at›lacak

DÖRT BÜYÜK

HAL‹FE
1

T Ü R K ‹ Y E G A Z E T E S ‹ YAY I N L A R I

DÖRT BÜYÜK

HA L‹FE-1

Tertip Heyeti
Gazetesi Yay›nlar›
Ansiklopedi Grubu

Bask› Öncesi Haz›rl›k
Gazetesi Teknik Servisi
ISBN- 975-8818-18-x (Tk. No.)
975- 8818-19-8 (1.Cild)
Bask›
‹hlas Gazetecilik A.ﬁ.
29 Ekim Caddesi No: 23 Yenibosna / ‹stanbul 34197
Tel: (0212) 454 30 00 Faks: (0212) 454 31 00
www.turkiyegazetesi.com
‹stanbul-2004

Takdim
Âdem aleyhisselâmdan beri binlerle Peygamber gelmiﬂtir.
Peygamberlerin sonuncusu Muhammed aleyhisselâmd›r.
Di¤er Peygamberlerin bildirdikleri dinler, zamanla bozulmuﬂtur. ‹slam Dini k›yamete kadar bozulmadan devam edecektir. ‹slam Dini Muhammed aleyhisselam›n zaman›nda
Arap yar›madas›na yay›lm›ﬂ, O’nun vefat›ndan sonra gelen
Dört Halife’nin (Hazret-i Ebû Bekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i
Osman ve Hazret-i Ali) zaman›nda her tarafa yay›lm›ﬂt›r.
‹slam tarihinde, dört büyük halifenin ve bunlar›n devrinin
çok önemli bir yeri vard›r. Daha sonraki zamanlarda hep bu
devir ölçü al›nm›ﬂt›r. Bunlar›n uygulamalar›ndan hükümler
ç›kart›lm›ﬂt›r. Bunun için, bu dört seçilmiﬂ zat› ve devirlerini
çok iyi bilmemiz gerekir.
Dört zat›n halîfe olacaklar› hadîs-i ﬂerîflerle bildirilmiﬂtir.
Peygamber efendimiz, Medîne-i münevvereye hicretinden
sonra, ilk olarak yapt›rd›¤› mescidin temeline ilk taﬂ› kendi
elleriyle koydu ve; “Ebû Bekir taﬂ›n› benim taﬂ›m›n
yan›na koysun! Ömer taﬂ›n› Ebû Bekir’in taﬂ›n›n
yan›na koysun. Osman, taﬂ›n› Ömer’in taﬂ›n›n yan›na
koysun. Ali, taﬂ›n› Osman’›n taﬂ›n›n yan›na koysun”
buyurarak, onlar›n kendinden sonra halîfeliklerinin s›ras›n›
iﬂâret buyurdu.
Baﬂka hadîs-i ﬂerîflerde de; “Benden sonra halîfelerim
otuz sene yolumu yaﬂat›rlar. Ondan sonra ümmetimin
baﬂ›na melikler gelir.” ve “Benim yoluma, benden sonra
da Hulefâ-i Râﬂidîn’in yoluna yap›ﬂ›n›z” buyruldu¤u
gibi bir baﬂka hadîs-i ﬂerîfte de; “Baﬂ›n›za Ebû Bekr geldi¤i
zaman, onu dünyâya zâhid ve âhirete râgip bulursunuz.

Baﬂ›n›za Ömer geldi¤i zaman, onu kuvvetli, emin ve
Allah yolunda kimseden çekinmez görürsünüz.
Baﬂ›n›za Ali geldi¤i zaman hâdî ve mühdî olur. Sizi
do¤ru yola götürür bulursunuz.” buyurdu.
Dört halîfenin hilâfet müddeti 30 y›l kadard›r. Bu
y›llar ‹slâm târihinde “Dört Halîfe Devri” olarak an›l›r. Bu
zamanda ‹slâm ordular› Kuzey Afrika, K›br›s, Suriye,
Anadolu, Irak, ‹ran içlerine seferlere ç›km›ﬂ, buralarda pekçok
ülke ve ﬂehir fethedilerek ‹slâmiyet insanlara ulaﬂt›r›lm›ﬂ,
muhârebelerden al›nan ganîmetlerle ‹slâm memleketleri îmâr
edilmiﬂ, Müslümanlar rahat ve huzûr içinde yaﬂam›ﬂlard›r.
Dört halîfe, ‹slâm dîninde, peygamberlerden sonra di¤er
bütün insanlardan üstündür. Birbirlerine üstünlükleri de
hilâfetleri s›ras›na göredir. Bu dört halîfenin her birini
sevmek, bütün Müslümanlara hadîs-i ﬂerîflerle emredilmiﬂtir.
‹slam Dininin do¤ru ve tam olarak ö¤renilmesi ve
yaﬂanmas› için Peygamber Efendimizin ve Eshab›n›n hayatlar›n›n do¤ru ve tam ö¤renilmesi gerekir. Bu bak›mdan
Sevgili Peygamberim adl› eserimizden sonra Dört Büyük
Halife’nin hayatlar›n› ve menk›belerini de k›ymetli okuyucular›m›za takdim ediyoruz. Bu kitab› haz›rlarken, Menâk›b-i
Çihâr Yâr-› Güzîn kitab›n› esas ald›k. Ayr›ca her halifenin
k›saca hayatlar›n› ilave ettik.
Bu eserin meydana gelmesinde eme¤i geçen bütün ilim
adamlar›m›za ve arkadaﬂlar›m›za teﬂekkür ediyoruz.
Hay›rl› olsun.
Türkiye Gazetesi Yay›nlar›
Ansiklopedi Grubu

EBÛ BEKR-‹
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Hazreti Ebû Bekr, Peygamber efendimizin ilk
halîfesi, daha hayattayken Cennet ile müjdelenen, peygamberlerden
sonra bütün insanlar›n en
üstünü olan sahâbîdir.
As›l ad› Abdullah bin Ebû
Kuhâfe bin Âmir bin Amr
bin Ka’b bin Sa’d bin
Teym bin Mürre’dir. Babas›n›n ad› Osman olup,
Ebû Kuhâfe künyesi ile
meﬂhurdur. Annesi Ümmül-Hay›r lakab›yla tan›nan Selmâ binti Sahr’d›r.
Hazreti Ebû Bekr Peygamber efendimizden 2
y›l 3 ay küçük olup, Fil
Vak’as›ndan sonra 573 y›l›nda Mekke’de do¤du.
Müslüman olmadan önce
ad›, Abdüluzzâ veya Abdülka’be idi. Sevgili Peygamberimiz, îmân ettikten sonra onun ismini
Abdullah olarak de¤iﬂtirdi. Peygamber efendimiz;
“Cehennem’den atîk olan› “âzâd edilmiﬂ kimseyi”
görüp, sevinmek isteyen

kimse, Ebû Bekr’e baks›n.” buyurdu¤u için
“Atîk” lakab›yla tan›nd›.
Peygamber efendimizin
bildirdi¤i her ﬂeyi ân›nda
ihlâsla tasdik etti¤i için
“S›ddîk” lakab›yla meﬂhûr oldu. 634 “H.13” senesinde Medîne-i münevverede vefât etti.
Otuz sekiz yaﬂ›nda
Müslüman olmakla ﬂereflendi.
Hazreti Ebû Bekr, Resûlullah efedimizin, peygamberli¤ini
bildirip,

Ebu Bekr-i S›ddîk hazretlerinin
ismiyle an›lan Medine’deki EbuBekir Camii
9 dört büyük halife
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Müslüman olmas›n› istedi¤i zaman hiç tereddüd
etmeden ‹slâmiyet’i kabul
etti. Onun Müslüman oluﬂu hakk›nda bildirilen haberler çeﬂitlidir. ﬁöyle ki:
Hazreti Ebû Bekr, daha
Müslüman
olmam›ﬂt›.
Çok te’sîrinde kald›¤› bir
rü’yâ gördü. Gökten dolunay inip, Kâ’be-i muazzamaya gelmiﬂ ve sonra
parça parça olmuﬂ, parçalar Mekke’deki her evin
üzerine düﬂmüﬂ, sonra da
tekrar bir araya gelip gö¤e
yükselmiﬂti. Fakat, kendi
evine düﬂen ay parças›
evde kalm›ﬂ tekrar gö¤e
yükselmemiﬂti. Hazreti
Ebû Bekr, evin kap›s›n› kapayarak, ay parças›n›n
ç›kmas›na mâni olmuﬂtu.
Sabahleyin heyecanla
uyanan Hazreti Ebû Bekr,
hemen bir Yahûdî âlimine
gidip, rü’yâs›n› anlatt›. O
da dedi ki:
- Bu rü’yâ kar›ﬂ›k rü’yâlardan biridir. Bunun
ta’bîri yap›lamaz.
10 dört büyük halife

