmek gerek. Tebük Savaþý’na gelince, Hz. Ali’nin buna katýl-
mamasý yine Allah Resûlü’nün emriyle olmuþtur. Þimdi tafsilatýyla
deðilse bile, bir iki kelime ile Hz. Ali’nin savaþlardaki kahraman-
lýklarýný anlatmaya çalýþalým.

ça. Bedir Savaþýnda

Bedir Savaþý Mekkeli müþrikler ile Müslümanlar arasýnda ger-
çekleþen ilk ve en önemli savaþtý. Tarihin þekillenmesinde ciddi ro-
lü olan bu savaþta, Müslümanlarla müþrikler arasýnda ne asker ne
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de teçhizat açýsýndan kuvvetler dengesi yoktu. Müþriklerin “bu iþi
bitirmek” tabiriyle özetlenebilecek kararlýlýðý, Müslümanlarýn karþý
cephe insanlarý kadar savaþ tecrübesi olmayýþý gibi aleyhlerine olan
birçok faktörü bünyesinde barýndýrýyordu. Bu faktörler Bedir Sava-
þý’ný tam bir trajediye çevirebilirdi. Zaten Mekkeli müþriklerin ke-
sin inancý da bu idi. Fakat Allah’ýn takdiri ile yine iman ve o iman
kaynaklý unsurlar, bu küllî problemin de aþýlmasýný saðlamýþtý.

Eski dönem Arap savaþlarýnda âdet olduðu üzere, mübareze ta-
bir edilen düelloda iki tarafýn en etkili savaþçýlarý, ordularýn huzu-
runda savaþ öncesi vuruþurlardý. Yenen taraf, saðladýðý moralle,
kendisini savaþýn gâlibi sayabilirdi. Bedir’de de öyle oldu.

Müþrikler, Utbe, kardeþi Þeybe ve Utbe’nin oðlu Velid olmak üze-
re üç soylu ve savaþçý insanýný ileri sürdü. Bunlarla mübareze etmek
için ortaya çýkan Ensar’dan üç genci onlar “Biz Medine’nin rençber-
leri ve çobanlarý ile savaþmayýz!” diyerek reddettiler. Bunun üzerine
Hz. Peygamber’in emriyle, onlarýn karþýsýna amcasý oðlu Hz. Ubey-
de b. Hâris,, Hz. Hamza ve Hz. Ali çýktýlar. Hz. Ali’nin hasmý Velid
idi. Yapýlan mübarezede Hz. Ali, Kureyþ’in ileri gelen bu azýlý iman
düþmanýný kýsa sürede öldürmeye muvaffak oldu. Hz. Hamza ve Hz.
Ubeyde de -yaralanmalarýna raðmen- hasýmlarýný öldürünce, Müslü-
manlarýn zaten yüksek olan moralleri alabildiðine yükseldi.

Bu arada Bedir Savaþý ile ilgili olarak o günkü savaþlarda çok
önemli bir vazife olan sancak taþýma vazifesinin bizzat Allah
Resûlü tarafýndan Hz. Ali’ye verildiðini unutmamak gerekir. Ayrý-
ca rivâyetlere göre, Nebiler Sultaný’nýn Zülfikar adýndaki kýlýcýný
Hz. Ali’ye baðýþladýðýný da bu arada hatýrlatalým. Ki, Hz. Ali haya-
týnýn sonuna kadar bu kýlýcý kullandý.

çb. Uhud Savaþýnda

Hz. Ali’nin Uhud Savaþý’nda göstermiþ olduðu yararlýlýklar Be-
dir’den veya Hendek’ten farklý deðildir. Zaten imanla dopdolu bir si-
nenin, Peygamber önünde ve O’nun hak dâvasý uðrunda þehadet arzu-
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su ile yanýp tutuþan bir gönlün bu imkân ve fýrsatý bulduðunda daha
farklý davranmasý düþünülemez. Bu yüzden Uhud Savaþý’nda Hz. Ali,
en zor durumlarda dahi Allah Resûlü’nün yanýndan ayrýlmamýþ, O’na
koruyuculuk vazifesi yapmýþ ve Efendimizin diþinin kýrýlmasý sebe-
biyle maruz kaldýðý yaralanma hâdisesi sonrasý, Hz. Fâtýma ile birlik-
te O’nun tedavisinde bulunmuþ, yüzünden akan kanlarý yýkamýþtý.

Hz Ali, bu savaþla ilgili bir hatýrasýný þöyle anlatýyor: “Savaþ es-
nasýnda bir aralýk Allah Resûlünü göremedim. Ölüler arasýna bak-
tým, orada da bulamadým. O zaman kendi kendime, ‘Vallahi Resûlul-
lah savaþtan kaçmaz. Onu ölüler arasýnda da göremiyorum. Her hal-
de yaptýðýmýz þeyden dolayý Allah gazab etti ve O’nu kendi yanýna
aldý. Artýk benim için savaþmaktan daha hayýrlý bir þey yok!’ dedim.
Kýlýcýmýn kýnýný kýrdým, düþmana hücum ettim. Onlar benim ge-
liþimi görüp de iki tarafa çekilince bir de ne göreyim, Resûlullah
onlarýn aralarýndaymýþ.”

çc. Hendek Savaþýnda

Hendek Savaþý’na gelince, o genel anlamda Ýslâm tarihi, özel
anlamda ise Ýslâm savaþ tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Zi-
ra bu savaþ sonrasýnda Kureyþliler tecavüz harplerine son vermek
zorunda kalmýþlardý. Allah Resûlü, Hendek Savaþý sonrasý “Bu se-
neden sonra Kureyþ size saldýramayacak. Artýk siz onlara saldýra-
caksýnýz!” diyerek bu hakikati beyan etmiþti.

Evet artýk ‘sýra bizde’ydi, tarih bir anlamda tersine doðru aký-
yordu ve ibre hep Müslümanlarýn lehine olacak tarzda ilerliyordu.
Ayrýca Hendek Savaþý’nda Selman-ý Fârisî’nin teklifiyle Medi-
ne’nin etrafý hendeklerle çevrilmiþ ve düþmanýn Medine içine ko-
layca girebilmesi bu suretle engellenmiþti.

Bu savaþta da týpký Bedir’de olduðu gibi bir mübarezeye þahit
oluyoruz. Araplarca bin askere bedel olarak kabul edilen Amr b. Ab-
divüdd, atýný mahmuzlayarak, normal bir atlýnýn geçemeyeceði geniþ-
likteki hendeði geçer ve “Kim benim karþýma çýkacak!” diye Müslü-
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manlar tarafýna baðýrýr. Ardýndan “Sizin inancýnýza göre þehit olanýn
gireceði cennet nerede? Neden benim karþýma birisini çýkarmýyorsu-
nuz?” der. Hz. Ali hemen ayaða kalkarak Allah Resûlüne (s.a.s.) “Ben
çýkayým Ya Resûlallah” der. Allah Resûlü “Otur” cevabýný verir. Bu
olay üç kez tekrar edince Hz. Ali yine “ben” der ve ortaya atýlýr. Al-
lah Resûlü “Onun Amr olduðunu bilmiyor musun?” diye Hz. Ali’ye
sorar. Hz. Ali nihayetsiz itminan ve Allah’a güven içinde “Amr ol-
sun” cevabýný verir ve Resûl-i Ekrem’in izniyle Amr’ýn karþýsýna çý-
kar. Amr, karþýsýna çýkanýn Hz. Ali olduðunu öðrendikten sonra “Ben
senin kanýný akýtmak istemiyorum!” der ama Hz. Ali’den “Ama ben
Allah’a and olsun ki senin kanýný akýtmak istiyorum!” cevabýný alýr
ve çarpýþma baþlar. Neticede Allah’ýn izniyle Hz. Ali, Araplarýn “bin
askere bedel” dedikleri Amr’ý öldürür.

Hz. Ali’nin, Amr’ý öldürdükten sonra karargâha dönerken þu þi-
iri okuduðu rivayet edilir (mealen):

“Süvariler bana mý hücum edecek? Onlarýn iþini de bitiririm. Ar-
kadaþlar onlarý siz bana býrakýn.

Bugün kinim, kelle uçurmayan kýlýcým, harp meydanýný terk et-
meme mani oluyor.

O, beyinsizliði, akýlsýzlýðý yüzünden, taþa, puta kul oldu. Ben ise
Muhammed’in Rabb’ine kul oldum.

Onu, yumuþak toz yýðýný ile sert ve yüksek yer arasýnda hurma
kütüðü gibi yere yapýþmýþ bir halde býrakýp ayrýldým.

Onun elbisesini almaya tenezzül etmedim. Eðer yere düþen ben
olsaydým, o benim elbisemi çýkarýr götürürdü.

Ey kabileler topluluðu, Allah’ýn, dinini ve Resûlü’nü yardýmsýz
býrakacaðýný sanmayýnýz.”87

çç. Hayber savaþý

Hayber, Hz. Ali’nin destansý hüviyetiyle açýða çýktýðý savaþýn
adýdýr. Hayber, Arap Yarýmadasý’ndaki Yahudilerin yegâne sýðýnaðý
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idi. Müslümanlara karþý yapýlan savaþlarýn merkezî üssü olan Hay-
ber, Yahudiler için önemli, önemli olduðu kadar da stratejik bir ko-
numa sahipti. Resûl-i Ekrem’e karþý çýkan Medine’deki diðer Yahu-
di kabileleri yenildikçe, geri kalanlarý, Hayber’e sýðýnmýþlardý. On-
lar hesabýna burada ciddi bir yýðýnak yapýlmýþtý.

Kuvvetlerini Hayber’de toplayýp güçlenen Yahudiler, Müslü-
manlara düþman güçlerle fýrsatýný bulup birleþmek ve savaþ açmak
düþüncesindeydiler. Bu açýdan erken davranýp bu fitne ve fesad
ocaðýnýn daðýtýlmasý zaruri idi. Medine’ye yaklaþýk 70 miluzaklýk-
ta bulunan Hayber’i ele geçirmek ve bu meseleyi kökünden hallet-
mek niyetiyle Nebiler Serveri beraberinde 1400 kiþilik bir kuvvet-
le Hayber’e yönelip, orayý muhasara altýna aldý. Günler süren mu-
hasara, Müslümanlarý arzu ettiði sonuca bir türlü ulaþtýrmadý.

Nihayet bir gece Hz. Ruh-u Seyyidü’l-Enam, “Sancaðý öyle bi-
risine vereceðim ki, Allah ve Resûlü onu sever, o da Allah ve
Resûlü’nü sever.”88 buyurdu. Bu beyan, ordu içine âdeta bir bom-
ba gibi düþmüþtü. Herkes Nebi’nin diliyle ilan edilen, Allah ve
Resûlü’nün sevdiði insan olma temennisiyle geceyi uykusuz geçir-
di. Koskoca Ömer (r.a.) bile ‘O güne kadar hiç bir emirlikte gözüm
olmadý, ama ertesi günkü payeye eriþmek için Hayber’de emir ola-
bilmek istedim.’89 diyecektir.

Herkes, bu þerefli, tâlihli insan olmak istiyordu. Sahâbenin dün-
ya ve âhiret telakkisi açýsýndan meseleye baktýðýmýz zaman, bu me-
selenin yadýrganacak hiçbir tarafý yoktur. Îsar hasletiyle dopdolu
olan bu insanlarýn, sancaðý tutan el olmada deðil, Allah’ýn ve
Resûlü’nün sevdiði insan olmada gözleri vardý ve bunda da hiç
kimseyi nefislerine tercih edemiyor olabilirlerdi. Aslýnda meseleye
kendi zaviyemizden baktýðýmýzda da neticenin çok farklý olacaðýný
sanmýyoruz.
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Ertesi gün Allah Resûlü “Hz. Ali nerede?” diye sordu. Gözlerin-
den rahatsýz olup, istirahat ettiðini söylediklerinde, onun, huzuruna
gelmesini emretti. Gerçekten Hz. Ali’nin gözleri rahatsýzdý. Nebiler
Serveri mübarek tükürüklerinden gözlerine sürdü ve duada bulundu.
Hz. Ali sanki gözlerinden hiç rahatsýzlýðý yokmuþçasýna iyileþmiþ,
þifa bulmuþtu. Sonra sancaðý ona verdi. Demek Allah’ý ve Resûlü’nü
seven, Allah’ýn ve Resûlü’nün kendisini sevmiþ olduðu insan Hz.
Ali idi. Hz. Ali ‘Onlarla ne üzere savaþayým?’ diye sordu. Allah
Resûlü (s.a.s.) özetle “Onlarý Ýslâm’a davet et. Allah’a kasem olsun
ki, senin elinle Allah, onlardan bir kiþiyi hidayete eriþtirirse, bu se-
nin için sayýsýz kýrmýzý develeri Allah yolunda infak etmenden daha
hayýrlýdýr!” buyurdu.90

Hayber’de Yahudilerin efsanevî savaþçýsý Merhab ile yine Hz.
Ali karþýlaþtý ki, bu karþýlaþma Hayber’in fethi için dönüm noktasý-
ný teþkil ediyordu. Yapýlan mübarezede Hz. Ali, yaptýðý hamle ile
Merhab’ýn baþýný kesti. Bu manzara karþýsýnda sevinen ve sevincini
gizlemeyen Allah Resûlü “Sevinin. Hayber’in fethi kolaylaþtý!” bu-
yurdu. Merhab’ýn öldürülmesini müteakip yapýlan muharebelerde
Hz. Ali’nin bir ara kalkanýný düþürdüðü ve kale kapýlarýndan birini -
ki o kapýyý savaþ sonrasý 40 kiþi kaldýramamýþ- kalkan olarak kullan-
dýðý öteden bu yana hep bilinen ve anlatýlan bir olaydýr. Bu olaya
eserinde yer veren büyük hadîsçi ve tarihçi Ýbn Kesir, bu rivayetin
zayýf olduðunu kabul etmektedir. 91

Rivayetin zayýf veya kuvvetli olmasý bir tarafa, çok meþhur olan
bu olayýn -þayet doðru ise izahý- Ehl-i Sünnet prensiplerine göre,
mesela “Evliya kerametleri haktýr.” gibi itikad esaslarý arasýna gir-
miþ prensiplerle rahatlýkla yapýlabilir.

Savaþta, o psikolojiye kendini kaptýrmýþ bir insanýn nelere güç
yetirebileceði kestirilemez. Meselâ, Çanakkale’deki Seyyid Ça-
vuþ’un 200 okkadan fazla top mermisini kaldýraçsýz, sýrtlayarak to-
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pa sürmesini hatýrlayabiliriz. Kaldý ki, daha sonra bu anýn tekrarý
fotoðrafla tespit edilmek istenince, buna kendisi de güç yetireme-
miþti. Biz, bu ve benzeri olaylarýn, þanlý tarihimizde ve özellikle
Kurtuluþ Savaþýmýz içinde nice örneklerini gösterebiliriz.

Hz. Ali’nin göstermiþ olduðu bu yararlýlýklar, günlerdir devam
eden muhasaranýn son bulmasýný ve Hayber’in feth edilmesini sað-
lamýþtýr.

çd. Tebük Savaþý

Tebük Savaþý’na Hz. Ali’nin, Allah Resûlü’nün emriyle katýlma-
dýðýný daha önce belirtmiþtik. Tebük, Bizans Ýmparatorluðu’na kar-
þý Müslümanlarýn vereceði ilk ciddî mücadeleydi. Böyle bir savaþ,
ister o gün, isterse daha sonraki günlerde mukadderdi. Zira, Ýslâm’ýn
yayýlmasý Bizans’ýn aleyhineydi.

Bizans, yeryüzünün büyük bir bölgesini hem idarî ve siyasî,
hem de askerî açýdan elinde bulunduran büyük bir güçtü. Nebiler
Sultaný, yukarýda bir nebze temas fýrsatý bulduðumuz gibi, daha ön-
ceki bütün seferlerini gizlilik içinde yapmýþ olmasýna raðmen, bu
defa hazýrlýklarýný açýktan ve hedef tayin ederek yaptý. Mekke fethi
ve Huneyn Savaþý sonrasýna denk gelen bu sefer, yorgunluk, mesa-
fenin uzaklýðý, hava þartlarýnýn olumsuzluðu (sýcaklýk ve kuraklýk)
gibi menfi þartlara raðmen mutlaka yapýlacaktý. Bunca olumsuz
þartlara raðmen sahâbe bu sefere iþtirak etmek için birbirleri ile ya-
rýþýyordu. Þahsî imkânlarý itibariyle savaþ hazýrlýðý yapamayanlar,
gelip Allah Resûlü’nün huzurunda aðlýyorlardý. Kur’ân bu tabloyu
bize þu âyetiyle resmeder: “Ey Resûlüm! Binek temin etmen için
sana geldiklerinde: ‘Sizi bindirecek bir þey bulamýyorum.’ deyince,
harcayacak para bulamamalarý sebebiyle gözyaþý döke döke dönüp
gidenleri de kýnamak doðru deðildir.  (9. Tevbe:92).

Ýþte bu hava içinde Allah Resûlü Hz. Ali’yi, kendi yerine Medi-
ne valisi olarak tayin etti, yani vekil býraktý. Ýslâm’ý, Efendimizi ve-
ya Hz. Ali’yi tenkit için fýrsat kollayanlar, bunu dillerine doladýlar.
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‘Kadýnlarýn arasýnda kaldý.’ türünden laflar ettiler. Duyduklarýndan
ötürü caný sýkýlan Hz. Ali, ordunun ardýndan yola çýktý. Allah
Resûlü’ne yetiþip “Ey Allah’ýn Resûlü! Beni, kadýnlarla, çocuklar-
la birlikte mi býrakýyorsun?” dedi. Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu’nun,
böyle bir düþünce ile yanýna gelen Hz Ali’ye verdiði cevap onu bel-
ki de ümid etmediði ölçüde rahatlatacak, bazýlarýna da Hz. Ali’yi ta-
nýma ve tanýtma adýna bir ölçü olacaktý: “Sen bana, Hârun’un Mu-
sa yanýndaki mevkiinde olmak istemez misin? Þu kadarý var ki,
þüphesiz benden sonra peygamber gelmeyecektir.”92

Hz. Ali’nin muharebelerdeki yerini Bedir’den baþlayarak Te-
bük’e kadar ifade etmeye çalýþtýk. Ayný dönemde ona yine Efendi-
miz tarafýndan farklý vazifeler de verilmiþtir. Bu vazifeleri de kýsa-
ca hatýrlayalým: Hicretin 9. yýlýnda hâlâ “Füls” adýnda bir puta tapan
Tayy kabilesi üzerine, bu putu kýrmakla vazifeli olarak Hz. Ali gön-
derilmiþti.

Yine hicretin 9. senesinde Hz. Ebu Bekir baþkanlýðýnda hac yap-
mak üzere Mekke’ye giden kafilenin ardýndan, yeni nâzil olan ve
Mekkeli müþriklere kesin bir uyarý mânâsý taþýyan Tevbe Sûresi’ni
teblið etmek üzere Hz. Ali görevlendirilmiþti.

Tebük Savaþý sonrasý Yemen’e, Hz. Halid b. Velid’in fýtratýndan
kaynaklanan bir sebeple muvaffak olamamasý sonucu, Ýslâm’ý teblið
etmek üzere yine Hz. Ali gönderildi. Hemedan kabilesi, Hz. Ali’nin
tebliðdeki yumuþak tutumu, Ýslâm’ý anlatmadaki takip ettiði usulü
neticesi kýsa sürede Müslüman oldu. Ayrýca Hz. Ali’nin Hudeybiye
sulhü sýrasýnda kâtiplik yaptýðý ve hayatý boyunca vahiy kâtipleri ara-
sýnda yer aldýðý bilinen özellikleri arasýndadýr.

d. Ýlmî Yönü

Ebu Nuaym, Hilye’sinde Hz. Ali’yi þöyle tanýtýr: “Ali b. Ebî Ta-
lib (r.a.) kavmin efendisi, Peygamber âþýðý ve Allah’ýn (c.c.) sevgi-
lisidir. Ýlim þehrinin kapýsý ve sohbetlerin önde gelen ismidir. Kü-
çük iþaretlerden büyük mânâlar çýkarma kabiliyetine sahip olup,
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hak yola girenlerin sancaðý, Allah’a (c.c.) itaat edenlerin ýþýðý, mut-
takîlerin dostu ve adaleti ayakta tutanlarýn öncüsüdür. Ashab içinde
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) davetine icabet eden inananlarýn ilki, hü-
küm çýkarma ve köklü inanç bakýmýndan en kuvvetlileri, en yumu-
þak huylularý ve en âlimleridir. O, muttakîlerin numûnesi, marife-
tullah sýrrýna erenlerin deliliydi. Tevhîdî hakikatleri bildirir, fýkýh il-
minin mühim noktalarýna iþaret ederdi. Anlayan bir kalbi, çok so-
ran bir dili ve iþittiðini hiç unutmayan bir kulaðý vardý. Verdiði sö-
zü tutar, fitnelerin kaynaðýný kurutmaya çalýþýrdý. Türlü türlü imti-
hanlardan geçmiþ, fakat yine de kötülüðe düþmekten korunmuþtur.
Sözlerinden dönüp ahitlerini bozanlarý kovmuþ, zalimlerin burnunu
yere sürtmüþ ve dinden ayrýlýp mürted olanlarý maðlup ve periþan
etmiþtir. Allah’a (c.c.) baðlýlýðý sonsuzdur.”93

Ýlim þehrinin kapýsý olma, Hz. Ali’nin genel ilmî þahsiyetinden
dolayý ona baþkalarý tarafýndan takýlan bir sýfat mýdýr? Yoksa bu sý-
fat bazýlarýnýn iddia ettiði ve bir hadîse (!) dayandýrdýðý gibi Allah
Resûlü’nün Hz. Ali’yi tavsifi midir? Söz konusu hadîs þöyle: “Ben
ilmin þehriyim, Ali de kapýsýdýr. Kim ilmi dilerse kapýsýna gelsin.”
Taberanî’nin rivayet etmiþ olduðu bu hadîs, hadîs ravileri arasýnda
yer alan Abdusselâm b. Salih el-Herevî yüzünden tenkide uðramýþ
ve zayýf hükmünü almýþtýr. Fakat Hz. Ali’nin ilmî veçhesini sadece
bu hadîsin zayýf veya kuvvetli olmasýna baðlamak yanlýþ olur.

Hz. Ali’nin öncelikle devamlý vahiy katibi ve hâfýz-ý kelâm ol-
duðu unutulmamalýdýr. Kur’ân’ý iyi bilenlerin en baþýnda o gelmek-
tedir. Allah Resûlü’nün vefatýný müteakip, Hz. Ali’nin altý ay için-
de nüzul sýrasýna göre Kur’ân’ý baþtan sona tertip ettiði ilim erbabý-
nýn bildiði bir husustur.

Hakeza Ýbn Nedim kitabiyata dair “Fihrist” adlý o ünlü eserinde
Hz. Ali’nin bu sûreleri nasýl tertip ettiðini örnekleri ile gösterir. Yine
kendi beyanlarý içinde Hz. Ali “Ben Kur’ân’da yer alan bütün âyet-
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lerin nerede, ne zaman ve kimin hakkýnda nazil olduðunu bilirim.”
demektedir.

Öte yandan Hz. Ali ilk Müslüman olan kiþilerden biridir. Hz.
Peygamber’in 23 yýllýk nübüvvet hayatý boyunca hemen hemen hiç
yanýndan ayrýlmamýþtýr. Vak’alarýn ilk görgü þahidlerinden biridir.
Sonra gerek âyet-i kerimelere yapmýþ olduðu yorumlar, gerek riva-
yet ettiði hadîsler ve hadîslere getirdiði izahlar, gerekse bunlardan
istinbatla vermiþ olduðu hükümler, bugün daðýnýk daðýnýk da ol-
sa94, tefsir, hadîs ve fýkýh kitaplarýnda yer almýþ bulunmaktadýr.
Baþta Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer olmak üzere Sahâbe-i Kiram’ýn
Hz. Ali’nin ilmî yönü adýna yapmýþ olduðu deðerlendirmeler, bu
konuda yeterli bir delil hükmündedir. Hepsinden öte Hz. Ali’ye is-
nadýnda þüphe olmayan konuþmalar, bize onun ilmî veçhesini gös-
teren en büyük þahitlerdir. Dolayýsýyla “Ben ilmin þehri, Ali de ka-
pýsýdýr.” hadîsinin zayýf olmasýnnýn, Hz. Ali’nin ilmî yönü hakkýn-
da yapýlacak deðerlendirmelerde menfî bir rolü olmayabilir.

Hz. Ali’nin ilim ile edebiyatý bütünleþtiren mahiyetini göstere-
cek konuþmalarýndan bir demet sunmak istiyoruz. Bu demet bize
aksine ihtimal vermeyecek ölçülerde Hz. Ali’nin nasýl bir ilmî de-
haya, edebî kimliðe ve hitabete sahip olduðunu gösterecektir. Me-
tinlerin Türkçeye tercümesi esnasýnda birtakým dökülmelerin olaca-
ðýnýnýn da hesaba katýlmasý gerektiðini bu arada hatýrlatalým.

Bir gün yaklaþýk 40 kiþiye yakýn bir Yahudi grubu, Hz. Ali’nin
yanýna gelerek ondan Allah’ý anlatmasýný isterler. Hz. Ali oturduðu
yerden doðrularak onlara þunlarý söyler; “Ey Yahudi topluluðu!
Beni dinleyiniz! Þüphesiz Rabbim ilk (Evvel)dir ve hiçbir þeyden
var olmamýþtýr. Hiçbir þeyle birlikte karýþýk halde de deðildir. O ne
bir vehim, ne de uzak bir hayaldir. Hâdis -sonradan olma- de de-
ðildir. Bilakis, eþyaya þekil verip niceliðini tayin eden Zat’ýn þaný
yücedir. Zamanýn geçmesine raðmen O hep var oldu ve var olma-
ya devam edecektir. O, durumlarýn deðiþmesiyle deðiþmez. Yüce
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Allah (c.c), nasýl olur da “hayal” diye vasýflandýrýlabilir? Her þeyi
anlatabilen diller onu anlatabilir mi? Eþyaya benzemeyen bir þey
için nasýl “Pek de açýkmýþ, belirliymiþ!” denebilir? Bütün bunlarýn
aksine, Allah’ýn (c.c), bizim anlayacaðýmýz ölçüde bir keyfiyeti
yoktur. O insana, þah damarýndan daha yakýndýr. Kullara benzerlik
söz konusu olunca da, uzaðýn uzaðýdýr. Kullarýn karanlýk bir gece-
de göz kýrpmalarý, tek bir söz söylemeleri, bir kýpýrtýlarý, bir adým
atmalarý O’na gizli kalmaz. Parýldayan ay, gün dönümünde ýþýðýný
yayan güneþ, gündüze dönüþen gece ve geceye doðru giden gün
Allah’a  (c.c.) gizli kalmaz. Allah (c.c.) ilmi ve iradesiyle onlarý ku-
þatýr ve onlarýn hareketini düzenler. O, her mekân ve zamanda, her
þeyi bilir. Her sonu ve verilen müddetleri bilir. Uzaklýk, kullar için
vardýr; sýnýr, Allah (c.c.) dýþýndakilere nispet edilir. Allah (c.c.) hiç-
bir mahlûkatý, ne bir baþkasý tarafýndan vücuda getirilen bir teme-
le göre ve ne de kendisinden önce baþlanmýþ bir nümûneye göre
yaratmamýþtýr. Aksine, o dilediðini yaratmýþ ve muntazam olarak
yaratmý¬ dilediðine þekil vermiþ ve en güzel biçimde þekillendir-
miþtir. O, yüceliðinde tektir ve O’nu hiçbir þey engelleyemez. O,
yaratýklarýndan herhangi birinin bir husustaki önerisine uyarak bir
fayda elde etmez. Dua edenlerin duasýna çok hýzlý karþýlýk verir,
göklerde ve yerde olan melekler O’na itaatkârdýrlar. Helâk olup
ölenleri bilmesi, gezip dolaþan dirileri bilmesi gibidir. Semânýn en
uzak köþelerinde olup biteni bildiði gibi, yerin derinliklerinde
olanlarý ve diðer her þeyi de bilir. Sesler onu þaþýrtmaz, diller onu
me§ul etmez. O, hiçbir organa muhtaç olmaksýzýn bütün sesleri iþi-
tir. Ýþleri düzenler, her þeyi görür, yapýlanlarý bilir, diridir, daimdir.
Musa (as) ile, organsýz ve âletsiz, dudaksýz ve sözsüz olarak konu-
þan Allah’ýn (c.c.) þaný yücedir. O, sýfatlarýnýn niceliðinin anlaþýl-
masýndan münezzehtir. Kim Rabbimizin sýnýrlý ve hakkýyla biline-
bilir olduðunu iddia ederse o, Hâlýk ve Ma’bud’u tanýmamýþ de-
mektir. Kim de mekân ve zamanýn O’nu kuþatacaðýný söylerse, on-
da þaþkýnlýk ve doðruyu yanlýþtan ayýramama hastalýðý vardýr. Tam
aksine O, her mekâný kuþatýr.

230

A þ e r e - i  M ü b e þ þ e r e



Ey -Kur’ân en açýk delillerdeki bilgilerin aksine- Rahmân’ýn
tavsif edilmesinde ileri geri konuþup tereddüt gösteren kiþi! Þayet
sözünde duruyorsan, Cebrâil, Mikâil ve Ýsrâfil’i bize anlat. Sen ne-
redesin, bunlarý anlatmak nerede! Sen, senin gibi yaratýlmýþ olan bi-
rini tarif etmede âciz kalýp da, Yaratan ve Ma’bud-u Hakîki olan Al-
lah’ý (c.c.) nasýl tarif edebilirsin? Yerlerde, göklerde ve her ikisinin
arasýnda olan her þey Allah’ýndýr (c.c). O, büyük Arþ’ýn sahibidir.”

Hz. Ali’nin farklý vesilelerle cemaate yaptýðý konuþmalarýndan
da pasajlar takdim edelim:

“Ýbadetin kabulüne, onu iþlemekten daha fazla ihtimam gösteri-
niz. Çünkü takvâyla yapýlan ibadette azlýk söz konusu olmaz. Ka-
bul olan amel, nasýl az diye adlandýrýlabilir?”

“Hayýr senin mal ve çocuðunun çok olmasýnda deðildir. Hayýr,
ilminin çoðalmasýnda ve tevâzuunun artmasýndadýr. Diðer insanla-
ra karþý Allah’a kulluðunla övünmende de bir hayýr yoktur. Çünkü
ibadetini güzel yaptýysan, Allah’a hamd etmiþ olursun, kusurlu dav-
randýysan, O’ndan af dilersin. Kabul edilebilecek kadar saðlam
olan bir amel nasýl az olabilir?”

“Benden þu beþ þeyi iyi belleyiniz. Þayet bunlarý elde etmek için
deveye binip yola çýksaydýnýz, bunlarý elde edemeden bineðinizi
iyice yorardýnýz: Kul Rabbinden baþka hiç kimseden bir þey umma-
malý ve ancak günahýndan korkmalý. Cahil, bilmediði hususlarý sor-
maktan utanmamalý, âlim de, kendisine bilmediði bir þey soruldu-
ðunda, ‘Allah en iyisini bilir.’ demekten çekinmemelidir. Sabrýn
imandaki yeri, baþýn vücuttaki yeri gibidir. Sabrý olmayanýn imaný
da yoktur.”

“Korktuðum þeylerin en korkuncu, hevâ ve hevese uymak ve hiç
ölmeyecekmiþ gibi bitmez tükenmez arzular beslemektir (tûl-i
emel). Hevâya uymak, kiþiyi haktan döndürür, tûl-i emel ise âhire-
ti unutturur. Dikkat edin! Dünya, arkasý dönük gidiyor, âhiret ise si-
ze doðru geliyor. Bunlardan her birini isteyenler olunuz. Bugün iþ
günüdür, hesap yoktur; yarýn ise hesap günüdür, iþ yoktur.”
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Bir baþka gün; “Resûlullah’ýn (s.a.s.) ashabýnda öyle haller gör-
düm ki, þu anda onlara benzeyen hiçbir kimse göremiyorum. Valla-
hi onlar, gözleri önünde cenaze tâziyesi yapýlanlar gibi benizleri sa-
rý, saçý baþý daðýnýk ve toz toprak içinde olurlardý. Onlar, ya ayakta
ya da sýrt üstü yatarken Kur’ân okuyarak gecelerlerdi. Yanlarýnda
Allah’ýn ismi anýldýðýnda, rüzgârlý bir günde aðaçlarýn sallandýðý gi-
bi sarsýlýrlardý. Yemin ederim ki, elbiseleri ýslanýncaya kadar aðlar-
lardý. Vallahi þu topluluk ise, gaflet içinde gecelemektedir.”

“Ýnsanlarýn hâlet-i rûhiyesini bilen, fakat baþkalarý tarafýndan ta-
nýnmayan, Allah’ýn da kendisini rýzasýyla andýðý, alçak sesli her ku-
la müjdeler olsun. Onlar hidayet fenerleridir, insanlar onlarýn aydýn-
lattýðý yolda yürürler. Allah (c.c.) onlarýn üzerine çökebilecek her
fitne ve karanlýðý giderir ve onlara rahmet eder. Onlar öne atýlan, sýr
ifþa eden, baþkasýna eziyette bulunan ve gösteriþ yapan kimseler de-
ðillerdir.”

“Gerçek fakih, Allah’ýn rahmetinden ümit kestirmeyen ve halký,
O’nun azabýndan emin kýlmayan, Allah’a isyan edilebilecek konu-
larda insanlara ruhsat vermeyen ve Kur’ân’ý býrakýp baþka bir þey-
den medet ummayan kiþidir. Ýlimsiz ibadette, anlamaksýzýn çalýþýlan
ilimde ve düþünülmeksizin yapýlan okumada hiçbir hayýr ve bere-
ket yoktur.”

“Ýlmin pýnarlarý, gecenin ýþýklarý olunuz ve elbisenin eskisini,
kalbin yenisini taþýyýnýz. Ýþte böyle olursanýz gökte bilinir, yeryü-
zünde anýlýrsýnýz.”

“Ey insanlar! Eðer sizler, anasýný yitiren düvenin  (inek yavrusu)
inlemesi gibi inleseydiniz, güvercinler gibi dua etseydiniz, ruhba-
nýn yalvarýp feryat etmesi gibi feryat etseydiniz, sonra da Allah
(c.c.) katýndaki derecenizi yükseltmek, meleklerin yazdýðý günahla-
rýn baðýþlanmasýný temin etmek ve O’na yakýnlýk saðlamak için mal
ve evlattan vazgeçseydiniz, bu yaptýklarýnýz, Allah’ýn (c.c.) size bah-
þedeceðini umduðum sevap ve duçar olmanýzdan korktuðum elîm
azap karþýsýnda az kalýrdý. Allah’a (c.c.) yeminler olsun ki, O’ndan

232

A þ e r e - i  M ü b e þ þ e r e



korkarak ve O’na yönelerek gözleriniz önünüze aksa, sonra size
dünyada uzun bir hayat bahþedilse -dünya bâki deðildir ya- güç ve
kuvvetinizden bir þey kalmamýþ olsa bile O, Ýslâm’daki hidayetini-
zi daim kýlmak suretiyle size güç ve kuvvet verir. Siz amellerinizle
cennete hak kazanamazsýnýz. Fakat O’nun rahmetiyle muamele gö-
receksiniz. O’nun cennetine, adalete sarýlýp orta yolu tutanlar girer.
Allah (c.c.) bizi ve sizi çok çok tevbe eden âbid kullarýndan etsin.”

Bir cenaze merasiminde feryad ü figan ederek aðlayan cenaze sa-
hiplerine “Niçin aðlýyorsunuz? Vallahi bunlar, ölünün þu anda gör-
düðünü görselerdi ölülerini unuturlardý. Bunlar -aðlayanlarý kastedi-
yor-, birer birer ölüme varacaklar, hatta içlerinden hiçbiri geride kal-
mayacaktýr.”

Daha sonra ayaða kalkýp þöyle buyurdu: “Size -ölen insanlarý-
misal getiren, ecelleri tayin eden, kastettiði þeyleri duyup belleyen
kulaklar, kapaklarýný açtýðýnýzda göreceðiniz gözler ve anlama saha-
sýna giren þeyleri anlayan kalpler veren Allah’tan korkmanýzý tavsi-
ye ederim. Yüce Allah (c.c.) sizi boþ yere yaratmadý, sizden vazge-
çip yüz çevirmedi, bilakis size nimetini bol bol ikram etti, size en ge-
niþ þekliyle destek verdi, sizi rahmetiyle kuþattý ve iyi ve kötü gün-
lerde size yardým etti. Ey Allah’ýn kullarý! O’ndan bir þey istediði-
nizde ciddiyetle isteyiniz. Aþýrý isteklerinizi býrakýp, geçici lezzetle-
ri bir tarafa iterek ibadete yöneliniz. Çünkü dünyanýn nimetleri de-
vamlý deðildir. Felâketlerinin de kalýcý olduðuna inanmayýn. Dünya,
aldatýcý bir yalan, þaþýrtýcý bir hayal ve anlamsýz bir þiirdir.