Fakat bu söz O’nu tatmin etmemiﬂti. Devaml›
bu rü’yân›n ta’bîrini düﬂünüyordu.
Bir zaman sonra ticâret maksad›yla gitti¤i yerde, râhip Yemlîhâ’ya
rü’yâs›n› anlatt›. Rü’yâ
Yemlîhâ’n›n çok dikkatini
çekti. Bunun için Hazreti
Ebû Bekr’e sordu:
- Sen nerelisin?
- Kureyﬂ’tenim.
- Tamam. ﬁimdi rü’yân› ta’bîr edeyim. Mekke’de, bu kavimden bir
peygamber
gelecek,
O’nun hidâyet nûru her
yere yay›lacak. Sen, O hayatta iken O’nun vezîri,
vefât›ndan sonra da Halîfesi olacaks›n!..
Hazreti Ebû Bekr ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ hâldeyken, râhip Yemlîhâ sözlerine ﬂöyle devam etti:
- ﬁimdi sen hemen
memleketine dön! O’na
ulaﬂ! O’na vahiy gelmeye
baﬂlad›¤›nda, git herkesten önce O’na îmân et!
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Hazreti Ebû Bekr bu
ta’bîri kimseye anlatmad›. Peygamber efendimiz,
peygamberli¤ini teblî¤e
baﬂlay›nca sordu:
Peygamberlerin,
peygamber olduklar›na
dâir delîlleri vard›r. Senin
delîlin nedir?
Peygamber efendimiz
buyurdu ki:
- Peygamberli¤ime
delîl, o rü’yâd›r ki, bir Yahûdî âliminden ta’bîrini
istedin. O âlim, “Kar›ﬂ›k
bir rü’yâd›r, i’tibâr edilmez” dedi. Sonra râhib
Yemlîhâ, do¤ru ta’bîr etti. Yâ Ebâ Bekr, seni Allahü teâlâya ve Resûlüne
îmân etmeye da’vet ederim.
Bunun üzerine, Hazreti Ebû Bekr, kelime-i ﬂehâdet getirerek Müslüman oldu. Zaten bir gece
önce ﬂöyle düﬂünmüﬂtü:
“Baba ve dedelerimizin seçti¤i din, hiç akl›ma
yatm›yor. Zîrâ hiçbir zarar
ve fayda vermeye kâdir

olmayan bir heykele tap›nmak, ibâdet etmek
ak›ll›ca bir iﬂ de¤ildir. Bu
kadar muazzam bir kâinât›n bir yarat›c›s› olmas› lâz›md›r. Fakat bunu kendi
akl›m ile bulmam mümkün de¤ildir. Yar›n gidip
durumu
Muhammed
aleyhisselâma anlatay›m.
Bu durumu ancak O’na
arz edebilirim. Zîrâ, olgun ve ak›ll›, do¤ru görüﬂlü, hiç yalan söylemiyen bir kimsedir. Herkes
O’ndan Muhammed-ül
emîn diye bahsetmektedir. O, ne yapmam› isterse ona göre hareket ederim.”
Resûlullah efendimiz
de, ayn› gece, Hazreti
Ebû Bekr’i ‹slâm’a da’veti
düﬂünmüﬂtü.
Sabah
olunca her ikisi de ayn›
düﬂünce ile birbirlerinin
evine gitmek üzere evlerinden ç›kt›lar. Yolda karﬂ›laﬂt›klar›nda, “Sözleﬂmeden birleﬂtik” dediler.
Hazreti Ebû Bekr, Müslüman olunca, hemen
11 dört büyük halife
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çok sevdi¤i arkadaﬂlar›na
gitti. Onlar› da, Müslüman olmalar› için iknâ etti. Eshâb-› kirâm›n ileri
gelenlerinden ve Cennet’le müjdelenenlerden;
Osman bin Affân, Talha
bin Ubeydullah, Zübeyr
bin Avvâm, Abdurrahmân bin Avf, Sa’d bin Ebî
Vakkâs, Ebû Ubeyde bin
Cerrâh gibi yüksek ﬂahsiyetler onun vâs›tas›yla
Müslüman oldular. Annesi Ümmül Hayr da ilk
Müslümanlardan oldu.

Kâbe-i ﬁerif
12 dört büyük halife

Kureyﬂliler, ‹slâmiyet’i
kabul eden Hazreti Ebû
Bekr ve arkadaﬂlar›n› dinlerinden döndürmek için
çeﬂitli iﬂkenceler yapt›lar.
Hazreti Ebû Bekr, Mekke’de Müslüman olan köleleri sat›n alarak âzât etti
ve iﬂkenceden kurtard›.
Bilâl-i Habeﬂî bunlardan
birisidir.
Hazreti Ebû Bekr, Peygamber efendimiz ne
söylerse îtirâz etmez, derhâl kabul ederdi. Hattâ
herkesin karﬂ› ç›kt›¤› me-
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seleleri bile îtirâzs›z tasdik ederdi. Sevgili Peygamberimizin Mîrac mûcizesini kabul etmeleri de
böyle oldu.
Müﬂrikler Peygamber
efendimizin Mîrac mûcizesini iﬂitince, kabul etmediler. Hattâ onunla
alay etmeye kalkt›lar.
Sonra, Hazreti Ebû Bekr’e
sordular. Ebû Bekr Peygamber efendimizin ismini duyunca; “E¤er O söyledi ise inand›m. Bir anda
gidip gelmiﬂtir.” dedi. Mîrac mûcizesini tasdik ve
kabul etti¤ini müﬂriklere
iftihârla söyledi. Resûlullah efendimiz o gün Hazreti Ebû Bekr’e “S›ddîk”
lakab›n› verdi. Bu lakab›
almakla ﬂerefi bir kat daha artt›.
Hazreti Ebû Bekr, Resûlullah efendimizin en yak›n dostuydu. O’ndan hiç
ayr›lmazd›. Onlar›n bu berâberli¤i, Mekke’den Medîne’ye hicrette de devâm
etti. O’na ma¤ara arkadaﬂ› oldu. Ma¤arada üç gün

Mescid-i Nebevi içinde yer alan
Ravda-i Mutahhara. Ebu Bekr-i
S›ddîk Hazretleri bu kubbe alt›nda yatmaktad›r.

kald›ktan sonra, ikisi bir
deveye binerek yolculuk
ettiler. Medîne’ye var›ncaya kadar Resûlullah efendimizin bütün hizmetini o
gördü. Medîne’deki mescid yap›l›rken birlikte çal›ﬂt›lar. Hiçbir hizmet ve fedâkârl›ktan geri kalmad›.
Hazreti Ebû Bekr, Resûlullah efendimizle birlikte bütün harplerde bulundu. Çok ﬂiddetli muhârebelerde, Peygamber
efendimizin muhâf›zl›¤›n›
yap›p, bedenini siper etti.
Bedr’de, Uhud’da, Hen13 dört büyük halife
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dek’te müﬂriklere karﬂ›
büyük
kahramanl›klar
gösterdi. Tebük Harbinde,
sancakdârl›k vazîfesini
yerine getirdi.
‹slâm›n insanlara bildirilmesinden 21 y›l sonra
Mekke ﬂehri, Müslümanlar taraf›ndan fethedildi.
Mekke halk› Peygamber
efendimizin huzûruna gelerek ‹slâm› kabul etmeye
baﬂlad›lar. Sevgili Peygamberimiz, Safâ Tepesine oturmuﬂ, yeni Müslümanlar›n bî’at›n› kabul
ediyordu. Bu s›rada Hazreti Ebû Bekr’in babas›
Ebû Kuhâfe de gelerek
Müslüman oldu.
Hazreti Ebû Bekr, 631
“H.9” senesinde hac kâfilesi baﬂkanl›¤› vazîfesini
yapm›ﬂt›r. Peygamber
efendimizin son hastal›klar›nda üç gün imâml›k
görevinde bulunup, on
yedi vakit namaz k›ld›rm›ﬂ, üç vaktinde de sevgili Peygamberimiz, Ebû
Bekr’e uyarak arkas›nda
namaz k›lm›ﬂlard›r.
14 dört büyük halife