Ey Allah’ýn kullarý! Ýbret almaz mýsýnýz? Âyet ve hadîslerden ib-
ret alýnýz, tehlikelerden sakýnýnýz ve öðütlerden faydalanýnýz. Sanki
ölümün pençesi sizi yakalamýþ, topraðýn içine -kabre- koyuyor ve
sanki Sûr’un üfürülmesi, kabirlerin içindekileri fýrlatmasý, mahþer-
de toplanma, hesap yerinde bekleme ve Cebbar olan Allah’ýn kud-
retinin her þeyi emri altýna almasý neticesinde bir karmaþa ve sýkýn-
tý sizi kuþatýyor. Herkesi mahþere sürükleyen ve ilmiyle, onun yap-
týklarýna þahitlik eden birileri vardýr. “Yer, Rabbi’nin nuru ile parla-
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dý, kitap ortaya kondu, peygamberler ve þahitler getirildi ve arala-
rýnda adaletle hükmedildi. Onlara asla zulmedilmez.” Ýþte bu günde
þehirler sallanýr, biri nida eder. Ýþte o gün, ayrýlma vaktidir. Elbise-
ler çemrenir, güneþin ýþýðý giderilir, yabanî hayvanlar haþir meyda-
nýna toplanýr, gizlilikler ortaya konur, þerli kimseler helâk edilir,
kalpler titrer. O vakit cehennemlikler, üzerlerine Allah (c.c.) tarafýn-
dan acý veren bir hamle indirilerek cezalandýrýlýrlar. Cehennem bü-
tün þiddeti ve gürültüsüyle ortaya çýkarýlýr. Onun, þimþek çakmasý
gibi sesi, kýzgýnlýðý ve intikam arzusu vardýr. Cehennem alevlenir,
sular kaynar ve vücuda iþleyen alevler oluþur. Onda devamlý kala-
cak olan, soluk alamaz. Cehennemin, günahkârlara olan isteði bitip
tükenmez ve cehennemlikleri orada tutan baðlar kopmaz. Beraber-
lerinde, kendilerini kaynar su ve yakýcý ateþ ile müjdeleyen (!)
zebânîler vardýr. Ýþte, bunlarla (günahkârlar) Allah (c.c.) arasýnda
engeller vardýr. Onlar, Allah’ýn (c.c.) dostlarýndan da ayrýdýrlar. An-
cak cehenneme doðru gidebilirler. Ey Allah’ýn kullarý! Adaletle
davranan ve gözetleyen olarak Allah (c.c), davacý ve delil getirici
olarak Kitap, sevap olarak Cennet ve ceza olarak Cehennem yeter.
Allah’tan (c.c.) kendim ve sizin için baðýþlanma diliyorum.”

Ve son olarak arkadaþý Kumeyl b. Ziyad’a tavsiyeleri “Ey Ku-
meyl! Kalpler kaplara benzer. Onlarýn en iyisi, içindekini en iyi ko-
ruyandýr. Öyleyse sana diyeceðimi iyi belleyip koru.

Ýnsanlar üç sýnýftýr: Birincisi Rabbânî âlimler, diðeri kurtuluþ yo-
luna girmiþ ilim talebeleri, üçüncüsü de, her sese kulak veren, her
rüzgâr estiðinde baþka bir tarafa eðilen, ilim nuruyla kendilerini ay-
dýnlatamayan ve saðlam bir esasa baðlanamayan sürülerdir. Ýlim
maldan daha deðerlidir. Ýlim seni korur, malýn koruyucusu ise sen-
sin. Ýlim, onu iþledikçe, onunla amel ettikçe daha da artar, fakat
mal, harcadýkça tükenir. Âlimi sevmek dindendir. Ýlim âlime, yaþar-
ken taat kazandýrýr, öldükten sonra hayýrla anýlmasýný saðlar. Mal
biriktiren ise, malla birlikte yok olur, adý da kalmaz. Mal yýðanlar,
diriyken bile ölü gibidirler. Ulemanýn ise, dünya durdukça adý aný-
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lýr. Âlimler ölüp gider, ama menkýbeleri gönüllerde yaþar. Ýlim an-
cak, ona sahip olanlarýn ölüp tamamen yok olmasýyla ortadan kal-
kar. Ey Allah’ým! Yeryüzünde Senin rýzan için ve Senin hüccetleri-
nin ve apaçýk delillerinin silinip yok olmamasý için hakký ayakta tu-
tanlar her zaman var olacaktýr. Onlarýn sayýsý az, fakat Allah (c.c.)
katýndaki deðerleri fazladýr. Allah (c.c.) delil ve þiarlarýný onlarla
müdafaa eder, onlar da bu görevi kendilerinden sonra gelenlere ak-
tarýrlar ve onlarýn gönüllerine bu aþkýn tohumlarýný ekerler. Onlar,
ilim vasýtasýyla gerçeði bulurlar. Böylece, toplumun þýmarýp azýtan-
larýnýn sert ve katý dedikleri onlara yumuþak gelir, cahillerin garip
karþýladýðýný onlar benimserler. Onlar, Allah’ýn (c.c.) vekilleri ve di-
ninin davetçileridir. Onlarý görme arzusu içinde ol. Allah’tan (c.c.)
kendim ve senin için baðýþlanma diliyorum. Eðer dilersen kalkýp
gidebilirsin.”

e. Faziletleri

Hz. Ali’nin fazileti meselesi, bu bölümün baþýnda da ifade etti-
ðimiz gibi, Hz. Ali’nin farklý bir oluþumun (Þia) merkezî þahsý ol-
masý itibariyle, çok farklý mecralara çekilmiþtir. Hayatý boyunca ve
özellikle Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanýndaki evsâf-ý âliyesi bu ko-
nuda hüküm verebilmek için yeterli iken, daha sonralarý Hz. Ali’yi
siyasî ve itikadî görüþlerinin temeline oturtan bazýlarý, maalesef bir-
çok hadîs uydurmuþ veya muhtelif âyet ve hadîsleri bu görüþleri
doðrultusunda yorumlamýþlardýr.

Hz. Ali daha önceki sahifelerde de yer yer iþaret ettiðimiz gibi ce-
sareti, þecaati, ilmi, ahlâký vb. insanî hasletleriyle temayüz etmiþ
âbidevî bir þahsiyetti. Bu özellikleri itibariyle Hz. Ali’ye fazilet âbi-
desi nazarýyla bakýlabilir. Onun bütün hasletleri, Ýslâm’ýn fazilet
kavramý içinde mütalâa ettiði çerçevede yer alýyordu. Zaten ömrünü
Ýslâm dinine adamýþ, Hz. Sahib-i Kur’ân’ýn yanýndan hiç ayrýlmamýþ
böyle bir zata baþka türlüsü de yakýþmazdý. Bugün dost veya düþ-
man hiç kimsenin Hz. Ali hakkýnda menfi bir þey söylememesi bu-
nun en büyük delilidir. Ýçtihat farklýlýðýndan dolayý kendisi ile çarpý-
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þan insanlarýn dahi Hz. Ali’nin faziletini ikrar etmelerini de burada
hatýrlamamýz icab eder.

Hz. Ali, cömert bir insandý. Günlerce süren açlýklarýndan sonra,
yiyecek bir þeyler bulduklarýnda, açlýðýndan þikâyetle yiyecek iste-
yen bir dilenciye ellerinde bulunan her þeyi verebilecek kadar cö-
mert. Nitekim Kur’ân’ýn da þahitlik ettiði bu vak’a ayniyle cereyan
etmiþti.

Hz. Ali, mütevazý bir insandý. Ne Allah Resûlü’ne yakýnlýðý, ne
hakkýnda Allah Resûlü’nün söylediði sözler, ne Ýslâm uðrunda gös-
termiþ olduðu yararlýlýklar, onun tevazuuna engel olmadý. Çarþýda
yapmýþ olduðu alýþ veriþ sonucu aldýðý eþyalarý etrafýndakilerin tüm
ýsrarýna raðmen kendisi taþýrdý. Çarþýda þaþýranlara yol gösterir, yi-
tiði olanlarýn yitirdiði þeyleri bulmalarýna yardým eder, zayýf ve âciz
insanlarla beraber olurdu. Zaten tevazu büyüklerden sadýr olursa
güzeldir. Bu mânadaki þu söz Hz. Ali’ye ait: “Üç þey tevazuun esa-
sýný teþkil eder. Karþýlaþtýðýnda önce selam vermek, büyük meclis-
lerde baþköþeye geçmemek, riya ve gösteriþten hoþlanmamak.”

Hz. Ali hakþinas bir insandý. Hak sahibine hakkýný nerede, ne za-
man ve nasýl olursa olsun mutlaka teslim ederdi. Þu hâdise buna en
büyük delil deðil midir? Hilafeti döneminde bir gün kendisi etrafýn-
da bulunanlara sordu: “Ýnsanlarýn en cesaretlisi kimdir?” Oradakiler
“Sensin ey mü’minlerin emiri” cevabýný verince, o hakþinas insan,
“Hayýr. Ben deðilim. Çünkü ben sadece teke tek savaþtýðým insanla-
rý hakladým. Söyleyin kimdir?” dedi. Ve ardýndan “Ýnsanlarýn en ce-
saretlisi Hz. Ebu Bekir’dir. Bizler Bedir Savaþý’nda Resûlullah’a
gölgelik yapmýþtýk. Müþriklerden bir zarar gelmemesi için ‘Allah
Resûlü’nü kim bekler?’ diye sorduðumuzda, yemin ederim ki bu iþe
Ebu Bekir’den baþkasý yaklaþmadý. O kýlýcýný çekip Resûlullah’ýn
baþýnda nöbet bekledi. Ýþte insanlarýn en kahramaný odur.”

Hz. Ali açlýk ile tokluk arasýnda hayatýný geçiren, dünyaya hiç
mi hiç önem vermeyen bir insandý. Bir gün açlýk bütün þiddetiyle
kendini hissettirince, bir Yahudi ile kuyusundan bir kovaya karþýlýk
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bir miktar hurma mukabilinde su çekmek için anlaþtý. Karnýný do-
yuracak kadar hurma elde edince, iþi býraktý, hurmalarý yedi ve ko-
þa koþa Allah Resûlü’nün mescidine gitti.

Bir gün ganimet malýnýn daðýtýmýnda, Hz. Ali’nin genel tavrýný
bilenler “Hz. Ali ve çocuklarýnýn da bu malda hakký var. Þimdi eli-
ne versek, hemen daðýtýr. Biz onun hesabýna saklayalým.” diyerek
Hz. Ali’nin hissesini bir yere gizlediler. Günler sonra bu olaydan
kendisini haberdar ettiler. Bunun üzerine Hz. Ali, hizmetçisi Kan-
ber’e “Yazýk sana! Benim evimi büyük bir ateþe mi sokmak istedin.
Bu Müslümanlarýn ganimetidir. Kim onu yerine vermezse piþman
olur.” dedi.

Hz. Ali, bütün hayatý boyunca temiz ve sade giyinmeye özen
gösteren bir insandý. Elbisesinde yama olmasý onu hiç rahatsýz et-
miyordu. “Neden yamalý elbise?” diyenlere “Bununla daha huzurlu
oluyorum. Ayrýca mü’minler de bana bakarak böyle giyinmekten sý-
kýlmazlar.” buyurdu.

Hz. Ali, firaset ve basiret sahibi bir insandý. Ýstiþare meclislerinin
vazgeçilmez ferdiydi. Hz. Ömer ve Hz. Osman’ýn hilafeti dönemin-
de bu çizgide yaptýklarý, unutulacak þeyler deðildir. Hz. Ömer, bu
hakikate iþaret sadedinde defaatle “Ali olmasaydý Ömer helak olur-
du.” dedi.

Hz. Ali mütevekkil bir insandý. Bir gün hilafeti döneminde mey-
dana gelen kargaþalar esnasýnda su-i kast olabilir endiþesiyle kendi-
sini korumaya gelenlere “Siz beni yerdekilerden mi, göktekilerden
mi koruyacaksýnýz?” diye sordu. Yerdekilerden cevabýný alýnca da
“Gökte karar kýlýnmadýkça (yani Allah’ýn iradesi ve meþieti taalluk
etmedikå) yeryüzünde hiçbir þey olmaz. Kaderi tecelli edinceye ka-
dar herkesi iki melek korur. Kaderi tecelli edince onu kaderi ile baþ
baþa býrakýrlar. Ali de Allah tarafýndan saðlam bir kalkan ile korun-
maktadýr. Ecel gelince kalkan kalkar. Kaderine razý olmayan, ima-
nýn tadýný tadamaz.” karþýlýðýný verir.
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Hz. Ali ümmetin birlik ve beraberliðine çok önem veren birisiy-
di. Bir gün sünnet, bid’at, birlik, tefrika hakkýnda soru soran Ýbn
Kevva’ya þöyle dedi. “Sünnet, Muhammed’in (s.a.s.) yoludur.
Bid’at, o sünnetten ayýran þeylerdir. Cemaat az da olsalar haklý olan-
larýn bir araya gelmesidir. Tefrika, çok da olsalar haksýz olanlarýn bir
araya gelmesidir.”

Hz. Ali yer yer etrafýnda bulunanlara verdiði nasihatlerle, yol
gösteren büyük bir mürþitti. Ýþte Hz. Hasan’a yani oðluna verdiði
nasihatlerden sadece birisi: “Ey oðlum. En büyük servet akýldýr. En
büyük fakirlik ahmaklýktýr. En büyük yalnýzlýk kendini beðenmiþ-
liktir. En büyük fazilet de güzel ahlâktýr.”

Bir baþka gün Hz. Ali, cemaate þunlarý söylüyor: “Size gerçek
fâtihin kim olduðunu haber vereyim mi? Hakký Allah’ýn rahmetin-
den ümit kesecek kadar dini zorlaþtýrmayan, günah iþlemelerine fýr-
sat verecek kadar da kolaylaþtýrmayan, Allah’ýn azabýna duçâr ola-
bileceklerine inandýran, baþka þeylere raðbet ederek Kur’ân’ý terk
etmeyen kimsedir. Dinî bilgisi olmayan kimsenin ibadetinden, an-
layýþý olmayanýn dinî bilgisinden ve düþünmeden Kur’ân’ý oku-
makta hayýr yoktur.”

Hz. Ali baþkalarýna yardým etmekten zevk alan, zevk almak bir
yana bunu en büyük nimet telâkki eden bir insandý. “Ben ihtiyacýný
karþýlayabileceðimi yahut benim vasýtamla iþlerinin kolaylaþtýrýlaca-
ðýný umarak bana müracaat eden bir kimsenin ihtiyacýný karþýlamak-
tan daha büyük nimet bilmiyorum. Bir Müslüman’ýn ihtiyacýný karþý-
lamak, benim için yeryüzü dolusu kadar altýn ve gümüþün olmasýn-
dan daha iyidir.”

Uzun söze ne hacet! Elbette onu en iyi tanýyanlar faziletini en iyi
müdrik olanlar, muasýr olduðu insanlardýr. Bu çizgide Ýbn Abbas ve
Dýrâr b. Damre’nin Hz. Ali hakkýnda yapmýþ olduðu deðerlendirmele-
ri okuyalým.

Ýbn Abbas anlatýyor: “Ali’ye Allah rahmet etsin. Allah’a yemin
ederim ki, o hidâyet sancaðý idi. Takvâ denizi, akýl küpü ve zerâfet
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âbidesiydi. Gecenin karanlýðýnda þeref aydýnlýðýydý. En yüce hedefe
çaðýrýr, en eski þeyleri bildirir, te’vil yapabilir, öðüt verirdi. Ýslâm’ýn
insanlara hidâyeti gösteren emirlerine baðlýydý. Zulmü ve eziyeti
terk etmiþti. Þüpheli yollardan ayrýlýrdý. Ýman ve takva sahiplerinin
en hayýrlýsýydý. Peygamberimiz’in gömlek ve cübbesini giyenlerin
en efendisiydi. Hac ve sa’y yapanýn en üstünüydü. Adâlet ve eþitliði
temin hususunda titizdi. Peygamberler ve Hz. Muhammed hariç
dünyanýn en büyük hatibiydi. Herhangi bir Müslüman ona eþit ola-
bilir mi?

Kadýnlarýn en hayýrlýsýnýn kocasýydý. Ýki Peygamber torununun
babasýydý. Gözlerim onun gibisini görmedi. Kýyâmete ve mahþere
kadar da görmeyecek. Allah’ýn ve kullarýnýn lâneti kýyâmete kadar
ona lânet edene olsun.”

Dýrâr b. Damre ise, Hz. Muâviye’ye, Hz. Ali’yi þöyle anlatýr:
“Ali (r.a.) gayesi büyük, çok kabiliyetli birisiydi. Kesin konuþur,
âdil hüküm verirdi. Ýlimle doluydu. Bütün konuþtuklarý hikmetti.
Dünya ve dünya gösteriþinden uzaktý. Geceyi ve karanlýðý dost edi-
nirdi. Çok gözyaþý döker, derin derin düþünürdü. Önce kendi nefsi-
ne nasihat ederdi. Sade giymek ve sade yemek hoþuna giderdi.

Ýçimizden biri gibiydi. Yanýna geldiðimiz zaman bizi yanýna
oturturdu. Soru sorduðumuz zaman cevap verirdi. Kendisinin bize
yakýnlýðýna, bize yaklaþmasýna raðmen, heybetinden dolayý onunla
konuþamazdýk. Tebessüm ettiðinde sadece inci gibi diþleri görünür-
dü. Dini takva üzere yaþamaya çalýþanlara hürmet eder, fakirleri se-
verdi. Hiçbir kuvvetin kendisini haktan ayýrmayacaðýný bilirdi. Za-
yýflar adâletinden ümitsizliðe düþmezdi. Allah þâhidim olsun ki,
onun bazý zamanlarda mihrapta, sakalýna yapýþarak secdeye kapan-
dýðý, acý çeken bir insan gibi kývrandýðýný, mahzun bir kimse gibi
aðladýðýný gördüm. Þu anda sanki onu þöyle derken iþitiyorum:

“Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz” hitabýyla Rabbine yalvarýyor. Son-
ra dünya için þöyle diyordu: “Beni mi aldatacaksýn? Bana mý göz
diktin? Heyhât! Heyhât! Git baþkasýný aldat. Ben seni üç talâkla bo-
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þadým. Senin ömrün kýsa, vaziyetin berbat, tehliken basittir. Ah!
Ah! Azýk az, yolculuk uzun, yol kimsesiz.”

Bunun üzerine baþta Muâviye (r.a.) olmak üzere oradaki herkes
aðlýyordu. Muâviye (r.a.) Dýrâr’a, “Onu ne kadar seviyorsun?” diye
sordu. Dýrâr þöyle cevab verdi; “Kucaðýndaki bir tek yavrusu boðaz-
landýðýnda gözyaþý kesilmeyen, üzüntüsü dinmeyen bir ana gibi.”

7. Üç Halife Döneminde Hz. Ali

a. Hz. Ebu Bekir Döneminde Hz. Ali

Daha sonraki geliþimleri itibariyle Ýslâm tarihinin en önemli
kavþak noktasý hiç þüphesiz Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vefatý ve pe-
þi sýra cereyan eden olaylarýn meydana geldiði dönemdir. Öyle ki
sadece siyasî yapýlanma açýsýndan deðil, itikadî, iktisadî, idarî, as-
kerî, kültürel açýlardan da Ýslâm’ýn kaderinin belirlendiði bir dö-
nemdir bu bahsini ettiðimiz zaman dilimi. Ýlk baþta Allah Resûlü’nün
kendisinden sonra devletin baþýna geçecek zatý tayinde bulunmamýþ
oluþu, problem gibi gözüken hususlarýn baþýnda geliyordu; “prob-
lem gibi gözüken” tabirini bilerek kullandýk. Zira zamanýn tefsiriy-
le bu tayin iþinin olmamasý Ýsl adýna çok hayýrlý neticelerin doðma-
sýna vesile olmuþtu. Kaldý ki Allah Resûlü (s.a.s.) vahy ile müeyyed
birisiydi. Þayet Ýslâmî devlet sistemi içinde veliaht seçimi yegâne
yol ve yöntem olsaydý, Efendimizin elbette bu tayini yapmasý gere-
kirdi. Yapmadýðýna göre -birtakým iþ’ar ve iþaretler hariç- demek ki
bu, bir esas veya devlet sisteminde “olmazsa olmaz” bir þart deðil-
di. Liyakatin esas alýndýðý idare tarzýný öðütleyen bir Din ve onun
peygamberinin tutumu da farklý olamazdý.

Öte yandan bir devletin lidersiz olmasý, hem iç hem de dýþ bün-
yede birçok rahatsýzlýklara sebebiyet verebilecek olan büyük bir
olaydýr. Devlet hayatý boþluk kaldýrmaz. Ýçeride ve dýþarýda fitne
unsurlarý, fesat ocaklarý, onun varlýðýna tahammül edemeyen güç-
ler, maddî açýdan o coðrafyaya göz diken aç kurtlar, bu fýrsatý rahat-
lýkla deðerlendirebilir. Bunun için böylesi bir dönemi yaþayan mil-
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let fertleri her zamankinden çok birbirlerine sýmsýký sarýlmalý, bu
geçiþ devresinde problemleri en aza indirerek atlatmalýlardýr. Ýþte
bu ve benzeri düþüncelerden dolayý sahâbe Efendilerimiz, Allah
Resûlü’nün vefatýnýn hemen arkasýndan, halife seçmek için kendi
aralarýnda toplandýlar ve Hz. Ebu Bekir’i halife seçtiler.

Bu halife seçimi sýrasýnda ve sonrasýnda Hz. Ali’nin tutumu me-
rak edilebilir. Eserimizin, Hz. Ebu Bekir’i müstakil olarak anlatma-
ya çalýþtýðýmýz bölümünde de ifade ettiðimiz gibi, Benû Sa’d’ýn
bahçesinde Hz. Ebu Bekir yapýlan karþýlýklý müzakereler sonucu
halife seçilmiþ ve halk teker teker ona biat etmiþti. Bu arada Hz.
Peygamber’in tekfin ve teçhiz iþleri ile meþgul olan Hz. Ali ve bera-
berindekiler bu biat esnasýnda orada bulunamadý.

Ýlerleyen günlerde, Hz. Fâtýma, Hz. Ebu Bekir’den babasýnýn mi-
rasýný talep etti. Hâlbuki Allah Resûlü (s.a.s.) “Bizim mirasçýmýz yok-
tur. Bizim býraktýklarýmýzýn hepsi sadakadýr”95 buyurmuþtu. Hz. Ebu
Bekir için Allah Resûlü’nün bu beyaný ile ifade buyurduðu hususu
hayata geçirmek bir vazife ve vecibe idi. Öte taraftan Hz. Fâtýma ve
çocuklarýna bakmak da ona düþen ayrý bir vazife idi. Bu sebeple Hz.
Ebu Bekir, “Ben, Hz. Peygamber’in kimseyi mirasçý yapmadýðýný
duydum. Ama Hz. Peygamber’in ihtiyaçlarýný karþýladýklarý kimsele-
rin masraflarýný ben de karþýlayacaðým.” dedi. Fakat Hz. Fâtýma, mi-
ras isteðinde ýsrar etti. Burada bazý hususlarýn altýný çizelim:

1. Öncelikle bu hadîs sadece Hz. Ebu Bekir’in Efendimiz’den duy-
duðu ve yine sadece onun rivayet ettiði bir hadîs deðildir. Hz. Ebu
Bekir’in yaný sýra, Ömer b. Hattab, Osman b. Affan, Ali b. Ebi
Tâlib, Abbas b. Abdi’l-Muttalib, Abdurrahman b. Avf, Talha b.
Ubeydullah, Zübeyr b. Avvam, Sa’d b. Ebi Vakkas, Ebu Hureyre
ve Hz. Âiþe gibi ashabýn ileri gelenleri farklý ifadelerle bu hadîsi
rivayet etmiþlerdir. Özetle, hadîsin sýhhatinde þüphe yoktur.

2. Hz. Ebu Bekir, Efendimizin mirasýný “Hz. Fâtýma’ya veremem.”
derken, ayný mirastan ezvâc-ý tahirattan olan kendi kýzý Hz.
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Âiþe’yi de mahrum ediyordu. Dolayýsýyla ortada Hz. Fâtýma’ya
karþý takýnýlan menfî bir tutum yoktu. Mesele, Allah Resûlü’nün
konu ile ilgili talimatýný, bir anlamda vasiyetini uygulamaktan
ibaretti.

3. Hz. Ebu Bekir, devlet baþkaný olarak, Hz. Fâtýma ve ehlinin, bü-
tün ihtiyaçlarýný karþýlayacaðýna da söz veriyordu.

Hâdise bu þekilde iken, Hz. Fâtýma’nýn miras ýsrarýndaki sebep-
ler ne olabilir? Hepimiz biliyoruz ki onlar, dünya menfaatine -ne ka-
dar çok olursa olsun- aldýrýþ edecek, bel baðlayacak insanlar deðil-
lerdi. Hele hele Hz. Fâtýma..! O nübüvvet ocaðýnda yetiþmiþ, Ýslâm’ýn
ikbali adýna her türlü maddî ve manevî fedakârlýkta bulunmuþ, çile,
ýzdýrap, gözyaþý ile özdeþ bir hayat yaþamýþ birisiydi. Konu ile ilgili
yapýlan tahliller genelde üç nokta üzerinde yoðunlaþýyor;

a. Hz. Fâtýma bu hadîsten haberdar deðildi.

b. Bu hadîse raðmen, devlet baþkaný sýfatýyla Hz. Ebu Bekir’in,
kendi arzusunu yerine getirebilme yetkisi olduðunu ve bu yetki-
yi kullanmadýðýný zannediyor, onun için ýsrar ediyordu.

c. Hz. Peygamber’in mallarýna mirasçý olmama gayrimenkul mal-
larda deðil, para-pul gibi menkul, taþýnabilir mallarda olduðunu
zannediyordu. Kendisinin talep ettiði þey de Fedek arazisi ile
Hayber’deki arazi ile ilgiliydi.

Hz. Fâtýma ve Hz. Ebu Bekir arasýnda cereyan eden bu olay ta-
rih boyunca zýt kutuplarda deðerlendirmelere konu olmuþtur. Sahâbe
telâkkimizi bir ölçüde sarsacak, “Tarihi inanç alaný olmaktan çýkar-
týp bütünüyle seküler boyutta inceleyelim.” düþüncesinin ürünü
olan böylesi deðerlendirmeleri tekrar etmenin faydasýna inanmýyo-
ruz. Fakat Hz. Fâtýma’nýn doðru bildiði ve beklentiye girdiði bu þe-
yin tahakkuk etmemesi sebebiyle az da olsa alýnganlýk gösterdiði
bir gerçektir. Fakat bu alýnganlýk olduðu yerde kaldý ve daha ileri-
ye gitmedi. Nitekim vefatý öncesi ölüm döþeðinde hasta yatarken
Hz. Ebu Bekir, Hz. Fâtýma’yý ziyaret etti. O da bu ziyaretten mem-
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nuniyetini izhar buyurdu. Hz. Ebu Bekir’in daha sonralarý bu konu
ile ilgili bir cümlelik deðerlendirmesi ile bu faslý noktalayalým. “Di-
ni korumak, sülaleyi ve malý korumaktan daha önemlidir.”

Gerek halife seçiminde Hz. Ali’nin bulunmayýþý ve gerekse bu
miras meselesi, Hz. Ali’nin Hz. Fâtýma vefat edinceye kadar -ki
yaklaþýk 6 ay- Hz. Ebu Bekir’e biat etmemesine sebebiyet verdi.
Onun, halifeye biat etmeyiþi tarih boyunca bazýlarýnýn iddia ettiði
gibi, onu kabullenmemek, meþruiyetini reddetmek amacýna yönelik
deðildi. Þayet böyle olsaydý, Hz. Fâtýma’nýn vefatýný müteakip, Hz.
Ebu Bekir’e biat etmezdi. Doðru bildiði yolda yürür, ölümüne dahi
olsa sonuna kadar mücadele ederdi. Biz Hz. Ali’yi öyle tanýyoruz.
Ama biat etti. Hem de Ebu Süfyan’ýn Hz. Ali ve Hz. Abbas’a gele-
rek “Ey Ali, ey Abbas! Nasýl oldu da halifelik Kureyþ’in bu deðeri
çok düþük ve nüfusu az olan kabilesinin eline geçti. Allah’a yemin
ederim ki, ikiniz de isterseniz, Medine’yi sizi destekleyen ordu ile
doldururum!” teklifine raðmen. Hatta Hz. Ali, bu teklifi yapan Ebu
Süfyan’a þu cevabý vermiþtir. “Vallahi ben buna asla izin vermem.
Eðer biz Ebu Bekir’i bu halifeliðe layýk görmeseydik, kolaylýkla
ona o makamý býrakmazdýk. Ey Ebu Süfyan! Mü’minlerin karakte-
ri samimiyet ve dürüstlüktür. Vücutlarý birbirinden uzak diyarlarda
da bulunsa, onlar birbirinin iyiliðini ister, birbirini sever. Ýçi-dýþý
baþka olmak, kalbi ile dili birbirine zýt olmak, sözü ile hareketi bir-
birini tutmamak, münafýklýðýn karakteridir.”96 Ona ait bu sözlerden
sonra, söylenecek her sözün zaid, bu çerçevenin haricinde yapýla-
cak olan yorumun yanlýþ olacaðý kanaatindeyiz.

Biat olayý ise þöyle gerçekleþmiþti: Hz. Ebu Bekir minberde hut-
besini verdi ve Hz. Ali’ye “Ey Allah’ýn Resûlü’nün amcasýnýn oðlu
ve damadý! Müslümanlarýn birliðinin parça parça olmasýný ister mi-
sin?” dedi. Hz. Ali “Ey Allah’ýn Resûlü’nün Halifesi! Benim hiçbir
þikâyetim ve dargýnlýðým yoktur.” dedi ve biat etti.
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Öyleyse “Madem Hz. Ali’nin genel düþüncesi ve tavrý bu idi de
neden biatý altý ay geciktirdi?” sorusuna cevap aramak lazým. Konu
ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan âlimlerimiz, genelde bir tek
cevap üzerinde birleþirler. O da: Hz. Ali’nin, Hz. Fâtýma ve Hz. Ebu
Bekir ile olan hâdisesinden sonra, Peygamber bahçesinin gülü olan
hanýmýnýn duygularýný nazara aldýðý, onu kýrmamaya özen gösterdi-
ði, bu sebeple onun vefatýna kadar biat etmediðidir.

Buraya kadar söylediklerimiz hemen herkes tarafýndan bilinen
ve kabul gören yorumdur. Fakat Ýbn Kesir, bu meseleye daha fark-
lý yaklaþmakta ve özetle þöyle demektedir: Hz. Ali, Hz. Ebu Be-
kir’e, Hz. Peygamber’in vefatýnýn ikinci günü biat etmiþtir. Ýþin asýl
ve gerçek yönü budur. Çünkü Hz. Ali, hiçbir zaman Hz. Ebu Be-
kir’den ayrýlmadý ve hiçbir namazda onun arkasýnda namaz kýlma-
yý terk etmedi. Hz. Fâtýma’nýn vefatýný müteakip yaptýðý biat ise, bi-
rinci biatý yenilemek ve belgelemek düþüncesi iledir.”97 Onun hem
bir hadîsçi hem de bir tarihçi olduðu hesaba katýlýrsa, bu yorum ya-
bana atýlmamalýdýr.

Kaldý ki, Hz. Ebu Bekir’in geri kalan hilafeti döneminde Hz.
Ali’nin ona sonuna kadar yardýmcý olmasý, Hz. Ali hakkýnda söyle-
negelen þeylerin bütünüyle doðru olmadýðýný ortaya koymaktadýr.
Mesela, irtidat hâdiseleri esnasýnda, olaylarý bastýrmak için hazýrla-
nan ordunun baþýna Hz. Ebu Bekir kendisi geçmiþ ve harekete geç-
miþti ki Hz. Ali, halifenin bindiði devenin zimamýndan tutarak ona
þöyle dedi: “Ey Allah’ýn elçisinin halifesi! Nereye gidiyorsun? Ben
sana Hz. Peygamber’in Uhud Savaþý sýrasýnda buyurduðu sözü söy-
lüyorum. ‘Kýlýcýný kýnýna sok ve hepimizi ebedî ayrýlýk felâketine dü-
þürme.’ Medine’ye geri dön. Allah’a and olsun ki, seni kaybetmekle
baþýmýza bir felâket gelirse, Ýslâm için ebediyen dirlik düzenlik diye
bir þey kalmaz.” Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir geriye döndü.98

Buradan da anlaþýlýyor ki, þayet bazýlarýnýn iddia ettikleri gibi
Hz. Ali’nin halife olmakta gözü olsaydý, onun meþruiyetini kabul-
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lenmeseydi, bu olaydan rahatlýkla faydalanabilir ve halifenin gidi-
þine engel olmazdý. Hâlbuki Hz. Ali’nin temel düþüncesi Ýslâm’ýn
kaderiydi ve bundan dolayý Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) savaþa gitmesi-
ne engel oldu.

Ayrýca Hz. Ebu Bekir’in bir hastalýðý esnasýnda, Hz. Ali’nin yar-
dýmcý olmasý, kendi oðullarýndan birine Ebu Bekir adýný vermesi de
basit, deðersiz gibi görünse de Hz. Ebu Bekir’i kabullenme konu-
sunda Hz. Ali’nin görüþ ve düþüncelerini yansýtmasý açýsýndan
önemlidir.

Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekir’in vefatýný duyar duymaz, aðlaya að-
laya onun baþý ucunda söylediði sözler, halifelik, biat, meþruiyet vs.
deyip Hz. Ali üzerinde yapýlan yanlýþ yorumlarýn tümünü bertaraf
edecek mahiyettedir. O, halifenin baþý ucunda aðlayarak ona þöyle
sesleniyor: “Allah’ýn rahmeti senin üzerine olsun ey Ebu Bekir!
And olsun ki sen herkesten önce Müslüman oldun. Ve imaný her-
kesten çok kuvvetli olan sendin. Ýmaný en keskin olan sendin. Gön-
lünde Allah korkusunu en çok taþýyan ve Hz. Peygamber’e en çok
güvenen sendin. Hz. Peygamber’e güzel ahlâkta, örnek oluþta, gü-
zel ve yüce davranýþta en çok benzeyen ve ilgisi olan sendin. Hz.
Peygamber’e en sevimli ve en güvenilir olan sendin. Allahu Tealâ
Ýslâm’dan sana en hayýrlý mükâfat versin.

Ýnsanlar Hz. Peygamber’i yalanladýklarý sýrada, sen O’nu en
güçlü þekilde tasdik ettin. Bu bakýmdan Allah (c.c), kitabýnda seni
“Sýddîk” kabul etti ve “Doðruyu getiren ve doðruyu getireni tasdik
eden, müttakilerdir”(39. Zümer:33) buyurdu. Herkesin geri çekildiði
sýrada sen, Hz. Peygamber’i teselli edip, derdine ortak oldun. Ýnsan-
lar oturduðu halde, O’nunla birlikte ayaða kalktýn. Ýnsanlarýn O’ndan
ayrýlýp gittikleri felâket ve sýkýntý zamanlarýnda Peygamber’e arkadaþ
olup, yanýndan ayrýlmadýn. “Ýkinin ikincisi” ilahî hitabýna sahip olma
þerefi taþýyan, hicret sýrasýnda Peygamber’e arkadaþ olan, O’nun gön-
lünü hoþ edip, teskin eden, ümmet içinde O’na en güzel vekillik yapa-
rak halifelik görevini yerine getiren sendin. Hz. Peygamber’in arka-
daþlarý gevþerken, sen saðlam durdun. Baþkalarýnýn tembel davrandý-
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ðý sýrada sen öne çýktýn. Baþkalarýnýn baþarýsýz olduðu anda sen baþa-
rýlý oldun. Ýnsanlar bekleyip dururken sen saðlam bir þekilde yürüdün.
Sen herkesten çok, uzun süre susan ve herkesten katý, yüksek sesle ko-
nuþandýn. Çünkü herkesten daha cesaretli, iþi herkesten daha güzel
olandýn. Hz. Peygamber’in buyurduðu gibi sen, vücudu zayýf ama Al-
lah’ýn emirlerini yerine getirmede güçlü biriydin. Kendi þahsýnla ilgi-
li meselelerde alçak gönüllü, Allah katýnda heybetli, yer ve göklere se-
vimli idin. Allahu Tealâ sana, bizim tarafýmýzdan ve Ýslâm tarafýndan
en iyi karþýlýk ve mükâfat bahþetsin.”99

b. Hz. Ömer Döneminde Hz. Ali

Hz. Ali’nin Hz. Ömer dönemindeki davranýþlarý da Hz. Ebu Be-
kir dönemindekinden farklý deðildir. Yani bu davranýþlara bakarak,
bugün Þia’nýn iddia ettiði hilafetin öncelikle Hz. Ali’ye ait olduðu
tezine dair deliller çýkartmak mümkün gözükmemektedir. Öncelik-
le Hz. Ali, Hz. Ömer’e ilk biat edenler arasýndadýr. Hz. Ebu Bekir,
Hz. Ali iliþkilerinde belirttiðimiz üzere, bir görüþe göre halifeye
biatýn gecikmesi durumu, Hz. Ömer’e biatte vâki olmamýþtýr. Þayet
Hz. Ali gibi bir ilim kapýsýnýn ve þecaati ile maruf bir adalet kahra-
manýnýn Ýslâmî açýdan genel deðerlendirmesi, Hz. Ömer’in halife
olmamasý gerektiði, bunun caiz ya da Ýslâm’a uygun olmadýðý mer-
kezinde olsaydý, ona karþý çýkmasý gerekirdi. Sadece Hz. Ali deðil,
bu noktada gelmiþ geçmiþ zaman dilimlerinin en güzeli ve nesille-
rin en hayýrlýsý olan Asr-ý Saâdet insanýnýn da bu gidiþatý kabullen-
meyip seslerini çýkartmasý gerekirdi.