Resûlullah’›n vefât›
üzerine derhâl halîfe seçimi yap›ld›. Eshâb-› kirâm›n sözbirli¤i ile halîfe seçildi. Peygamber efendimizin vekîli, Müslümanlar›n reîsi oldu. Müslümanlar baﬂs›zl›ktan, da¤›n›kl›ktan kurtar›ld›.
Peygamber efendimizin vefât›ndan sonra, Arabistan Yar›madas›n›n çeﬂitli bölgelerinde irtidâd
“dinden dönme” hareketleri baﬂ gösterince, üzerlerine asker gönderdi.
Bunlardan Yemâme’deki
Müseylemet-ül-Kezzâb’›n
40.000 kiﬂilik ordusu üzerine sevk edilen Hazreti ‹krime komutas›ndaki askerleri kâfî görmeyen Halîfe, Hâlid bin Velîd’i yard›ma gönderdi. Hâlid bin
Velîd Yemâme’de büyük
bir zafer kazand›. Bu harpte 20.000 mürtet öldürüldü. ‹ki bine yak›n Müslüman ﬂehid oldu. Amr ibni
Âs da, Huzâa kabîlesini
yola getirdi. Alâ bin Hadrâmî, Bahreyn’de çetin
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muhârebeler yap›p, mürtetleri da¤›tt›. Huzeyfe, Arfece ve ‹krime rad›yallahü
anhüm, Ummân ve Bahreyn’de birleﬂip mürtetleri
buzguna u¤ratt›lar. On
bin mürtet öldürdüler. Halîfe, Hâlid bin Velîd’i Irak
taraf›na gönderdi. Hire’de
yüz bin alt›n cizye ald›.
Hürmüz kumandas›ndaki
‹ran ordusunu bozguna
u¤ratt›. Basra’da otuz bin
kiﬂilik orduyu periﬂân etti.
‹mdâda gelen büyük ordudan yetmiﬂ bin kâfir öldürüldü. Sonra çeﬂitli muhârebelerle, büyük ﬂehirler al›nd›. Halîfe, Medîne’de ordu toplay›p, Hazreti Ebû Ubeyde’yi ﬁam
taraflar›na, Amr ibni Âs’›
da Filistin’e gönderdi.
Sonra Yezîd bin Ebû Süfyân’› ﬁam’a yard›mc›
gönderdi. Sonra asker
toplay›p, Muâviye kumandas›nda, kardeﬂi Yezîd’e yard›m gönderdi.
Hâlid bin Velîd’i, Irak’tan
ﬁam’a gönderdi. Hazreti
Hâlid, askerin bir k›sm›n›

Müsennâ’ya b›rak›p, birçok muhârebe ve zaferlerle Suriye’ye geldi. ‹slâm
askerleri birleﬂerek Ecnâdin’de büyük bir Rum ordusunu yendiler. Sonra
Yermük’te k›rk alt› bin ‹slâm askeri, Bizans imparatoru Heraklius’un iki yüz
k›rk bin askeriyle uzun ve
çetin savaﬂlar yap›p gâlip
geldi. Üç bin Müslüman
ﬂehid oldu. Bu muhârebede ‹slâm kad›nlar› da harp
etti. Baﬂkumandan Hazreti Hâlid bin Velîd’in ve tümen komutan› ‹krime’nin
ﬂaﬂ›lacak kahramanl›klar›
görüldü. Bütün bu zaferler, halîfenin cesâreti, dehâs›, güzel idâresi ve bereketiyle oldu.
Hazreti Ebû Bekr, Resûlullah’›n vefât›ndan sonra,
her geçen gün biraz daha
zay›fl›yordu. Birgün k›z›
Âiﬂe-i S›ddîka vâlidemiz,
bu zay›flaman›n sebebini
sordu. Cevâb›nda; “Beni,
Muhammed aleyhisselâm›n ayr›l›¤› böyle zay›flatt›.” buyurdu.
15 dört büyük halife
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Hazreti Ebû Bekr, Yermük Savaﬂ›n›n yap›ld›¤› s›rada 634 “H.13”te hastaland›. Hastal›¤›n›n son
günlerinde bir gece Peygamber efendimizi rüyâs›nda gördü. Peygamber
efendimiz ona; “Yâ Ebâ
Bekr! Seni çok özledik, kavuﬂma zamân› yaklaﬂt›”
buyurdu. O da; “Ben de
seni özledim, yâ Resûlallah!” dedi. “Bu ümmet
için âdil, sâd›k, yerde ve
gökte herkesin r›zâs›n› kazanm›ﬂ, zamân›n en temizi olan Fârûk’u “Hazreti
Ömer’i” halîfe seç!” buyurdular. Bunun üzerine
16 dört büyük halife

Hazreti Ömer’in halîfe seçilmesini vasiyet etti. Hilâfeti 2 sene 3 ay 10 gün sürdü. 63 yaﬂ›ndayken, 634
“H.13” y›l›nda Cemâziyelâhir ay›n›n yedisinde Pazartesi günü hastaland›. 15
gün hasta yatt›ktan sonra
vefât etti. Cenâze namaz›n›
Hazreti Ömer k›ld›rd›. Peygamber efendimizin kabrinin bulundu¤u Hücre-i Saâdete defnedildi.
Hazreti Âiﬂe anlat›r:
Babam vefât edince, Eshâb-› kirâm nereye defnedelim diye tereddüde
düﬂtüler. O hâlde uyumuﬂum. Kula¤›ma; “Dostu
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dosta kavuﬂturun” diye
bir ses geldi. Uyand›m,
Eshâb-› kirâma anlatt›m.
Onlar da ayn› sesi iﬂittiklerini söylediler. Hattâ
mescidde namaz k›lanlar
da iﬂittik, dediler. Art›k
mesele hallolmuﬂtu. Peygamber efendimizin yan›na defnettiler.
Hazreti Ebû Bekr’in, Katîle, Ümmü Rûmân, Esmâ
ve Habîbe adl› han›mlar›ndan, Abdullah, Esmâ, Abdurrahman, Âiﬂe-i S›ddîka,
Muhammed ve Ümmü
Gülsüm adl› çocuklar› olmuﬂtur. Hazreti Ebû Bekr’in
yüzü ve gövdesi zay›f ve
beyazd›. Yanaklar› üstünde
sakallar› az, gözleri çukurca, aln› yumruca idi.
Hazreti Ebû Bekr, îmâna gelen ve Müslüman olmakla ﬂereflenen ilk hür
erkektir. Müslüman olmadan önce de Resûlullah
efendimizin arkadaﬂ› idi.
Büyük ve dürüst bir tüccârd›. Bütün mal›n›, evini bark›n› Resûlullah’›n u¤runda
harcad›. ‹slâmiyet’i kabul