Kaynaklarýmýzda Hz. Ömer’in hilafete geçiþi, biat edilmesi vb.
hususta yer alan rivayetlerin aksine iddiada bulunmak, bu üç hali-
feyi gâsýb, zalim, makam düþkünü (haþa) yapmaktýr. Öte yandan,
bunlara ses çýkarmayan ve bu zulmü (!) olduðu gibi kabullenen
sahâbe-i kiramý, vazifelerini yapmayan günahkâr insanlar konumu-
na sokmaktýr. Ne hilafet makamýna geçen güzide insanlar, ne de As-
hab-ý Kiram, böylesine bir zulmü irtikab etmekten fersah fersah
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uzaktýrlar. Böylesi bir iddia, Allah’ýn Arslaný unvanýna gerçekten
hak kazanmýþ Hz. Ali’yi de, korkak, pýsýrýk ve gizli iþ çeviren biri-
si konumuna indirgemektedir. Öyleyse, bu iddianýn akýl-mantýk
önünde tutarlý bir tarafý yoktur.

Ayrýca, Hz. Ali, Hz. Ömer’in hilafetini kabullenmekle kalmamýþ,
ona ve onun döneminde Ýslâm’a her türlü hizmeti yapmaktan, deste-
ði vermekten hiçbir zaman geri kalmamýþtýr. Öyle ki Hz. Ali, Hz.
Ömer’in istiþare meclisinin baþköþesinde yerini alan nadide bir þah-
siyettir. Engin firaseti, basireti, uzak görüþlülüðü, olaylarý yorumla-
ma kabiliyetini Ýslâmî bilgisi ile mezcedip, Hz. Ömer’e sunan bir
Hz. Ali vardýr o dönemde karþýmýzda. Bu yüzden Hz. Ömer’in kaç
kere “Eðer Ali olmasaydý, Ömer mahv olmuþtu!” dediði rivayet edi-
lir. Yine tarih kitaplarýna darb-ý mesel olarak geçen “Kadiyyetün ve
lâ Ebâ Hasen leha: ortada karmaþýk bir mesele var, ama onu çözecek
Hasan’ýn babasý Ali yoktur.” cümlesi, Hz. Ali’nin bu özelliðini na-
zara verir mahiyettedir.

Bu noktada istiþare ile ilgili bir vak’ayý arz etmenin faydalý ola-
caðýna inanýyoruz. Nihavend Savaþý öncesi, Ýran þahý Yezdigerd, ida-
resi altýnda bulunan Sind’den Horasan’a kadar her taraftan asker
toplayarak büyük bir ordu kurmuþtur. Ýran kralý, askerlerinin dinî he-
yecanlarýný, millî duygularýný coþturacak vesilelere baþvurmakta ve
Müslümanlarý mutlaka yenmek kararlýlýðý içindedir. Buna karþýlýk,
Hz. Sa’d da yukarýda zikredilen haberler karþýsýnda ne yapmasý ge-
rektiðini hilafet makamýna sorar. Hatta Kûfelilerin, bunlara karþý sa-
vaþmak arzusunda olduklarýný da bildirir. Ýstiþare meclisi toplanýr.
Hz. Ömer önce kendi görüþünü söyler, sonra heyetin fikirlerini so-
rar. Hz. Ömer “Þu anda çok tehlikeli bir durumla karþý karþýyayýz.
Ben, benimle olanlarý ve kendi idaremiz altýnda olanlarý alarak, iki
þehrin arasýnda bir yere askeri yerleþtirmeyi, sonra onlarý düþmanla
çarpýþmak üzere harekete geçirmeyi, kendim de onlarý arkasýndan
takip etmeyi öneriyorum. Allahu Tealâ onlara zafer ve fetih kapýla-
rýný açýncaya kadar ve rýzasýna uygun hüküm verinceye kadar böyle
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yapmaya karar verdim. Eðer Allah onlara zafer verir de üstün geti-
rirse, düþmanlarý kendi þehirlerinde maðlup ederim.” dedi. Sonra
Hz. Talha ve Hz. Osman halifenin görüþü istikametinde olan görüþ-
lerini beyan ettiler. Ama Hz. Ali, bu görüþlere katýlmadýðýný, orduya
birini komutan tayin etmesini, Basra ordusunun Irak’a gitmesini ve
valilerin mutlaka vilayetlerinde kalmasý gerektiði görüþünde oldu-
ðunu söyledi ve ilave etti: “Müslümanlarýn halifesine Allah korusun
bir musibet gelirse (yani öldürülürse) Ýslâm’ýn ve Müslümanlarýn þi-
razesi darmadaðýn olur da, artýk hiçbir þey onu düzene koyamaz.
Hatta onun varlýðý bile devam etmez.” Hz. Ömer de Hz. Ali’nin bu
görüþünü isabetli bularak, bu minval üzere hareket etti.

Þimdi, þayet Hz. Ali, Hz. Ömer’in hilafet makamýna zorla geç-
tiði fikrinde olup, ondan kurtulmanýn çarelerini arayan birisi olsay-
dý, bundan daha iyi fýrsat olur muydu? (Yukarýda Hz. Ali’nin ben-
zeri bir ifadeyi Hz. Ebu Bekir’e de söylediðini nakletmiþtik). Elbet-
te olmazdý. Ama Hz. Ali’nin düþüncesi, iddia edilenler gibi deðildi
ve onun için de yukarýda kaydettiðimiz gibi, Ýslâmiyet ve Müslü-
manlar için en uygun olan þeyi kendi görüþleri doðrultusunda hali-
feye anlatýyordu.

Bu arada Hz. Ali’nin Hz. Peygamber (s.a.s.) ile akrabalýk baðý te-
sis etme düþüncesinde olan ve bunu hayata geçirmek isteyen Hz.
Ömer’e kendi kýzý Ümmü Gülsüm’ü eþ olarak verdiðini hatýrlatalým.
Aslýnda sadece þu evlenme, evlendirme olayý bile, Hz. Ömer ile Hz.
Ali arasýndaki münasebetin ne denli olduðu konusunda fikir vermek
için yeterlidir.

Son olarak Hz. Ömer’in þehit edilmesinin ardýndan Hz. Ali’nin
tavýr ve sözlerini aktaralým. Hz. Ömer’in þehit edilmesinden sonra
Hz. Ali onun mübarek kefenini açtý, yüzüne bakarak þöyle dedi:
“Ey Ebu Hafs (yani Hz. Ömer)! Allah’ýn rahmeti üzerine olsun. Al-
lah’a yemin olsun ki, Hz. Peygamber’den (s.a.s.) sonra, senden baþ-
ka kendisinin amel defteri ile Allah’ýn huzuruna çýkmayý arzu etti-
ðim hiçbir kimse yoktur.” Ve Hz. Ömer’in ölümü dolayýsýyla aðla-
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dýðý bir esnada “Niçin aðlýyorsun?” diyenlere de Hz. Ali þöyle ce-
vap veriyor: “Ömer’in ölümüne aðlýyorum. Ömer’in ölümü, Ýslâm
için öyle bir gediktir ki, kýyamete kadar doldurulamaz.”

c. Hz. Osman Döneminde Hz. Ali

Hz. Osman dönemi bir taraftan Ýslâm fütuhatýnýn tahminleri, belki
de hayalleri bile aþan bir boyutta hýzlýca gerçekleþtiði, diðer taraftan
dâhilî bünyede birtakým karýþýklýklarýn -ki Hz. Osman’ýn þehit edilme-
sine kadar uzamýþtý- toplumu kuþattýðý bir dönemdir. Biz bu meselele-
ri eserimizin Hz. Osman’ý anlattýðýmýz bölümünde ele aldýðýmýz için
geriye dönecek deðiliz. Bizim burada konumuz, baþlýktan da anlaþýla-
caðý gibi, bu dönemdeki Hz. Ali’dir. Acaba Hz. Ali, bu kargaþalar es-
nasýnda hangi tarafta yer alýyordu? Hz. Osman’ýn mý, yoksa ona karþý
çýkan, fitne çýkartan grup içinde mi? Hz. Ali’nin Þia’nýn iddia ettiði gi-
bi, hilafetin kendisine ait olduðu, Hz. Osman’ýn kendinden önceki ha-
lifeler gibi -en azýndan- gâsýb olduðu tezine delil olabilecek tavýrlarý
veya sözleri var mý?

Öncelikle þunu ifade edelim ki, Hz. Ömer’in teþkil ettiði halife se-
çimini gerçekleþtiren altý kiþilik heyetin içinde Hz. Ali de vardý. Uzun
müzakereler sonucu varýlan kararda mutlak mânâda Hz. Ali’nin de
görüþü alýnmýþtý. Mescidde yapýlan biat merasiminde ve Hz. Os-
man’a biat edenler arasýnda Hz. Ali’nin de bulunduðu tarihî bir ger-
çektir. Dolayýsýyla sadece þu biat olayý bile, Hz. Ali’nin hilafet maka-
mýna bakýþ açýsýný yansýtan, onun meþruiyetini kabullendiðini göste-
ren bir vâkýadýr. Ve bu vâkýa, bazý kesimlerin Hz. Ali’yi ve hilafeti
odak noktasýna yerleþtirdikleri görüþlerinin geçersizliðini ya da te-
melsizliðini göstermektedir.

Bunlar bir tarafa, Hz. Osman’ýn hilafet müddeti 12 yýldýr. Bu 12
yýl ve bunun özellikle ikinci altý yýllýk devresi içinde idarî bazý ka-
rar ve uygulamalarý protesto ederek, meþru hilafete baþ kaldýran çe-
þitli cereyanlar ortaya çýkmýþtý. Bu, önceleri fikrî daha sonralarý da
amelî plânda ortaya çýkan hilafet karþýtý cereyanlarý, tamamýyla
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idarî uygulamalara baðlayarak izah getirmek imkânsýzdýr. Bu karþýt
grup, genelde düþüncelerini hep bu uygulamalara baðlamýþ; propa-
gandalarýný bunlar etrafýnda yapmýþ halifeyi öldürmeye kadar uza-
nan isyan hareketlerinde hep bahsini ettiðimiz þeyleri ön plâna çý-
kartmýþlardýr. Yoksa bu olaylarý izah ederken idarenin yaný sýra eko-
nomik, kültürel ve dinî sahadaki etkenlerden de bahsetmek elbette
mümkündür.

Ýþte mevcut bu kargaþa ve isyan hareketleri esnasýnda Hz. Ali,
daima Hz. Osman’ýn yanýnda yer almýþtýr. Meselâ bir keresinde
Muhammed b. Ebu Bekir ve Muhammed b. Ebu Huzeyfe baþkanlý-
ðýnda 600 kiþilik bir grup dýþ görünüþleri itibariyle umre yapmaya,
fakat asýl niyetleri itibariyle Hz. Osman aleyhinde faaliyetlerde bu-
lunmak üzere Medine’den yola çýkmýþlardý. Hz. Osman, onlarýn bu
faaliyetlerini akîm býrakma düþüncesi ile, Hz. Ali’yi bu iþle görev-
lendirir. Hz. Ali, Cuhfe adlý yerde bu kiþilerle görüþür. Onlarýn Hz.
Osman hakkýnda ileri sürdükleri ve savunduklarý iddialara teker te-
ker cevap vererek, o kalabalýðýn daðýlmasýný saðlar. Böylece hilafet
makamý aleyhine yapýlacak olan bir faaliyet, daha organize olma-
dan, Hz. Ali vasýtasýyla engellenmiþ olur.

Hz. Osman’ýn öldürülmesi ile neticelenen muhasara olaylarýnda
da, Hz. Ali’nin halifeyi korumak uðrunda oðullarý Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin’i görevlendirdiði yine tarihen sabit olan gerçekler arasýn-
dadýr. Hz. Osman’ýn isyancýlarla savaþmayacaðý, Müslüman kaný
akýtanýn insan olamayacaðý noktasýndaki fikirlerine þiddetle karþý
çýkan insanlardan biri de Hz. Ali’dir. O, halifeyi korumak ve onlar-
la gerekirse silahlý çatýþma yapmak için defaatle izin istemiþtir. Her
defasýnda “Allah’a inanan ve onu hak kabul eden, benim de kendi-
si üzerinde bir hakkým olduðunu kabul eden her kimse, Allah adýný
veriyorum ki, bir ustura çiziðinden akan kan kadar bile benim hatý-
rým için kan akýtmasýn.” cevabýný almýþtýr. Yukarýda arz ettiðimiz
hâdiseler Hz. Ali’nin Hz. Osman’ý kabullendiðinin açýk örnekleri
deðil midir?
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Artýk bütün bu tarihî gerçeklerden sonra Hz. Ali’yi farklý düþün-
celerin insaný imiþ gibi gösterme, aslýnda ona nifak isnat etmeye eþ-
deðer sözde fikirlerdir. Hz. Ali ise böylesi bir þeyden fersah fersah
uzaktýr.

Evet, bizim kanaatimize göre hakikaten Hz. Ali, hilafet meselesi
ile ilgili farklý düþüncede -mesela o makam kendisinin hakký olduðu
ya da Allah Resûlü’nün kendisini ileri sürmekten ve gereðine göre
amel etmekten geri duracak- bir insan deðildi. Ayrýca Ýslâm’daki
geçmiþi, Hz. Peygamber’e (s.a.s.) yakýnlýðý gibi özellikleri itibariyle
de bu düþüncelerinin hayata geçmesinde, etrafýnda rahatlýkla taraftar
toplayabilecek bir konumda bulunuyordu. Fakat Hz. Ali; adý, þahsi-
yeti ve konumu üzerinde yapýlan bütün spekülâsyonlarýn aksine sa-
hih kaynaklara göre ilk üç halifeye biat etmiþ, onlarýn meþruiyetleri-
ni kabullenmiþ ve tam yirmi dört yýl, dile kolay tam 24 yýl -ilk üç ha-
lifenin toplam iktidar müddeti- hilafet makamýna yönelik muhalif
hiçbir düþünce ve aksiyon içinde bulunmamýþtýr.

8. Hilafeti Döneminde Hz. Ali 

a. Halife Seçilmesi

Hz. Ali’nin hilafete geçtiði dönem, hiç þüphesiz ilk dönem Ýslâm
tarihinin en karýþýk dönemidir. Evvela, Hz. Osman’ýn þehit edilme-
si, isyancýlarýn Medine’ye hâkim olmasý, ortada âdeta bir terör ha-
vasý esmesi bu karýþýklýða sebep olan hususlarýn baþýnda gelir.

Saniyen, Hz. Osman’dan sonra kimin halife olacaðý konusunda-
ki belirsizlik, karýþýklýk sebeplerinden bir diðeridir. Zira daha önce-
ki üç halifenin seçiminde –her birinin seçimi ayrý ayrý da olsa- or-
tada müþahhas bir esas vardý ve ona göre hareket ediliyordu. Fakat
þimdi böyle bir esastan bahsetmek mümkün deðildi. Nitekim Hz.
Osman’ýn þehit edilmesini müteakip, tam beþ gün boyunca yeni ha-
lifenin hâlâ seçilememiþ olmasý bunun bir göstergesiydi.
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Kitaplarýmýz, bu devrede Hz. Ali’nin Medine içinde durmadýðý-
ný, çeþitli mülâhazalara binaen -belki de halife olmak istemiyordu-
hurma bahçelerine çekilerek halkýn gözünden uzak durmaya çalýþ-
týðýný rivayet etmektedir. Bu esnada Medine’de mevcut durumun
nasýl çözüleceði hususunda öncülük yapan ve halkýn görüþlerine
müracaat edenlerin var olduðu bir gerçektir.

Yapýlan araþtýrmalar halkýn hemen hepsinin Hz. Ali’nin hilafet
makamýna geçmesi gerektiði görüþünde birleþtiði neticesini ortaya
çýkarýyordu; hatta Hz. Ali’den baþka kimseye o þansý tanýmýyorlar-
dý. Nihayet Hz. Osman’ýn þehadetini takip eden beþinci günü -ki
bugün cuma idi- Hz. Ali mescide namaz için girdi. Orada bulunan
herkes Hz. Ali’ye biat etti. Burada önemli bir hususun altýný çizmek
gerekir; Hz. Ömer’in halife seçmeleri için tespit ettiði altý kiþilik
þûra heyetinde bulunan sahâbe-i kiramýn büyükleri ve Aþere-i Mü-
beþþere’den Hz. Talha ve Hz. Zübeyr de Hz. Ali’ye bu merasimde
biat edenler arasýndadýr. Hâlbuki bu iki büyük sahabi daha sonra an-
latacaðýmýz Cemel Savaþý’nda Hz. Ali’nin karþýsýna kýlýçla çýkmýþ
ve o savaþta –maalesef- þehit olmuþlardý. Bu gerçekler bizlere aksi-
ne ihtimal vermeyecek netlikte, þu yorumu yaptýrmaktadýr: Hz. Tal-
ha ve Hz. Zübeyr’in biatlarý, Hz. Ali’yi halife olarak kabullendikle-
rinin en büyük delilidir. Þayet onlarýn hilafet makamýnda gözleri ol-
saydý veya farklý düþüncelerde bulunsalardý, biat öncesi beþ günlük
dönemde bunu seslendirirlerdi. Seslendirmenin de ötesinde gereði-
ni yaparlardý; zira Hz. Ali’den önce hilafet teklifi kendilerine de ya-
pýlmýþtý. Dolayýsýyla Cemel’de Hz. Ali’ye karþý çýkmalarý, hilafete
geçme veya onun hilafetini kabullenmemeden dolayý deðil Hz. Os-
man’ýn katillerinin bulunup hemen öldürülmesi düþüncesinden
kaynaklanmaktaydý.

Bu arada biat esnasýnda Ensar’dan bazýlarýnýn biat etmekte ge-
ciktiði, genel durum açýða çýktýktan yani, Hz. Ali’ye büyük bir ço-
ðunluk biat ettikten sonra onlarýn biat ettikleri de tarihî bir vâkýadýr.
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Hz. Ali, mescidde gerçekleþtirilen biatten sonra minbere çýkmýþ
ve ilk hutbesini vermiþtir. Hutbe, muhteva itibariyle her þeyden önce
o günkü toplumun içinde bulunduðu manzarayý resmetmektedir. Hut-
benin ana temasý Müslüman’ýn haklarýna saldýrmanýn haram oluþu,
kanýnýn haksýz yere akýtýlmasý, âhiretin bir anlamda ikinci plâna itile-
rek, yapýlan þeyler karþýsýnda sanki Allah’a hesap verilmeyecekmiþ-
çesine sorumsuzca davranýlmasý idi. Belki bütün bunlara sebebiyet
veren de insanlarýn mazilerini unutmasý idi. Yani din-i mübin-i Ýslâm
uðrunda, o güne kadar çekilen çile ve ýstýraplarýn unutulmasý, gerçek-
leþtirilen fetihler sonucu hayat standardýnýn yükselmesi, bunun insan-
larý rahat ve rehavet içine salarak dünya hayatýný gaye-i hayal haline
getirmesi idi. Ýþte Hz. Ali, halka yaptýðý bu ilk konuþmasýnda bunla-
rýn hepsini bir çýrpýda ve gayet veciz bir þekilde ifade etti.

Þimdi Hz. Ali’nin bu hutbesini, yukarýda arz ettiðimiz hususlarý
nazara alarak birlikte okuyalým: “Allahu Teâlâ, doðru yolu gösteren,
içinde iyiliði ve kötülüðü açýklayan kitabýný (size) indirdi. O halde
iyiliðe yapýþýn, kötülüðü býrakýn. Allahu Teâlâ birçok þeyi haram kýl-
mýþtýr. Müslüman’a kötülük yapýlmasýnýn haram oluþunu, bütün ha-
ramlarýn üstünde kýlmýþtýr. Allahu Teâlâ Müslümanlarýn haklarýný,
özellikle vurgulamýþtýr. ‘Müslüman, Müslümanlarýn elinden ve dilin-
den korunmuþ olan kimsedir.’ Ancak dinin ve þeriatýn hükümlerinin
gereði olarak Müslüman’ýn sorguya çekilmesi ve þeriat emrinin ona
uygulanmasý müstesnadýr. Hiçbir Müslüman’ýn, diðer Müslüman’a
eziyet etmesi caiz deðildir. Halkýn ve özel kesimdeki insanlarýn hak-
larýný yerine getirmekte acele ediniz. Ýnsanlar önünüzdedir, âhiret ise
arkanýzdan sizi öne doðru itmektedir. Kendinizi hafifletiniz ki, vara-
caðýnýz yere ulaþabilesiniz. Âhiret hayatý insanlarý beklemektedir. Al-
lah’ýn kullarýnýn ve yeryüzünün haklarýný yerine getirme hususunda
daima Allah’tan korkun. Hayvanlar ve yeryüzü hakkýnda da sorguya
çekileceksiniz. O halde ben derim ki, Allah’a itaat ediniz, O’nun
emirlerine karþý gelmeyiniz. Hayýr (iyi bir þey) görürseniz alýnýz. Þer
(kötü bir þey) görürseniz býrakýnýz.
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“Siz yeryüzünde (Mekke’de) az ve zayýf görüldüðünüz zamaný
hatýrlayýnýz. Kâfirlerin sizi çarpýp yakalamasýndan korkuyordunuz.
Öyle iken Allah sizi Medine’de barýndýrdý, ev bark sahibi yaptý ve
yardýmý ile kuvvetlendirdi. Size en temiz þeylerden rýzýk verdi.
Umulur ki artýk þükredersiniz.”100 (8. Enfal:26)

Hz. Ali minberden indikten sonra, bir grup sahâbenin huzura ge-
lerek “Bize had cezalarýný tatbik etmeniz farz kýlýnmýþtýr. Hiç þüphe-
siz o malum topluluk, bu kiþinin (Hz. Osman) kanýnýn akýtýlmasýna
iþtirak etmiþ ve bu iþi kendilerine helal saymýþlardýr.” demiþlerdir.
Hz. Ali onlara þöyle mukabele etti. “Sizin bildiklerinizi ben bilmiyor
deðilim, fakat þu durumda bize hâkim olan ve kendilerine güç yeti-
remediðimiz bu insanlara had cezasýný nasýl uygulayabilirim? O in-
sanlar ki, köleleriniz onlarla birlikte isyan etmiþ ve onlarýn peþinden
gitmiþlerdir. Bunlarsa aramýzdadýr ve diledikleri gibi size zulmedi-
yorlar. Siz, bu yapmak istediðiniz þeyin üstesinden gelecek herhan-
gi bir güç kaynaðý biliyor musunuz?” dedi. Onlar, “Hayýr” dediler.
Hz. Ali, “Yemin ederim ki ben de sizin görüþünüzdeyim. Þüphesiz
bu iþ bir cahiliye iþidir. O uðursuz topluluk da bunun kaynaðýdýr. Þu-
rasý da bir gerçektir ki, þeytan artýk kendi sistemini kuracak deðildir
ki, mülk ve saltanat, sahibinin elinden çýkmýþ olsun. Ýnsanlar bu iþ-
ten dolayý çeþitli kanaatlere varmýþtýr: Bir grup ise ne sizin ne de on-
larýn görüþünü benimsiyor. Hele insanlar bir sakinleþsinler, kalpler
sükûnet bulsun, haklar alýnacaktýr. Þimdi beni rahat býrakýn ve baþý-
nýza gelecek þeyleri bekleyin.” dedi. Onlar da dönüp gittiler.

Gelenlerin bir kýsmý, iþ ileri varýrsa, isyancýlara karþý koyabile-
ceklerini söylüyor, “Üzerimize düþeni yapacaðýz, bu iþi ertelemeye-
ceðiz.” diyorlardý. Bir kýsmý ise, “Ali, kendi görüþüyle ve iþiyle ye-
tinip bize ihtiyaç duymuyor. Onun Kureyþ’e karþý diðerlerinden da-
ha sert davranacaðýný görüyoruz.” þeklinde konuþuyorlardý.101

Hz. Ali ile bu bir grup sahâbenin konuþmasýndan da anlaþýlaca-
ðý üzere, hakikaten Medine’de tam anlamýyla bir kargaþa yaþaný-
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yordu. Bir taraftan Hz. Ali, kendisine þimdilik sadece Medine’de
biat edildiðini, diðer Ýslâm beldelerinde henüz biat olmadýðýný, is-
yancýlarýn büyük bir çoðunluðu teþkil ettiðini ve bunlar içinde ka-
tillerin kim olduðu bilinmediði gerçeðinden hareketle sükûnet tav-
siye ediyor ve bahsini ettiðimiz her iki durum açýklýða kavuµncaya
kadar beklemek gerektiði görüþünü savunuyordu. Diðer taraf ise,
Hz. Osman’ýn katillerinin aralarýnda olduðunu ve onlara savaþ aça-
rak hepsinin hem de hemen öldürülmeleri gerektiðine inanýyorlar-
dý. Fakat ne yazýk ki bu fikir ayrýlýðý, bu farklý görüþleri benimse-
yen Müslümanlarýn birbirleri ile savaþmasý ile son bulmuþtur.

Zaman, Hz. Ali’nin görüþlerinde isabetli olduðu hakikatini orta-
ya çýkarmýþtýr. Zira o sýrada Þam valisi bulunan Hz. Muaviye, he-
nüz Hz. Ali’ye biat etmemiþtir. Katillerin kimlikleri ise tam tespit
edilememiþtir. Hz. Osman’ýn hanýmý bile bu konuda net bir þey söy-
leyememiþtir. Hatta bir defasýnda Hz. Ali, Hz. Osman’ýn katillerine
kýsas uygulanacaðýný söylediðinde, sayýlarý on binleri bulan asker-
ler hep birlikte ayaða kalkarak, “Biz hepimiz Osman’ýn katilleri-
yiz” demiþlerdir.102

Aslýnda sadece þu örnek, Hz. Ali’nin durumun bütün netliðiile
vuzuha kavuþuncaya kadar acele edilmemesi gerektiði hususunda-
ki görüþlerinin isabetini ortaya koymaktadýr.

b. Cemel Vakasý

Cemel vakasýna geçmeden önce, onun tarihî zemininin daha iyi
anlaþýlabilmesi için Hz. Ali’ye yapýlan biat hâdisesinin bir baþka de-
yiþle hilafeti Ýslâm topraklarý genelinde izlediði seyri bilmek gerekir.
Ýslâm tarihçilerinin vermiþ olduðu malûmata göre, Hz. Ali’nin hilafet
makamýna geçmiþ olmasýna raðmen Þam valisi Hz. Muaviye’nin
hâlâ biat etmediði yani devlet otoritesini kabullenmediðini biliyoruz.
Hz. Muaviye, bu harekette yalnýz baþýna da deðildi. Ýdaresi altýnda
bulunan birçok yerdeki Müslüman halk, bu noktada Hz. Muaviye’ye
destek veriyorlardý. Ayrýca Hz. Muaviye’nin Benî Ümeyye’ye (Emevî
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ailesi) mensup oluþu, bu sülâleye mensup büyük bir kalabalýðýn ona
destek vermesini saðlamýþtý. Zaten Benî Ümeyye’nin, Hz. Ali’nin
mensubu bulunduðu Haþim Oðullarý ile aralarýnda Ýslâm öncesine da-
yanan çekiþmeler vardý. Nitekim bu çekiþme, Hz. Muaviye’nin ikti-
darý döneminde Ehl-i Beyt düþmanlýðýna dönmüþ ve Ehl-i Beyte
mensup olan Müslümanlar –ne acýdýr ki- büyük çile ve meþakkatlere
maruz býrakýlmýþtý.

Ýþte bu ve benzeri sebeplerle Hz. Muaviye, aradan üç ay geçme-
sine raðmen hâlâ biat etmemiþti. Üstelik kendini halife ilan etmiþ ve
Hz. Ali’yi itaate dâvet etmiþti. Hz. Muaviye bu olayda, Hz. Os-
man’ýn kanýnýn içinde bulunulan þartlar gereði talep edilememesini,
kâtillere kýsas yapýlamamasýný çok iyi kullanmýþ ve Medine’ye Hz.
Ali’ye göndermiþ olduðu elçiye bu konuda talimat vermiþti. Aldýðý
talimat gereði, “Þam’da Hz. Osman’ýn kanýný taleb eden 60.000 in-
san var. Kýsas taleb ediyoruz!” demiþ, Hz. Ali de ona þu veciz ce-
vabý vermiþti; “Kimden? Bizden mi? Osman’ýn kanýnýn bedelini
benden mi istiyorlar? Onlarýn dostu gibi benim de dostum öldürül-
müþ (bu noktada Hz. Ali’nin Hz. Osman’ýn bacanaðý olduðu hatýr-
lanmalýdýr) ve ben de hakký çiðnenmiþ bir kimse deðil miyim? Ey
Allah’ým! Osman’ýn kanýný akýtmaktan sana sýðýnýrým. Hz. Os-
man’ýn katilleri Allah’ýn murat ettikleri hariç olmak üzere kaçýp
kurtulmuþtur.”

Biat olayý etrafýnda dönen bütün bu olup-bitenlerden sonra Hz.
Ali ne yapacaktý? Hz. Muaviye üzerine yani ehl-i kýble olan bir in-
san ve onun etrafýndakiler ile savaþacak mý idi yoksa? Evet, baþta
Medine ahalisi olmak üzere herkes buna verilecek cevabý bekler-
ken, bundan çok daha önemli ve mutlaka öncelikli olarak halledil-
mesi gereken baþka bir hâdise patlak verdi.

Aþere-i Mübeþþere’den olan Hz. Talha ve Hz. Zübeyr (r.a.), Hz.
Osman’ýn þehit edilmesi ve Hz. Ali’ye biat esnasýnda hac sebebiy-
le Mekke’de bulunan Hz. Âiþe validemizin yanýna gittiler. Olaylar-
dan kendilerini haberdar ettiler. Hz. Âiþe’nin de kendi fikirlerinde
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olduðunu öðrenince onu da yanlarýna alarak, Hz. Osman’ýn kanýný
talep etmek üzere, etraflarýna topladýklarý insanlarla Basra’ya doð-
ru ilerlediler. Aslýnda gerek Hz. Âiþe validemizin, gerek Hz. Talha
ve Hz. Zübeyr’in bu konuda düþünceleri alabildiðine samimi idi.
Zaten daha farklý olmasý da düþünülemez.

Onlar Ýslâm’ýn baþlangýcýndan itibaren her biri destansý hüviye-
te sahip nice kahramanlýklarýn sahibi idiler. Mesela bu çizgide Hz.
Âiþe validemizin, Harem’de yapmýþ olduðu ve hareket felsefesini
anlatan þu veciz konuþmaya bakalým. Validemiz konuþmasýnda Hz.
Osman’ý þehit eden muhaliflerin öne sürdükleri uygulamalarý anla-
týr, o uygulamalardaki haklýlýðýný dile getirir ve ardýndan þöyle der:
“Bu insanlar herhangi bir delil ve özür bulamayýnca bocaladýlar.
Düþmanlýk yapmaya baþladýlar. Sözleri yaptýklarýný ele vermiþtir.
Bunlar haram olan kaný akýtmýþlardýr, haram beldeyi ihlal etmiþler,
haram malý almýþlar, haram ayý helal sayarak ihlal etmiþlerdir. Val-
lahi Osman’ýn kesip attýðý týrnaðý, onlar gibi dünya dolusu insandan
daha hayýrlýdýr. Öyleyse onlarýn cezalandýrýlmasý ve daha sonra ge-
leceklerin de bunlardan uzak kalmasý için onlarýn aleyhine toplan-
manýz yegâne kurtuluþ yoludur. Allah’a yemin ederim ki, aleyhine
düþmanlýk ettikleri o kiþi günahkâr olsa bile, altýnýn cürufundan ya-
hut elbisenin kirinden temizlendiði gibi günahýndan temizlenmiþtir.
Çünkü elbisenin su ile temizlenmesi gibi, onu su ile temizlediler.”

Hz. Âiþe validemizin görüþü, bu suçlularýn cezalandýrýlmasý ve
bunun için de devletin yapmadýðý bu iþi halkýn yapmasý gerektiðidir.

Hz. Talha, Basra’ya hareket edecek ordunun toplandýðý ve hare-
ket stratejisinin belirlendiði sýrada düþünceli bir þekilde kenarda dur-
maktadýr. Alkame b. Vakkas, onun bu halini görünce yanýna varýr ve
“Görüyorum ki düþünceli bir halin var. Hoþuna gitmeyen bir þey
varsa, otur, vazgeç bu iþten!” der. Hz. Talha “Ey Alkame! Bir za-
manlar biz, dýþýmýzdakilere karþý tek bir yumruk gibi idik. Þimdi bir-
birimizi ezmeye çalýþan demirden iki dað oluverdik. Hz. Osman’ýn
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kanýnýn akýtýlmasý hususunda bir kabahatim oldu. Artýk onun kanýný
isteme uðrunda kaným akmadýkça, tevbem kabul olmaz.”103

Ýþte bu düþüncelere, Hz. Osman tarafýndan tayin edilen Mekke,
Yemen gibi merkezlerin valileri de fiilî destek verince, çok büyük
bir kalabalýk, Hz. Âiþe validemiz baþta olmak üzere, Hz. Talha ve
Hz. Zübeyr öncülüðünde Basra’ya doðru yola çýktýlar.

Bütün bu geliþmelerden anýnda haberdar edilen ve Þam hazýrlýk-
larý ile meþgul olan Hz. Ali, önce bu problemi halletmenin gerekli
olduðuna karar verdi. Kûfe’ye elçiler göndererek, bu konuda yar-
dýmcý olmalarýný ve gerektiðinde harp edecek seviyede hazýrlanma-
larýný emretti. Kendisi de Basra’ya doðru yola çýktý.

Hz. Ali’nin bu konudaki temel düþüncesi ise, daha önce de ifa-
de ettiðimiz gibi öncelikle ortalýðýn yatýþmasýný beklemek, sonra bi-
at meselesini hallederek hilafeti meþru bir zemine oturtmak ve ni-
hayet Hz. Osman’ýn katillerini bularak cezalandýrmak idi. Hz. Ali,
kendisi ile birlikte hareket eden kuvvetlerle, Hz. Âiþe ve beraberin-
deki insanlarla savaþmayý kat’iyen istemiyordu. Nitekim kendisi
Basra’ya doðru giderken Zukar civarýnda karþýlaþtýðý Kûfelilere gö-
rüþlerini þöyle dile getirmiþti. “Ben sizi, Basralý kardeþlerimizin bi-
zimle beraber olmalarýný temin etmeniz için davet ettim. Eðer fikir-
lerinden dönerlerse bizim istediðimiz de budur. Düþünce ve tutum-
larýnda ýsrar ederlerse, onlara nezaketle muamele eder, fikirlerinde
ýslah olmalarýna çalýþýr, zulme baþvuruncaya kadar onlarla anlaþý-
rýz. Bozgunculuða götüren þeylere karþýlýk, faydalý ve doðru buldu-
ðumuz þeyleri tercih eder, bunu kat’iyen elden býrakmayýz.”

Görüldüðü gibi her iki taraf da olanlardan hareketle, olmasý ge-
rekenler üzerinde içtihat yapýyordu ve niyetleri halisti. Ama araya
giren birtakým fitne faktörleri, her iki taraf itibariyle doðruyu ara-
yan, doðrunun peþinde koþan bu Müslümanlarýn savaþmalarýna ve-
sile oldu. Öyle ki bu savaþ sonunda en az 10.000 insan ölmüþtü.
(Rahmetullahi aleyhim rahmeten vasia).
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Hz. Ali, Basra yakýnlarýna geldiðinde Ka’ka b. Âmir’i Hz. Âiþe
validemizin yanýna elçi olarak gönderdi. Ka’ka, Hz. Talha, Hz. Zü-
beyr’in de bulunduðu bir ortamda Hz. Âiþe vâlidemize, neden böyle
bir iþe kalkýþtýklarýný sordu. Aldýðý cevap netti: “Ey oðul! Beni bura-
ya sürükleyen, insanlarýn arasýný ýslahtýr.” Bunun üzerine Ka’ka “Is-
lah nedir?” diye tekrar sordu. Hz. Âiþe vâlidemiz “Hz. Osman’ýn kâtil-
lerinin cezalandýrýlmasýdýr.” cevabýný verdi. Bundan sonra Ka’ka,
kendilerine Basra giriþinde yapýlan muharebede öldürdükleri insan-
lardan -ki 600 kiþi kadardý- bahis açarak: “Bu iþ, sizin kötü gördüðü-
nüz olaydan çok daha büyüktür. O ülkelerdeki Mudar ve Rabîa kabi-
lelerini kýzdýrdýnýz ve sizinle harp etmek üzere toplandýlar. Sizin yar-
dýmdan mahrum býrakýlmanýz, o insanlarýn yardým görmesi demektir.
Nitekim bunlar, o korkunç olayý ve büyük günahý tertipleyenleri des-
teklemek üzere toplanmýþlardý. Öyle inanýyorum ki, bu iþin çaresi an-
cak sakin olmaktýr. Sakinleþince onlar þüphe ile depreþmeye baþlaya-
caklardýr. Siz bize biat ederseniz, bu bir hayýr alâmeti ve rahmet müj-
desi olacak, bu ümmetin de afiyet ve selâmetiyle sonuçlanacaktýr.
Eðer yan çizer, büyüklenerek ayak diretir ve biat teklifimizi kabul et-
mezseniz, bu da bir þerrin habercisi ve alýnacak intikamýn hüsrana
uðramasýna sebep olacaktýr. Afiyeti tercih edin. Nimet elde eder, ha-
yýrlara vesile olursunuz. Nitekim sizler, hayýr kapýlarýný açan kimse-
lerdiniz. Bizi hedef almayýnýz, onu da hedef edinmeyin, bu bela bizi
de, sizi de yere vurur. Allah’a yemin ederim ki, bunu size söylüyor ve
sizi ona biate davet ediyorum. Varidatý azalan bu ümmetten Allah’ýn
verdiði nimeti geri almasýndan, ümmetin birliðinin tamamlanamama-
sýndan ve Allah’ýn bir musibet indirmesinden korkuyorum. Zira orta-
ya çýkan bu mesele, güç yetecek bir iþ deðil. Sýradan iþlere benzemez.
Bir adamýn diðerini öldürmesi, bir grubun bir þahsý öldürmesi yahut
kabilenin bir kiþiyi öldürmesi gibi deðildir.” dedi.

Hz. Âiþe validemiz “Güzel söyledin, isabet ettin. Eðer Hz. Ali
de senin dediðin gibi söylerse iþ düzelir.” cevabýný verdi. Ka’ka se-
vinçle giderek Hz. Ali’ye durumu anlattý.
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Fakat bu geliþme fitne unsurunun baþý Abdullah b. Sebe ve ta-
raftarlarýný alabildiðine rahatsýz etti. Zira bunlar, Hz. Osman’ýn kat-
li hâdisesinde adlarý karýþan ve rolleri olan insanlardý. Onun için
mutlaka bu barýþ giriþiminin önüne geçilmeli, kendilerini temize çý-
karacak ölçüde olaylarýn seyri deðiþtirilmeli, ne olursa olsun, Müs-
lüman kaný akýtýlmalýydý.

Abdullah b. Sebe ve taraftarlarýnýn kararlaþtýrdýklarý þeylerden
habersiz olarak, Ka’ka’nýn verdiði haber üzere Hz. Ali Basra’ya in-
di ve orada geceledi. O gece Ýbn Sebe, her iki taraf içine, kendi
adamlarýndan birkaç kiþinin silahlý olarak girmelerini saðladý. Erte-
si sabah durum fark edildi. Ne yazýk ki her iki taraf da bunun so-
rumlusu olarak birbirlerini suçladý ve neticede týpký Ýbn Sebe’nin
dediði gibi düþünmelerine fýrsat verilmeden savaþ baþlamýþ oldu.

Cemel Savaþý’nýn sebebi adýna bu deðerlendirmelerden sonra,
artýk savaþýn tafsilatýný anlatmaya gerek görmüyoruz. Fakat her þe-
ye raðmen Cemel Savaþý ile ilgili þu birkaç hususun mutlak bilin-
mesi gerektiðini düþünüyoruz:

1. Savaþta her iki taraftan öldürülenlerin sayýsý Ýbn Kesir’in el-
Bidâye’deki beyanýna göre en az 10.000’dir. Bu rakamýn daha
fazla olduðunu söyleyenler de vardýr.

2. Savaþ sonunda Hz. Ali, her iki cepheden ölen ve öldürülenlerin
cenaze namazýný kýldýrmýþtýr.

3. Savaþ esnasýnda Hz. Âiþe validemize hiçbir zarar gelmemesi
için çýrpýnan insanlarýn baþýnda Hz. Ali gelir. Daha sonra Hz.
Ali, Hz. Âiþe’yi Basra’da misafir olduðu evde ziyaret etmiþ,
kendisine 12.000 dirhem takdim etmiþtir. Sonra da muhafýzlar
eþliðinde Medine’ye uðurlamýþ ve yolculuða çýkarken Hz. Ali,
þehrin dýþýna kadar kilometrelerce giderek mü’minlerin annesini
yolcu etmiþtir.

4. Rivayetlere göre, Hz. Âiþe, neticesi savaþ ve binlerce insanýn
ölümü ile son bulan bu harekete katýldýðýna piþman olmuþtur.
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Kaynaklarýmýzda onun, “Keþke Cemel gününden önce dünya-
dan çekip gitseydim!” dediði ve o günü hatýrladýðýnda devamlý
aðladýðý zikredilir. Hatta vedalaþma esnasýnda Hz. Âiþe valide-
miz “Evlatlarým! Hiç birimiz diðerinden þikâyet etmesin. Bizim-
le Ali arasýnda geçmiþte olan þeyler bir kimsenin kayýnvalidesi
ile arasýnda geçen þeyler nezdinde kalacaktýr. Benim nezdimde
yine de o, ümmetin en iyilerinden ve en âlim kiþilerindendir.”
demiþ, Hz. Ali de bu ifadelere karþýlýk “Vallahi mü’minlerin an-
nesi doðru söylüyor. Bizimle onun arasýnda sadece bu kadar bir
mesele vardý. O, Peygamberimiz’in dünya ve âhirette hanýmý ve
annemizdir” demiþtir.

5. Hz. Zübeyr b. Avvam, savaþ esnasýnda yaralanmýþ ve bu yüzden
Medine’ye gitmek üzere savaþ meydanýndan ayrýlmýþtýr. Amr b.
Cürmûz isimli bir talihsiz, Hz. Zübeyr’i takip ederek yolda þe-
hit etmiþtir. Daha sonra mükâfat alabilmek ümidiyle Allah
Resûlü’nün “Havarim” dediði o þanlý sahabînin baþýný Hz. Ali’ye
getirmiþ ve yanýna girmek için izin istemiþtir. Durumdan haber-
dar edilen Hz. Ali “Ýçeri girmesine izin vermeyin ve onu cehen-
nemle müjdeleyin!” veya bir baþka rivayete göre “Ben, Hz. Pey-
gamber’in (s.a.s.), Zübeyr’in kâtilinin cehennemlik olacaðýný
onu cehennem ile müjdele buyurduðunu iþittim!” demiþtir.

Cemel Savaþý faslýný kapatýrken önemli gördüðümüz bir hususa
temas etmek gerekir. Günümüzde bazýlarý sahâbe-i kiramýn ulviyeti-
ni hiç nazar-ý dikkate almadan, gerek Cemel ve gerekse Sýffîn Sava-
þý deðerlendirmelerinde sahâbeyi alelâde, sýradan insanlar konumu-
na sokmaktadýrlar. Bu ise Kur’ân ve sünnetin bize öðrettiði sahâbe
telâkkisine alabildiðine terstir. Dolayýsýyla ilmîlik adýna bahsini etti-
ðimiz türden ortaya konan þeyler, bizleri derinden yaralamaktadýr.
Evet, Cemel ve Sýffin Savaþlarýnýn Ýslâm dünyasýnda açmýþ olduðu
yara çok büyüktür ve hâlâ kapatýlamamýþtýr. Bu olaylarda Hz. Pey-
gamber’e  (s.a.s.) en yakýn olan sahabîler de bulunmuþ, hatta öncü rol
oynamýþlardýr. Bunlar doðrudur. Fakat bunlarýn doðru olmasý Hz
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Ali’nin karþýsýnda yer alan sahabîlere saygýsýzlýk yapmayý gerektir-
mez ki? Bunlarýn baþýnda, Kur’ân’ýn “Peygamber zevceleri sizlerin
anasýdýr.” (33. Ahzab:5) buyurduðu Hz. Âiþe validemiz ve cennetle
müjdelenen, Bedir Ashabýndan olduklarý için -belki de- hesapsýz
cennete girecek olan Hz. Zübeyr ve Hz. Talha gelmektedir.

Bizim mülk ciheti (hâdiselerin dýþ görünüþü) itibariyle kerih
gördüðümüz, kabullenmekte ve yorumlamakta cidden zorlandýðý-
mýz bu olaylarýn, melekutî ciheti kim bilir nice hikmetlerle doludur.
Bu hikmetlerden 14 asýrdan bu yana Ümmet-i Muhammed istifade
etmektedir. Kur’ân “Hoþlanmasanýz da savaþ size farz kýlýndý. Olur
ki hoþlanmadýðýnýz bir þey sizin için hayýrlý olur. Olur ki sevip arzu
ettiðiniz bir þey sizin için þerli olur. Gerçeði Allah bilir, siz bilmez-
siniz.” buyurmuyor mu? (2. Bakara:216). Ýþte Cemel Savaþý da bu
âyet ýþýðýnda deðerlendirmeye tâbi tutulmalýdýr. Ayrýca Allah’ýn ka-
derinin her þeye hâkim olduðunu, meþiet-i ilâhi’nin her þeyde esas
olduðunu unutmayalým.

Bize göre, konu ile ilgili ifrat ve tefritlerden uzak bir þekilde,
Sahâbe-i Kiram’a saygý anlayýþýný koruyan ve ayný zamanda en
doðru tahlili yapan Üstad Bedîüzzaman Hazretleri’dir. Ehemmiye-
tine binaen Üstad’ýn tespitlerini aynen aktarýyor ve düþüncelerimi-
zi bu istikamette yönlendirmemiz gerektiði hakikatini bu vesile ile
bir kere daha hatýrlatýyoruz:

“Cemel Vak’asý denilen, Hazret-i Ali ile Hazret-i Talha ve Haz-
ret-i Zübeyr ve Âiþe-i Sýddîka (Radýyallahü Teâlâ aleyhim ecmaîn) ara-
sýnda olan muharebe, “adâlet-i mahzâ” ile “adâlet-i izâfiye”nin mü-
cadelesidir. Þöyle ki:

Hazret-i Ali, “adâlet-i mahzâ”yý esas edip, Þeyheyn (Hz. Ebu Be-
kir ve Hz. Ömer) zamanýndaki gibi o esas üzerine gitmek için içtihad
etmiþ. Muârýzlarý ise; Þeyheyn zamanýndaki safvet-i Ýslâmiye adâlet-
i mahzâya müsaid idi; fakat mürur-u zamanla Ýslâmiyetleri zaif muh-
telif akvam hayat-ý içtimaiye-i Ýslâmiyeye girdikleri için, adâlet-i
mahzânýn tatbikatý çok müþkil olduðundan, “ehvenüþþerri ihtiyar”
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denilen adâlet-i nisbiye esasý üzerine içtihad ettiler. Münâkaþa-i içti-
hadiye siyasete girdiði için, muharebeyi intaç etmiþtir. Mâdem sýrf
“Lillâh” için ve Ýslâmiyet’in menâfii için içtihad edilmiþ ve içtihad-
dan muharebe tevellüd etmiþ; elbette hem kâtil, hem maktûl ikisi de
ehl-i Cennettir, ikisi de ehl-i sevaptýr diyebiliriz.

Her ne kadar Hazret-i Ali’nin içtihadý musîb ve mukabilindeki-
lerin hata ise de, yine azâba müstahak deðiller. Çünkü içtihad eden
hakký bulsa, iki sevap var. Bulmazsa, bir nevi ibadet olan içtihad se-
vabý olarak bir sevap alýr. Hatasýnda mâzurdur. Bizde gayet meþhur
ve sözü hüccet bir zât-ý muhakkik Kürdçe demiþ ki: (mealen)

‘Sahâbelerin muharebesinde kýyl ü kal etme. Çünkü hem kâtil
ve hem maktul ikisi de ehl-i cennettirler.’

Adâlet-i mahzâ ile adâlet-i izâfiyenin izahý þudur ki:  

Kim kâtil olmayan ve yeryüzünde fesat çýkarmayan bir kiþiyi öl-
dürürse sanki bütün insanlarý öldürmüþ gibi olur.” (5. Maide:32). Âyetin
mânâ-yý iþârîsiyle: Bir mâsumun hakký, bütün halk için dahi iptal
edilmez. Bir ferd dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. Cenâb-ý
Hakk’ýn nazar-ý merhametinde hak haktýr, küçüðüne büyüðüne bakýl-
maz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, bir
ferdin rýzâsý bulunmadan hayatý ve hakký feda edilmez. Hamiyet na-
mýna rýzasýyla olsa, o baþka mes’eledir.

“Adâlet-i izâfiye” ise; küllün selâmeti için, cüz’ü feda eder. Ce-
maat için, ferdin hakkýný nazara almaz. Ehvenü’þ-þer diye bir nevi
adâlet-i izafiyeyi yapmaya çalýþýr. Fakat, adâlet-i mahzâ kâbil-i tatbik
ise, adâlet-i izâfiyeye gidilmez; gidilse zulümdür.

Ýþte Ýmam-ý Ali Radýyallahü Anh, adâlet-i mahzâyý “Þeyheyn zama-
nýndaki gibi kâbil-i tatbiktir.” deyip, hilâfet-i Ýslâmiye’yi o esas üzeri-
ne bina ediyordu. Mukabilleri ve muârýzlarý ise, “Kâbil-i tatbik deðil,
çok müþkilâtý var.” diye adâlet-i izâfiye üzerine içtihad etmiþler. Tari-
hin gösterdiði sâir esbab ise, hakiki sebep deðildir; bahanelerdir.”104
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Bu mevzu ile ilgili ayný çizgide deðerlendirme yapan Fethullah
Gülen Hocaefendi ise þöyle diyor: “Bize düþen Ýnsanlýðýn Ýftihar Tab-
losu’nun  ‘Ashabýma sövmeyin.’ beyanlarý ile anlattýðý düstura sadýk
kalmalýdýr. Asýrlar önce cereyan etmiþ hâdiseleri kurcalayarak yeni
ihtilâflara sebebiyet verilmemelidir. Bu muharebelerde yer alan, ölen
ve öldüren ashabýn hepsini hayýrla y¤ etmelidir.”

c. Sýffin Savaþý

Cemel Savaþý acý da olsa sonuçlandýktan sonra, hilafet iddiasý ile
ortaya çýkan ve bu sebeple meþru devletin otoritesini tanýmadýðýný
söyleyerek Hz. Ali’ye biat etmeyen, Þam valisi Ebu Süfyan’ýn oðlu
Hz. Muaviye problemini halletmek gerekiyordu. Dâhilî bünyedeki
bu problem, Müslümanlarýn vahdetini zedeliyordu. Hâlbuki vahdet
Ýslâm’ýn temel esaslarýndan biriydi.

Cemel Savaþý’ný anlatýrken takip ettiðimiz usul üzere Sýffin’i ele
alacak deðiliz. Aylarca devam eden, her iki taraftan elçilerin gelip
gitmesiyle uzayýp giden, karþýlýklý antlaþmalarla bazen ara verilen,
sonra tekrar baþlayan ve 70.000’i aþkýn Müslüman’ýn ölmesi ile so-
nuçlanan, Hakem Olayý ile birlikte Haricî adý verilen bir zümrenin
ortaya çýkmasýna sebep olan bu savaþýn safha safha bütün teferru-
atýný ilgili kitaplardan öðrenebilirsiniz. Bizim burada üzerinde dur-
mak istediðimiz husus, bu savaþýn sebepleri ve neticeleridir.

Sebep adýna tarihçilerin üzerinde ýsrarla ve durduðu ve ittifak et-
tiði þey, Hz. Muaviye’nin hilafet arzusudur. O, bu arzusunu gerçek-
leþtirebilmek için, Hz. Osman’ýn kâtillerinin cezalandýrýlmamýþ olu-
þunu sebep göstermiþtir. Nitekim bunu, savaþ baþlamadan önce Hz.
Ali’nin sözcü olarak gönderdiði Þebes b. Remi et-Temimî, Hz. Mu-
aviye’nin yüzüne þu þekilde ifade etmiþtir: “Ey Muaviye! Senin red-
dettiðin þeyi ben iyice anlamýþ bulunuyorum. Yemin ederim ki senin
neyin peþinde olduðun ve ne istediðin bize gizli deðil. Sen, halký
saptýrarak, arzularýna meylettirecek ve itaatlerini celbedecek söz ola-
rak  ‘Ýmamýnýz mazlum olarak öldürüldü, biz ise onun kanýný istiyo-
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ruz.’ sözünden baþka bir þey bulamadýn. Sana da bu hususta ayak ta-
kýmý, azgýn kimseler itibar etmiþtir. Biz iyice biliyoruz ki, sen ona
yardým etmek istemedin. Þu arkasýna düþtüðün halifelik makamý yü-
zünden onun öldürülmesini istedin. Hâlbuki bir iþi nice temenni edip
isteyen vardýr ki, Allah kudreti ile o istenen þeyi baþkasýna verir. Ba-
zen de bir þeyi temenni eden kimseye arzularýnýn üstünde þeyler ve-
rilir. Yemin ederim ki, bunlardan hiçbirisinde de senin için hayýr bu-
lunmamaktadýr. Sen istediðin þeyi elde edemezsen, þu halde bu hu-
susta Arap’ýn en kötüsüsün. Temenni ettiðin þeye kavuþuncaya ka-
dar Allah da seni Cehenneme atar. Ey Muaviye! Allah’tan kork, bu
dâvadan vazgeç. Ýþe layýk olan kimse ile çekiþme.”

Hz. Ali’ye gelince, kendisine biat edilmiþ, meþru halife olarak
onun arzu ettiði þey yukarýda ifade ettiðimiz gibi ümmetin vahdeti-
ni saðlamak, devletin otoritesini hâkim kýlmaktan ibaretti. Bu dü-
þüncesi ile Hz. Ali, Ridde olaylarýnda “Namaz kýlarýz ama zekât
vermeyiz!” diyenlere karþý “Vallahi Allah Resûlü’ne verdikleri bir
keçi veya urganýn zekâtýný, bana da verinceye kadar onlarla savaþý-
rým!” deyip, üzerlerine ordu gönderen Hz. Ebu Bekir’den farklý dü-
þünmüyor ve farklý davranmýyordu. Hatta Hz. Ali’nin niyeti katiyen
savaþ deðildi. O, ordu komutanýna, Þamlýlar doðrudan savaþa baþ-
lamadýklarý sürece, kendilerinin önce davranmamalarýný, hatta biat
yapmak için tekrar tekrar onlara tavsiyelerde bulunmalarýný, eðer
biat etmezlerse, yine de savaþa baþlamamalarýný, onlar ilerlediði
takdirde savaþtan korkmuþ, yýlmýþ gibi uzakta durmamalarý, düzeni
ve intizamý bozmamalarýný emreder.

Fakat Allah’ýn takdiri, sulh görüþmelerinden bir netice alýnamaz
ve savaþ baþlar. Uzun muharebeler sonunda bir cuma günü Hz.
Ali’nin ordusu, Þamlýlara karþý kesin galibiyet elde eder ve onlar
kaçmaya baþlar. Ýþte tam bu arada Þam askerleri mýzraklarýnýn
ucunda Kur’ân-ý Kerimleri yükselterek “Sizinle bizim aramýzdaki
çarpýþmaya bu kitap karar vermelidir. Ýnsanlar öldürülüp tükenirse,
Ýslâm devletinin sýnýrlarýný kim koruyacak, kim cihad edecek, kim
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kâfirlere karþý koyacak?” derler. Bunun üzerine Hz. Ali’nin ordusu
içinden farklý sesler yükselmeye baþlar. Hz. Ali, bunun bir hile ol-
duðu kanaatindedir. Mutlaka savaþa devam edilmesini emreder. O
bu düþüncelerini þöyle ifade eder: “Ey Allah’ýn kullarý! Hakkýnýzý
almaya ve doðru olan iþinize devam edin. Ben onlarý sizden daha
iyi tanýrým. Onlar bu mushaflarý sadece sizi aldatmak için bir kur-
nazlýk ve hile olarak kaldýrýyorlar.” Fakat daha sonra zuhur edecek
Haricî fýrkasýnýn önde gelen elemanlarý olacak Temim ve Sebe gru-
bundan, Tayy kabilesinden bazýlarý Hz. Ali’yi dinlemez ve “Ey Ali!
Allah’ýn kitabýna çaðrýldýðýna göre onu kabul etmelisin. Eðer bunu
yapmazsan, biz seni düþmanlarýna teslim ederiz veya Hz. Osman’a
yapýlaný yaparýz.” Bu çýkýþa Hz. Ali þöyle cevap verir: “Benim sizi
bundan men ettiðimi asla unutmayýnýz, bana söylediðiniz sözleri de
asla unutmayýnýz. Eðer sözüme inanýyorsanýz, savaþa devam ediniz.
Yok eðer bana karþý geliyorsanýz, istediðinizi yapýnýz.” Uzun müza-
kerelerden sonra, her iki tarafý da birer hakemin temsil etmesi ve
onlarýn verecekleri karara göre hareket edilmesine karar verilir. Hz.
Ali’yi Ebu Musa el-Eþ’arî, Hz. Muaviye’yi ise Amr b. Âs temsil
edecektir. Bu iki hakem bir araya gelerek ortaklaþa bir belge hazýr-
larlar. Belgede Hz. Ali ve Hz. Muaviye’nin bunlarýn ordularýnda
bulunan herkesin kendilerinin, ailelerinin ve canlarýnýn güven altýn-
da olacaðý, bu hakemler ne karar alýrsa, ümmetin bu kararda onlara
yardýmcý olup destekleyeceklerine dair söz alýrlar. Ve bir tarih ka-
rarlaþtýrýp o tarihte Dûvmetü’l-Cendel denilen yerde buluþmak üze-
re ayrýlýrlar.

ç. Hakem Hâdisesi

Kararlaþtýrýlan tarihte ve Dûmetul- Cendel’de hakemler buluþur-
lar. Hz. Ali, Ebu Musa ile birlikte 400 insan gönderir. Taraflar ara-
sýnda uzun müzakereler olur. Müzakerelerde her iki hakem de, tem-
silcisi olduklarý Hz. Ali ve Hz. Muaviye’nin haklý olduðu fikrinde
ýsrar ederler ve bu fikirlerini çeþitli delillerle ortaya koyarlar; fakat
bu uzun fikrî münazaralar müþahhas bir sonucun çýkmasýný saðla-
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maz. Nihaî olarak iki hakem, her iki halifenin de azledilmesine ve
yeni halifeyi halkýn bizzat kendisinin seçmesine karar verir. Kararý
bildirmek için beklemekte olan halkýn önüne gelirler. Âmr b. As’ýn
“Kararý sen bildir.” teklifini kabulle Ebu Musa þöyle baþlar: “Ey Ýn-
sanlar! Biz, Hz. Ali ve Hz. Muaviye’nin ikisinin de azledilerek me-
selenin þûrâya havale edilmesinden, ümmetin bunu kabul edip da-
ha sonra þu topluluðun istediðini kendilerine halife seçmelerinden
daha uygun ve ümmetinin düzenini devam ettirecek daha iyi bir çö-
züm yolu göremedik. Ben kendi adýma Hz. Ali’yi ve Hz. Muavi-
ye’yi, ikisini de azlettim.” der. Sonra Amr b. Âs konuþmaya baþlar.
“Ebu Musa’nýn dediklerini duydunuz. O, arkadaþýný (Hz. Ali’yi)
görevinden azledilmiþ kabul ediyor, ben de kendi arkadaþým Mu-
aviye’yi bu göreve getiriyorum. Çünkü o, Affan oðlu Osman’ýn
hem akrabasý hem de onun kýsas’ýnýn yapýlmasýnýn isteyendir ve
herkesten daha çok onun yerine geçmeye hak sahibidir.”

Bu söz üzerine baþta Ebu Musa olmak üzere, herkes olabildiði-
ne þaþýrýr. Taraflar arasýnda tatsýz þeyler olur ve topluluk daðýlýr.
Hâsýlý, mevcut bir problemi ortadan kaldýrmak üzere baþvurulan bu
hakem usulü, onu çözmek bir yana, daha da içinden çýkýlmaz bir
hale sokar.

Sýffîn Savaþý’ný Bediüzzaman Hazretlerinin yapmýþ olduðu de-
ðerlendirme ile bitirelim:

“…amma Hazreti Ýmam-ý Ali’nin vak’a-i Sýffîn’de, Hazreti Mu-
aviye’nin taraftarlariyle muharebesi ise, hilafet ve saltanatýn muhare-
besidir. Yani: Hazreti Ýmam-ý Ali, ahkâm-ý dini ve hakaik-i Ýslâmiye-
yi ve âhireti esas tutup, saltanatýn bir kýsým kanunlarýný ve siyasetin
merhametsiz mukteziyatlarýný onlara feda ediyordu. Hazreti Muavi-
ye ve taraftarlarý ise; hayat-ý içtimaiye-i Ýslâmiyeyi, saltanat siyaset-
leri ile takviye etmek için azîmeti býrakýp, ruhsatý iltizam ettiler; siya-
set âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatý tercih ettiler, hata-
ya düþtüler.”105
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d. Hâricîler ve Nehrevan Savaþý

Sýffin Savaþý sonucu hakem fikri kabul edilip, hakemler tespit
edilir edilmez Hz. Ali, ordusu ile birlikte Kûfe’ye döner. Ordu
Kûfe’ye yaklaþtýðý sýrada, beklenmeyen ve istenmeyen bir þey olur.
Tam 12.000 asker ordudan ayrýlýr, þehre girmez ve Hârura denen
yere gider. Hâricîler adý verilen bu grubun temel görüþü “Hakem
olayý”ný kabul ettiði için Hz. Ali ve taraftarlarýnýn, Kur’ân’ýn “Hü-
küm ancak Allah’a aittir.” (6. En’am:57) âyetine karþý çýktýklarý için
(haþa) kâfir olduklarýdýr. Bu insanlar daha sonra beldelerine geri dö-
nerler ve Abdullah b. Vehb’i lider olarak seçerler.

Bu arada Hz. Ali, bunlarla gerek bizzat konuþarak gerek mektup
yazarak sýcak temasa geçti. O, Hâricîlere, hakem teklifinin Hz. Mu-
aviye tarafýndan geldiðini, kendisinin bunun bir hile olduðu ve ka-
bullenilmemesi gerektiðini bildirdiðini, fakat kendilerinin bunu ka-
bullendiklerini, kabul etmediði takdirde “Seni Hz. Osman gibi öl-
dürürüz!” dediklerini hatýrlattý. “Hüküm ancak Allah’a aittir.” âye-
tiyle bâtýl düþüncelerin kastedildiðini bildirdi. Nihaî olarak hakem-
lerin kararýnda isabet edemediklerini, kendilerinin de bu fikirlerden
vazgeçerek Þam üzerine yürümeye hazýrlanan orduya katýlmalarýný
istedi.

Hâricîlerin Hz. Ali’ye verdikleri cevap ise þuydu: “Þüphesiz ki
sen, Rabbin için deðil de kendin için kýzdýn. Küfre girdiðine þeha-
det eder ve tövbe edersen seni aramýzda düþünürüz. Yoksa ayný þe-
kilde sana da muhalefet ederiz. Þüphe yok ki, Allah korkaklarý sev-
mez.” Bu cevap üzerine Hz. Ali onlardan ümidi kesti ve Þam’a ha-
reket etti. Huhayle adý verilen karargâhta konakladý.

Bu konaklama esnasýnda, Hâricîlerin þehirde halktan bazý kim-
seleri öldürdükleri, bozgunculuk çýkardýklarý, her tarafta yaðmala-
ma ve öldürme hareketine giriþtikleri, yollarý kestikleri haberi gel-
di. Haber tahkik edildiðinde doðru olduðu anlaþýldý. Bunun üzerine
ordudan bazýlarý Hz. Ali’ye, geride çoluk çocuk ve mallarýnýn oldu-
ðunu, bunlarý Hâricîlerin eline býrakmanýn doðru olmadýðýný, önce-
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likle bu problemi halledip sonra Þam’a gitmek gerektiðini söyledi-
ler. Hz. Ali bu teklifi olumlu karþýladý ve geri döndü.

Bu arada Hâricîler ülkenin dört bir yanýna haber salarak kendi
fikirlerinde olanlarý Nehrevan’da topladýlar. Hz. Ali, ordusu ile bir-
likte Nehrevan’a gitti. Kâtillerin kendisine teslim edilmesini ve gö-
rüþlerinden vazgeçip daðýlmalarýný istedi. Onlar, “Hepimiz öldürü-
lenlerin kâtiliyiz. Hepimiz onlarýn ve sizin kanýnýzý helal sayýyo-
ruz!” dediler. Artýk savaþmaktan baþka çare kalmamýþtý. Savaþ baþ-
lamadan önce Hz. Ali son defa “Sizden kardeþlerimizi öldürmeyen
ve kendisinin öldürülmesini istemeyen kimseler, bu bayraðýn altýna
geldikleri takdirde emniyettedir. Kûfe veya Medâin’e dönenler de
emniyettedir. Kâtilleri bize teslim ettikten sonra burada kan akýtýl-
masýna gerek yoktur!” dedi. Bu konuþmadan sonra bin kiþilik bir
grubun Hâricîler arasýndan ayrýldýðý söylenir. Sonra kýyasýya bir sa-
vaþ baþlar ve Hâricîlerin birçoðunun öldürülmesi ile sona erer.

e. Þehit Oluþu

Haricî gailesi bertaraf edildikten sonra Hz. Ali, ordunun hemen
Þam yani Hz. Muaviye üzerine gitmesini istedi ve bir konuþma ile
bu isteðini anlattý. Fakat bu arada beklenmeyen bir þey oldu. Iraklý-
lar savaþ yapmak istemiyorlardý. Onlar düþüncelerini Hz. Ali’ye
þöyle açýkladýlar. “Ey Mü’minlerin Emiri! Oklarýmýz tamamen tü-
kendi, kýlýçlarýmýz köreldi, mýzraklarýmýzýn baþýndan demirleri düþ-
tü. Bizi evlerimize geri götür de iyice hazýrlandýktan sonra, daha çe-
vik ve güçlü olarak ilerleyelim.” Bu þok geliþme karþýsýnda Hz. Ali
çok þaþýrdý. Veciz bir konuþma yaptý. Bu konuþma Iraklýlarý yerlerin-
den kýmýldatmaya yetmedi. Hz. Ali’nin Iraklýlarý savaþa teþvik eden
konuþmasýný, eþsiz hitabetini göstermesi bakýmndan aynen iktibas
etmek istiyoruz. Böylece o ortamýn daha iyi, daha net bir biçimde
anlaþýlabilmesini saðlayacak, olaylara Hz. Ali’nin diliyle vâkýf olun-
masý temin edilecek, ayný zamanda Iraklýlarýn halet-i rûhiyesinin bi-
linmesi açýsýndan da faydalý olacaktýr. Þöyle diyordu Hz. Ali:
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“(Salat ve selâmdan sonra) Cihad, cennetin bir kapýsýdýr. Kim bu
kapýdan yüz çevirirse, Allahu Teâlâ ona aþaðýlanma ve rezil olma
gömleðini giydirir. Hüsran ve zillet artýk onun sýfatý olur. Ey insan-
lar! Ben sizi gece gündüz, açýk ve gizli yollarla, her çeþit metotlar-
la, o insanlara karþý savaþmaya teþvik etmiþtim. Onlar size saldýr-
madan önce, siz kendiniz onlara saldýrýn demiþtim. Caným kudret
elinde olan Allah’a hamd olsun ki, her zaman þu kural geçerli ol-
muþtur: Hangi millet, evlerine saldýrýlmak sureti ile tecavüz edilir-
se, o millet daima rezil ve zelil olur. Ama siz, yýlgýnlýk gösterdiniz.
Ellerinizi baðlayarak oturdunuz. Sözlerim size aðýr geldi ve onu
dikkate almadýnýz. Sonunda iþ o noktaya geldi ki, size arka arkaya
saldýrýldý. O Gâmit kabilesinin adamlarýndan olan askerler, el-
Embâr’a saldýrdýlar. Genel valisi Hassan b. Hassan’ý öldürdüler.
Onunla birlikte pek çok erkek ve kadýný imha ettiler. Bir sipahî as-
ker eve girerek Müslüman kadýn veya zimmî kadýn ayýrt etmeden,
ailenin kadýnýnýn kulaðýndan küpelerini, ayaklarýndan da ayak süs-
lerini soyup, rahatça çekip gitmekte ve ona hiçbir kimse bir kelime
bile söyleyememektedir. Eðer izzet-i nefis sahibi bir Müslüman, bu
durumu görerek üzüntüsünden ölürse, benim nazarýmda kötülen-
meye layýk deðil, aksine övülmeye layýktýr. Yazýklar olsun, yazýklar
olsun. Kalbi çatlatan, aklý mantýðý durduran ve insaný kedere boðan
halinize yazýklar olsun ki, yanlýþ yolda olduklarý halde, onlar arala-
rýnda böyle kenetlenmiþ olsunlar da siz haklý olduðunuz halde dar-
madaðýnýk ve cesaretsiz olasýnýz. Siz hedef yapýldýnýz. Size oklar
yaðdýrýldý ama siz hiç ok atmýyorsunuz. Size saldýrýldý, siz buna ce-
vap vermiyorsunuz. Açýkça gözünüz önünde Allah’a isyan ediliyor
da, sizin kýlýnýz kýpýrdamýyor. Eðer size, kýþýn onlara saldýrýn der-
sem; henüz þiddetli soðuk ve ayaz zamanýdýr diyorsunuz. Eðer sý-
cak mevsimde düþmanýnýza saldýrýn dersem; þimdi ortalýðýn alev
alev yandýðý bir sýradýr, biraz ara ver de bu þiddetli sýcak dönem
geçsin diyorsunuz. And olsun ki, eðer siz soðuktan ve sýcaktan ka-
çýyorsanýz, kýlýçtan çok daha fazla kaçarsýnýz.
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Ey erkek görünüþlü olup da erkek olmayanlar! Ey korkuluk gi-
bi dikilen hayalî varlýklar! Ey ayaðýna süs takanlar gibi aklý olanlar!
Vallahi siz itaatsizliklerinizle, benim bütün tedbirlerimi, düþüncele-
rimi mahvettiniz. Benim içimi elem ve öfke ile doldurdunuz. Niha-
yet Kureyþlilere: ‘Ebu Talip oðlu (Ali) yiðit olmasýna yiðit ama, sa-
vaþ usulünü bilmiyor.’ dedirttiniz. Hâlbuki benden daha fazla savaþ
usulünü bilen ve o iþin eri olan kimdir? Allah þahittir ki, daha ben
20 yaþýndan küçükken savaþmaya baþladým. Þimdi ise 60 yaþýný
geçtim. Fakat bir kimsenin sözü dinlenmezse, onun görgüsü ve bil-
gisi ne iþe yarar! Bin bir çeþit hüneri olsa da kimse inanmaz.” (Bu
son cümleyi üç kere tekrarladý.)106

Hz. Ali, çaresiz, Iraklýlarýn kendisini bu yalnýz býrakmalarýndan
sonra Kûfe’ye geri döndü. Bu beklenmeyen geliþme, onu bir hayli
üzmüþtü. Ýþte bu arada onun, sakalý ile baþýna iþaret ederek “Bu (sa-
kal), bunun (baþýn) kaný ile boyanacak.” dediði rivayet edilir ki aynen
öyle olmuþtur.

Þehit ediliþinin safahatýna gelince, o husustaki rivayetlerin öze-
ti þeyledir: Hâricîlerden Abdurrahman b. Mülcem, Temim kabile-
sinden Berk b. Abdullah ve Amr b. Bekr bir araya gelerek, Nehre-
van’da ölenler için dua edip ardýndan “Eðer biz canlarýmýzý hak yo-
lunda vererek de olsa, hak yolundan ayrýlan liderleri öldürürsek,
memleket onlardan kurtulur, biz de böylece kardeþlerimizin intika-
mýný almýþ oluruz.” diyerek Hz. Ali, Hz. Muaviye ve Amr b. Âs’e
ayný günde suikast yapýlmasýna karar verirler. Suikast tarihi olarak
da içinde bulunduklarý Ramazan ayýnýn 17. gününü tespit ederler.
Hz. Ali’yi Ýbn Mülcem, Hz. Muaviye’yi Berk, Amr b. Âs’ý da Amr
b. Bekr öldürecektir. Bunun üzerine her biri zehirli kýlýçlarýný alýp,
suikast yapacaklarý kiþilerin yaþadýðý þehirlere hareket ederler.

Kûfe’ye gelen Ýbn Mülcem niyetini hiç kimseye açýklamaz. Hz.
Ali’yi takip etmeye koyulur. Nihayet Hicri 40. yýlýn Ramazan ayýnýn
17. gününde Perþembe’yi Cuma’ya baðlayan gece, Hz. Ali sabah na-
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mazý için evinden çýktýðýnda, zehirli kýlýcý ile Hz. Ali’nin baþýnýn ön
tarafýna vurur. Onun mübarek sakalý -dediði gibi- baþýndan akan
kanlarla boyanýr. Ýbn Mülcem saldýrý esnasýnda “Emir ve hüküm sa-
dece Allah’a aittir Ey Ali! Sana ve arkadaþlarýna deðil!” diyerek
haykýrýr. Sonra kâtil Ýbn Mülcem yakalanýr. Hz. Ali, “Bunu hapiste
tutun ve orada iyi davranýn. Eðer yaþarsam ne yapacaðýmý düþüne-
ceðim. Baðýþlarým veya kýsas yaparým. Eðer ölürsem, bir can karþý-
lýðýnda sadece bir tek can alýnsýn ve ona müsle yapýlmasýn.” der.