etmesine kadar geçen otuz
sekiz senelik hayât›nda hiç
içki kullanmad›, putlara
tapmad›. Her türlü sap›kl›ktan, hurâfelerden uzak,
iffeti ve güzel ahlâk› ile tan›nm›ﬂ bir kiﬂiydi. Kavmi
aras›nda sevilen ve sayg›
gösterilen bir kimse olup,
fakirlere yard›m eder,
muhtâc olanlar› gözetirdi.
Herkesin ona sonsuz bir
îtimâd› vard›.
Hazreti Ebû Bekr, Eshâb-› kirâm›n en çok ilim
sâhibi olanlar›ndand›. Her
ilimde mürâcaat kayna¤›
olmuﬂtur. ‹slâmî ilimlerin
bütün meselelerini bilirdi.
Nitekim Resûlullah efendimiz; “Allahü teâlân›n
kalbime ak›tt›klar›n›, Ebû
Bekr’in kalbine ak›tt›m.”
buyurmuﬂtur.
Resûlullah efendimizin
vezîri idi. O, bir meselede
Eshâb-› kirâm ile istiﬂâre
ederken Hazreti Ebû
Bekr’i sa¤›na, Hazreti
Ömer’i de soluna oturturdu. Görülecek mesele husûsunda, önce bu ikisinin
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reyini sorar, sonra da di¤er sahâbîlerin görüﬂlerine yer verirdi. Resûl-i ekrem efendimiz, Kur’ân-›
kerîmin hepsinin tefsirini
Eshâb›na
bildirmiﬂtir.
Kur’ân-› kerîmin tefsiri
için lâz›m olan bütün ilimler, Hazreti Ebû Bekr’de
mevcuttu. Yaﬂad›¤› zamanda Kureyﬂ’in en büyük âlimi olarak tan›n›rd›.
Arap dilinin belâgat›na
vâk›ft› ve gâyet güzel konuﬂurdu. Resûlullah efendimizin çok feyzlerine kavuﬂmuﬂ, Kur’ân-› kerîmin
mânâs›na ve hakîkat›na
âit bütün bilgileri bizzat
O’ndan alm›ﬂt›r. Kur’ân-›
kerîmden hüküm ç›karmak husûsunda üstün bir
kudret ve mahâret sâhibiydi. Âyet-i kerîmelerin
ve hadîs-i ﬂerîflerin mânâ
ve hakîkatlar›na hakk›yla
muttalî “bilir” idi. Eshâb-›
kirâm ve Tâbiîn’in âlimleri, birçok âyet-i kerîmelerin tefsirini ondan al›p bildirmiﬂlerdir.
Onun devrinde, devlet
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idâresinin temelleri sa¤lamlaﬂm›ﬂ, Kur’ân-› kerîmin bir hükmü d›ﬂ›na ç›k›lmad›¤› gibi, dinden ayr›lmak isteyenlere f›rsat
verilmemiﬂtir. Mürtetlerle
yap›lan bu harplerden Yemâme’de, birçok hâf›z ﬂehid olmuﬂtu. Hazreti
Ömer’in de teklifi ile
Kur’ân-› kerîmin bir kitap
hâlinde toplanmas› kararlaﬂt›r›l›p, bu vazîfe Zeyd
bin Sâbit’e verildi. Hazreti
Ebû Bekr’in en büyük hizmetlerinden biri de,
Kur’ân-› kerîmi kitap hâlinde toplamas› olmuﬂtur.
Peygamber efendimiz zamân›nda Cebrâil aleyhisselâm her sene bir kere
gelip o âna kadar inmiﬂ
olan Kur’ân-› kerîmi Levhül-Mahfûz’daki s›ras›na
göre okur, Peygamber
efendimiz dinler ve tekrar
ederdi. Âhirete teﬂrif edece¤i sene, iki kerre gelip,
tamâm›n› okudu. Resûlullah efendimiz ve Eshâb-›
kirâm›n ço¤u, Kur’ân-› kerîmi tamâmen ezberle-
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miﬂti. Bâz›lar› da bâz› k›s›mlar› ezberlemiﬂ, birçok
k›s›mlar›n› yazm›ﬂlard›.
Peygamber efendimizin,
âhirete teﬂrif etti¤i sene,
halîfe Ebû Bekr ezber bilenleri toplay›p ve yaz›l›
olanlar› getirtip, Zeyd bin
Sâbit’in baﬂkanl›¤›ndaki
bir heyete, bütün Kur’ân-›
kerîmi kâ¤›t üzerine yazd›rd›. Böylece, M›shaf veya Mushaf denilen bir kitap meydana geldi.
Hazreti Ebû Bekr’in hadis ilminde de üstün bir
hizmeti olmuﬂtur. Resûlullah’›n her hâline ve her iﬂine pek yak›ndan vâk›f bulunuyordu. Eshâb-› kirâm,
bir çok meselede Resûlullah efendimizin nas›l hareket
etti¤ini,
Ebû
Bekr’den soruyordu. Ken-

disinden Ömer bin Hattâb, Osman bin Affân,
Aliyy-ül-Mürtezâ, Abdurrahmân bin Avf, Abdullah
ibni Mes’ûd, Abdullah ibni Abbâs, Abdullah ibni
Ömer, Huzeyfet-ül-Yemânî, Zeyd bin Sâbit ve daha
birçok sahâbî hadîs-i ﬂerîf
rivâyet etmiﬂlerdir. Resûl-i
ekremin vefât›ndan sonra, hemen hilâfet iﬂlerine
baﬂlamas› ve meﬂgûliyetinin çok olmas› ve her iﬂitti¤ini rivâyet edecek kadar
uzun yaﬂamamas› sebebiyle bildirdi¤i hadîs-i ﬂerîflerin say›s› azd›r. Bunlar›n 142 aded oldu¤u kaynak eserlerde zikredilmektedir. Resûlullah efendimizden bizzat iﬂiterek rivâyet etti¤i hadîs-i ﬂerîflerin bâz›lar› ﬂunlard›r:
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Misvâk, a¤z› temizlemeye, cenâb-› Hakk’›n r›zâs›na kavuﬂmaya vesîledir.
Do¤rulu¤a ve iyili¤e
dikkat edin, zîrâ bu ikisi
Cennet’e götürür. Yalandan ve kötülükten sak›n›n, zîrâ bunlar Cehennem’e götürür.
Peygamberler mîrâs
b›rakmazlar. Onlar›n b›rakt›klar› sadakad›r.
Ebû Bekr-i S›ddîk neseb ilminde de yükselmiﬂti. Araplar›n soylar›na
âit haberleri en iyi bilendi.
Aralar›ndaki kan dâvâlar›n› hâlleder, onun hakemli¤ine ve kararlar›na îtirâzlar› olmazd›.
Diline hâkim olmak, lüzûmsuz hiçbir söz söylememek için mübârek a¤z›na taﬂ koyard›. Mecbûr
olmad›kça aslâ dünyâ kelâm› söylemezdi. Bir hadîs-i ﬂerîfte; “Ebû Bekr’in
îmân› bütün mü’minlerin
îmânlar› ile tart›lsa, Ebû
Bekr’in îmân› a¤›r gelir.”
buyruldu.
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Hazreti Ebû Bekr’in fazîletleri üstünlükleri çoktur. Bunlar›n her biri
Kur’ân-› kerîmin, hadîs-i
ﬂerîflerin ve Eshâb-› kirâm ile di¤er din âlimlerinin haber vermesiyle anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu ümmet
içinde, Peygamber efendimizden sonra olma saâdetinin sâhibi, Ebû
Bekr-i S›ddîk’tir. Çünkü
îmân etmek, dîni kuvvetlendirmek ve Peygamberlerin efendisine yard›m etmek için, mal›n›
da¤›tmakta, cihâd etmekte yâni düﬂmanlarla ﬂiddetli mücâdele etmekte
öncelerin öncesi odur.
Hadîd sûresinin 10. âyetinde meâlen; “Mekke-i
mükerremenin fethinden
önce mal›n› veren ve cihâd eden kimseye, fetihden sonra mal›n› da¤›tan
ve cihâd edenden daha
büyük derece vard›r. Allahü teâlâ hepsine Cennet’i vâdetti.” âyet-i kerîmesi, onun için indirilmiﬂtir.
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B‹R‹NC‹ BAB