Bu arada “Siz dünyadan göçüp giderseniz, Hasan’a biat edelim
mi?” sorularýna Hz. Ali “Ben size bunu ne emrediyorum ne de men!”
cevabýný verir. Ve Hz. Ali oðullarýna, Allah’tan korkmalarýný, güzel
amellerde bulunmalarýný tavsiye ettikten sonra “Kim zerre kadar ha-
yýr (iyilik) yaparsa, onun karþýlýðýný görecektir. Kim de zerre kadar
þer (kötülük) yaparsa onun karþýlýðýný görecektir.” âyetini okuyarak
63 yaþýnda iken vefat eder. Onun hilafet müddeti tam olarak 4 yýl 9
aydýr. (Allah Onu da bizi de rahmetinden esirgemesin).

9. Sözlerinden ve Hitabelerinden Örnekler
Hz. Ali bütün bu özelliklerinin yanýnda, ayný zamanda bir dü-

þünce adamýdýr. Düþüncelerini rahatlýkla ifade edebilen bir hatiptir.
Hitabeti, belâgat, fesahat, selâset vb. hitabet kurallarýna örnek ola-
cak keyfiyettedir. Þerif er-Radî tarafýndan Hz. Ali’ye ait siyasî ve
dinî konuþma ve mektuplarýnýn derlendiði Nehcü’l-Belagâ, bu ko-
nuda eþsiz bir þaheserdir. Ona ait vecizelerden bir iki tanesini örnek
olarak kaydedelim:

1. Asîl insanýn acýktýðý zaman, alçak insanýn da doyduðu zaman
saldýrmasýndan çekin.

2. Yoksulluk zekâyý köreltir ve yoksul bir insan, kendi memleke-
tinde bile garib (yabancý) olur.

3. Beceriksizlik bir felâkettir. Sabýr, cesaret ve kahramanlýktýr. Ka-
naat ve tok gönüllülük bir servettir. Allah’tan korkmak bir kal-
kandýr.
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4. Edeb ve ahlâk, tekrar tekrar giyilen yepyeni elbiselerdir. Zekâ ve
düþünce berrak bir aynadýr.

5. Ýnsanýn gizleyip de, dilinin altýnda iþareti görülmeyen, yüzünün
mimiklerinden anlaþýlmayan hiçbir þeyi yoktur.

6. Hayâllere yaslanmaktan sakýn. Çünkü onlar ahmaklarýn malze-
mesidir.

7. Ýnsan, baba ve atalarýndan daha çok, kendi devir ve dönemleri-
ne benzer.

8. Kendi deðerini bilen insan mahvolmaz.

9. Ýnsanlarýn en üstünü ve Allah’ý en iyi bileni “La ilahe illallah”
diyenlere en çok saygý ve sevgi gösterendir.

Hz. Ali bir ibadet kahramanýdýr. Allah ile irtibatý bizim gibi sýra-
dan insanlarýn hayallerini aþacak boyuttadýr. Ona isnat edilen el-Ka-
sidetü’l-Cülcülûtiyye veya Celcelûtiyye bu konuda yeterli bir örnek-
tir. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu devâsa þahsi-
yetin, kaderin tecellisi ile hilafet ve imamet mevzuunda belki de
Ýslâm tarihinin en karýþýk döneminde yaþamasý, hem de o olaylarýn
merkezinde bulunmasý, hakkýnda izleri günümüze kadar uzanan spe-
külasyonlarýn yapýlmasýna neden olmuþtur. Bu cümleden olarak,
onun faziletine ait, birçok hadîslerin uydurulduðu söylenebilir.

Siyasî olaylar Hz. Ali’nin hayatýnda ayrý bir yere ve öneme haiz-
dir. O bugün Þia’nýn iddia ettiðinin aksine hilafet makamýna geçme
çaba ve gayreti içinde hiç olmamýþtýr. Hz. Osman’ýn þehit edilmesin-
den sonra halife yapýlmak üzere arandýðý dönemde kaybolmayý ter-
cih etmiþ, nihayet ýsrarlarý kýramayarak o makama geçmiþtir. Ýlk üç
halifeye biat etmiþ, onlarýn otoritelerinin meþruiyetini tanýmýþtýr.
Kendi hilafeti dönemi ise içtihat farklýlýklarýndan kaynaklanan çeþit-
li siyasî ve askerî olaylara sahne olmuþtur. Cemel, Sýffîn ve Nehre-
van bu içtihad farklýlýðýnýn bir uzantýsý olarak yapýlmýþ savaþlardýr.

Kendi ifadesiyle, Hz. Ebu Bekir ve Ömer devrinde kendileri var
iken, kendi devrinde ise çapsýz insanlar vardýr. Yaklaþýk 5 yýl devam
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eden hilafeti, hep savaþlarla geçmiþtir. Bu savaþlar tahmin edilece-
ði gibi Hz. Ali’yi çok meþgul etmiþ, geliþen þartlar çerçevesinde ya-
pýlmasý gerekli olan siyasî yapýlanmalarý gerçekleþtirmesine imkân
ve fýrsat bulamamýþtýr. Onun Mýsýr valisi Eþter en-Nehaî’ye gönder-
diði mektup, bunun delili olduðu gibi, Hz. Ali’nin siyasî dehasýný da
göstermektedir. Bugün bile yasama, yürütme ve yargý mekanizma-
larýnda görev alan herkese fikir verecek, ýþýk tutacak mahiyette olan
baþtan sona devlet yönetimini ilgilendiren mezkûr mektubu ehem-
miyetine binaen aynen aktarýyoruz:

“Bil ki ey Malik!

Seni, senden önce adaletle ve zulümle hüküm sürenlerin bulun-
duðu bir beldeye gönderdim. Sen, daha önceki yöneticilerin durum-
larýna baktýðýn gibi, insanlar da senin durumuna bakacaktýr. Sen on-
lar hakkýnda ne söylersen onlar da senin hakkýnda aynýsýný söyler-
ler. Salih kimseler, Allah’ýn kullarýnýn diliyle söylettiði gerçeði fark
edip uygulayanlardýr...

Halka karþý merhametli olmayý, sevgi ve iyilikte bulunmayý ken-
dine þiar edin. Kesinlikle onlarýn malýný ganimet bilen yýrtýcý bir ca-
navar olma. O insanlar iki sýnýftýr: Birincisi, dinde kardeþin, ikinci-
si ise yaratýlýþta senin eþindir.

Ýnsanlara, yakýnlýklarýna, ailene ve insanlar arasýnda özel sevgi
beslediðin kimselere karþý adaletli davran! Böyle yapmadýðýn tak-
dirde zulmetmiþ olursun. Allah’ýn nimetini tahrif eden, azabýnýn he-
men gelmesine sebep olan þeyler içinde zulümden daha güçlüsü
yoktur. Kuþkusuz Allah mazlumlarýn ahýný duyandýr, zâlimleri de
gözleyendir.

Sana en sevimli gelen þeyler þunlar olsun: Hak hususunda orta
yolu tutmak, adaleti herkese yaymak ve halkýn rýzasýný kazanmak...

Þüphesiz ki, çoðunluðun öfkesi azýnlýðýn rýzasýyla, azýnlýðýn öf-
kesi de çoðunluðun rýzasýyla kaybolup gider.”
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Valiyle halký arasýnda en zararlý olanlar, bollukta yardým eden, zor-
lukta yardýmý kesen, ölçüsüz davranan, isteklerinde ýsrar eden, ikram
edildiðinde teþekkür etmeyen, yasaklara karþý duyarsýz olan ve zama-
nýn zorluklarýna en az sabreden seçkinlerdir. Dinin direði olan,
Ýslâm cemaatini oluþturan, düþmana karþý duran ümmetin çoðunlu-
ðunu meydana getiren halk ile istiþare etmeli ve onlara meyletme-
lisin.

Halkýn içinde en çok sevmediðin kimse, insanlarýn ayýplarýný
araþtýran kiþiler olsun. Þüphesiz ki insanlarýn ayýplarý vardýr. Valile-
re düþen de bunlarý örtmektir. Onlar hakkýnda bilmediðin ayýplarý
araþtýrmaya çalýþma. Þayet suçlarý ortaya çýkarsa, senin için en uy-
gun olan bunlarý kapatmaya çalýþmandýr. Senin bilmediklerin hak-
kýnda Allah hükmeder.

Vezirlerinin en þerlisi, senden önceki þerlilere vezirlik yapanlar
ve onlarýn suçlarýna ortak olanlardýr. Kesinlikle sana yakýn olmasýn-
lar. Çünkü onlar suç ortaklarý ve zâlimlerin kardeþidirler. Sen, ayný
görüþte ve nüfuzda olup da onlar gibi suç ve zulüm iþlemeyen, zâli-
min zulmüne ve günah iþleyenin günahýna yardýmcý olmayan daha
iyi kimseler bulabilirsin. Bunlar yük olarak senin için daha hafif ve
daha kolaydýrlar. Sevgileri daha içten ve dýþarýya olan ülfetleri da-
ha azdýr.

Bu ümmette daha önce yaþamýþ insanlarýn ortaya koyduðu güzel
âdetleri ve halkýn üzerinde ittifak ettiði þeyleri kýnama. Daha önce-
ki insanlarýn koyduðu örfe zarar getirecek yeni âdetler koyma. Ön-
cekilerin gidiþatýnýn sevabý kendilerinedir. Þayet bunlarý ayýplarsan
günahý da sanadýr.

Ýdaren altýnda bulunan ülkenin istikrarýnýn devamý için âlimler-
le müzakerede bulunmayý, akýllýlarla tartýþmayý artýr. Senden önce
insanlarý yönlendiren þeyler bunlardý.

Unutma ki, idaren altýnda bulunan insanlar sýnýf sýnýftýr. Bir kýs-
mýnýn ýslahý diðerinin ýslahýna baðlýdýr. Bunlar birbirlerine ihtiyaç
duymaksýzýn yaþayamazlar. Söz konusu sýnýflar þunlardýr: Allah’ýn
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askerleri, genel ve özel iþlere bakan kâtipler, adaletli kadýlar, adalet
ve hakkaniyetle çalýþan memurlar, vergi veren Müslümanlar, cizye
ve haraç veren zimmîler, ticaretle uðraþanlar, sanatla ilgilenenler ve
en alt sýnýfý oluþturan yoksul ve miskinlerdir. Allah bunlarýn hakký-
ný üstün kýlmýþtýr. Bunlarýn sýnýrlarýný belirleyen hükümler, Kitap ve
Sünnet hâlâ elimizde mahfuzdur.

Ordu, Allah’ýn izniyle halkýn koruyucusu, yöneticilerin zineti,
dinin izzeti ve emniyetini saðlamak için bir araçtýr. Halkýn düzeni
ancak orduyla saðlanabilir. Ordunun düzeni de Allah’ýn onlara
lûtfettiði haraçla mümkündür. Ordu, düzenini saðlamada düþmanla-
rýna karþý güç oluþturmada ve ihtiyaçlarýný karþýlamada aldýðý bu
vergiye dayanýr. Bu iki sýnýf ancak kadýlar, memurlar ve kâtiplerden
oluþan üçüncü bir sýnýfla düzelip güçlenebilir. Bunlar ihtiyaç sahip-
lerini gözetir, vergileri toplar, toplumun ve fertlerin iþlerini güven-
ce altýna alýrlar. Bütün bunlar ancak, tüccarlar ve sanatkârlarla
ayakta durabilir. Tüccarlar ve sanatkârlar, bir araya gelerek pazarlar
kurarlar, insanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlayýp baþkalarýnýn elde edeme-
diði kârý elde ederler.

Sonra yoksul sýnýfta olup da yardým edilmesi, gözetilmesi gere-
ken ihtiyaç sahipleri ve miskinler gelir. Bunlarýn hepsi için Allah’ýn
katýnda ferahlýk vardýr. Bunlarýn durumlarýnýn düzeltilmesi, vali
üzerindeki haklarýndandýr.

Orduda, Allah Resûlü ve senin imamýn için en fazla nasihat
edenleri komutan seç.

Þüpheye düþtüðün konularý ve sana aðýr gelen iþleri Allah’a ve
Resûlü’ne yönelt. Allah uyarýlmalarýný istediði topluma seslenerek
þöyle buyurdu: “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Resûlüne ve siz-
den olan ulülemre de itaat edin. Eðer Allah’a ve âhirete iman ediyor-
sanýz, hakkýnda ihtilâfa düþtüðünüz meseleyi Allah’a ve Resûlüne arz
ediniz. Böyle yapmanýz hem daha hayýrlý, hem de netice bakýmýndan
daha güzeldir.” (4. Nisâ:59) Allah’a döndürmek Kitab’ýn hükmünü al-
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mak; Resûle döndürmek O’nun Sünnetine ayýrt etmeksizin topluca
sarýlmaktýr.

Ýnsanlar arasýnda hükmedecek kimseleri seçerken en deðerli
olanlarý seç. Sonra onlarýn verdikleri hükümleri öðrenmeye çalýþ.

Memurlarýn durumunu gözden geçir. Onlarý sevgin ya da eðili-
minden dolayý seçme. Deneyip durumlarýný öðrendikten sonra gö-
revlendir. Onlarýn ücretlerini gerektiði kadar ver. Bu davranýþ, hal-
lerini düzeltmeleri ve elleri altýndaki mallara göz dikmemeleri için
bir destektir; dolayýsýyla emrine karþý çýkmalarý, emanetine ihanet
etmeleri halinde bu, onlarýn aleyhine delil olur.

Çiftçileri düzelterek ziraî topraklarý verimli hale getir. Çünkü bun-
larýn ýslah olmasý halkýn da ýslah olmasý demektir. Çünkü bütün in-
sanlar, çiftçinin ve ziraî arazinin iyali gibidir. Vergi toplamaktan ziya-
de gözün arazi ýslahýnda ve ülkenin imarýnda olsun. Çünkü vergi ül-
kenin ancak imarýndan sonra toplanabilir. Kim ülkeyi imar etmeden
vergi toplamak isterse, ülkeyi harap, insanlarý bitap etmiþ demektir.
Bu gibilerinin durumu pek az düzelir. Eðer insanlar verginin aðýrlý-
ðýndan, sularýnýn kesilmesinden, arazilerinin yok olmasýndan veya
susuzluktan dolayý ürünlerinin az olmasýndan þikâyet ediyorlarsa du-
rumlarýnýn düzelmesi için vergilerin hafifletilmesi gerekir. Bunlar sa-
na zor gelmesin. Böyle yaptýðýn takdirde halkýn yükünü hafifleterek
ülkeyi imar etmiþ ve halkýnýn hoþgörüsünü kazanmýþ olursun.

Kâtiplerin durumuna da bak. Yapýlacak iþlerini onlarýn en iyisine
yaptýr. Bunlarý bu göreve seçmen kendi güvenine ve hoþgörüne daya-
narak olmasýn. Çünkü insanlar yapmacýk davranýþlarýyla kendilerini
yöneticilere iyi göstermeye çalýþýrlar. Bunun arkasýndan ise ne öðüt
dinlerler ne de emanete riayet ederler. Bunun için sen, daha önceki
sâlih insanlarýn seçtiði kiþilere itibar et. Bunlarý seçerken topluma en
iyi muamele edenleri ve emanete gerekli önemi gösterenleri seç.

Tüccarlarý ve sanatkârlarý gözetip onlara iyi tavsiyelerde bulun.
Onlardan kimi bulunduklarý yerlerde, kimi de þehirleri dolaþarak bu
iþle meþgul olurlar. Ve yine bir kýsmý da insanlarýn ihtiyaçlarýný el-
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leriyle hazýrlamaya ve insanlara faydalý olmaya çalýþýrlar. Onlar in-
sanlarýn ihtiyaç duyduðu þeyleri, daðlarý ovalarý, denizleri ve kara-
larý aþarak zorluklara ve uzaklýklara göðüs gererek temin etmeye
çalýþýrlar. Bunlarýn gittiði yerlere insanlar ne gidebilirler ne de git-
meye cüret edebilirler. Onlar emin kimselerdir. Ýhanetlerinden kor-
kulmaz. Barýþ içindedirler, isyanlarýndan korkulmaz. Bulunduðun
yerde ve ülkenin deðiþik bölgelerinde onlarý denetle, tüm bu anlat-
týklarýmýn yaný sýra þunu da bil, onlarýn çoðunda aþýrý hýrs, çirkin bir
cimrilik, stokçuluk ve pazarlara tekel kurma arzusu vardýr. 

Bu, insanlar için bir zarar kapýsý ve yöneticiler için bir eksiklik-
tir. Onlarý stokçuluk yapmaktan alýkoy. Çünkü Resûlullah (s.a.s.) bu-
nu yasaklamýþtýr. Alan ve satan her iki tarafýn zarara uðramayacaðý
bir þekilde ve adalet ölçüleri doðrultusunda bir alýþ veriþ ortamý ol-
sun. Yasakladýktan sonra kim stokçuluk yaparsa onu aþýrý gitmeksi-
zin cezalandýr.

Hilesi, düzeni olmayan yoksullarýn, kimsesizlerin ve çaresizle-
rin oluþturduðu aþaðý tabakayý Allah için koru. Bunlarýn içinde yok-
sul olduðu halde seslerini çýkarmayanlar da vardýr. Bunlar için Al-
lah senden neyi korumaný istiyorsa onu koru. Onlara devlet hazine-
sinden belli bir pay ayýr. Diðer þehirlerde devlete ait arazilerde elde
edilen gelirden de onlara belirli bir pay ayýr. Onlardan o þehre uzak
olanlar, yakýn olanlar gibidirler. Onlarýn hakkýný koruyup gözetle.
Nimetler içerisinde yüzmen, önemli iþlerle uðraþman bu zayýflara
bakmaman için özür teþkil etmez. Onlarýn sorunlarýný dinle ve yar-
dýmýný eksik eyleme. Ýnsanlar tarafýndan horlanýp da haberinin ol-
madýðý kimseleri araþtýr. Bunlarýn durumlarýný sana ulaþtýrmalarý
için güvendiðin ve mütevazý kimseleri bu iþle görevlendir.

Hiçbir çaresi olmayan yetimleri ve yaþlýlarý gözet. Doðrusu bu,
valiler için aðýrdýr. Ne var ki hak bütünüyle aðýrdýr. Allah, iyi bir
akýbeti dileyip kendisinin vaadine güvenerek sabreden kimselerin
yükünü elbette hafifletecektir. Zamanýn bir kýsmýný ihtiyaç sahiple-
rine ayýrarak onlarla umumî meclislerde oturup dertlerini dinle. Bu
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mecliste seni yaratan Rabbine karþý mütevazý ol. Askerlerini, koru-
yucularýný ve yardýmcýlarýný yanýna oturt. Ta ki onlardan konuþmak
isteyen senden çekinmeden konuþabilsin. Ben Resûlullah’ýn birçok
yerde; “Allah, zayýfýn hiç çekinmeden güçlüden hakkýný alamadýðý
bir toplumu yüceltmez!” dediðini iþittim...

Valilerin, zulmeden, aþýrý giden, iliþkilerinde insafsýz dostlarý,
yardýmcýlarý olabilir. Bu durumun nedenlerini ortadan kaldýrarak
onlarýn iyi olmayanlarýný etrafýndan uzaklaþtýr.

Senden önceki âdil sistemleri, deðerli yollarý, Peygamber (s.a.s.)
ve O’nun takipçilerinin izlerini, Allah’ýn Kitabýndaki emirleri hatýr-
laman, bizim bilerek yaptýðýmýzý gördüðün þeylere uyman ve sana
belirttiðim bu emirlere uymaya çalýþman gerekir. Allah’tan beni ve
seni razý olduðu þeylere muvaffak kýlmasýný istiyorum.”

10. Genel Deðerlendirme ve Sonuç
Hz. Ali, aktarmaya çalýþtýklarýmýzdan da anlaþýlacaðý gibi Ýslâm

tarihinin en parlak þahsiyetlerinden biridir. Allah Resûlü’nün beyan-
larý içinde Hz. Ammar ve Hz. Selman’la birlikte cennetin kendileri-
ne müþtak olduðu insanlardan biridir.107 Nübüvvet Güneþi’nin için-
de doðacaðý evde ve çocukluðundan itibaren Hz. Muhammed’in
(s.a.s.) eliyle terbiye olmuþ, cahiliyeye ait bütün kötülüklere fikren
ve amelen kapalý kalmýþ ve daha çocuk denecek yaþta Müslüman ol-
masý ile faziletlerin kaynaðýna çok erken çaðlarda kavuþmuþtur.

Allah Resûlü’nün (s.a.s.) peygamberliðinden sonra dünyaya ge-
len yegâne kýzý Hz. Fâtýma’ya eþ olarak seçilmesi, aslýnda onun kadr
ü kýymetini gösteren baþlý baþýna bir vâkýadýr. Hz. Peygamber’in
(s.a.s.) sülâlesinin bu evlilikten olma çocuklarla devam etmesi de ka-
derin ayrý bir cilvesi olsa gerek. Bediüzzaman’ýn ifadeleri içinde,
umum fazilet noktasýnda Hz. Ali, kendinden önceki diðer Ashaba
yetiþemese de, Âl-i Beyt-i Nübüvvetin mümessili olma noktasýnda
da, kimse kendisine yetiþemez. 108
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Efendimizin (s.a.s.) gayb perdesini aralayarak Hayber’de “Sanca-
ðý öyle birisine vereceðim ki, Allah ve Resûlü onu sever, o da Allah
ve Resûlü’nü sever.”109 buyurarak tavsif ettiði zât Hz. Ali’dir. Þeca-
ati, cesareti, Allah Resûlü’ne her þart altýnda sahip çýkýþý, Ýslâm tari-
hinin altýn sahifeleri arasýnda mutlaka zikredilmesi gereken özellik-
leridir. Allah Resûlü’nün hicretinde Hz. Ali’nin iman, itminan ve gü-
ven içinde korkusuzca yaptýklarý þeyler hiç unutulmamalýdýr.

Hz Peygamber’in (s.a.s.) hususî tebcillerinin yaný sýra, Kur’ân’ýn
“Sahâbe” hakkýnda, “Allah onlardan razý, onlar Allah’dan razý” ifa-
desiyle beyan ettiði sahâbe silsilesinin en parlak þahsiyetlerinden bi-
ri olan Hz. Ali hakkýndaki bu bölümü M. Fethullah Gülen Hocaefen-
di’nin þu sözleri ile bitirelim:

“Hz. Ali ki, husûsî faziletle sahâbenin en büyüðü idi. Umûmî
fazilette ilk üç halifenin, ondan üstün olduðuna dair umûmî kanaat
ve ittifak vardýr. Fakat husûsî durumu, Allah Resûlü’ne cibillî ya-
kýnlýðý, o haneye ait bazý esrâra vukûfiyeti, Allah Resûlü’nün nesli-
nin ondan devam etmesi ve bütün evliyanýn sertâc-ý ibtihâcý olma-
sý.. evet bütün bu durumlarda, onun bir eþi daha yoktu. Yedi yaþýn-
da Müslüman olmuþtu. Küfrün tozu topraðý onun eteklerine asla
bulaþmamýþtý. 9 yaþlarýndaydý ki, Allah Resûlü, Kureyþ’in ileri ge-
lenlerine: “Bana içinizde yardýmcý olacak kim var?” dediðinde
elindeki su testisini býrakýp, eliyle göðsüne vuran ve: “Ben varým ya
Resûlallah!” sözleriyle kükreyen bir yiðitti. Yaþý 22’ye ulaþtýðýnda
ve Allah Resûlü hicret edeceði zaman ona, kendi yerine yatmayý,
yani ölmeyi teklif etmiþti; etmiþti de bu çiçeði burnunda delikanlý,
bu teklifi cennete dâvet gibi, sevinerek kabul etmiþti. Evet, Hz. Ali
hayatýnda hiç tereddüt soluklamamýþ bir insandý ve bu koç yiðit,
Bedir’de Muhacirînin baþýnda bulunuyordu. Ýsabetine kurban ola-
yým. Allah Resûlü nasýl da adam seçmesini biliyordu!”110

Rabbim bizleri onun ve diðer Ashab-ý Kiram’ý örnek alabilen ve
âhirette þefaatine nail olabilen kullarýndan eylesin. Âmin.
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Beþinci Bölüm

ÝRAN FÂTÝHÝ
HZ. SA’D B. EBU VAKKAS 

(r.a.)





ÝLK HAYATI

Nesebi, Allah Resûlü’nün (s.a.s.) annesi ile Zühreoðullarýnda bir-
leþen ve bu sebeple Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “dayým” dediði Sa’d b.
Ebû Vakkas, hayatta iken cennetle müjdelenen kutlu sahabîlerden bi-
ridir.

Bu þanlý sahabînin adý Sa’d, babasýnýn adý Malik, annesinin adý
Hamne, künyesi ise, Ebû Vakkas’dýr. Kur’ân’ýn “es-sâbikune’l-ev-
velun” (Ýslâm’a girmede birinci dereceyi kazananlardan) diye nite-
lendirdiði insanlardandýr. Zira o, kendi ifadesiyle Hz. Hatice, Hz.
Ebu Bekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd’den sonra Müslüman olmuþtur. Hz.
Sa’d, Müslüman olduðunda 17 yaþýnda bir delikanlýdýr. Müslüman
olmadan üç gün önce þöyle bir rüya gördüðünü söyler; “Rüyamda
kendimi kapkara bir yerde gördüm. Hiçbir þeyi göremiyordum.
Derken ay doðdu, onun aydýnlattýðý yolu takip ettim. Benden önce,
ayýn aydýnlattýðý yolda giden ve bir yere ulaþan Zeyd b. Hârise, Ali
b. Ebî Talib ve Ebu Bekir’e, ne zaman buraya geldiniz, dedim. ‘Bi-
raz önce!’ dediler, sonra uyandým. Yaptýðým tahkikat neticesi Hz.
Muhammed’in (s.a.s.) peygamber olarak gönderildiðini ve gizlice
davete baþladýðým duydum. Gittim, O’na tâbi oldum.”

Hz. Sa’d’ýn Müslüman oluþu, aile ocaðýnda bir bomba te’siri ya-
par. Annesi, oðlunun din deðiþtirmesini kat’iyyen kabullenemez ve
ilginç bir yönteme baþvurarak onu dininden vazgeçirmeye çalýþýr.
Buna göre, anne, Hz. Sa’d dininden dönünceye kadar yemeyecek,
içmeyecek ve konuþmayacaktýr. Nitekim annesi tam üç gün üç ge-
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ce bu halini devam ettirir ve bayýlýr. Böylece oðlunun din deðiþtir-
mesinde toplumsal baský uygulamýþ olacaktýr. Bu geliþmeler karþ-
sýnda Hz. Sa’d’ýn îmanýnda hiçbir deðiþiklik olmaz. Aksine O, an-
nesine gelerek; “Anneciðim! Eðer bin bir tane canýn olsa, bunlarý
birer birer teslim etsen, ben yine dinimden dönecek deðilim!” di-
yerek, boþuna bir uðraþ içinde olduðunu bildirir. Oðlundaki bu ka-
rarlýlýðý gören anne de, giriþtiði protesto eyleminden vazgeçer. Ri-
vayete göre, bunun üzerine “Biz insana ana babasýna iyi davranma-
sýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak
taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (iþte bunun için)
önce Bana, sonra da ana babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuz-
dur. Dönüþ ancak Bana’dýr. Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olma-
yan bir þeyi (körü körüne) Bana ortak koþman için zorlarlarsa, on-
lara itaat etme. Onlarla iyi geçin, Bana yönelenlerin yoluna uy. So-
nunda dönüþünüz ancak Bana’dýr. O zaman size, yapmýþ olduklarý-
nýzý haber veririm.” (31, Lokman, 14-15) âyetleri nazil olur.

Bu vak’anýn cereyan ettiði tarih itibariyle, Ýslâm hakkýnda belki
de “La ilahe illallah, Muhammedün Rasulullah”tan öte hiçbir bilgi-
ye sahip olmayan, buna raðmen annesine karþý insanî normlarý aþ-
kýn bir vaziyette bu kararlýlýðý gösteren Hz. Sa’d, hayatýný hep bu
çizgide sürdürmüþtür. Mesela, Ýslâm uðrunda ilk kaný o akýtmýþtýr.

Vaka þöyle cereyan etmiþtir: O ve arkadaþlarý bir gün Mekke’de
boþ bir arazide ibadet ederken, müþrikler gelmiþ ve onlarý alaya ala-
rak, Ýslâm dinine hakaret mânâsýný taþýyan sözler sarf etmiþlerdi.
Bununla da yetinmeyip fiilî tecavüzde bulunmaya kalkýþmýþlardý.
Bu noktada Ýslâm gayreti her þeyin önünde olan Hz. Sa’d, eline ge-
çirdiði bir sopa veya deve kemiðiyle kendini müdafaa ederken müþ-
riklere saldýrmýþ ve bir tanesinin kafasýný yarmýþtýr.

Ýþkenceler baþlýyor
Hz. Sa’d, Mekke döneminde Müslüman olduðundan, müþrikle-

rin eziyet, iþkence ve boykotuna seve seve katlananlardan biridir.
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Onun bu döneme ait anlattýðý hatýralarýndan bir tanesi çok dikkat
çekicidir. O diyor ki:

“Karnýmýzýn açlýðýný bastýracak yiyecek hiçbir þey bulamadýðý-
mýz olurdu. Bu hâl günlerce devam ederdi. Bu arada sadece semu-
re aðaçlarýnýn yapraklarýný yerdik. Bu yüzden bizim dýþkýlarýmýz
koyun keçi dýþkýsý gibi olurdu.”

Medine: Yolu gözlenen sevgili
Hz. Sa’d Medine’ye hicret izninden sonra, Medine’ye ilk hicret

edenler arasýndadýr. O Bedir ile baþlayan savaþlar sürecinde, hiçbir
savaþtan geri durmamýþ ve katýldýðý hemen her savaþta büyük yarar-
lýlýklarý olmuþtur. Özellikle Uhud Savaþý’nda, atmýþ olduðu oklarýn
hedefini bulmasý, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) dikkatini çekmiþ ve
O’nun mübarek aðýzlarýndan “Anam-babam sana feda olsun!” ilti-
fatý ile, terkisinden çýkardýðý oklarý ona vererek “Allah senden razý
olsun! Al þunlarý da at!” dua ve emrine mazhar olmuþ bir sahabîdir,
Hz. Sa’d. Bilindiði kadarýyla Resûl-i Ekrem Efendimiz, anne ve ba-
basýný, Hz. Sa’d’dan baþka birisi için bir arada cemetmemiþtir.

Sa’d b. Ebî Vakkas denince akla gelen bir baþka hâdise vardýr ki,
bu hemen her hadîs kitabýnda kayýtlýdýr. Hz. Aiþe’nin beyanýna gö-
re, bir gece Allah Resûlü (s.a.s.) belki suikast endiþesiyle uykuya
dalamamýþ ve “Keþke ashabýmdan salih bir insan çýksa da, beni bu
gece korusa!” temennisinde bulunmuþtur. Tam o arada kapýnýn
önünde bir silah þakýrtýsý duyulur. Efendimiz’in kim olduðunu sor-
masý üzerine Hz. Sa’d, kimliðini bildirir. . Nebiler Sultaný (s.a.s.) ona
“Seni buraya getiren nedir?” diye sorar. Sa’d (r.a) “Ýçime senin hak-
kýnda bir korku düþtü. Onun için seni korumaya geldim Ya Resûlel-
lah.” cevabýný verir. Bundan çok memnun olan Allah Resûlü (s.a.s.)
Hz. Sa’d’a dua eder ve o gece güzelce istirahat eder.

Savaþlardaki kahramanlýklarý
Hz. Sa’d’ýn Bedir Savaþý’nda gösterdiði bir teslimiyet örneði

vardýr ki, O’nun Allah Resûlüne baðlýlýðýný göstermesi açýsýndan
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çok önemlidir. Hz. Sa’d’ýn kardeþi Umeyr b. Ebi Vakkas, çocuk de-
nilecek yaþta Bedir’e katýlmýþ ve þehit düþmüþtür. Hz. Sa’d da, ge-
rek savaþ atmosferi, gerekse kardeþinin þehit edilmesinin verdiði
hava içinde, müþriklerle kýyasýya çarpýþýr. Bir ara, Kureyþ atlýlarý-
nýn kumandaný Said b. el-As’ý kýstýrýr ve onu öldürür. Sonra onun
“Zülketife” adý verilen kýlýcýný alýr. Savaþ sonunda bunu Hz. Pey-
gamber’e (s.a.s.) bildiren Hz. Sa’d, Efendimiz’den (s.a.s.) “Git, o ký-
lýcý aldýðýn yere koy!” emrini alýr. Zira bu ganimet malýdýr ve o mal-
da bütün gazilerin hakký vardýr. Ayrýca, o ana kadar Ýslâm toplumu-
nun ilk defa karþýlaþtýðý ganimet mallarýnýn ne yapýlacaðý hakkýnda
bir emri îlahî yoktur. Hz. Sa’d hiç vakit geçirmeden emri yerine ge-
tirir. Daha sonra ganimet mallarý hakkýnda Enfal sûresinin ilk âyeti
nazil olur ve Allah Resìü (s.a.s.) Hz. Sa’d’a “Þimdi kýlýcý alabilir-
sin.” buyurur.

Hz. Sa’d, Bedir ve Uhud’dan sonra, Hendek, Hayber, Taif, Te-
bük, Huneyn savaþlarý ile Mekke fethi ve Vedâ Haccý’na da katýlmýþ-
týr. Veda Haccý esnasýnda Hz. Sa’d ciddi bir þekilde rahatsýzlanýr.
Nebiler Sultaný, Ýslâm’ýn baþlangýcýndan beri samimiyet, sadakat, ve-
fa ve ihlâs duygusuyla Allah yolunu takip eden bu þanlý sahabiyi zi-
yarette bulunur. Hz. Sa’d, ölümcül bir hastalýða yakalandýðý ve kurtul-
masýnýn mümkün olmayacaðý düþüncesindedir. Bunu Hz. Peygam-
ber’e (s.a.s.) açýk açýk dile getiren Hz. Sa’d, geride varis olarak bir
tane kýz çocuðunun olduðunu, bu sebeple malýnýn hepsini tasadduk
etme niyetinde olduðunu söyleyerek, bu uygulama için izin ister.
Hz. Peygamber “hayýr” cevabý verir. Hz. Sa’d “o zaman üçte ikisi”
der. Yine “hayýr” cevabý alýr. Nihayet “üçte bir” deyince, Nebiler Sul-
taný, fukaha tarafýndan çýkartýlan onlarca hükmün kaynaðý ve ayný
zamanda Ýslâm’ýn denge dini olduðunun en güzel göstergelerinden
biri olan þu hadîslerini irad buyurur; “Üçte bir de çoktur. Senin, va-
rislerini zengin býrakman, onlarý fakir ve âleme avuç açan bir halde
býrakmandan daha hayýrlýdýr. Allah yolunda infak edeceðin her þeyin
ecrine nail olursun; karýnýn aðzýna koyduðun lokmadan bile!”
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Bundan sonra Hz. Sa’d, Allah için hicret etmiþ olduðu beldede
(Medine) ölemeyeceði endiþesini izhar eder. Çünkü arkadaþý Sa’d b.
Havle, Mekke’de vefat etmiþtir ve onun ardýndan bu sebeple mersi-
yeler söylenmiþtir. Onlarýn anlayýþýna ve inanýþýna göre, öyle olma-
masýna raðmen, böyle bir durum Hicretin iptali anlamýna gelir. Doð-
duðu, büyüdüðü yerde ölmek dahi olsa bu, bir anlamda dönekliktir.
Böylesi bir döneklik ise, o sahabîlerin rüyasýna dahi misafir olma-
mýþtýr. Onun bu endiþeleri karþýsýnda Allah Resûlü (s.a.s.) bize “Sa-
dakte Ya Resûlallah!” dedirten “Þayet sen geri kalýr da kendisiyle
Allah’ýn rzasýný dilediðin bir iþ yaparsan mutlaka o iþ sebebiyle de-
recen ve yüksekliðin artar. Belki de uzun zaman geri kalýrsýn da sen-
den birtakým insanlar faydalanýr; birtakým insanlar da zarar görür.”
sözlerini söyler. Gerçekten Hz. Sa’d, Nebiler Serveri’nin beyan bu-
yurduðu gibi, uzun müddet yaþamýþ, Ýslâm uðrunda yaptýklarý ile ba-
zýlarý fayda, bazýlarý zarar görmüþtür. En basitinden Ýran’ýn fethinde
kumandan olarak oynadýðý rol ile müþrikler zarar görürken, Efendi-
miz (s.a.s.) sonrasý imamet ve hilafet meselelerinde ve özellikle fitne
döneminde takýnmýþ olduðu tavýrla Müslümanlarfayda görmüþtür.
Allah Resûlü (s.a.s.) yukarýdaki sözlerini “Allah’ým! Ashabýmýn hic-
retini tamama erdir ve onlarý topuklarý üzere geriye döndürme.” du-
alarý ile bitirir. Ve Hz. Sa’d ölümcül zannettiði o hastalýktan kurtula-
rak, hicret yurdu Medine’ye sað salim intikal eder.

Vefat-ý Nebiden sonra
O, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) irtihali dâr-ý bekâ buyurmasýndan

sonra, halife olacaklar arasýnda ismi geçmiþ olmasýna raðmen, Hz.
Ebu Bekir’e ilk biat edenlerden olmuþtur. Hz. Ömer döneminde ise,
Resûlullah (s.a.s.) sonrasý hayatýnýn en aktif günlerini geçirmiþtir. O,
Hevazin bölgesinin zekâtlarýný toplamakla görevli iken, Hz. Ömer’in
emri üzere Medine’ye dönmüþ ve Ýran ile savaþacak ordunun baþku-
mandanlýðýna tayin edilmiþtir. Hz. Sa’d askerî dehasýný Ýranlýlarla yap-
týðý Kadisiye Savaþý’nda göstermiþ ve peþi sýra aylar süren küçüklü
büyüklü savaþlar sonunda bütün Ýran topraklarýný fethetmiþtir. Onun
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tarihî ehemmiyeti olan ve rivayetlere göre Hz. Ýbrahim’in Nemrud ta-
rafýndan hapsedildiði Kuî’de, gözleri yaþlý “
: o günleri (zafer günlerini) Biz, insanlar arasýnda döndürür dururuz;
(3. Âl-i Ýmrân:140) âyetini, Kisranýn dillere destan  sarayýna girdiðinde de
ayný ruh haleti içinde:

“Onlar geride nice bahçeler, pýnarlar, ekinler, güzel konaklar,
zevk ve sefasýný sürdükleri nice nimetler býrakmýþlardý. Ýþte böyle-
ce Biz de onlarý baþka bir topluma miras býraktýk.” (44. Duhan:25-28)

âyetlerini okuduðu rivayet edilir ki, bu, sahabînin âyet yorumu adý-
na bizim için önemli bir örnektir.

Kûfe valiliði
Ýran topraklarýnýn fethinden sonra Medayin ikliminin bir kýsým

ashabýn hastalanmasýna sebep olmasý münasebetiyle, Hz. Ömer ta-
rafýndan yeni bir þehir inþasýna me’mur edilen Hz. Sa’d, uzun süren
araþtýrmalar sonucu Kûfe mevkiini bu iþ için münasip görmüþ, Ha-
life ile yazýþmalar yapmýþ ve merkezden gelen olumlu cevap üzeri-
ne Kûfe þehrini inþa etmiþtir. Þehrin inþaýndan sonra Hz. Sa’d, Kûfe
valiliðine getirilmiþ ve tam üç buçuk yýl, bu görevi baþarý ile
sürdürmüþtür. Ýyi bir idareci olan Hz. Sa’d, hemen her meseleyi,
Hz. Ömer ile istiþare etmiþ ve bu süre içinde, Kûfe gibi toplumsal
açýdan karmaþýk yapýdaki bir kentte çok faydalý hizmetlerin altýna
imzasýný atmýþtýr. Amr b. Ma’dikerib’in ifadesi ile teb’a ve raiyye-
tine þefkatli bir anne gibi davranmýþtýr. Buna raðmen bazý hazýmsýz
insanlar Hz. Sa’d’ý Halife Hz. Ömer’e þikâyet edebilmiþtir. 

Þikâyet mevzularý, namaz kýlmasýný bilmediði, ordunun baþýnda
harb etmediði, mal taksiminde eþit davranmadýðý ve hüküm verirken
adaleti gözetmediði gibi, vahi, hiçbir esasa dayanmayan þeylerdir.
Hz. Ömer, olayý tahkîk için Muhammed b. Mesleme’yi Kûfe’ye gön-

288

A þ e r e - i  M ü b e þ þ e r e



dermiþ, o da yaptýðý tahkikat neticesi böyle þeylerin varid ve vaki ol-
madýðýný Halife’ye rapor etmiþtir. Bu þikâyet hâdisesinden fev-
kalâde müteessir olan Hz. Sa’d, þikâyet mevzularýný tahkik eden,
Muhammed b. Mesleme’ye, doðruluðu hakkýnda israr eden Üsame
b. Kutade için “Ýlahî! Senin bu kulun yalancý ise, bunu riya ve sum’a
için yaptýysa, onun ömrünü uzat, fakrýný çoðalt ve fitnelere uðrat!”
diyerek bedduada bulunur. Bu beddua Cenabý Hakk tarafýndan ka-
bul edilir. Bu hâdisenin akabinde Muhammed b. Mesleme ile Medi-
ne’ye dönen Hz. Sa’d, iddialarýn asýlsýzlýðýnýn anlaþýlmasýndan son-
ra, tekrar Kûfe’ye gönderilmek istendiyse de “Namazýmdan þikâyet
edenlerin, emirliðini kabul etmem!” diyerek görevi reddeder.

Hilafet þurasýnda
Bir anlamda görevinden azledilen Hz. Sa’d, Hz. Ömer’in vefa-

týna kadar Medine’de kalýr. Bu hâdiseye en çok üzülenlerden birisi
hiç þüphesiz Hz. Ömer’dir. O, vefatý öncesi, hilafet makamýna ge-
çecek þahsý tesbitle görevlendirdiði hey’et içine Sa’d b. Ebi Vak-
kas’ý da almýþ ve etrafýna “Eðer Sa’d hilafete seçilirse, elhak bu gö-
rev onundur. Ben onu Kûfe valiliðinden ne aczi ne de hýyanetinden
dolayý azlettim.” diyerek, bu hususa açýklýk kazandýrýr.

Hz. Osman devrinde
Hz. Osman döneminde kýsa bir süre tekrar Kûfe valiliði yapan

Hz. Sa’d, Abdullah b. Mes’ûd ile çýkan bir anlaþmazlýk sonucu, tek-
rar Medine’ye gelir ve Akik vadisi tarafýnda bulunan evinde inziva-
ya çekilir.

O, Hz. Osman’ýn þehadetini müteakip, halife seçme esnasýnda,
kendisine bu çizgide gelen bütün teklifleri geri çevirir. Öyle ki “yüz
bin kýlýç sahibi var ki hepsi de seni hilafet için en liyakatli insan ola-
rak görüyorlar. Haydi kalk!” sözlerini bile ihtiyatla karþýlar ve on-
lara “Bu sizin yüz bin kýlýcýnýzdan daha kuvvetli tek kýlýç vardýr. O,
mü’mine çekilince onu kesmeyen, kâfire çekilince de onu kesen ký-
lýçtýr!” cevabýný verir ve vefat edinceye kadar bu münzevî halini de-
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vam ettirir. Onun gerek halife seçimi, gerekse Hz. Muaviye ile hi-
lafet makamý arasýnda cereyan eden fitnelerde hep geri plânda ka-
lýp, hiçbir þeye karýþmamasý Hz. Ali tarafýndan takdirle karþýlanýr.
Hz. Ali, bu konuda “Sa’d b. Ebi Vakkas ile Abdullah b. Ömer ne gü-
zel hareket ettiler. Onlarýn bu hareketi bir kusur ise, bu affedilecek
bir kusurdur, iyilik ise, bu ne büyük, ne þayan-ý þükran bir iyiliktir!”
diyerek takdirlerini ifade eder. Gerçekten Hz. Sa’d bu tavrýný ölü-
müne kadar devam ettirir. Hz. Muaviye’nin kendi tarafýnda yer al-
masýný isteyen mektubuna, menfi cevap verir. Hatta o, Muaviye ile,
Hz. Ali’nin þehadeti ve Hz. Hasan’ýn altý aylýk hilafetinden sonra
karþýlaþýr ve O’na “Ey Melik” diye hitap eder. “Emiri’1-mü’minîn
desen olmaz mý?” itirazýna o, “Kasem ederim ki, ben bu iþi senin tut-
tuðun yol ile üzerime almayý kabul etmezdim.” diyerek, Hz. Muavi-
ye’ye yaptýðý iþin yanlýþlýðýný bildirir.

Elhasýl
Sa’d b. Ebi Vakkas, Allah Resûlü’nün Cennetle müjdelediði,

Ýslâm dinine girdiði ilk günden vefatýna kadar samimiyet, sadakat
ve vefa duygusu ile hizmet eden, zühd ve takva düþüncesinde zirve
noktalarý yakalayýp, onlarý hayatýna tatbik eden, birçok âyetlerin se-
beb-i nüzûlünde aktif rol oynayan, özellikle Hz. Ömer döneminde-
ki faaliyetleri ile Ýslâm’ýn fetih tarihine ismini nakþettiren, Allah
Resûlü’nden sonra hilafet makamýna gelen dört halifenin de rýzasý-
ný kazanan, fitne dönemindeki düþünce ve tavýrlarýyla örnek teþkil
eden nâdide bir kýymettir.

Rabbimiz þefaatine nail eylesin!
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Altýncý Bölüm

ÝNFAK KAHRAMANI
ABDURRAHMAN B. AVF

(r.a.)





ABDURRAHMAN BÝN AVF (r.a.)

Tirmizî’de geçen bir Hadîsi þeriften hareketle cennetle müjdelenen
on sahâbe anlamýna gelen “aþere-i mübeþþere”den biri de Abdur-
rahman b. Avf’týr.

Ýlk hayatý
Meþhur Fil Vak’asý’ndan on yýl sonra Mekke’de doðduðu riva-

yet edilir. Kureyþ kabilesinin Benî Zühre oymaðýna mensuptur. Ba-
basýnýn adý Avf b. Abdi Avf, annesinin ise Þifa veya Safiye b.
Avf’dýr. Abdurrahman ismini ona Müslüman olduktan sonra Hz.
Peygamber (s.a.s.) vermiþtir. Cahiliye döneminde adý, Abdü’l Kabe
veya Abdü Amr’dýr. Cahiliye dönemi pisliklerine hiç bulaþmamýþ,
putlara ibadet etmemiþ, temiz bir fýtrata, iffetli bir yaþayýþa sahip
olan Hz. Abdurrahman, Hz. Ebu Bekir’in gayretleri ile ilk Müslü-
manlardan biri olma þerefine mazhardýr. Onun, Nebiler Sultaný’nýn
“Daru’l- Erkam”a çekilmeden önce Ýslâm’a girdiðini eserlerimiz it-
tifakla kaydetmektedirler.

Hz. Peygamber Devrinde
Uzun boylu, kýrmýzýya çalan beyaz yüzlü, güzel çehreli olup, se-

vimli bir zat görünümlü olan Hz. Abdurrahman, Uhud Savaþý’nda
yirmiden fazla ok ve mýzrak yarasý almýþ ve bu sebeple topal kal-
mýþtýr. Mekke döneminde müþriklerin akýl almaz iþkenceleri nede-
niyle Habeþistan’a hicret eden kiþiler arasýnda Hz. Abdurrahman da
vardýr. Habeþistan sonrasý gerçekleþtirilen Medine hicretine de ka-
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týlan Abdurrahman b. Avf, Medine’de Nebiler Serveri’nin yaptýðý
muâhatta (kardeþleþtirme)111 Sa’d b. Rebi ile kardeþ olmuþtur. Kar-
deþinden bugün bile akýllara durgunluk veren ve çoklarýna “Olmaz
böyle þey!” ya da “Bu kadar da olur mu?” dedirten tekliflerle kar-
þýlaþan Hz. Abdurrahman, bu alabildiðine cazip tekliflerin hiçbirini
kabul etmemiþtir. Sa’d b. Rebi’nin yaptýðý teklifler þunlardýr:

Sa’d sahip olduðu tüm maddî imkanlarýný, ev, tarla, para vs. iki-
ye bölecek, yarýsýný Abdurrahman’a temlik etmek isteyecek, iki ha-
nýmýndan birini de Abdurrahman b. Avf’a nikahlamak isteyecektir.
Mekke’de ticaretle meþgul olan ve oranýn hatýrlý zenginlerinden
olan Hz. Abdurrahman, bu göz yaþartan teklifleri yapan Hz. Sad’a
“Allah senin malýna, mülküne ve ailene bereket ihsan eylesin. Sen
bana çarþýnýn yolunu göster.” diyerek yapýlan bu teklifi civanmert-
çe reddetmiþ ve omuzuna aldýðý bir parça hamal ipiyle ticarete baþ-
lamýþtýr. Hz. Abdurrahman, ihtimal geçmiþ ticarî tecrübesinden do-
layý, sýfýrdan baþlayarak çok kýsa zamanda iþlerini yoluna koymuþ
ve en zengin Müslümanlar arasýnda yerini almýþtýr.

Gazalarda en ileride
Hz. Abdurrahman’ýn en önemli özelliklerinden birisi, Hz. Pey-

gamber’in (s.a.s.) katýlmýþ olduðu bütün savaþlarda yer almýþ olma-
sýdýr. Bedir’den baþlayýp Mekke fethine, Huneyn ve Tebük’e uza-
nan çizgide her savaþta bulunan bu þanlý sahabî savaþlarda da þeca-
at ve cesaretiyle tanýnan birisidir. Uhud Savaþý’nda Allah Resûlü’nü
çepeçevre kuþatýp, onu müdafaa eden kutlulardan biri de Hz. Abdu-
rahman’dýr. Nitekim Uhud Savaþý’nda aldýðý yirmiden fazla ok ve
mýzrak yarasýyla, topal kaldýðýný yukarýda anlatmýþtýk. Efendimiz
(s.a.s.) bir defasýnda stratejik öneme sahip Dûmetü’l-Cendel mevki-
ini fethetmek üzere gönderdiði orduya kumandan olarak Abdur-
rahman b. Avf’ý tayin etmiþ ve kendi elleri ile onun baþýna sarýk
baðlamýþtýr. Bu sefer sonunda Kelb kabilesi reisi Hýristiyan Asbag
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b. Amr el-Kelbî, Müslüman olmuþ, Hz. Abdurrahman da bu zatýn
kýzý Turnadýr ile Efendimizin tavsiyesine/emrine uyarak evlen-
miþtir. Bu evlilik, Kureyþ kabilesine mensub birinin, Kelb kabile-
sine mensub biri ile yaptýðý ilk evliliktir.

Ýlmî Yönü

Allah Resûlü’nün hayatta olduðu dönemde fetva veren kutlu sa-
habiler arasýnda yerini alan Hz. Abdurrahman, Tebük seferi esnasýn-
da cemaate imamlýk yapmýþ, o cemaat içinde Hz. Peygamber (s.a.s.)
de bulunmuþtur. Þöyle ki: Nebiler Serveri, Muðire bin Þu’be ile bir-
likte def’i hacet ve abdest için kafileden biraz geri kalmýþ, kafileye
yetiþtiklerinde ise cemaati Hz. Abdurrahman’ýn imametinde namaz
kýlýyor bulmuþlar ve onlar da cemaate iþtirak etmiþlerdir. Namaz
sonrasý Allah Resûlü (s.a.s.) “Hiçbir peygamber yoktur ki, ümmetin-
den salih birisinin arkasýnda namaz kýlmýþ olmasýn.” buyurarak,
Abdurrahman b. Avf’in salahatýna þehadette bulunmuþtur. Böylece
Hz. Abdurrahman, Hz. Ebu Bekir’le beraber Hz. Peygamber’e
imamlýk yapma þerefine nail olan sahabîler arasýnda yer almýþtýr.

Dillere Destan Cömertliði

Hz. Peygamber döneminde cömertlik veya Allah yolunda infak
denince ilk akla gelen sahabîlerden biri olan Hz. Abdurrahman, bu
hasletini hayatý boyunca devam ettirmiþ ve belki de bu belirgin vas-
fýndan dolayý Allah Resûlü’nün derin bir sevgisine mazhar olmuþtur.
Ýbn Hacer’in kaydettiðine göre o, Efendimiz döneminde kýrk bin di-
nar tutarýnda malýnýn yarýsýný, bunun yaný sýra beþ yüz atý Allah yo-
lunda infak etmiþtir. Allah Resûlü’nün vefatýndan sonra, Hz. Aiþe Va-
lidemizin ‘‘‘Abdurrahman’ý sanki sýrat’ýn üzerinde yürür görüyo-
rum, bir o tarafa, bir bu tarafa meylediyor. Bu durumdan kurtulmak
istiyor, fakat baþarýlý olamýyor.” hadîsini rivayet ettiðini duymuþ ve
bunun üzerine bir defada beþ yüz deveyi, üzerindeki yükleri ile be-
raber tasadduk etmiþtir.
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Ayný minval üzerine bir baþka rivayet ise þöyledir: Bir gün Me-
dine’de bir gürültü duyulur. Hz. Aiþe Validemiz bunun ne olduðu-
nu sorar. Abdurrahman b. Avf’ýn Þam’dan gelen yedi yüz develik
ticaret kervaný olduðunu söylerler. Hz. Aiþe Validemiz, aldýðý bu ce-
vap üzerine Efendimiz’den duyduðu “Abdurrahman b. Avf’ýn cen-
nete emekleyerek girdiðini gördüm.” hadîsini rivayet eder. Hadîs,
Ýbn Avf’a ulaþýr ulaþmaz, koþa koþa Hz. Aiþe’nin huzuruna gelir ve
“Eðer ayakta cennete girmeye gücüm yetecekse, bu kervaný yükle-
ri, semerleri ve çullarý ile beraber Allah yolunda infak ettim.” der.
Ömrü boyunca sayýsýz köle azad etmiþ, Bedir Savaþýna katýlanlara
–ki o sýrada geriye kalan yüz kiþi idiler- dört bin dinar verilmesini
vasiyet etmiþtir.

Benî Nadîr seferinden ganimet olarak hissesine düþen arazisini
kýrk bin dinara satarak, onu Ezvac-ý Tâhirat arasýnda paylaþtýrmýþ,
bunun üzerine Hz. Aiþe Validemiz, Allah Resûlü’nün “Benden son-
ra sizlere (Ezvac-ý Tahirata) ancak salih olan insanlar þefkat ve mer-
hametle yaklaþacaklar.” sözlerini aktarmýþ ve “Allah, Ýbn Avf’ý Sel-
sebil-i Cennet ile mükafatlandýrsýn.”diye dua etmiþtir. Dillere destan
bu cömertliðine raðmen onun, bir gün Ümmü Seleme Validemize;
“Malýmýn çokluðu helakime sebebiyet verebilir. Bundan çok endiþe
ediyorum” dediði vakidir.

Tarihe Benî Cüzeyme Vak’asý olarak geçen hâdisede, Abdurrah-
man b. Avf, Halid b. Velid’le bir hususta anlaþamamýþ ve aralarýnda
sözlü bir tartýþma geçmiþtir. Hâdise Allah Resûlü’ne intikal ettiðin-
de, Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu (s.a.s.), Hz. Halid’i haksýz bulmuþ, ba-
þýndan beri, hem kendine, hem de Ýslâm’a sahip çýkan Hz. Abdurrah-
man’ý kastederek þu mübarek beyaný ile bize bir vefa örneði sergile-
miþ: “Arkadaþ(lar)ýmý bana býrakýnýz. Ey Halid! Senin Uhud Daðý
kadar altýnýn olsa, onu Allah yolunda haccetmek suretiyle harcasan,
onlarýn bir hac ediþteki sevabýna nail olamazsýn!” buyurmuþtur.

Yakalanmýþ olduðu cilt hastalýðýndan dolayý Allah Resûlü’nden
ipek elbise giyme ruhsatý alan Hz. Abdurrahman b. Avf, Mekke fet-
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hi sonrasý hicretine halel gelir düþüncesiyle Mekke’deki evine gir-
memiþtir.

Halifeler devrinde
Efendimizin dünyasýný deðiþtirmesine þahit olan Hz. Abdurrah-

man’ýn, O’nu kabre indiren sahabilerden biri olduðu rivayetler ara-
sýnda yer alýr. Hz. Peygamber (s.a.s.) sonrasý cereyan eden olaylar-
da aktif rol alan Abdurrahman b. Avf, düþünce ve görüþleriyle kilit
isim hüviyetini hep muhafaza etmiþtir. Hz. Ebu Bekir’in halife se-
çilmesi ile beraber istiþare kurulunda görev almýþ ve bu vazifeyi
Hz. Ömer döneminde de sürdürmüþtür. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer’i
yerine halife olarak tayin etme düþüncesini ilk defa Hz. Abdurrah-
man’a açmýþ, o da istiþarenin hakkýný vererek Hz. Ömer hakkýnda-
ki düþüncelerini söylemiþtir. Hz. Ömer döneminde istiþare kurulu
üyeliðinin yaný sýra Hac Emirliði’ne de tayin edilmiþ ve Hz. Ömer,
hilafeti boyunca onun emirliðinde hac vazifesini yerine getirmiþtir.
Hz. Ömer’in þehadeti öncesi býçaklanýp evinde tedavi edildiði ve
namaza çýkamadýðý günlerde, imamet makamýna Abdurrahman b.
Avf geçmiþtir. Kendisinden sonra halifeyi seçmek üzere Hz.
Ömer’in görevlendirdiði yedi kiþi arasýnda yer alan Hz, Abdurrah-
man, bu kiþilere “Hanginiz hilafet hakkýndan vazgeçerek, içinizden
en faziletlisini seçmek üzere hakemlik görevini kabul eder?”tekli-
fiyle Ýslâm tarihinin en kritik dönemlerinden birinde, çok önemli
bir rol oynamýþtýr. Heyetten hiç kimsenin bu teklife “evet” cevabý
vermemesi karþýsýnda, halife seçilme hakkýndan vazgeçen Hz. Ab-
durrahman, heyetin onun hakemlik yapma vazifesini kabullenme-
siyle tarihî bir mesûliyeti üzerine almýþtýr. Bu esnada Hz. Ali’nin,
Abdurrahman b. Avf’ýn hakemlik vazifesini kabullendiðini ifade
eden þu beyanlarý çok dikkat çekicidir; “Sen sema ve arz ehlinin
eminisin.”

Halife seçimi için Hz. Ömer’in takdir buyurduklarý üç gün için-
de baþta heyet üyeleri olmak üzere Medine’de bulunan hemen her-
kesle görüþen Hz. Abdurrahman, bununla Ýslâm tarihinde ilk defa
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“kamuoyu yoklamasý” yapan þahýs unvanýný almýþtýr. Abdurrahman
b. Avf, belirlenen müddetin bitiminde, yaptýðý araþtýrmalarý deðer-
lendirmiþ ve nihayet bir sabah namazý sonrasý Mescid-i Nebevî’de
toplanan halkýn huzurunda Hz. Osman’ý halife seçtiðini ilan etmiþ,
peþi sýra ona biat ederek Ýslâm tarihinde yeni bir sayfanýn açýlmasý-
na vesile olmuþtur.

Ruh dünyasýna atfý nazar

Efendimiz’in (s.a.s.) vefatýndan yýllar sonra cereyan eden bir
hâdise, onun ne kadar ince kalbli bir insan olduðunun göstergeleri
arasýnda sayýlmalýdýr. Aslýnda nakledeceðimiz bu hâdise sadece Hz.
Abdurrahman’a has deðildir. Biraz araþtýrlsa bütün sahâbenin haya-
týnda benzer ruh inceliði örneklerini görmemiz mümkündür.

Oruçlu olduðu bir gün, iftar için önüne getirilen sofra karþýsýnda
dayanamamýþ ve aðlamaya baþlamýþtýr. “Neden aðlýyorsun?” diyen-
lere verdiði cevap ise þudur: “Mus’ab b. Ümeyr ki, o benden daha
hayýrlýydý, baþýný örttüðümüzde ayaklarý, ayaklarýný örttüðümüzde
de baþý açýkta kalan küçük bir bezle kefenlenmiþti. Hz. Hamza ki, o
da benden daha hayýrlýydý, kefen olarak ancak bir parça bez bulun-
muþ ve onunla kefenlenmiþti. Bize gelince; dünya bizim yüzümüze
güldü. Onlara verilmeyen þeyler bize verildi. Korkuyorum, iþlediði-
miz hasenatýn mükâfatý bu suretle bize verilmiþ olsun.”

Yine O, bir baþka seferinde üzerinde ekmek ve et olan bir sofra
karþýsýnda aðlamaya baþlamýþ ve “Neden aðlýyorsun?” sorusuna
“Allah Resûlü (s.a.s.) ve O’nun aileleri arpa ekmeði ile dahi olsun
karnýný doyurmamýþtý.” diye cevap vermiþtir.

Hadîslerin Allah Resûlü’nün aðzýndan þeref-südur olduðu þek-
liyle rivayet edilmesi için gösterdiði titizlikten dolayý, çok fazla
hadîs rivayet etmemiþtir. Hadîs kitaplarýnda onun ancak 65 hadîsi-
ne rastlanmaktadýr. Halbuki 23 yýl Nebiler Sultaný ile bir ömür ge-
çiren bu sahabînin daha çok hadîs rivayet etmesi beklenirdi. Yuka-
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rýda ifade etmeye çalýþtýðýmýz gibi lafza gösterdiði titizlik buna en-
gel olmuþtur.

Vefatý
Hz. Abdurrahman, Hz. Osman’ýn hilafeti dönemine rastlayan

hicrî 32. senede 75 yaþýnda iken vefat etmiþtir. Cenaze namazýný
Hz. Osman kýldýrmýþ ve Cennetü’l-Bakî Mezarlýðý’na defnedilmiþ-
tir. Allah bizleri onun þefaatine nail eylesin. Amin.

**//**
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Yedinci Bölüm

ÜMMETÝN EMÝNÝ
EBU UBEYDE B. CERRAH 

(r.a.)





HZ. EBU UBEYDE B. CERRAH (r.a)

Ailesi

Asýl adý Âmir b. Abdullah b. Cerrah olan Ebu Ubeyde b. Cerrah,
tarih boyunca künyesi Ebu Ubeyde ve dedesine nisbeti Ýbn Cerrah ile
meþhur olmuþ ve hep öyle anýla gelmiþtir. Soy kütükleri Hz. Peygam-
ber’in (s.a.s.) onuncu, Ebu Ubeyde’nin yedinci dedesi olan “Fihr”de
birleþir.

Uzun boylu, zayýf yapýlý, seyrek sakallý bir vücut yapýsýna sahip
olan Ebu Ubeyde Hazretleri, Cennetle müjdelenen sahabilerden bi-
ridir. Babasýnýn adý yukarýda da geçtiði gibi, Abdullah, annesinin
adý ise, Da’d bint Hilâl’dir.

Ýslâm’a girmesi

Ebu Ubeyde, Allah Resûlü (s.a.s.) “Dâru’l-Erkam”a çekilmezden
önce, Hz. Ebu Bekir’in gayretleriyle, Osman b. Maz’un, Ubeyde b.
Haris, Abdurrahman b. Avf ve Ebu Selâm b. Esad (radýyallahü anhüm)
ile birlikte Müslüman olmuþtur. Ýslâm tarihinden hareketle yapýlan
hesaplamalara göre Ebu Ubeyde, Müslüman olduðunda 27 yaþýnda-
dýr. Mekke döneminde müþriklerin eziyet ve iþkencelerinin artmasý-
ný müteakip, aldýðý izinle Habeþistan’a yapýlan ikinci hicrete ka-
týlmýþ, bir müddet Habeþistan’da kaldýktan sonra Medine’ye hicret
etmiþtir. Böylece o, dini uðrunda iki ayrý beldeye hicret eden sa-
habîler arasýnda da yerini alýr. Rivayetlere göre, Nebiler Sultaný
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(s.a.s.) onu Medine’de Sa’d b. Muaz veya Ebu Talha el-Ensarî ya da
Sâlim Mevla Ebî Huzeyfe ile kardeþleþtirmiþtir.

Hep Efendimiz’le beraber
Seriyye kumandaný veya teblið memuru olarak görevlendirildiði

dönemler hariç, hayatý boyunca Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu’nun yanýn-
dan hiç ayrýlmayan Hz. Ebu Ubeyde, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) katýldý-
ðý bütün savaþlara iþtirak etmiþtir. Bütün bu savaþlarda gösterdiði cesa-
ret ve kahramanlýk müsellem olmakla birlikte, onun Bedir’de baþýndan
geçen þu olay, ibret olmasý açýsýndan zikre deðer bir özelliktedir:

Ebu Ubeyde, Bedir Savaþý’nda müþrikler safýnda yer alan baba-
sýný fark edince, onunla karþýlaþmamaya oldukça özen göstermiþ, fa-
kat babasýnýn ýsrarla kendisini takip edip öldürmek istemesi karþýsýn-
da, zor durumda kalarak istemediði halde onu öldürmüþtür. Aþaðýda
kaydedeceðimiz âyetin –kesin olmamakla beraber- bu vesile ile na-
zil olduðu rivayet edilir:

“Allah’a ve ahiret gününe inanan bir milletin babalarý, oðullarý,
kardeþleri yahut akrabalarý da olsa Allah’a ve Resûlü’ne düþman
olanlara dostluk ettiðini göremezsin. Onlar o kimselerdir ki, Allah
katýndan bir ruh ile desteklenmiþtir. Onlarý altlarýndan ýrmaklar
akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardýr. Allah onlardan
razý olmuþ, onlar da Allah’tan razý olmuþlardýr. Ýþte onlar Allah’ýn
hizbidir. Ýyi bilin ki, kurtuluþa ulaþacak olanlar Allah’ýn hizbidir.”
(58. Mücadele:22). Bu âyette, Ebu Ubeyde hazretleri özelinde sahâbe-
nin Allah nezdindeki konumunu görmek mümkündür. Tarihçi Va-
kýdî, her ne kadar bu rivayeti kabul etmiyorsa da, tarihçilerin büyük
bir çoðunluðu, onun bu itirazýný nazarý dikkate almamýþlardýr.
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Ebu Ubeyde, Uhud Savaþý’nda Allah Resûlü’nü (s.a.s.) hiç terk
etmeyen sahabilerden biridir. Savaþ ortasýnda Müslümanlar arasýnda
yaþanan sarsýntý sonucu, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) Uhud’un
eteklerine doðru çekildiði esnada, O’nu korumak için etrafýnda hal-
ka teþkil eden 14 cesur sahabi arasýnda Ebu Ubeyde de vardýr. Uhud
ve Ebu Ubeyde yan yana gelince, onun, Efendimiz’in (s.a.s.) müba-
rek yanaklarýna batan miðfer parçalarýný diþleri ile çýkarmasýný hatýr-
lamamak mümkün deðildir. O, ýsrarlarý sonucu Hz. Ebu Bekir’den
bu iþ için izin alýr ve diþleri ile miðfer parçalarýný Efendimizin (s.a.s.)
yanaklarýndan çýkartýr. Ebu Ubeyde’nin bu esnada iki diþi kýrýlmýþ,
fakat bu durum, sahabinin, hemen bütün kaynaklarda yer alan ifade
ve itiraflarýyla, onun yüzüne ayrý bir güzellik katmýþtýr.

Hz. Ebu Ubeyde’nin (r.a), Medine döneminde Allah Resûlü’nün
(s.a.s.) görevlendirmesi ile bazý seriyyelere kumandanlýk ettiði, Ye-
men’e teblið görevlisi, Necran’a cizye toplama memuru olarak git-
tiði, Hudeybiye baþta olmak üzere bütün anlaþmalarda þahitlik gö-
revi yaptýðý ve Beytü’l-Mal’de çalýþtýðý bilinmektedir. Hayber Ga-
zasý’nda da yine kahramanlýklar göstermiþtir. Farklý alanlardaki bu
vazifeleri, onun ne kadar kabiliyetli ve her iþin üstesinde gelebilir
yetenekte bir kimliðe sahip olduðunu gösterir. Özellikle Necran’lý
Hýristiyanlarýn cizyelerini Medine’ye göndermek için güvenilir bir
elçi istediklerinde Allah Resûlü’nün,  (s.a.s.) “Her ümmetin bir
emini vardýr; bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde b. Cerrah’týr.”
buyurarak onu göndermesi. Nebiler Sultaný’nýn (s.a.s.) Ebu Ubey-
de’ye bakýþýný net bir þekilde göstermesi açýsýndan þayaný dikkattir.
Bu hâdiseden sonra “Eminü’l-Ümme: Ümmetin en güvenilir insa-
ný” lakabýný alan Ebu Ubeyde, bir süre Necran bölgesinde kalýr,
Müzeyne, Huzeyl ve Kinane kabilelerine Ýslâm’ý öðretir ve bu ka-
bilelerin vergilerini toplayarak Medine’ye döner.

Þahsiyeti
Uyumlu, herkesle iyi geçinmesini bilen bir yapýsý vardýr Ebu

Ubeyde Hazretlerinin. Sosyal âhengi, kardeþlik ruhunu muhafaza
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etmeye özen gösteren ve bu uðurda kendisine takdim edilen ma-
kamlarý bile elinin tersiyle itebilen bir insandýr. Bunun en güzel ör-
neklerinden biri Zatu’s-Selasil Gazvesi’ndeki tavrýdýr. Onu zikret-
mekte fayda mülahaza ediyoruz.

Zatu’s-Selasil Gazvesi’nde Amr b. As, Beliy ve Üzre kabileleri
üzerine gönderilmiþti. Oraya giden Hz. Amr, durumun iç açýcý ol-
madýðýný görüp, Efendimiz’den (s.a.s.) destek isteyince Allah
Resûlü (s.a.s.) Ebu Ubeyde komutasýnda muhacirlerden müteþekkil
bir ordu gönderdi ve onu bütün ordularýn kumandaný olarak atadý.
Ýki ordu buluþtu ve Efendimiz’in (s.a.s.) emri Hz. Amr’a teblið edil-
di. Bu arada bazýlarý, bu olayý bir türlü kabullenemedi ve anlaþmaz-
lýk çýktý. Bunun üzerine Ebu Ubeyde, “Allah Resûlü (s.a.s.) bana
‘Amr ile anlaþýn. Sakýn ola ki tartýþmayýn. O sana itaat etmezse, sen
ona itaat et’ buyurdu” dedi ve Amr komutasýndaki orduda yerini al-
dý. Bu konuda Muðire b. Þu’be’nin ýsrarlarý, onu kararýndan vazge-
çiremedi. Bu arada ordunun maddî durumu epeyce sýkýntýlýydý. Za-
man zaman Ebu Ubeyde kumandasýndaki ordu, yolda günlük bir
hurma ile iktifa etmiþ, ve bazen de yollarda selem aðacýnýn yaprak-
larýný yemek mecburiyetinde kalmýþlardý. Buna raðmen, ordunun
birliði adýna, þahsi her türlü kaygýdan uzak bir þekilde Amr b. As’ýn
komutasý altýna girmiþ, onun emrinde bir nefer olarak savaþmayý
kabullenmiþti.

Hulefâ-i Râþidîn Devrinde
Allah Resûlü’nün (s.a.s.) vefatýný müteakip, halife seçimi için

yapýlan “Benî Sâide” bahçesindeki toplantýda, ismi devlet baþkaný
adaylarý arasýnda geçer. Þurasý da önemlidir ki, onu destekleyenler
arasýnda Hz. Ebu Bekir de vardýr. Ebu Ubeyde, bu teklifi reddede-
rek, halifelik makamýna Ebu Bekir’in daha layýk olduðunu söyler
ve ona ilk biat edenler arasýnda yer alýr. Elhak o, bu vazifeyi hak-
kýyla yerine getirebilecek vasýflara sahip birisidir. Nitekim, Hz.
Ömer’in vefatý öncesinde: “Eðer Ebu Ubeyde sað olsaydý, devlet
baþkanlýðýna onu getirirdim.” demesi bunu göstermektedir. Hz.
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Ömer’in, Ebu Ubeyde’ye bakýþýný gösteren þu olay dikkat çekicidir:
Bir gün Hz. Ömer, arkadaþlarý ile bir evde otururken, onlardan di-
lek, istek ve temennilerini sorar. Bazýlarý Allah yolunda infak etmek
için ev dolusu altýn, bazýsý ayný gaye uðrunda mücevherat temenni
eder. Hz. Ömer ise; “Ne kadar arzu ederdim bu ev, Ebu Ubeyde  mi-
sali insanlarla dolu olsaydý.” diyerek hem temennisini ortaya koyar,
hem de huzurda bulunan kiþilere dolaylý bir mesaj verir.

Hz. Ebu Ubeyde, fethettiði Þam ve civarýnýn tanzim ve idaresiy-
le meþgul olurken, veba hastalýðýna yakalanmýþ ve þehit olmuþtur.
Tarihe “Amvas Vebasý” diye geçen bu elim olayda, Ebu Ubeyde’nin
yaný sýra, daha yüzlerce sahabînin vefat ettiði bilinmektedir.

Hz. Ömer, o bölgede veba çýktýðýný duyunca Ebu Ubeyde’ye bir
mektup yazmýþ ve “Bu mektubu alýnca hemen Medine’ye gel. Se-
ninle görüþmek istediðim bir mesele var.” demiþti. Halifenin mak-
sadýný anlayan Ebu Ubeyde, ‘arkadaþlarýmdan ayrýlamam’ diyerek
bu isteðe icabet etmemiþti. Vefatý öncesinde Medine’den bu bölge-
ye kadar gelen Halife, Ebu Ubeyde’yi bölgeden çýkmasý için ikna
etmeye çalýþmýþ, fakat baþarýlý olamamýþtýr. Bir karþýlama esnasýn-
da hem bölge valisi, hem de Suriye bölgesi topraklarýnýn fethini
gerçekleþtirmiþ Ýslâm ordularýnýn baþkumandaný olan Ebu Ubey-
de’nin çadýrýna giren Hz. Ömer, çadýrda kýlýç, kalkan ve mýzraktan
baþka eþya namýna bir þey göremeyince, ona niçin evde kullanýla-
bilecek eþyalar almadýðýný sormuþ, Ebu Ubeyde de, “Ey Müminle-
rin Emiri! Onlar rahat ve rehavetimizi, dünyaya baðlýlýðýmýzý artý-
rýr.” diye cevap vermiþtir.