Birinci halife emîr-ül
mü’minîn Hazreti Ebû
Bekr-i S›ddîk’›n Menk›beleri hakk›ndad›r.
‹slam dininin birinci
göz bebe¤idir. Muhammed Mustafâ’n›n refîkidir
[arkadaﬂ›d›r]. Bu ikisinden, ikincisidir. Hazreti
Ebû Bekr’in ism-i ﬂerîfleri
Abdullah’d›r. Künyesi Ebû
Bekr’dir. Babas›n›n ad›,
Osman’d›r.
Babas›n›n
künyesi, Ebû Kuhâfe’dir.
Arablar aras›nda künye
ma’rûf ve meﬂhur oldu¤undan, künye ile meﬂhur
olup, nesebi, Ebû Bekr
Abdullah bin Ebî Kuhâfe
ibni Âmir bin Amr ibni
Ka’b bin Sa’d bin Temîm
bin Mürredir. Mürre, Resûl-i ekrem’in yedinci ba-

bas›d›r. ﬁüphesiz o temiz
neseb, yedinci atada birleﬂir.
Hazreti Ebû Bekr’in
ism-i ﬂerîfleri, önceden
Abdülka’be idi. Fahr-i âlem
efendimiz Abdullah koydular. Peygamberimizin ilk
de¤iﬂtirdi¤i isim, Hazreti
Ebû Bekr’in ismidir.
Menk›be: Lakab-› ﬂerîflerinden biri, “Atîk”dir.
Bunun sebebi ﬂu idi: Hazreti Fahr-i âlem Efendimiz
mubârek yüzlerine nazar
edip, “Bu, Cehennem ateﬂinden atîktir” buyurdular. Ya’ni, Allahü teâlân›n
nâr›ndan
[ateﬂinden]
azadl› kuludur, demek
olur. Bundan sonra, bu lakab ile ﬂöhret buldu. Bir
lakab-› ﬂerîfleri de “S›d21 dört büyük halife
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dîk”d›r. Ziyâde [çok fazla]
inançl› demektir. Resûl-i
ekrem Efendimizi tastik etti¤i için, bu isim verilmiﬂtir.
Menk›be: S›ddîk kelimesi, lügatta üç manâya
gelir. Birinci manâs›, gâyet
do¤ru söyleyici demektir.
Bu manâ, Tâcül-‹slam’da
aç›klanm›ﬂt›r. Sûre-i Yûsüf’te S›ddîk lafz›, bu manâ ile tefsir edilmiﬂtir. ‹kinci manâs›, kendi kavlini
ameli ile ya’ni yapt›¤› iﬂi,
sözü ile do¤rulamak demektir. Üçüncü manâs›,
dâimî tasdik demektir.
Emîr-ül-mü’minîn Ebû
Bekr-i S›ddîk hazretlerine
S›ddîk söylenmesinde, birinci manâ düﬂünülse, o
cihetle adland›r›l›r ki, gâyet do¤ru söyleyen idi.
Demiﬂlerdir ki, Emîr-ülmü’minîn hazreti Ali hadîs
rivâyetini kimseden yemin etmeksizin kabûl etmezdi. Ancak Hazreti Ebû
Bekr’den kabûl ederdi.
E¤er ikinci manâ ile düﬂünülse, yine o cihetle adland›r›l›r ki, aç›kt›r. E¤er
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üçüncü manâ düﬂünülse,
o ﬂekilde adland›r›l›r ki, O
sultân› tastiki devaml›
olup, yok olmas›, ﬂüpheye
düﬂme ihtimâli yok idi.
Nitekim, bildirilmiﬂtir
ki, Fahr-i âlem Efendimize
mi’râc müyesser oldu. O
gecenin sabah›nda, mi’râc
k›ssas›n› anlat›p, buyurdu
ki, “Bu gece, Mekke’den
Beyt-i Mukaddes’e gittim.
Orada, Enbiyân›n rûhlar›na imâm olup, iki rekat
namaz k›ld›m. Oradan Arﬂ›n üzerine yükseldim. Allahü teâlâ ile konuﬂtum.
Allahü teâlâ, ümmetime,
bir gün bir gecede elli vakit namaz farz etti. Geri
döndüm. Gökte, Hazreti
Mûsâ ile karﬂ›laﬂt›m. Beni
geri gönderdi ki, elli vakit
namaza ümmetin tâkat
getiremez. Allahü teâlâya
teveccüh ettim. On vakit
namaz ba¤›ﬂlad›. Geri Mûsâ aleyhisselâm›n yan›na
geldim. Henüz çoktur, diye beni geri döndürdü.
Tekrar Allahü teâlâya teveccüh ettim. On vakit da-
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hâ ba¤›ﬂlad›. Velhâs›l, beﬂ
nöbette, k›rk beﬂ vakit namaz ba¤›ﬂlad›. Hazreti
Mûsâ yine dön, dedikte,
dedim ki, Rabbimden hayâ ederim. Ben bu beﬂ vakitten râz›y›m, dedim. Allahü teâlâdan nidâ geldi
ki, bu beﬂ vakit, elli vakte
bedeldir. Sonra, Beyt-ülmukaddes’e gelip, gece
içinde, Mekke’ye geri
döndüm.” Hâl budur ki,
bu gidip-gelmek, gâyet k›sa zamanda oldu. Rivâyet
edilir ki, geldikte, mubârek
yataklar› henüz s›cak idi.
Kâfirler bu k›ssay› iﬂitince, inkâr edip, akla uygun de¤ildir, dediler. ‹nkâr
eden o grup, ﬂimdi bununla Ebû Bekr’i susturmak iyi olur, diyerek, yan›na geldiler. Dediler ki; “Yâ
Ebâ Bekr! Efendinin, nas›l
bir konuyu da’vâ edindi¤ini iﬂittin mi? Efendin der
ki, “Bu gece Arﬂ’a gittim,
geldim.” Hazreti Ebû Bekr
o durumda, duraklama ve
tereddüt etmeksizin, tasdik ve kabûl edip, “Böyle

söyledi ise, gerçek söyler.
Ondan yalan sâd›r olmaz,
buyurdu. Ondan dolay›
Ona, “S›ddîk” denildi.
Hazreti imâm-› Ali,
“Ebû Bekr-i S›ddîk ad›
gökten inmiﬂtir”, diye yemin etmiﬂtir. Gâliba sebebi; meâl-i ﬂerîfi “Do¤ru haberde gelen ve Onu tasdik
eden...” olan âyet-i kerîmede, tefsir âlimleri, do¤ru haberde gelenin Resûlullah efendimiz, Onu tasdik edenin de Ebû Bekr-i
S›ddîk oldu¤unu söylemiﬂ
olmalar›d›r.
‹brâhîm bin Hasen elCevherî rivâyet eder ki,
Hazreti Resûl-i ekrem buyurdular ki; “Ebû Bekr, anas›ndan dünyaya geldi. Hak
teâlâ, Cennet’e dedi ki, izzim celâlim hakk› için, sana
yaln›z Ebû Bekr’i sevenleri
koyaca¤›m!”
Menk›be: Rivâyet edilir
ki, Hazreti Ebû Bekr’in annesi Ümmül hayr hâtunun
do¤an her o¤lu, vefât
ederdi. Hazreti Ebû Bekr’i
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do¤urdu. Kuca¤›na al›p,
Beyt-i ﬂerîfe getirdi. Orada
dedi ki, “Ey, Beyt-i harâm›n Rabbi! Ey makâm›
Mültezem’in sâhibi. Senden ricâ ederim ki, yeni
do¤muﬂ bu çocu¤u bana
ba¤›ﬂlayas›n.
Ma’mûr
edesin. Birdenbire makâmdan [Beyt-i ﬂerîften]
bir beyaz el ç›k›p, Ebû
Bekr’in eline yap›ﬂt›. Bir
ses iﬂitildi ki, “Ey Allah›n
kulu olan kad›n. Kuca¤›ndaki çocuk kurtulacak. Allahü teâlân›n Resûlünün
dostu olacak. Resûlullah’tan sonra halifesi olacakt›r.” diyordu. Ümmül
hayr, bunu iﬂitip, ﬂükür
secdesi yapt›.
Menk›be:
Meâliyül
ferﬂ-ilâ avâliyil arﬂ isimli
kitapta anlat›l›r. Kâdî Ebül
Hasen, Ebû Hüreyre’den
rivâyet eder. Resûlullah
Efendimiz bir gün Eshâb-›
güzîn ile oturmuﬂlard›. Konuﬂma esnas›nda, Hazreti
Ebû Bekr dedi ki, “Yâ Resûlallah! Senin hakk›n için
ki, ömrümde hiç puta sec24 dört büyük halife

de etmiﬂ de¤ilim. “ Hazreti Ömer: “Niçin Resûlullah
hakk›na yemin edersin. Bu
kadar câhiliye zaman›m›z
geçti,” dedi.
Hazreti Ebû Bekr dedi
ki: “Babam Ebû Kuhâfe,
bir gün beni al›p, puthâneye götürdü. “Bunlar
senin ilâh›nd›r, bunlara
secde eyle” dedi. Beni
oraya koyup, gitti. Ben
ileri vard›m. Puta, karn›m
açt›r, bana yiyecek ver,
dedim. Cevap vermedi.
Su istedim. Cevap vermedi. Elbisem yok, bana elbise ver, dedim. Cevap
vermedi. Elime bir taﬂ
al›p, bu taﬂ› senin üzerine
atar›m, e¤er ilâh isen mâni’ ol, dedim. Cevap vermedi. Taﬂ› at›p, puta vurdum. Yüzü üzeri düﬂtü.
Babam gelip, gördü. Bana dedi: “Ey o¤ul. Niçin
böyle edersin?” Elimden
tutup, eve götürdü. Anneme durumu anlatt›. Annem dedi ki, “Bunu kendi
hâline koyal›m. Bunun
hakk›nda, Allahü teâlâ ta-
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raf›ndan bana hitap gelmiﬂtir. Eseri zuhûr edecektir.” Sonra ben anneme sordum. “Benim için
sana gelen hitap ne idi?”
Annem dedi ki: “Seni do¤urmam yak›n oldu¤u
gece, a¤r› tutup, ›zd›râba
düﬂtüm. Hâtiften bir ses
geldi ki, Ey hâtun! Müjdeler olsun sana ki, senden
bir vücûd zuhûra gelecektir. Yerde ad› Atîk ve semâda S›ddîk ve Ahir zaman Peygamberine yâr
ve refîk olacakt›r, dedi.”

Ebû Hüreyre der ki,
Hazreti Ebû Bekr sözünü
tamamlad›. Cebrâîl aleyhisselâm nâzil olup, Hazreti Resûlullah’a “sâd›k
Ebû Bekr” dedi. Ya’ni Ebû
Bekr gerçek söyler, diye üç
kere tekrar etti.
Menk›be: Ehl-i sünnet
vel-cemâ’at müttefiklerdir
ki, Resûlullah’›n eshâb›n›n
en üstünü Hazreti Ebû
Bekr, ondan sonra Hazreti
Ömer’dir. Buhârî nakledip,
Abdullah bin Ömer’den rivâyet eder ki, Hazreti Re-
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sûlullah’›n zaman-› ﬂerîflerinde eshâb birbirinden
tercih olunurlard›. Önce
Hazreti Ebû Bekr’i, sonra
Hazreti Ömer’i, ondan
sonra Hazreti Osman’›,
sonra Hazreti Ali’yi üstün
tutarlard›.
‹bni Münzir rivâyet eder
ki, Hazreti Ali buyurdu ki,
“Bu ümmetin Peygamberi’nden sonra hay›rl›s›, Ebû
Bekr, sonra Ömer, ondan
sonra Osman’d›r.”
Menk›be:
Hazreti
Ali’den rivâyet edilir. Önce
‹slam’a gelen, Hazreti Ebû
Bekr’dir Resûl-i ekrem
Efendimiz ile ilk önce k›bleye durup, namaz k›lan
Hazreti Ebû Bekr’dir. Hazreti Ebû Bekr’in ‹slam’a
geliﬂ sebebi ﬂöyle idi. Hazreti Ebû Bekr önceleri tüccar idi. Sefer ve ticâret yapard›. Ekserî ﬁam’a giderdi. Seferde iken, bir gece
rüya gördü ki, gökten ay
inip, kuca¤›na girdi. Ebû
Bekr, iki eliyle onu kucaklad› ve sînesine bast›.
Uyand›. Yemlîhâ ad›nda
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meﬂhur bir rahip var idi.
Ona var›p, rüyas›n› tâbir
ettirdi. Rahip dedi ki, “sen
nerelisin?” Ebû Bekr dedi;
“Arz-› Hicaz’dan›m.” Tekrar sordu: “Ne iﬂ yapars›n?” Ebû Bekr, “Tüccar›m” dedi. Rahip dedi ki,
“Ey Arabistanl› kiﬂi. Bu rüyada, sana büyük müjdeler vard›r. Tâbirini ister
isen, ücretini ver” dedi.
Hazreti Ebû Bekr on iki dînâr ç›kar›p, verdi. Rahip
dedi ki: “O ay ki, gökten
sana indi. Âhir zaman
Peygamberidir. Yak›nlarda
zuhûr edecektir. Sen Onun
hayât›nda iken vezîri olursun. Sonra halifesi olursun. Ey Arabistanl› kiﬂi.
E¤er ben sa¤ iken, Ona
yetiﬂir isen, bana haber
ver. Ona var›p, buluﬂay›m.
E¤er ben dünyadan gitmiﬂ
isem, selâm›m› ona ulaﬂt›r›rs›n. Ben Onun dinine
girdim ve ümmetinden oldum. Beni âhirette ﬂefâ’atinden unutmas›n.”
Hazreti Ebû Bekr, “Bana bir mektup ver,” dedi.
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Rahip, oniki sat›r bir mektup yaz›p, Hazreti Ebû
Bekr’e verdi. O mektubun
mevzûu ﬂu idi. “Esselâmü
aleyke yâ Muhammed bin
Abdullah el Mekkî el Medenî el-Tehamî, salevâtullahi teâlâ aleyke ve selleme. Hakîkaten sen âhir zaman Peygamberisin! Ve
Rabbülâlemînin Resûlisin.
Bu mektubu Ebû Bekr bin
Ebû Kuhâfe ile sana gönderdim. Ma’lûm ola ki,
ben sana îmân getirdim
ve sana ümmet oldum.
Ebû Bekr bana gelip, rüyas›n› tâbir ettirdi. O rüya

delâlet eder ki, Ebû Bekr
senin vezîrin olur, sonra
halifen olur. E¤er ben sa¤
olup, hazretine yetiﬂirsem,
gelip önünde gaza ve cihâd ederim. E¤er yetiﬂmezsem, âhirette beni ﬂefâ’atinden unutmayas›n”
diye mektubu tamam etmiﬂtir.
Hazreti Ebû Bekr: “Ey
rüyay› tâbir eden kiﬂi. E¤er
tâbir etti¤in gibi olursa,
yüz alt›n dahi bende senin
emânetin olsun” dedi.
ﬁâm seferini bitirip, Mekke’ye geldi. Bu hâdiseden
on iki sene geçti. Hak te27 dört büyük halife
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âlâ, Hazreti Muhammed’e
vahyetti. Bir gece o büyük
Peygamber, Ebû Kubeys
da¤›na ç›k›p, gece yar›s›nda dedi ki: “Allahü teâlâya
da’vet edenin da’vetini
kabûl ediniz. Lâ ilâhe illallah, deyiniz.” Hazreti Ebû
Bekr, serîr üstünde yat›yordu. Söylenenleri iﬂitti.
Eﬂhedü en lâ ilâhe illallah.
Ve eﬂhedü enne Muhammed’en Resûlullah.
Birkaç gün sonra, Mekke sokaklar›nda, Hazreti
Resûlullah ile buluﬂtu.
Hazreti Fahr-i âlem ona
dedi ki: “Ne olayd›, ‹slam’a geleydin.” Hazreti
Ebû Bekr dedi ki: “Yâ Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! Peygamber
isen mu’cize gösteresin. “
Hazreti Resûl-i ekrem,
Ebû Bekr’in gö¤süne mubârek ellerini dayay›p,
ﬂöyle duvara yaslay›p, dedi ki, “Sana o mu’cize yetmez mi ki, o rüyay› gördün. Yemlîhâ rahibe tâbir
ettirdin. O zamandan on
iki y›l geçti. Tâbir edene
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on iki dînâr verdin ve yüz
dînâr dahâ va’dettin. Rüyay› tâbir eden, on iki sat›r
bir mektup yaz›p, sana
emânet verdi. Bunlar› bir
bir görüp, muttalî olup,
mektupta yaz›lan ﬂudur,
ﬂudur deyip, takrîr buyurdular. Hazreti Ebû Bekr iﬂitip, parmak kald›r›p, “Eﬂhedü en lâ ilâhe illallah. Ve
eﬂhedü enne Muhammed’en Resûlullah. Ya’ni
sen, o Peygambersin ki,
Yemlîhâ rahip senden haber verdi,” dedi.
Menk›be: Huzeyfe ibni
Yemân rivâyet eder. Bir
gün Hazreti Resûlullah sabah namaz›n› k›l›p, dönüp,
Ebû Bekr-i S›ddîk’› sual etti. Kimse Cevap vermedi.
Hazreti Resûlullah aya¤a
kalk›p, Ebû Bekr nerede,
buyurdu. Ebû Bekr arka
saftan, Lebbeyk “buraday›m” yâ Resûlallah, dedi.
Resûlullah emir buyurdu.
Ebû Bekr’e yol açt›lar. Yan›na gelip, Hazreti Fahr-i
kâinât buyurdular ki, “Yâ
Ebâ Bekr nerede idin. Bi-
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rinci rekatte bana yetiﬂtin
mi?” Hazreti Ebû Bekr dedi ki: “Yâ Resûlallah! Birinci safta sizinle tekbîr
al›p, Fâtiha sûresini okumaya baﬂlad›m. Sonra,
abdestimde vesvese oldu.
Abdest için dönüp, mescid kap›s›na geldim. Birdenbire bir ses iﬂittim. Ard›ma bakt›m, gördüm ki,
alt›ndan bir kap as›lm›ﬂ ve
içi dolu su idi. O su, kardan beyaz ve baldan tatl›
idi. Üstünde bir mendil örtülmüﬂtü. Üzerinde, “Lâ
ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah Ebû Bekr-i
S›ddîk” diye yaz›lm›ﬂ idi.
Mendili al›p, önüme koydum. Abdest al›p, mendili
tekrar kab›n üzerine koydum. Sonra gördüm, kaybolmuﬂ. Sonra gelip, ilk
rekatte size yetiﬂtim, dedi.
Resûl-i ekrem Efendimiz
buyurdu ki: “Müjdeler olsun sana yâ Ebâ Bekr!
Ben namazda k›râ’eti tamamlad›m ki, rükû’a gideyim. Dizlerim tutuldu. Sen
gelmeyince, rükû edeme-