Hz. Aiþe’nin ifadesiyle, ashab arasýnda Hz. Ebu Bekir ve Hz.
Ömer’den sonra Nebiler Serveri’nin (s.a.s.) en çok sevdiði kiþi olan
Ebu Ubeyde, vefatý öncesi insanlara hitaben, “Ey insanlar! Bu has-
talýk Allah’tan size bir rahmettir. Peygamberimiz’in (s.a.s.) duasýnýn
kabulü ve sizden önceki salih kiþilerin ölüm þeklidir.” demiþ ve pe-
þi sýra bu hastalýktan dolayý vefat etmek için, Allah’a dua etmiþtir.
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Bir müddet sonra bu dua kabul olmuþ ve Ebu Ubeyde 58 yaþýn-
da iken vebadan ‘þehiden’ vefat etmiþtir. Cenaze namazýný, yerine
vekil olarak býraktýðý, Hz. Muaz b. Cebel kýldýrmýþtýr. Kabri þu anda
Ürdün’ün Beysin Bölgesi’nde, kendi adýyla anýlan köyde bulunmak-
tadýr. Ürdün Vakýflar Bakanlýðý, kabrin yanýna büyük bir külliye in-
þa etmiþtir.

Ebu Ubeyde ile ilgili mülahazalarýmýzý ve deðerlendirmelerimizi,
onun düþünce dünyasýný çok iyi yansýtan þu iki cümlesi ile noktala-
yalým:

“Siyah olsun, kýrmýzý olsun; hür olsun, köle olsun; Acem olsun,
Arap olsun bütün insanlar benden daha faziletli ve daha takvalýdýr.
Bu insanlar gibi olabilmeyi ve onlarýn emri altýnda olmayý ne kadar
isterdim!”

“Nice elbisesi beyaz olanlar vardýr ki, dini kirlidir. Nice nefsine
hürmet gösterenler vardýr ki, aslýnda ona ihanet etmektedir. Günah-
larýnýzý, yapacaðýnýz iyiliklerle affettirmeye bakýn. Zira sizden biri-
nizin sema arz arasý günahlar`da olsa, yapacaðý bir iyilik, onun bü-
tün günahlarým affettirebilir.” (Radýyallahü anh).

Elhâsýl
Son olarak Hz. Ömer’in oðlu Abdullah’ýn þu ifadesiyle bu bah-

se son verelim:

“Kureyþ ricali içinde üç kiþi vardýr ki, yüzleri yüzlerin en güze-
li, zekâlarý zekâlarýn en keskini, kalpleri de kalplerin en metinidir.
Bunlar, Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman b. Affan ve Hz. Ebu Ubeyde b.
Cerrah’týr.” (Ýbn Asakir).

Allah hepsinin þefaatine nail eylesin. Amin.

**//**
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Sekizinci Bölüm

TALHATU’L-FEYYÂZ
HZ. TALHA B. UBEYDULLAH

(r.a.)





HZ. TALHA B. UBEYDULLAH (r.a.)
Ýslâm tarihinin en önemli þahsiyetlerinden birisidir Hz. Talha.

Onu önemli kýlan özelliklerin basýnda hiç þüphesiz, Hz. Peygamber
tarafýndan Cennetle müjdelenmesi gelir. Hz. Peygamber sonrasý þûra
meclislerinin vazgeçilmez üyesi olmasý, Hz. Osman’ýn halife seçimi
öncesinde hakkýný Hz. Osman’a vermesi, Cemel Vakasýnda oynamýþ
olduðu rol, onu Ýslâm tarihi içinde ayrýcalýklý yere sahip kýlan diðer
unsurlardýr.

Ýslâm ile Müþerref Oluþu
Orta boylu, geniþ omuzlu, esmer tenli olan Hz. Talha, Hz. Ebu

Bekir’den sonra Ýslâm’a ilk girenlerden birisidir. Künyesi Ebu Mu-
hammed, babasýnýn adý, Ubeydullah, annesininki Sa’be’dir. Ýslâm’a
girmeden önce ticaretle meþgul olan Hz. Talha, Ýslâm’a giriþini þöyle
anlatýr: “Birgün Basra çarþýsýndaydým. Bir rahip, kilisesinden çýktý,
bize doðru yöneldi ve ‘Aranýzda Mekke’den gelen var mý?’ diye sor-
du. ‘Ben varým!’ diye cevap verdim. Rahip ‘Ahmet zuhur etti mi?’
dedi, þaþýrmýþtým. ‘Ahmet de kim oluyor?’ deyince, rahip ‘O Abdül-
muttalib’in torunu, Abdullah’ýn oðludur. Peygamberlerin sonun-
cusudur. Çýkýþ yeri Mekke, hicret yeri ise, hurma, sýcak ve verimin
bol olduðu bir yer olacaktýr.’ dedi. Mekke’ye döner dönmez, Hz.
Muhammed’in peygamberliðini ilan ettiðini duydum. Hz. Ebu Be-
kir’le beraber Allah Resûlü’nün huzuruna gidip, Müslüman oldum.”

Hz. Talha’nýn Müslüman olmasý, hayatýnýn akýþýný deðiþtiren
önemli bir olaydý. O bunu Ýslâm’a ilk girdiðinde fark etti veya et-
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medi bilemiyoruz ama, yaþamýþ olduðu samimî, müstakim hayat,
onun bu alandaki imtihanýný baþarýyla noktaladýðýný gösteren unsur-
lar arasýnda. Zaten Peygamber Efendimizin bunu ‘gayb-bîn’ gözüy-
le görüp, belirttiði nice hadîsler vardýr.

Aslýnda Ýslâm’a girmekle, hayatýn akýþýnýn deðiþmesi sadece
Hz. Talha için deðil, o gün bugün Müslüman olan herkes için geçer-
lidir. Zira Ýslâm, getirmiþ olduðu esaslarý itibarýyla insan ve toplum
hayatýnýn bütününe müdahil olan, emir ve yasaklarla onu belli bir
çerçeve altýna alan ilahi sistemin adýdýr. Nitekim Ýslâm’ý bu anlam-
da kabul edip, yaþama gayreti içinde olanlar, ortamýn müsait olma-
sýna paralel olarak mutluluða eriþmiþ, müsait olmamasý durumunda
da nice imtihanlara maruz kalmýþtýr.

Hz. Talha’nýn Müslüman olduðu dönem, Mekke’de kelimenin
tam anlamýyla cahiliyenin hâkim olduðu dönemdi. Yönetimi elle-
rinde bulunduran siyasî otorite, siyasî, dinî, kültürel, ekonomik vb.
birçok sebepten dolayý, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in çýkýþýný kabulle-
nememiþ ve otoritelerini kullanarak halkýn Ýslâm’a olan teveccühü-
nü engellemeye çalýþmýþlardý. Onlar için bu uðurda yapýlacak olan
her hareket, iþkence, öldürme buna dâhil ve tabii ki meþruydu. Ýþte
bu bölümün konusu olan Hz. Talha da Hz. Ebu Bekir ile beraber bu
iþkenceden nasibini aldý. Nevfel b. Huveylid, bu iki zatý bir iple bir-
birlerine baðladý, hiç kimse de ‘Kureyþ’in aslaný’ denilen bu þahsýn
yaptýklarýna karþý çýkmadý, çýkamadý. Ýslâm uðrunda katlanýlan bu
iþkence arkada bize kadar uzanan tatlý bir iz ve bir de isim býraktý.
Bunun âhirete ait yönünü ise sadece Allah (c.c.) biliyor. Evet, Hz.
Ebu Bekir ve Hz. Talha’ya birlikte ayný ipe baðlandýklarýndan do-
layý, ‘ayrýlmaz dostlar’ þeklinde tercüme edilebilecek olan
‘Karîneyn’ sýfatý verildi.

Fedakârlýklar yarýþýnda
Çeþitli vesilelerle yapmýþ olduðu fedakârlýklardan dolayý, bizzat

Allah Resûlü tarafýndan ‘Talhatü’l-hayr’, Talhatü’l-feyyaz’ ve ‘Tal-
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hatü’l-cûd’ (Cömert Talha) olarak isimlendirilen Hz. Talha, Peygam-
ber Efendimizin hicreti esnasýnda ticarî faaliyetleri sebebiyle
Þam’da bulunuyordu. Fakat kaderin ne güzel bir tecellisi ki, Hz. Tal-
ha kervaný ile beraber Mekke’ye dönerken, hicret yolculuðunda bu-
lunan Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Hz. Ebu Bekir ile karþýlaþtý.

Baþtan bu yana Ýslâm’a gönül vermiþ birisinin böylesine önemli
ve kutlu bir faaliyetten geri kalmasý elbette düþünülemezdi. Zaten
Hz. Talha da yapmasý gerekeni, yani kendisine yakýþaný yaptý. Sürat-
le Mekke’ye gidip, ticarî iþlerini ayarladý ve Hz. Ebu Bekir’in Mek-
ke’de býraktýðý aile efradýný da toparlayarak Medine’ye hicret eden-
ler kervanýna katýldý. Hz. Peygamber, onu Ubeyy b. Ka’b, Said b.
Zeyd b. Amr veya Ebu Eyyüb el-Ensarî ile kardeþleþtirdi. Burada
yer alan üç isim rivayetlerdeki farklýlýktan kaynaklanýyor.

Gaza meydanýnda
Hz. Talha’nýn hayatýnda en çok iç geçirdiði, belki de keþke de-

diði olaylar arasýnda, kendisinin Bedir’e katýlamamasý gelir. Bu tes-
bit sadece bir zan ve tahminden ibarettir. Hata yaptý isek, önce Al-
lah (c.c.), sonra o büyük ve þanlý sahabî bizleri affetsin. Ama Hz.
Talha’nýn Bedir’e katýlamamasýnda haklý gerekçeleri vardýr.

Rivayetlerde anlatýldýðýna göre, Allah Resûlü (s.a.s.) Bedir’e ha-
reket etmezden yaklaþýk on gün önce Hz. Talha va Said b. Zeyd’i
Kureyþ kervaný hakkýnda bilgi toplama ile görevlendirir. Onlar gö-
revi yerine getirmek için, Havra adý verilen mevkiye vardýklarýnda,
kervan çoktan Mekke’ye doðru hareket etmiþtir. Neden sonra ker-
vanýn geçtiðini öðrenen bu iki sahabî, sür’atle Medine’ye dönerler
ama, baþka kaynaklardan kervanýn geçtiðini haber alan Hz. Pey-
gamber (s.a.s.), çoktan kervanýn peþine düþmüþ, kervan deðilse de
Mekke ordusu ile karþýlaþmýþtýr. Bundan sonra savaþ yapýlmýþ ve
savaþ Müslümanlarýn galibiyeti ile son bulmuþtur. Burada Resûl-i
Ekrem Efendimizin, haber kaynaklarýnýn, daha doðru deyimiyle ‘is-
tihbaratý’nýn araþtýrýlmasý gerektiðini hatýrlatýp geçelim.
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Bu neticeden haberi olmayan Hz. Talha ve Hz. Said, hiç vakit
geçirmeden yola çýkarlar, ama Allah Resûlü ile dönüþ yolunda kar-
þýlaþýrlar. Nebiler Sultaný da bilgi toplamak ile görevlendirdiði bu
iki þanlý sahâbeyi hiçbir surette kýnamaz; üstelik hem Bedir gani-
metlerinden paylarýný verir, hem de onlara, Bedir Savaþýndan elde
edilen sevaba ortak olduklarýný müjdeler.

Hz. Talha, Bedir haricinde Allah Resûlü’nün katýldýðý tüm sa-
vaþlara katýlýr ve cansiperane mücadele eder. Mesela Uhud Sava-
þýnda o, oðullarýnýn ifadelerine göre 24, baþka rivayetlere göre 37
yerinden isabet alýr, kafasýnýn ön ve arka taraflarýndan yaralanýr ve
iki parmaðý, aldýðý yaralar yüzünden sakat kalýr. Bu parmaklarýn
koptuðuna dair rivayetler de mevcuttur.

Talha b. Ubeydullah, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) âhirete irtihalin-
den, Hz. Osman’ýn þehid edilmesine kadar uzayan süreçte, hiçbir
zaman huzursuzluk kaynaðý olmamýþ, aksine milleti huzur ve sükû-
na davet eden, bu uðurda Uhud’da yaptýðý fedakârlýklarý aratmaya-
cak fedakârlýklarda bulunmuþtur.

Evet o, huzurun temsilcisi idi. Mesela þu bir örnek, onun bu yö-
nünü isbatlamaya yeter kanaatindeyiz:

Hz. Talha, Hz. Ömer’in vefatýndan sonra yeni halifeyi seçecek
altý kiþilik heyet içindedir ve o seçim öncesi görüþmeler esnasýnda
Hz. Osman adýna halifelikten çekilmiþtir. Ýslâmî duygu ve düþünce
ile yetiþmiþ, makam, mansýp, mevki baðlamýnda dünya âhiret den-
gelemesini iyi yapabilen insanlarýn ‘Ne var bunda?’ deyip hafife
alacaðý bu husus, aslýnda hiç de o kadar hafif ve basit deðildir.
Ýslâm’ýn hele Hz. Ömer dönemindeki fetihlerden sonra dünya kon-
jonktüründe kazanmýþ olduðu yer, oturmuþ bir devlet düzeni, idare-
nin emir ve görüþlerine her daim hazýr ateþin bir reaya, halifelik
makamýný cazip kýlan unsurlardýr.

Ama Hz. Talha, bütün bunlara raðmen Ýslâm toplumunun düze-
ninden yana tercihini koymuþ, bizim bakýþ açýmýzla terk edilemez
görünen nice nimetleri gönül rahatlýðý içerisinde terk etmiþtir. Zira
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halife seçiminin uzamasý, o günkü þartlar içinde toplumu ve devle-
ti farklý mecralara sürükleyebilecek potansiyel bir tehlikeyedir.

Hz. Talha’nýn yaptýðý bu fedakârlýðý, günümüzün kýsýr siyasî çe-
kiþmelerine þahid olan insanlarýmýz tarafýndan daha iyi anlaþýlýp,
takdir edileceðine kaniyiz.

Cemel Vakasý ve Hz. Talha

Cemel, Ýslâm tarihinin hiç þüphesiz en acý tecrübelerinden bi-
ridir. Orada dýþ görünüþü itibarýyla Hz. Osman’ýn kanýnýn yerde
kalmamasý, hakikî anlamda ise iç huzurun yeniden tesisi, devlet
otoritesinin saðlanmasý adýna verilen bir mücadele vardýr.

Bu mücadelede dikkati çeken en önemli husus, ölen ve öldüren ta-
raflarýn sahâbe olmasýdýr. Az deðil, Cemel’de pek çok sahâbe þehit ol-
muþtur.

Hz. Ali, Hz. Aiþe, Hz. Zübeyr ve Hz. Talha (r.anhüm) gibi sahabîler
baþta olmak üzere, binlerce sahabînin karýþtýðý ve bir kýsmýnýn þehit ol-
duðu bu savaþ, bugüne kadar ifrat ve tefrit baðlamýnda deðerlendir-
melere konu olmuþtur. Akidevî görüþlerin aðýrlýklý olarak rol oyna-
dýðý bu yorumlarda, kimileri ‘Sahâbeye laf söyletmem!’, kimileri
de (haþa) ‘Sahâbe de kim oluyormuþ ki!’ anlayýþýnýn temsilcileri ol-
muþ ve neticede Cemel’le alâkalý uç yorumlar öteden bu yana her-
kesi meþgul etmiþtir. Bugün bile mevzu ile ilgili objektif deðerlen-
dirmelerin yapýlabildiðini söylemek çok zordur.

Kanaatimize göre Bediüzzaman Hazretlerinin ‘adâlet-i izafi ve
adâlet-i mahza’ baðlamýnda yaptýðý yorumlar, Cemel vakasý adýna
getirilen en dengeli deðerlendirmelerdir.112 Bu deðerlendirmeler,
birilerinin iddia ettiði gibi ne tarihi inanç alaný haline getirmiþ, ne
de sahâbeyi sýradan insanlar konumuna sokmuþtur.

Bediüzzaman konuyu, isabet etme kadar yanýlmanýn da söz ko-
nusu olduðu içtihat çerçevesinde ele almýþtýr. Buna göre savaþýn ta-
raflarý mevcut þartlarý da nazara alarak içtihat yapmýþlar, Hz. Ali ve
taraftarlarý isabet etmiþ, Hz. Aiþe ve taraftarlarý ise yanýlmýþlardýr.
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Peygamber Efendimiz’in beyanýna göre, içtihatlarýnda isabet eden-
ler iki, etmeyenler bir sevap kazanmýþ, savaþ böylesine bir Ýslâmî
temele dayandýðý için öldürülenler þehit olmuþtur. 113

Cemel ile alâkalý Ömer b. Abdülaziz’e ait þu sözler de en azýndan
Bediüzzaman Hazretlerininki kadar dikkate deðer: “Allah bizleri
onlarla ayný dönemde yaþatmayarak kýlýçlarýmýzý sahâbe kanýn-
dan korudu, biz de þimdi dillerimizi korumalýyýz.” Yani ölen ve
öldürülenlerin sahâbe olduðu Cemel vakasý hakkýnda daha dikkatli
olmalý, ve sahâbeyi ulu orta konuþmalara konu yapmamalýyýz.

Kaldý ki, Cemel’in ilerleyen safhalarýnda kendilerinin hata etti-
ðini kabul eden Hz. Aiþe ve taraftarlarý savaþtan çekilmiþler, fakat
fitneci unsurlar yüzünden çýkan savaþ, bir müddet daha devam et-
miþtir. Hz. Talha’nýn þehit edilmesi de bu devrede olmuþtur.

Þehadeti
Evet, konumuz Hz. Talha, Cemel deðil; Cemel vakasýna Hz. Ali

bahsini anlatýrken temas etmiþ, gerekli deðerlendirmelerde bulun-
muþtuk. Ama Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Yeryüzünde Allah’a kar-
þý verdiði sözünü yerine getiren birisini görmek isteyen Tal-
ha’ya baksýn.” buyurduðu Hz Talha, kýsaca deðerlendirmeye çalýþ-
týðýmýz bu savaþta, rivayete göre, Mervan b. Hakem’in attýðý bir ok-
la, 64 yaþýnda iken þehit olmuþtur.

Bu hizmet Âbidesi zat, ardýnda ibret alýnmasý gereken bir ömür,
adýný bugüne kadar ve kýyâmete kadar yaþatacak hizmetler býrak-
mýþtýr. Müslümanlarýn kendine medyunu þükran bulunduklarý bu
zata, Rabbimiz rahmet etsin, biz mücrimleri de þefaatine nail eyle-
sin.

****
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Dokuzuncu Bölüm

PEYGAMBER HAVARÝSÝ
HZ. ZÜBEYR B. AVVAM

(r.a.)





ZÜBEYR B. AVVAM (r.a.)
Peygamberler, insanlarýn içinden seçilerek, peygamberlik maka-

mýnýn sahibi kýlýnmýþlardýr. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ise, pey-
gamberlerin içinden süzülerek Makam-ý Mahmud’un sahibi kýlýn-
mýþtýr. Ve onun arkadaþlarý da diðer ümmetler içinden seçilmiþler
ve O Yüce Resûl’e refik kýlýnma þerefiyle serfirazlar. Bu insanlar,
Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Rabbinden hangi emri aldý ve kendi-
lerine ulaþtýrd`ise, ‘emrin mütalaasý olmaz’ düsturu içinde hemen
yerine getirmiþlerdir. Karþýlýðýnda da hak beyan, kendilerini, ‘rýza
makamý’nýn sahipleri (9. Tevbe:100) müjdesiyle þereflendirmiþtir. Ýþ-
te Altýn Kuþak’tan biri de ayný zamanda Aþere-i Mübeþþereden olan
Zübeyr b. Avvam’dýr (r.a.).

Ýlk Hayatý
Peygamber Efendimizle (s.a.s.) iki yönden akraba; hem anne ta-

rafýndan hem de Efendimizin hanýmý Hz. Hatice tarafýndan. Annesi
Resûl-i Kibriya’nýn sevgili halasý Hz. Safiyye, babasý Avvam ise Hz.
Hatice’nin erkek kardeþi. Yani, Hz. Zübeyr; Peygamberimizin kayýn
biraderinin oðlu ve. Hz. Fatýma validemizin de dayýsýnýn oðlu ol-
maktadýr.

Hz. Zübeyr bu akrabalýðý iyi deðerlendirmiþ, daha gençliðinin
baþýnda ve baharýnda iken rýza makamýna talip olmuþ, onu peyleme-
ye bakmýþtýr. Henüz 15–16 yaþlarýnda iken Müslüman olma þerefiy-
le müþerref olmuþtur. Ancak, yarasalarýn gözleri ýþýktan kamaþtýðý
gibi, kamaþan gözleri ile Ýslâm’ýn yayýlýþýný engellemek isteyen
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Mekke’nin uyuþmuþ beyin sahipleri, bu ebedî nurun yayýlmasýný ön-
lemek istemiþlerdir.

Hz. Zübeyr’in annesi, Anadolu kadýnlarý gibi, þefkatini izharda
biraz cimri davranýr, oðlunun daha sonraki hayatýnda karþýlaþacaðý
zorluklarla mücadele edebilmesi için sevgili oðlu Zübeyr’i biraz sý-
karmýþ. Bunu anlamayanlar da onu tenkit ederlermiþ. Yaptýðýnýn
doðru olduðu, Hz. Zübeyr’in ömrünün ilerleyen günlerinde belli ol-
muþtu. Hz. Zübeyr, hayatý boyunca hep Hakk’ýn ve haklýnýn yanýn-
da yer alacak, bu uðurda hiçbir þeyden yýlmayacaktýr. Nitekim,
Ýslâm’a girdiðinden ötürü yapýlan iþkence ve eziyetlere hiç aldýrýþ
etmediðini bilmekteyiz.

Allah Yolunda Çekilen Ýlk Kýlýç
Merhameti engin Rabbimiz, insanlýðýn karanlýkta debelenmesi-

ne daha fazla müsaade etmediði için, En Yüce Peygamber (s.a.s.),
insanlýðý ‘zulüm ve zulmetten aydýnlýða’ çýkarmak üzere geldi.
Kendisine ilk tâbi olanlardan biri de Hz. Zübeyr’di. O sýralar halka-
nýn tamamý beþ veya altý kiþiden ibaretti.

Hz. Zübeyr, bir gün kýlýç elinde sokaða fýrlýyor. Nereye gittiði ve
ne yapmak istediði meçhul. Kýlýç elinde ve kendisi sokakta. Birden
gözleri kamaþýyor, baktýðýnda Sonsuz Nur’un sahibi Efendiler Efen-
disi (s.a.s.) karþýsýnda, þaþýrýyor. Efendimiz de Zübeyr’in bu haline
þaþýrmýþ vaziyette. Sonradan anlaþýlýyor ki, Hz. Zübyer, Efendimizin
þehit edildiði haberi üzerine sokaða fýrlamýþ ve karþýsýna kim gelirse
doðramaya and içmiþ. Efendimiz, Ýslâmî gayretini tebrik ediyor. Gö-
rüyorsunuz ya; peygambere Havari olma öyle kolay deðil!

Ýþte Ýslâm’da ilk çekilen kýlýç budur.

Ýlk Hicret
Mekke halký, nurun yayýlmasýna karþý çýkmayý inatla sürdürür.

Efendimiz (s.a.s.) de tedbir olarak, yeni bir merkez arayýþýna girer.
Ýlk akla gelen yer Habeþistan’dýr. Oraya, Ýslâm’ýn yayýlmasýna bir
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zemin aramak maksadýyla Hz. Osman baþkanlýðýnda giden kafilede
Hz. Zübeyr de vardýr. Artýk Efendimiz nereyi iþaret ederse Hz.
Zübeyr oradadýr.

Habeþistan, bir yönüyle Müslümanlarýn sonraki dönemlerde di-
ðer dinlerle girecekleri diyalog faaliyetinin stajý gibidir bir bakýma.
Dinler arasý diyalogu kurmak ve sürdürmek için gelen Ýslâm dini, o
gün Habeþistan Hýristiyanlarýyla, sonraki gün Medine’de, aðýrlýklý
olarak Yahudi nüfusla, daha sonra da Ýran ve diðer medeniyet hav-
zalarýnýn insanlarýyla devamlý diyalog arayýþý içinde olmuþlardýr.
Ýslâm’ýn geliþiyle beraber baþlayan bu diyalog faaliyeti bugün de
sürmektedir.

‘Bedir duraðý’
Medine ve mübeccel ahalisi, baðýrlarýný Efendiler Efendisine aç-

mýþ ve hatta sadakatlerinin remzi olarak þehirlerinin ismini bile de-
ðiþtirmeyi kabul etmiþlerdir. Malum, þehrin eskiden Yesrib olan is-
mi, Efendimiz’in (s.a.s.) orayý teþrifinden sonra, medeniyete beþik-
lik yapma manasýnýn remzi olsun diye Medine olarak deðiþtirilmiþ-
tir. Resûl-i Kibriya da zaman zaman maslahatlara baðlý olarak asha-
býnýn isimlerini deðiþtirdiði bilinmektedir.

Müslümanlarýn Medine’ye hicret etmeleri ve rahat hareket etme-
leri Mekke’dekileri rahatsýz etmiþti. Cahiliye-i ûla sakinleri ilme, ir-
fana ve umrana giden yola girmedikleri gibi, bu yolda gidenleri de
engellemek istiyorlardý. Bunun için Bedir, kozlarýn paylaþýldýðý,
hak-bâtýl savaþlarýnýn en korkunçlarýndan birine sahne olmuþtu. Bu
savaþta bir tarafta kara kalpleriyle karanlýðýn temsilcileri, öteki taraf-
ta ise Ebedî Nur’un aydýnlattýðý Altýn Kuþak’tan insanlar vardý. Biz,
bu satýrlarda Bedir’i anlatacak deðiliz, onu eserin önceki bölümle-
rinde bir nebze bahsetmiþtik. Burada Hz. Zübeyr’i konu edindiðimiz
için, harb safahatýný bir yana býrakýyor, Hz. Zübeyr’i takib ediyoruz.

Hz. Zübeyr, o gün gerçekten cansiperane savaþmýþ, Habib-i Kib-
riya’nýn önünde öyle kahramanca vuruþmuþtu ki, daha sonra kendi-
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si, ‘Yaralanmadýk hiçbir yerim kalmadý, hatta apýþ arama kadar.’
diyerek o günleri anacaktýr. Oðlu, Hz. Aiþe’nin sevgili yeðeni, bü-
yük hadîs âlimi Urve, babasýnýn boynundaki yara izine parmaðýný
sokup oynadýðýný anlatýr. Bu yara izleri, onda ve emsalinde birer ma-
dalyadýr sanki. Hatýrlanacaðý gibi, kiminin eli çolak kalmýþ (Hz. Tal-
ha), kiminin ayaðý topal olmuþ (Hz. Abdurrahman), kiminin ise ön
diþleri kýrýlmýþ (Hz. Ebu Ubeyde). Bunlar, Bedir ve Uhud duraklarý-
nýn yadigârlarýdýr.

Hz. Zübeyr, o gün önüne gelenle kahramanca çarpýþmýþ, karþýsý-
na çýkmaya cesaret edenlerin bu, son cüretleri olmuþtu. Çünkü o
gün ölüm kalým savaþýydý. Nurla zulmetin kapýþmasýydý. Firavun
zihniyetlilerle Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) karþýlaþmasýydý. Hz.
Zübeyr üzerine düþeni o gün gerçekten yapmýþtý. Efendimiz (s.a.s.)
Hz. Zübeyr’in kahramanca savletlerini seyrederken ‘sarý sarýklý me-
leklerin Zübeyr’in yüzüne benzer bir þekilde, gelip savaþa iþtirak
ettikleri’ müjdesiyle onu tebcil edecektir.

Uhud: Bir tepe
Yediði ilk tokattan akýllanmayan Kureyþ, bir sonraki yýl, Uhud’a

gelmiþti. Resûl-i Ekrem de ordusuyla Uhud önüne kadar gelmiþ, or-
dusunu saf düzenine sokmuþ, savaþ taktiðini belirlemiþ, tabyesini
yapmýþtý. Ordunun artçýlarý olarak da Ayneyn tepesine elli okçu yer-
leþtirmiþti. Bunlar, kendilerine verilen sýký tembihat gereði, ne olur-
sa olsun, yerlerini ikinci bir emre kadar terk etmeyeceklerdi.
Maalesef, bu olmadý. Emre itaatin ne kadar önemli olduðunun bi-
linmesi için, hikmet-i Ýlahi, o gün Müslümanlarýn bir yara almasýný
murat etmiþ ki, Hamza gibi, Mus’ab gibi, Ýslâm’ýn ciðerpâreleri
Uhud eteklerinden Cennet’e kanatlanmýþlardý. Hatta bir ara oluþan
kargaþada Efendimizin çevresinde kimse kalmadý denecek kadar
azalmýþlardý. Kalanlar zümresine Hz. Zübeyr de dâhildi. Heybetli
yapýsýyla, gelen hücumlarý püskürtüyor; kefere, onun olduðu tarafa
hücum cesareti bulamýyordu.
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Bir ara diyor, Hz. Zübeyr, “Bir kadýnýn koþarak harp meydanýna
girdiðini gördüm. Efendimizin, ‘Bu kadýný savaþ meydanýna sokma-
yýn!’ ihtarý üzerine sahâbe hemen seðirtti; onun girmesine engel ol-
mak istediler. Dikkat edince bunun anam olduðunu fark ettim. Koþ-
tum, ‘Ana, ne yapýyorsun? Senin buralara girmen doðru deðil!’ de-
dimse de, anam celalli bir kadýndý, beni elinin tersiyle itti ve ‘Ham-
za’mý arýyorum!’, dedi. Ben, ‘Ana Resûl-i Ekrem senin buralara gir-
meni yasakladý!’ deyince hemen olduðu yerde durdu, elinde getirdi-
ði bez parçasýyla ‘Kardeþimi kefenlemek istiyorum.’ diyebildi. Da-
yýmýn (öyle dayýya ruhlar feda) naaþýný aradýk. Bir yerde, kendisine
müsle yapýlmýþ (kulaklarý, dudaklarý ve burnu kesilmiþ) vaziyette En-
sar’dan bir mü’minle yan yana yatarken gördük. Vaziyeti yürek par-
çalayýcýydý. Önce, annemin bu vaziyeti görmesini istemedim. Durum
Resûl-i Ekrem’e arzedildi. O’nun verdiði özel izinle gördü, ardýndan
da onu kefenledik.”

Savaþlar peþpeþe
Hz. Zübeyr, yapýlan savaþlarýn hepsine iþtirak ediyor, Resûl-i

Ekrem’den iltifatlar almaya devam ediyordu. Ýþtirak ettiði savaþlar-
dan biri de Hendek Muharebesi idi.

Bu savaþ, Resûl-i Zîþan’ýn Arap harp tarihine bir katkýsý idi. O
güne kadar bir harp taktiði olarak Araplarca  bilinmeyen þehrin etra-
fýna hendek kazma fikri, ilk kez bu savaþla tatbik edildi. Medine’nin
bir tarafý Sel’ Daðý idi. Diðer tarafýnda da birbirine bitiþik haldeki
evler yer alýyordu. Böylece þehir ‘L’ biçimli korunmuþ oluyordu.
Açýk kalan iki taraf için hendek kazýldý. Gelen Ahzab ordusu, yeni
bir þeyle karþýlaþmanýn þaþkýnlýðý içinde bir oraya seðirttiler, bir di-
ðer tarafa. Hendeði aþýp Medine’ye girecek bir yer bulamadýlar. Hz.
Zübeyr, bu savaþta da cansiperâne gayretler sergiledi. Ahzab ordu-
sunun bozulduðu, henüz durumlarýnýn tam olarak netleþmediði bir
ortamda Allah Resûlü, ‘Kim haber getirecek?’ diye sordu. Üç kere
tekrarlanan bu soruya her seferinde Hz. Zübeyr ‘Ben, ya Resûlal-
lah.’ dedi Bu savaþ dehþetli bir savaþ olmuþtu. Müslümanlar hem aç-
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lýkla, hem de Ahzab ordusuyla savaþmýþlardý. Öyle ki, diðer sahabe-
i kiram açlýktan karýnlarýna birer taþ baðlarken, Efendimiz (s.a.s.), ise
iki taþ baðlamýþtý. O þefkat kahramaný, üstelik sahabenin çektiði aç-
lýk ýzdýrabýný kat kat kendi de vicdanýnda duyuyordu. Tam da bu sý-
ralarda, Müslümanlara kuvve-i maneviye verecek mûcizeler gerçek-
leþti. Piþirilmiþ, bir keçi yavrusu, tüm orduyu doyurdu. Ýlahî inayet,
her zaman olduðu gibi, tükendik sanýldýðý anda gelmiþti.

Dost ile düþmanýn ayrýþmasý açýsýndan Hendek’in önemi tartý-
þýlmaz. Savaþ esnasýnda, Müslümanlarýn iþinin bittiðini düþünen
Kureyza kabilesi sakinleri, Efendimizle savaþ öncesi yeniledikleri
anlaþmayý bozdular. Efendimiz’e (s.a.s.) ihanet ettiler. Müslüman
ordusu bir yandan Ahzab ordusu bir yandan da kýtlýkla boðuþurken,
bir darbe de güvendikleri Kureyza kabilesinden bir geldi.

Efendimizin takip ettiði açýk savaþ stratejisi ve gizli plâný sonu-
cu, Ahzab ordusu daha fazla dayanamamýþ, ardýna bile bakmadan
geldikleri yere çekilip gitmiþlerdi. Artýk savaþ bitmiþti. Herkes evi-
ne çekilip savaþ þartlarýndan bir an önce kurtulmaya çalýþýyorlardý.
Efendimiz de evine gelmiþ, zýrhýný çýkarmak üzere idi.

Peygamberimiz henüz zýrhýný çýkarmadan Hz. Cebrail geldi.
Onun iþaretiyle orduyu Kureyzalýlarýn üstüne sevk etti. Kureyzalý-
lar, baþlarýna geleceði tahmin etmiþlerdi. Üstelik Efendimiz karþý-
sýnda yalnýz kalmýþlardý. Güvendikleri Ahzab ordusu, yani hem Ku-
reyþ, hem de Gatafanlýlar, oradan süratle uzaklaþmýþlardý. Kureyza-
lýlar, biraz mukavemetten sonra teslim olmak mecburiyetinde kal-
dýlar. Baþtan anlaþma cihetine gitseler belki de Benu Nadir’e yapýl-
dýðý gibi sadece sürgün cezasý ile kurtulurlardý.

Buraya ilk gelenler arasýnda yine Hz. Zübeyr vardý. Kale savun-
masýnýn çökmesinde Hz. Zübeyr’in gayretleri unutulamaz. Hz. Zü-
beyr’in bu seferde gösterdiði kahramanlýktan ötürü, Efendimizin
(s.a.s.) tarafýndan, Hz. Ali’nin rivayetiyle ‘Her paygamberin bir ha-
varisi vardýr, benim havarim de Zübeyr’dir.’ senasýna mazhar ol-
muþtu. Ve Efendimiz yine bu seferde pek az insana nasip olmuþ bir
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ifadeyle Hz. Zübeyr’i tebcil etti: ‘Anam babam sana feda olsun!’
ama o, yaptýklarýný Efendimiz’den gelecek bu senalar için deðil, va-
zife olduðu için yapmýþtý.

Hz. Zübeyr, Allah yolunda hep þehitlik aramýþtý. Bu uðurda Hay-
ber’e de gitmiþti. Burada, onlarýn meþhur kahramanlarý Melhab’in
oðlunun ‘Müslümanlardan karþýma çýkacak kimse yok mu?’ çaðrýsý-
na Hz. Zübeyr kendini ortaya atarak cevap vermiþti. Þiddetli bir ça-
týþma oldu. Hatta vuruþmayý seyreden annesi bir ara yüreði dayana-
namamýþ, ‘Yoksa oðlum ölüyor mu, ya Resûlallah?’ diye sor- muþ-
tu. Efendimiz (s.a.s.) de henüz bitmemiþ dövüþ. neticesini müjdele-
miþti: ‘Hayýr, Allah’ýn izniyle oðlun muzaffer!’

Hedef Merkez
Artýk küfrün merkezine Ýslâm sancaðýný dikmek zamaný gelmiþ-

ti. Tüm hazýrlýklarýný bu istikamette yürüten Allah Resûlü (s.a.s.),
onlarýn hiçbir þeyden þüphelenmemeleri için bütün hazýrlýklarý giz-
lice sürdürüyordu. Mümkün olsa bir kuþun bile, Medine hava saha-
sýný kullanarak Mekke’ye uçmasýna müsaade edilmeyecekti. Azim
bu idi, kararlýlýk bu idi.