dim. Sana abdest suyu
veren Cebrâîl idi. Mendili
tutan Mikâîl idi. Benim
dizlerimi tutan ‹srâfîl idi.”
Menk›be: Sevgili Peygamberimiz, Allahü teâlân›n emri ile Mekke-i mükerremeden hicret etmek diledi¤i zaman, gece ile berâber yola ç›kt›lar. Hazreti
S›ddîk o Resûl-i Rabbil âlemîn hazretlerini sak›n›p,
kâh ard›na, kâh önüne, kâh
sa¤›na ve kâh soluna geçer
ve kâh, mubârek aya¤› parmaklar› üzerine basard›.
Düﬂmanlar izlemesin diye.
Bu esnada Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki,
“Yâ Ebâ Bekr, ne ›zd›râb
çekersin. Kendi nefsin için
mi korkars›n.” Cevap buyurdular ki, “Yâ Resûlallah!
Mubârek bedeninin bir k›l›na zarar gelir diye, korkar›m ki, benim gibi binlerce
kimsenin baﬂ› düﬂse yeridir. Sen din saray›n›n
mi’mâr›s›n.” Resûlullah
Efendimiz, “Üzülme, Allahü teâlâ bizimledir!” buyurdu.
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Ma¤araya
geldiler.
Hazreti Ebû Bekr dedi ki,
“Yâ Resûlallah! Bir miktar
sabredin. O ma¤araya gireyim. Y›lan, akrep cinsinden nesne var ise, zarar›
Ebû Bekr’e olsun!” Resûlullah Efendimiz izin verdi.
Ma¤ara içine girince, ne
kadar mahlûkat var ise, târûmâr olup, her biri deli¤ine girdi. Hazreti Ebû Bekr
s›rt›ndan mübârek gömle¤ini ç›kar›p, parça-parça
edip, parçalar ile, o deliklerin tamam›n› kapatt›. O
deliklerden biri aç›k kald›.
Ona parça yetiﬂmedi. O
deli¤e de, aya¤›n›n taban›n› iyice t›kad›. O büyük
sultâna, ﬂimdi seadet ile,

“içeri buyurun” diye hitap
etti. ‹ki cihân serveri de,
Besmele söyleyerek, ma¤ara içine girdi. Sabaha
kadar orada kald›lar.
Sabah oldu. Hazreti Ebû
Bekr’in gömle¤ini arkas›nda göremeyince, sebebini
sordular. Hazreti Ebû Bekr-i
S›ddîk, yâ Resûlallah! Yolunda, gömle¤imi y›rt›p, akrep ve y›lan deliklerini t›kay›p, ﬂerlerini def ettim; dedikte, Resûl-i ekrem Efendimiz, “Allah›m! Ebû Bekr’i,
k›yâmet günü, benim derecemde, benimle berâber
bulundur!” buyurdu.
Menk›be: Nakledilmiﬂtir ki, bu esnada Fahr-i

Ebu Bekr-i S›ddîk Hazretlerinin hicret s›ras›nda Peygamber Efendimizle birlikte sakland›klar› Sevr Ma¤aras›
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âlem Efendimiz, Hazreti
Ebû Bekr-i S›ddîk’›n mubârek yüzlerinde de¤iﬂiklik
görüp, sual ettikte, meydana gelen hâdiseyi anlatt›.
“Ma¤arada olan delikleri
bir bir t›kay›p, lâkin, cübbe
parças› bir deli¤e yetmedi.
O delik de aç›k kalmas›n
diye taban›m› dayam›ﬂt›m.
Bir y›lan, birkaç defa taban›m› soktu. Aya¤›m› delikten çekmeye korktum ki, o
y›lan delikten d›ﬂar› ç›k›p,
zât-› ﬂerîfine bir elem verip, ›zd›râb eder” diye Cevap verdi. Resûlullah Efendimiz: “Onunla benim aram› aç, b›rak ç›ks›n” buyurdu. O an Ebû Bekr-i S›ddîk
mubârek aya¤›n› delikten
çekti. ‹çeriden görünüﬂü
hüzün ve gam veren zehirli bir y›lan ç›kt›. Fahr-i âlem
Efendimiz: “Ey utanmaz
y›lan! Benim ma¤ara arkadaﬂ›m› ve esrâr›ma vâk›f
olan›, Allahü teâlâdan korkup, benden hayâ etmedin mi, aya¤›n› sokarak
eziyet ettin, diyerek hitap
edip, azarlay›nca, y›lan ce-