Beþerin tedbirinin de bittiði yer vardýr, iþte orada Ýlahi Ýnayet eli
imdada yetiþir. Bu kez de öyle olmuþtu. Kadýnýn biri Medine’den
aldýðý bir mektubu Mekke’ye götürüyordu. Bundan Efendimiz de
dahil kimsenin haberi yoktu. Allah, Elçisini bundan haberdar kýldý.
Kadýnýn ardýndan, Hz. Ali’nin baþkanlýðýnda Hz. Zübeyr ve Hz.
Mikdad’dan mürekkep, üç kiþilik bir ekip yollandý. Kadýn henüz
Mekke sýnýrlarýna girmeden yakalandý. Arandý ise de mektub veya
mektuba benzer bir þey bulunamadý. Hz. Ali kýzdý. ‘Allah ve Resûlü
yalan söylemez! Sende mektup var!’ dedi. Kadýn, daha fazla diren-
medi, saçlarý arasýnda sakladýðý mektubu çýkarýp verdi. Ve mektuba
el kondu. Getirilen mektubun gereðini Efendimiz yerine getirdi.

Mekke’nin fethi için yola çýkan orduda da Hz. Zübeyr vardý ve
her zamanki gibi yine önlerdeydi. Bu sefer de Efendimizin yanýn-
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dan hiç ayrýlmayan Hz. Zübeyr, yine dar dairedeki ashab grubu
içinde idi ve Efendimiz’in (s.a.s.) birliðinin sancaðýný taþýyordu.

Merkezden Muhite Doðru
Küfrün merkezine el konduktan sonra, Huneyn’de bir ordunun

hazýrlandýðý haberi alýnýnca, Resûl-i Kibriyâ, ordusuyla oraya gitti.
Bir vadiden geçerken, yapýlan ani bir hücumda Ýslâm ordusunda bir
çözülme oldu, geçici bir þaþkýnlýk yaþandý. Hatta, Allah’ýn sevgili
Habibi’nin çevresinde bile çok az sayýda insan kalmýþtý. Efendimi-
zin katýrýnýn yularýný tutan Hz. Abbas gibi, Hz. Ebu Bekir ve Ömer
efendilerimiz gibi az sayýdaki ashabýn içinde yine Hz. Zübeyr var-
dý. Huneyn harbinde de hârikulâde kahramanlýklar gösterdi.

Taif Muhasarasýnda da Hz. Zübeyr üzerine aldýðý vazifeyi ifa et-
ti, Tebük’e kadar gidilip, Bizans’a ilk gözdaðý verilen seferde de yi-
ne Hz. Zübeyr vardý. O ne emredilmiþse onu yapmýþtý. Ýslâm’ýn ya-
yýlmasýnýn engellendiði, buna mukabil cihad, yani Allah ile kullarý
arasýna giren her þeyin bertaraf edilmesi gereken her yerde Hz. Zü-
beyr, anlatmaya çalýþtýðýmýz emsali gibi oradaydý.

Dünyalar Karardý Birden..
Her fani gibi Efendiler Efendisi’nin (s.a.s.) de buradan göç vak-

ti gelmiþti. Gerçi kalp gözü açýklara bu gizli deðildi. Âyet daha ön-
ceden defaatle ikaz etmiþ: ‘Sen de öleceksin, onlar da!’ ‘Dininizi
bugün kemale erdirdim.’ buyurmuþtu; ‘Sen eðer ölecek olsan...’ de-
miþ ve ‘hamd ile istiðfar ile Rabbini çokça zikretmesini’ hatýrlat-
mýþ, ümmetine O’nun da bir fani olduðunu ihtar etmiþti. Ama haber
aniden gelmiþti. Ölümü O’na yakýþtýramýyorlardý. Gökler ötesinin
O’nun vasýtasýyla kendileriyle konuþmasýna o kadar alýþan Sahâbe
efendilerimizde birden güneþ tutulmuþtu sanki. Dünyalar kararmýþ-
tý birden. Mescid-i Nebevi, göz yaþlarý çaðlayaný olmuþtu. Her yan-
da hýçkýrýk sesleriyle çaðlýyordu. Ta ki Hz. Ebu Bekir gelip, ‘Eðer
siz O’na tapýyor idiyseniz, bilin ki, O öldü. Yok, Allah’a tapýyor
idiyseniz O Hayy ve Bakîdir’ diyeceði ana kadar da Ashabýn þok
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halinden çýkýp kendilerine gelmesi mümkün olmayacaktý. Bir Gü-
neþ batmýþtý çünkü; dünyalarý kararmýþtý. Ýnsanlarýn en sevgilisi
Hakk’a yürümüþtü, kendilerini insanlarýn en fazla seveni ebedî âle-
me yürümüþtü. Bu dayanýlýr bir acý deðildi. Ama Hz. Zübeyr de di-
ðer Sahâbe efendilerimiz de dayandýlar. O’nun dâvasýnýn yerde kal-
mamasý lazýmdý. Onlar da onu yaptýlar.

Hep nefer
Resûl-i Ekrem, kendilerine ufuk açmýþtý. Bazý þeyleri remzen

söylemiþti. ‘Siz iþinize bakýn. Ne emredilirse onu en güzel þekilde
yerine getirin’, demiþti. ‘Baþýnýza kim geçerse geçsin’; ‘saçlarý ký-
výr kývýrk bir Habeþi köle..’ diyerek baþa geçmenin çok önemli
olmadýðýný, azatlýðýnýn oðlu 18 yaþýndaki Hz. Üsame’yi, içlerinde
Hz. Ebu Bekir ve Ömer’in de olduðu orduya kumandan tayin ede-
rek göstermiþti. Azat ettiði eski kölesi Hz. Zeyd’i de bir orduya, Bi-
zans’a karþý gönderdiði Mûte ordusuna kumandan tayin etmiþ, ken-
di amcasýnýn oðlu Cafer’i onun emrine vermiþti. Halasýnýn oðlunu
da onun emrine vermiþti. Yine bu seriden olarak Hz. Halid, Müslü-
man olduktan kýsa bir zaman sonra Hz. Ömer’in olduðu bir orduya
kumandan tayin edilmiþti. Ayný þey, Hz. Amr b. As için de geçerliy-
di. O da, emrinde ashabýn ileri gelenleri olmak üzere bir sefere me-
mur edilmiþti. Bütün bu örnekler gösteriyordu ki, idareci olmak o
kadar önemli deðildi; önemli olan birliði koruyacak iþler yapmaktý.

Halifeler Devrinde
Hz. Ebu Bekir devrinde Medine’de kalan Hz. Zübeyr, Hz. Ömer

devrinde Þam’a gitmeye memur edilmiþti. Oraya, Yermük Harbi
hengamesinde ulaþmýþtý. Yermük, ölüm kalým demekti. Yenseler
orada yerleþecekler, yenilseler Þam’ý ve civarýný terk etmek zorun-
da kalacaklardý. Bu esnada oraya gelen Hz. Zübeyr orduya taze kan
olmuþ, savaþýn zaferle bitmesinde ciddi gayret göstermiþti.

Hz. Ömer, onu Fustat’ýn fethine memur Amr b. As’ýn kumanda-
sýna vermiþti. Yedi aydýr muhasara edilen Fustat, henüz fethedilme-
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miþti. Amr b. As, o geldikten sonra orduyu Hz. Zübeyr’e býraktý.
Hz. Zübeyr, mancýnýklar kurdurup kaleyi taþlamaya baþladý. Kale-
nin etrafýna ip merdivenler gerdirdi. Oradan kalenin içine girip ka-
pýlarý açtýlar. Bu ve benzeri kahramanlýklar onun þehadeti aradýðý
her savaþta sürmüþtü.

Hz. Ömer’in Hakk’a yürümesinden sonraki Hilafet Þûrasý için-
de de yer alan Hz. Zübeyr, hakkýndan Hz. Ali lehine feragat etmiþ-
ti. Hz. Osman zamanýnda vaktini Medine’de geçiren Hz. Zübeyr,
devlet iþlerine karýþmamýþtý. Hz. Osman’ýn evinin muhasarasý esna-
sýnda oðlu Abdullah’ý Hz. Osman’ýn kapýsýnda beklemeye memur
etmiþ, o da orada beklemiþti. Onun þehadetinden sonra da namazý-
ný kýlmýþ, Haþr-ý Kevkeb denilen mahalde topraða vermiþti.

Ve Sona Doðru
Hz. Ali halife seçilmiþti ama henüz Medine’de otoriteyi tesise

muvaffak olamamýþtý. Medine’deki müfsitler de ortalýðý karýþtýrmaya
devam ediyorlardý. Ashabtan bazýlarý, bu karýþýklýktan usanýp, Mek-
ke’ye gittiler. Gidenler arasýnda Hz. Zübeyr de vardý. Orada, hac ifa-
sýndan dönmekte olan Hz. Aiþe ile birleþip Basra’ya gitmeye karar
verdiler. Tafsili Hz. Ali devrinde Cemel hâdisesi esnasýnda anlatýlan
olaylardan sonra, Hz. Ali ile Hz. Zübeyr karþý karþýya geldiler. Orada
Hz. Ali Hz. Zübeyr’e bir hatýrlatmada bulundu, “Ya Zübeyr”, dedi,
“Hatýrlar mýsýn; bir gün Medine’de ikimiz el ele tutuþmuþ yürürken
Efendimiz karþýdan geldi. Ýkimize baktýktan sonra sana dönerek, ‘Ya
Zübeyr, Ali ile senin aranda bir þey geçecek; ama o gün sen haksýz
olacaksýn.’ buyurmuþtu?” Zübeyr birden donakaldý. Evet, hatýrlamýþ-
tý. Ama bugüne kadar unutturan unutturmuþtu. Hemen yüz geri etti.
Medine’ye doðru yola çýktý. Kendisine, ‘Bu kadar insaný toplayýp
þimdi de býrakýp gidiyor musun?’ dedilerse de büyük bir hakperestlik
örneði göstererek, kýnamalara aldýrýþ etmedi, yoluna devam etti.

Ýþte Sahâbe buydu; hepsi de ‘Vakkaf ýnde’l-Hakk’ idiler: Hakký
gördükleri anda orada dururlardý. O güne bildikleri veya yapa gel-
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dikleri þeyleri ellerinin tersiyle itebilirlerdi. Bu hususta onlara kim-
senin yetiþmesi de mümkün deðildi.

Medine yolunda iken, haktan hakikatten nasipsiz Ýbn Cürmüz
isimli bir þahýs, peþine düþüp, onu hem de namazda iken þehit et-
miþti. Güya bu melun iþi yapmakla Hz. Ali’nin gözüne girecekti.
Þehit edildiði sýrada 66 (veya 67) yaþlarýndaydý (Rahmetullahi aleyhi
rahmeten vasia).

Ýbn Cürmüz, Hz. Ali’ye gelip onu öldürdüðünü söyledi. ‘Þu ký-
lýcým’ dedi, ‘onun baþýný kesti.’ Karþýlýðýnda bir þeyler alabileceðini
umuyordu. Gerçi istediðine nail olmadý, ama Hz. Ali onu bir þeyle,
Peygamber Efendimizin bir sözüyle huzurundan kovdu: ‘Safiyye’nin
oðlunun katiline Cehennemi müjdelerim.’

Ýlmî Faaliyeti
Allah korkusu ve Hz. Peygamber’e saygýsýndan ve ayný lafýzlarla

aktaramama endiþesinden ötürü çok az hadîs rivayet etti. Rivayet et-
tiði hadîslerin sayýsý otuz sekizdir. Oðlu, bunun sebebini sorunca,
“Oðul! Diðer arkadaþlarýmýn þahit olduðu þeylere ben de þahit oldum.
Ama ben Efendim’den þunu duydum, ‘Kim bana bilerek yalan isnat
ederse Cehennemdeki yerine hazýrlansýn.’ Onun söylemediði bir sö-
zü söylerim korkusuyla hadîs rivayet edemedim.” demiþti.

Ticaretle uðraþtýðý için Medine’nin sayýlý zenginleri arasýnda yer
almaktaydý. Nakledildiðine göre Hz. Zübeyr’in bin kadar kölesi var-
dý. Onlarýn kazançlarýnýn tamamýný Allah yolunda tasadduk ediyordu.
Peygamber Þairi Hassan b. Sabit bu durumunu bir þiiriyle medhet-
miþti. Ciddi bir serveti olmasýna raðmen, orta halli bir hayat sürdü.
Dünya ile iþinin fazla olmasýný arzu etmedi.

Hayatý boyunca beþ hanýmla evlenen Hz. Zübeyr, bunlardan on
sekiz çocuk sahibi olmuþtur.

Allah bizleri onlarýn sevgisinden ve þefaatlerinden mahrum etme-
sin. (Amin)

**//**
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Onuncu Bölüm

TESLÝMÝYET KAHRAMANI
HZ. SAÝD B. ZEYD

(r.a.)





HZ. SAÝD B. ZEYD (r.a.)

‘Aþere-i Mübeþþere: Cennetle müjdelenen on kutlu’dan sonun-
cusuna gelmiþ bulunuyoruz. Hz. Said sahâbe ve üstelik sahâbenin
de ileri gelenlerinden. Sahâbeyi bizim kýsýr idraklerimiz, dengesi
olmayan ölçülerimiz içinde tartmak mümkün deðil. Zira sahâbe,
Allah Resûlü ’nün sevgili arkadaþlarý, öte yandan da Allah’ýn rýza
makamýnýn sahipleridirler. Allah’ýn kendilerinden razý olduðunu
Yüce Beyanýnda ifade ettiði kutlulardýr (9. Tevbe:100). Bu makamý ih-
raz eden insanlardan bahsetmenin zorluðu açýk. Zira, haklarýnda
konuþacaðýnýz insanlar, Allah Resûlü tarafýndan sohbet þerefiyle
ayrýcalýklý ve hem de Allah tarafýndan rýzaya erdirilenler; iþte zor-
luk burada.

Hz. Said, bu kutlulardan biri. Hz. Ömer’le birkaç yönden akra-
balýk þerefinin sahibi. Bir yandan amcasýnýn oðlu, öte yandan eniþ-
tesi: Hz. Ömer’in kardeþi Fatýma ile evli. Ýslâm’a erken uyananla-
rýn önde gelenlerinden. Bir rivayete göre on beþinci Müslüman.
Ýslâm’a girdikten sonra o zamanlar henüz iman þerefine erememiþ,
gönül gözü henüz Ýslâm sürmesiyle sürmelenmemiþ Hz. Ömer’in
hýþmýna maruz kalmýþ.

Hz. Said, asîl bir aileye mensup. Babasý, Efendimiz risaletle gö-
revlendirilmeden önce tevhid inanýþýna baðlý kabul edilen hanifler-
den. Kendisinden bahsetmeye baþlamadan evvel babasýndan bah-
setmek, onu tanýtmak gerekecek.

333



Tek Kiþilik Ümmet
Allah Resûlü’nün hakkýnda ‘tek baþýna bir ümmet’ payesini la-

yýk gördüðü bu insan kim? Önce onu tanýmaya çalýþalým. Böylece
Hz. Said’in nasýl bir evde yetiþmiþ olduðunu, doðuþtan hakka teþne
bir insan olduðunu daha kolay idrak edebiliriz.

Hz. Said’in babasý, Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, selim bir fýtrat sahi-
bi. Kavminin içinde bulunduðu sapýklýk ona hiç bulaþmamýþ. Putla-
ra tapmamýþ ve hatta onlara karþý o kadar tepki duyuyor ki, onlar
adýna kesilen kurbandan dahi yemiyor. Ve bu hissini etrafýna da tel-
kin etmekten geri kalmýyor. 

Hayatý hakkýnda pek fazla bilgi sahibi olmasak da, bildiðimiz
kadarýyla meraklý bir insan hüviyetindedir Zeyd. Kavminin dini ya-
þayýþýný beðenmez, Hak dini aramaya çýkar. Ötesini büyük
Ömer’in, büyük oðlu Hz. Abdullah’dan dinleyelim: “Eniþtem
Zeyd, gençliðinde dinleri tetkik etmeye çýkmýþ. Þam’da rast geldi-
ði Museviler ona, kendi dinlerini anlatmýþlar. Zeyd’in, inançlarýyla
ilgili sorularýna, ‘Bizim dinimize girersen bizim üzerimizdeki ga-
zaptan sen de payýna düþeni alýrsýn.’þeklinde cevap vermiþler. Zeyd
ise buna karþýlýk, ‘Ben Allah’ýn gazabýndan kaçýyorum.’ diyerek
Museviliðe girmiyor. Sorularýna Hýristiyanlarýn da benzeri cevaplar
vermesi ve ona, Allah’ýn lanetinden ve gazabýndan payýna düþeni
yüklenmesi gerektiðini ifade edince, o dine de girmekten vazgeçi-
yor.” Israrla sorduðu sorulara o dinlerin âlimleri Hz. Ýbrahim dini
olan hanifliði tavsiye ediyorlar. Daha sonra Zeyd, Kâbe’ye yaslana-
cak, küfür ve sapýklýðýn içinde yüzen kavmine bakacak ve þöyle di-
yecektir: “Ýçinizde tek muvahhid benim.” 

Zeyd’in muvahhidliði sadece isimden ibaret bir þey deðildir. Zi-
ra bunun gereklerini de yapmýþtýr. Mesela, hiçbir zaman içki içme-
miþ, kýz çocuklarýnýn diri diri gömüldüðü cahiliye devrinde, kýzla-
rýný gömmek isteyenleri gördükçe, onlardan kýz çocuklarýný almýþ,
besleyip büyüttükten sonra da babasýna ‘kýzýný istersen alabilirsin’
demiþ. Böyle bir muhitte büyümüþtür Hz. Said. ‘Allah’ým! Sana na-
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sýl ibadet edileceðini bilmiyorum. Bilseydim öyle ibadet ederdim.’
diye dua dua yalvaran bir babanýn iniltilerine þahit olmuþtur. Kulak-
larýnda Hakk esintileriyle büyüyen Hz. Said, Resûl-i Kibriya (s.a.s.)
Efendimiz’i görünce hemen iman edecek, babasýnýn arayýp durdu-
ðu lakin nail olamadýðý o payeyi ihraz edecektir. Ýman ettikten son-
ra Efendimiz’e gelmiþ, babasýný anlatmýþ, onun dediklerini naklet-
miþ ve Efendiler Efendisi’nden babasý için dua istemiþtir. Efendi-
miz de dua etmiþ ve ‘Onun tek baþýna bir ümmet olarak dirileceði
müjdesiyle’ oðul Said’i mutlu etmiþtir.

Çileye Doðru
Allah Resûlü, Mekke’de iman nurunu neþre baþlamýþtýr. Baþla-

mýþtýr baþlamasýna; fakat, küfrün karþýlýðý da gelmekte gecikmez.
Gözleri ve gönülleri ýþýktan rahatsýz olanlar, hemen karþý atakla
mü’minlere eziyete baþlarlar. Mekke devrinde iman eden herkes, bu
iþkenceden nasibini almýþtýr. Bunlardan biri de Hz. Said’dir. Haya-
týnýn o devresi hakkýnda fazla bir þey bilmiyoruz. Sadece kendisi-
nin naklettiði bir anekdot, çektikleri hakkýnda bize bir ipucu veri-
yor. Ýman ettiðinden dolayý Hz. Ömer’in pek çok kez dayaðýný ye-
miþtir. O Ömer ki, iman eden cariyesini, döver, döver, yorulduðu
için býrakýrdý. Bu Ömer’in akrabasý olmak, anlaþýlýyor ki, o kadar
kolay deðildir. Hz. Said iþkencelere katlanmýþ, sabretmiþ ve öðren-
diklerini yaþamaya çalýþmýþtýr. Hakta sebat etmenin meyvesini, da-
ha dünyada iken tatmýþtýr: Hz. Ömer kendi evinde iken Müslüman
olmuþtur. Malum hâdiseyi yeniden hatýrlayalým:

Hz. Habbab b. Eret, Said b. Zeyd’in evinde, onlara yeni gelen
Tâhâ sûresinin ilk âyetlerini okutuyor. Beraberce Kur’ân öðreni-
yorlar. Derken avluda telâþlý ayak sesleri. Birden kapý ardýna kadar
açýlýyor ve tüm dehþetiyle kapý gibi Ömer kapýda beliriyor. Tedbir-
li olduklarý için ayak seslerini duyar duymaz Habbab’ý saklamýþlar-
dýr. Eniþtesine ve kýz kardeþine okuduklarýnýn ne olduðunu soruyor
Ömer. Ýnkâr ediyorlar yaptýklarý þeyi, fakat inkâr gayretleri de bir
fayda etmiyor. Eniþtesinin üzerine yürüyen Ömer, bir darbede onu

335

T e s l i m i y e t  K a h r a m a n ý :  H z .  S a i d  b .  Z e y d ( r . a . )



yere seriyor. Kocasýný korumak uðruna araya giren kýz kardeþ Fatý-
ma da bir tokatla Ömer’in hýþmýndan nasibini alýyor. Fakat o,
Ömer’in kardeþidir. Birden celalleniyor. Tokatý da yiyince, aradaki
perde yýrtýlýyor, artýk aðabeyine karþý pervasýzdýr; haykýrýyor: ‘Evet,
iman ettik, ne yapacaksan yap!’ Kardeþinden o güne kadar böyle
bir tavýr görmemiþ Ömer, birden yelkenleri indiriyor, mülayim bir
sesle ‘Okuduklarýný kendisinin de görmek istediðini’ söylüyor. Ne-
tice olarak, imana giden yola Hz. Said’in evinden ilk adýmý atýyor
Koca er. Bu mutluluklarýn en büyüðüdür. Demek, o güne kadar
Ömer, yakýndan Kur’ân’la yüzyüze gelmemiþ, dinlememiþtir onu
hiç. Eðer dinleseydi, onun gibi bir dimað, gönlünü Kur’ân’a aç-
makta, Ýslâm’a teslimde bu kadar geç kalmayacaktý. Yaþadýðý haya-
týn hay huyu, kendisiyle bir an için bile olsa baþ baþa kalmasýna mü-
saade etmemiþ demek ki… Kimbilir, günümüzde de niceleri böyle
hak yola rehberlik edecek insan beklemektedir…

Hicret Mevsimi
Hz. Said, Efendimizin zaman zaman deðiþik merkezlere gönder-

diði mü’minler arasýnda yer almýþtýr. Habeþistan’a deðilse de Medi-
ne’ye gidenlerin ilklerindendir. Orada kendilerine baðýrlarýný açan
Ensardan Rifaa b. Münzir’in evinde misafir olur. Daha sonra Efen-
dimiz de Medine’ye gelip, orayý merkez seçince, Hz. Said bu kez,
Rafi b. Malik hazretleriyle kardeþleþecek, geçici bir süre de olsa
birbirlerinin mallarýna varis olabileceklerdir.

Savaþa izin verildi
Ashâb-ý Kiramýn Medine’yi yeni merkez seçmeleri, Kureyþ’i öf-

kelendirmiþti. Zira, orasý kendilerinin Þam ile ticaret yollarý üzerin-
de yer almaktaydý. Ticaretlerine engel olurlar korkusuyla, mü’min-
lere karþý bir hareket düþünüyorlardý. Bu fýrsat hiç beklemedikleri
bir anda geldi. Müslümanlarýn Mekke’de kalan mallarýnýn gasbýyla
teþkil edilen kervanýn Medine yakýnýndan geçip Mekke’ye gidece-
ðini haber alan Efendimiz, kervan üzerine bir sefer düzenledi. Ýlahi
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irade ise, küfre unutamayacaðý bir tokat vurmayý murad buyurmuþ-
tu. Kervan üzerine hazýrlanan sefer, Kureyþ ile bir savaþa dönmüþ-
tü. Bedir’de unutulmayacak bir savaþ oldu. Mü’minlerden sekiz ki-
þinin þehadetine mukabil, Kureyþ’in büyüklerinden yetmiþ kiþi öl-
dürüldü.

Hz. Said, bu seferde kendisine verilen ve yukarýda Hz. Talha’yý
anlatýrken yer verdiðimiz bir istihbarat görevi sebebiyle bu savaþa
bilfiil iþtirak edememiþti. Efendimiz de kendisinin verdiði görev se-
bebiyle bulunamadýklarý için, her iki sahâbeye ganimetten hissele-
rine düþeni vermiþti.

Hz. Said’in diðer savaþlarýn hepsine katýldýðýný biliyoruz. Fakat
bu savaþlarda yaptýklarýna dair bilgimiz yok. Ne kadar doðru olur
bilemeyiz ama, burada, kaynaklarýmýzda onun hakkýnda savaþlar-
daki durumuyla ilgili bilginin nakledilmemesiyle ilgili bir akýl yü-
rütmede bulunmak istiyoruz. Bedir harbinde Efendimiz (s.a.s.), onu
Kureyþ’in ahvalinden bilgi getirmesi için istihbaratla görevlendir-
miþti. Belki de daha sonraki hayatýnda bu iþe devam etmiþ, Efendi-
miz’in bu sahada kendisinden istifade ettiði bir zattý. (Mâlum oldu-
ðu üzere Hz. Abbas da Mekke’de bu görevle kalmýþtý. Efendimiz’in
her þeyden anýnda haberdar olacak bir haber aðýnýn olduðunu bugün
biliyoruz). Efendimizin o yüce fetaneti, þahýslarý tesbitte ve onlarý
görevlendirmede fevkalâde üstündü. Herkese fýtratýna ve kabiliye-
tine göre iþ verirdi. Görev sahiplerinin her biri de görevini en iyi þe-
kilde yerine getirirlerdi.

Halifeler Devrinde
Hz. Said’in Efendimiz sonrasý ahvali hakkýnda pek bilgimiz

yoktur. Bildiðimize göre, Hz. Ömer devrinde Þam muhasarasýna iþ-
tirak etmiþtir. Burada Ebu Ubeyde b. el-Cerrah’la birlikte çarpýþ-
mýþtýr. Hz. Ebu Ubeyde onu Þam’a tayin etmek istediðinde kabul
etmemiþ, kalan hayatýný bir nefer olarak sürdürmek istemiþti. Ebu
Ubeyde, onun bu tercihine karýþmamýþ, Hz. Said, bir nefer olarak
cihaddan cihada koþmu´u. Ardýndan Yermük muharebesine iþtirak
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etmiþ, burada da kahramanlýklarda bulunmuþtur. Daha sonraki ha-
yatýný Medine yakýnlarýndaki Akik’te geçirmiþti.

Fitneler karþýsýndaki tavrý
Hz. Said b. Zeyd’in fitneler karþýsýndaki tavrýyla ilgili net bilgi-

ye sahip deðiliz. Ama, onun gibi Resûlullah’ýn terbiyesinde yetiþ-
miþ, Kur’ân’ýn ‘fitneyi katilden tehlikeli’ kabul eden âyetlerini oku-
yan hassas bir yüreðe sahip insanýn, acýlardan iki büklüm olduðunu
tahmin etmek zor olmasa gerektir. Aþaðýda nakledeceðimiz anek-
dotlardan onun tavrý hakkýnda bir fikir sahibi olabiliriz.

Hayatýnda gördüðü deðiþik durumlar karþýsýnda tavrýný hiç de-
ðiþtirmeyen Hz. Said’e Hz Osman’ýn þehadeti çok dokunmuþtu. Bu
hâdise karþýsýnda son derece muzdarip olmuþ ve bir gün Kûfe ca-
miinde etrafýndakilere þöyle demiþti: ‘Allah’a yemin olsun ki, sizin
Hz. Osman’a karþý bu hareketiniz yüzünden Uhud daðý yerinden
oynasaydý, deðerdi!’

Yine bir baþka gün, Kûfe valisinin yanýnda bulunduðu sýrada, bi-
risi gelir; valiyle konuþmaya baþlamadan önce küfreder. Hz. Said,
kime küfredildiðini bilmediðinden valiye sorar: ‘Bu adam kime küf-
retti?’ Vali, Hz. Ali hakkýnda kötü konuþulduðunu söyleyince o yu-
muþak insan birden parlar: ‘Demek senin yanýnda Allah Resûlü’nün
cennetle müjdelediði bir sahabî hakkýnda kötü laflar ediliyor ve sen
buna tepki göstermiyorsun’ diyerek valiyi azarlar. Hem de cemaatin
ve valinin adamlarýnýn içinde. Çünkü Hz. Said’in aldýðý terbiye bu-
nu gerektirmektedir.

Þahsiyeti
Hz. Said, Efendimizin en yakýn dairesinde bulunan bahtiyarlar-

dandýr. Büyük Tâbiin âlimlerinden , Aþere-i Mübeþþere’yi anlatýr-
ken þöyle der: ‘Bunlar namazda Resûllahýn ardýnda, savaþta da
Efendimizin önünde yer alýrlardý.’

Bu kutlulardan biri olan Said b. Zeyd, kalbini dünya hýrslarýn-
dan, dünyanýn basit isteklerinden kurtarabilmiþlerden idi. Ömrünü
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bu fani dünyanýn hasis þeyleri uðrunda tüketmemiþti. Ömrünün
sonlarýna doðru Akik mevkiine yerleþmiþ, son günlerini burada ge-
çirmiþti. Hz. Osman zamanýnda paylaþtýrýlan ganimetlerden Irak ta-
raflarýnda kendisine bir arazi verilmiþti.

Sahâbeye karþý sonsuz saygýsý vardý. Onlara yapýlacak saygýsýzlý-
ðýn önüne geçmek için elinden gelen gayreti göstermiþti. Sahâbenin
diðer insanlara olan üstünlüðünü anlatmasý açýsýndan þu ifadesi önem-
lidir: ‘Bir insanýn Resûlullah ile beraber bir makamda yüzünün toz-
lanmasý, sizin herhangi birinizin Hz. Nuh kadar yaþasa bile, bu müd-
det zarfýndaki amellerinden daha hayýrlýdýr.’ Sahabeye yönelik bu il-
tifat, Hz. Said b. Zeyd’in kendi kanaati olmasa gerektir. Habib-i Kib-
riya Efendimizden aldýðý derse binaen öyle söyleyebilmetedir. Zaten
Aþere-i Mübeþþere ile alâkalý rivayet edilen hadîsin ravilerinden biri
de kendisidir. Bir gün Kûfe mescidinde iken þöyle demiþti: ‘Ben
Resûl-i Ekrem’den þunu duydum ve ezberledim. Ebubekir, Ömer, Ali,
Osman, Talha, Zübeyr, Abdurrahman, Ebu Ubeyde cennettedirler.’ Ýs-
tersem bunun dokuzuncusunu da söylerim, demiþti. Çok ýsrarlara ve
verilen yeminlere dayanamayarak, dokuzuncu ismin kendisi olduðu-
nu söylemek durumunda kalmýþtý.

Kerameti
Hz. Said ayný zamanda duasý makbul bir zat idi. Bununla ilgili

þöyle bir vaka nakledilir. Akik’te otururken arazi komþusu Erva
isimli bir kadýn, zamanýn Medine valisi Mervan’a gider ve Said b.
Zeyd’in kendi arazisine tecavüz ettiðini söyler. Mervan da iki kiþi
görevlendirir. Bunlar meseleyi yerinde tetkik edecekler, taraflarý
dinledikten sonra kimin haklý olduðunu valiye rapor edeceklerdir.

Abdurrahman b. Amr isimli birinin baþkanlýðýndaki heyet,
Akik’te Hz. Said’le görüþmeye geldiklerinde onlarý karþýlayan Sa-
id, niçin geldiklerini anlar. Onlara þöyle der: ‘Ben Resûl-i Ek-
rem’den þunu duydum: Kim ki, kendisine ait olmayan bir ara-
zi parçasýný alýrsa, yerin yedi katýnda da olsa, kýyamet gününde
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o toprak, onun boynuna dolanacaktýr.’ Bu hadîsi rivayet ettikten
sonra, kendi arazisi dýþýna çýkmadýðýna dair yemin etmiþ ve ellerini
kaldýrarak o kadýn hakkýnda þöyle dua etmiþti: ‘Allah’ým, bu kadýn
yalan söylüyorsa, gözü kör, kuyusu ona mezar olsun.’Aradan geçen
bir müddet sonra o kadýn gözlerini kaybetmiþ, evinde dolaþýrken.
bahçesindeki kuyuya düþmüþ ve orada ölmüþtü. Belki de o devirde
Emevilerin hasýl ettiði sahâbe karþýtý, sahâbeyi baský altýna almak
isteyen konjonktürde o kadýn bir þeyler alabileceðini ummuþtu (Al-
lahu A’lem).

Hanýmlarý ve Çocuklarý
Hz. Said birkaç kere izdivaç yapmýþ, bunlardan pek çok çocuk

sahibi olmuþtu. Erkek çocuklardan bazýlarýnýn isimleri þöyledir:
Abdurrahman Ekber, Ömer, Abdullah Asgar, Muhammed, Esved,
Ýbrahim, Talha.

Kýz çocuklarýndan bazýlarýnýn isimleri de þöyledir: Atike, Ümmü
Hasan, Ümmü Selma, Ümmü Said, Ümmü Habib-i Kübra, Aiþe,
Zeyneb.

Vefatý
Ömrünün sonlarýna doðru Akik’e yerleþtiðini söylemiþtik. bura-

da huzur içinde yaþýyordu. H. 50 senesinde, yetmiþ beþ yaþlarýnda
iken âhirete göçmüþtü. Vefatýný haber alan Ýbn Ömer, Sa’d b. Ebi
Vakkas hemen gelmiþler, Hz. Sa’d gasil ve tekfin iþini halletmiþ,
namazýný da Ýbn Ömer kýldýrmýþ, na’þý Medine’ye getirilerek, oraya
defnedilmiþti. Mezarýna da yine ikisi indirmiþti. (Rahmetullahi
aleyhi rahmeten vasia.)

Rivayet ettiði hadîslerden:
Hadîsle ilgili bazý Türkçe kaynaklarda onun hiç hadîs nakletme-

diði gibi bir yanlýþ bilgiye yer verilir.114 Biraz ezbere veya peþin
hükme dayanan bu bilgi doðru deðildir.
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Sadece Ahmed b. Hanbel’in Müsned’ine bakýldýðýnda bile, riva-
yet ettiði hadîslerin tamamýnýn 29 olduðu görülür.115 Bunlardan ba-
zýlarý mükerrerdir. Yukarýda naklettiklerimizden ayrý olarak iki ta-
nesini daha nakledelim:

‘Efendimiz’le Hira üzerinde bulunuyorduk. O anda dað sarsýl-
maya baþladý. Resûlullah þöyle buyurdu: ‘Hira yerinde dur.

Senin üzerindekiler, ya sýddýktýrlar veya þehittirler. Efendimiz,
bilahare yukarýda isimleri geçen cennetlikleri zikretti.’

Rivayet ettiði hadîslerden bir diðeri de þöyledir: ‘Kim ki malý
uðrunda ölürse þehittir. Bir karýþ topraðý gasbeden, yerin ye-
dinci katýna inse de o toprak onun boynuna dolanýr.’116
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SONUÇ

Ashab-ý Kiram Efendilerimiz, bizzat Resûl-i Ekrem Efendi-
miz'in sahih hadîsleri içersinde 'gökteki yýldýzlar gibidirler. Hangi-
sine uyulursa hak ve doðru yol bulunmuþ olur.' Kendi arkadaþlarýný
iyi tanýyan Resûl-i Ekrem'den þeref-südur olan senakâr ifadelerden
bir kýsmýný metin içinde aktarmýþtýk. Bu Sahâbe Efendilerimiz,
Ýslâm'ýn en aziz evlatlarýdýr, bizlere ve insanlýk ufkuna yükselmek
isteyen herkese en güzel örnektirler.

Aþere-i Mübeþþere ise, her biri farklý sahalardaki kabiliyetleriyle
mümtaz bu dev kâmetler, bizlerin her zaman örnekleridirler. Arzu
edenler, mülayemeti, fakat prensiplerden tavizsizliði Hz. Ebu Be-
kir'den örnek alabilir. Ýslâm'ýn bütün emirleri karþýsýnda boynu kýl-
dan ince, fakat, Ýslâm düþmanlarýna karþý ise sert olmak isteyen
Ömer'i kendine rehber seçebilir. Melekleri imrendiren hayasý ve if-
feti yanýnda, Malikü'l-Mülk'ün kendine emanet verdiði malýný Allah
yolunda ne þekilde kullanacaðýný araþtýran bir zengine en güzel ör-
nek ve rehber Hz. OsmanEfendimiz olmalýdýr. Ýlimle þecaati birleþ-
tiren, cesaretle beraber ferasetli ve tedbirli olmak isteyen kendine
Hz. Ali Efendimizi örnek almalýdýr. Diðer sahabilerin de bizlere ör-
nek olacak bir yönleri daima vardýr.

Ýslâm ümmetinin gözbebekleri, dünden bugüne en mükemmel
örnekleri olan, hayatlarýnda Cennetle müj delendikleri halde kul-
luklarýndan hiçbir þeyi eksiltmeyip aksine þükürlerini daha da artý-
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ran 'Aþere-i Mübeþþere' hayatlarýný kuþ bakýþý da olsa incelemiþ bu-
lunuyoruz.

Bu zevat. Ýslâm'ý omuzlarýnda yükselten, Allah'ýn adýný her ha-
lükârda bayraklaþtýran, arkalarýnda destanlaþmýþ bir hayat býrakan in-
sanlardýr. Ümmet, onlarý örnek aldýðý, onlarýn heyecanlarýný paylaþtý-
ðý ve kendi hayat tarzlarýný onlarýn örnekliðine göre tanzim ettiði
zaman, onlarýn tarihteki yerlerini almaya hak kazanmýþ demektir. Bu
mütevazý eserin, bu yolda atýlan adýmlardan birisi olmasý en samimi
dileðimizdir.
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