vâba kâdir olup, dedi ki,
“Ey Habîb-i Rahmân! Ey
insanlar›n ve cinnin Peygamberi! Senin âﬂ›k›n sâdece insanlar de¤ildir. Belki hayvân zümresinden
kuﬂlar, y›lanlar, kar›ncalar,
cemâline âﬂ›kt›r. Hattâ ben
kulun, birçok yaﬂl›, gözü
nemli, kendi cinsimiz olan
büyüklerimizden yüksek
vas›flar›n›z› dinleyip, ›ﬂ›k
saçan yüzünüzü görmeye
müﬂtak ve hayrân ve kendinden geçmiﬂ, ﬂaﬂk›n ﬂekilde a¤l›yarak, mâl ve
mülkünü terkedip, âﬂ›k-›
divânen olmuﬂtum. Bu
ma¤aray› ﬂereflendirece¤inizi ö¤renmiﬂtim. Onun
için nice zamandan beri,
bu s›k›nt›l› ma¤arada gece-gündüz demeyip, yolunuzu bekliyordum. Böylece, sizin buraya teﬂrîfiniz
ile, ayr›l›k ac›s›na ve içimdeki derde merhem edeyim. Çünkü, en mes’ûd bir
zamanda, bu karanl›k ma¤arada, arkadaﬂ›nla [ma¤araya girince], sabah güneﬂi gibi zâhir olup, devlet
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güneﬂim do¤du. Ammâ
ne var ki, arkadaﬂ›n yine
perde oldu. Bu sebeple,
korku ve hayâ ben kulundan kalk›p, zarûrî olarak,
bu küstahl›k benden vâk›’
oldu”, diye özür dileyince,
Seyyid-üs-sekaleyn, dünya ve âhirette bulunanlar›n ﬂefâ’atcisi, y›lan›n küstâhâne özrünü kabûl etti.
Hazreti Ebû Bekr’in yaras›na, mübârek a¤›zlar›n›n
suyundan sürdü. O ânda
ac›s› ﬂifâ buldu.
Menk›be: O ma¤arada
bir müddet kald›lar. Orada
Hazreti Ebû Bekr aﬂ›r› derecede susad›. Harâreti had
safhâya gelince, Sultân-›
Enbiyâya arz etti. Buyurdular ki. “Yâ Ebâ Bekr! D›ﬂar›ya ç›k. Ma¤aran›n önünden akan nehirden murâd›nca [doyas›ya] iç.” Yüksek emirleri üzerine d›ﬂar›
ç›k›p, gördü ki, bir ›rmak
akar. Kardan so¤uk ve hem
beyaz. Baldan tatl› ve kokusu miskten güzel. Arzû etti¤i kadar içip, geri geldikte,
dedi ki: “Yâ Resûlallah! Bu
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ne hayât suyudur ki, bu da¤›n baﬂ›nda hâs›l olmuﬂ ve
yarat›lanlardan bir fert görmüﬂ de¤ildir.” Resûl-i ekrem buyurdu: “Allahü teâlâ hazretleri Cennet ›rma¤› ile vazîfeli olan mele¤e,
tâ Cennet-i Firdevs’den;
akarsuyu getirip, bu ma¤ara önünde ak›ts›n ve
Ebû Bekr-i S›ddîk kulu, ondan murâd›nca içsin diye
emretti. “
Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk bu sözleri iﬂitti¤i zaman
çok neﬂelenip, dedi ki,
“Anam-babam sana fedâ
olsun. Ebû Bekr’in Hak teâlâ kat›nda bu kadar mertebesi var m›d›r ki, onun
için, Mekke da¤›nda, Cennet’ten ›rmak ak›t›r. “ Resulullah Efendimiz: “Evet, yâ
Ebâ Bekr, Allahü teâlâ hazretleri kat›nda dahâ ziyâde
k›ymetin vard›r. Beni hak
Peygamber gönderen Allahü teâlâya yemin ederim
ki, sana bu¤zeden kimseler Cennet’e giremezler.
Onlar›n yetmiﬂ y›l kadar
ameli olsa da!”
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Menk›be: Rivâyet olunur ki, Hazreti Resûl-i ekremin amcas› Ebû Tâlib
hakk›nda bu âyet-i kerîme
nâzil oldu. “ﬁüphesiz ki
sen istedi¤in kimseyi hidâyete kavuﬂturamazs›n.
Ve lâkin, Allahü teâlâ diledi¤ini hidâyete kavuﬂturur.” Ebû Bekr-i S›ddîk o
mahalde hâz›r idi. Ayet-i
kerimeyi iﬂitinci, kendinden geçti.
Menk›be: Fahr-i âlem
Efendimiz buyurmuﬂlard›r
ki, “Mi’râc gecesi, kardeﬂim Cebrâîl’e sual ettim

ki, k›yâmet gününde, ümmetimin cümlesine sual
olunur mu.” Cevap verdi
ki, “Ey Allahü tealan›n Habibi! Ümmetinin cümlesine hesâb vard›r. Lâkin,
Ebû Bekr’e yoktur. Ona k›yâmet gününde yürü sen
hesaps›z Cennet’e var; denilir. O ise, dünyada beni
sevenler, benimle berâber
Cennet’e girmeyince, ben
Cennet’e girmem, der.”
Menk›be: ‹mâm-› Fahreddîn-i Râzî yazm›ﬂt›r.
Birgün Resûl-i sekaleyn
Efendimize bir gümüﬂ yü33 dört büyük halife
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zük hediye getirdiler. Hazreti Ebû Bekr’e verdi. “Yâ
Atîk. Var, bunu bir kuyumcuya götür. Üzerine “Lâ ilâhe illallah”, kaz›s›n [ya’ni
yazs›n]”, buyurdu. Hazreti
Ebû Bekr yüzü¤ü al›p, kuyumcuya götürdü. Dedi ki,
“Bu yüzü¤ün üzerine “Lâ
ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah” nakﬂeyle.”
Bunu Sultân-› Enbiyâ emretmemiﬂti. Lâkin, Hazreti
Ebû Bekr, Allahü teâlân›n
ism-i ﬂerîfinden, Hazreti
Habîbi ekremin ism-i ﬂerîfi
ayr› olmas›n› lây›k görmedi. Onun için, kuyumcuya
böyle ›smarlad›.
Kuyumcu da, söylenildi¤i ﬂekilde yüzü¤ün kaﬂ›
üzerine kaz›y›p, tekrar,
Ebû Bekr’e teslîm etti. Onlar da mubârek yüzü¤ü
eline al›p, Fahr-i kâinâta
getirirken, Allahü teâlâ
hazretleri, azamet ve kibriyâs› ile, Cebrâîl aleyhisselâma emretti ki, “Yâ Cebrâîl! Acele yetiﬂ. Habîbimin yüzü¤üne Ebû Bekr’in
ad›n› yaz. Çünkü, Ebû
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Bekr, benim ism-i ﬂerîfimden Habîbimin isminin ayr› olmas›n› lây›k görmedi.
Ben de lây›k görmedim ki,
Habîbimin isminden, Ebû
Bekr’in ismi ayr› olsun.”
Cebrâîl aleyhisselâm
derhâl yetiﬂip, mubârek
yüzük Ebû Bekr’in elinde
iken ve haberi yok iken,
yüzü¤ün üzerine, Hazreti
Ebû Bekr’in ism-i ﬂerîfini
kaz›tt›. Sonra Ebû Bekr
hazretleri o mubârek yüzü¤ü,
Peygamberlerin
Efendisine teslîm etti.
Fahr-i kâinât hazretleri, yüzü¤ün kaﬂ›na bak›p, gördü
ki, “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah,
Ebû Bekr-i S›ddîk” kaz›lm›ﬂ.
Bunun hikmeti nedir, diye
tefekküre vard›. Ondan
sonra Hazreti Ebû Bekr’e
sual etti ki, “Yâ S›ddîk. Bu
yüzü¤ün kaﬂ›na yaln›z Lâ
ilâhe illallah kaz›tt› diye sipâriﬂ olunmuﬂ idi. Sen ziyâde kaz›tm›ﬂs›n. Sebebi
nedir?“
Hazreti S›ddîk hicâb›ndan [utanc›ndan] mubâ-
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rek baﬂ›ndan aya¤›na var›ncaya kadar terledi. Dahâ Cevap vermeden Cebrâîl aleyhisselâm gelip,
dedi ki: “Yâ Resûlallah!
Hak teâlâ hazretleri sana
selâm eder. Ve buyurur ki,
Ebû Bekr’in kendi ad›n›n
yüzü¤ün kaﬂ›nda yaz›ld›¤›ndan haberi yoktur. Ben
kaz›tt›m. Habîbim bundan
dolay› huzursuz olmas›n.
Zîrâ Ebû Bekr’in eline yüzü¤ü verdi¤in vakit, yaln›z
Lâ ilâhe illallah kaz›t demiﬂtin. Ebû Bekr benim
ism-i ﬂerîfimden, Habîbimin isminin ayr› olmas›n›
lây›k görmeyip, kendisi
kuyumcuya kaz›tt›. Ya’ni,
Ebû Bekr senin ad›n›, benim ad›mdan ay›rmad›.
Ben de senin ad›ndan Ebû
Bekr’in ad›n›n ayr› olmas›n› revâ görmedim. Onun
için, Cebrâîl’e emredip,
gönderdim. Senin ad›n›n
yan›na Ebû Bekr’in ad›n›
yazd›.”
Menk›be: Hazreti Resûl-i ekrem buyurur ki,
Arasat meydan›nda, Hak

teâlâ emreyler ki, Cennet’ten mahﬂer yerine sar›
yakuttan bir taht getirirler.
Eni ve uzunlu¤u yirmi mil
olur. Ondan sonra, o taht›n sa¤ taraf›na bir taht dahâ koyarlar. Eni ve uzunlu¤u bunun misâli olur. Ondan sonra sol taraf›na ak
gümüﬂten bir taht dahâ
koyarlar. Eni ve uzunlu¤u
bunlar gibidir. Ondan sonra, sar› yakuttan taht üzerine Ebû Bekr-i S›ddîk oturur. Sa¤ taraf›nda olan alt›ndan taht üzerine bir güzel melek oturur. Sol taraf›nda olan gümüﬂ taht
üzerine de bir melek oturur. Sonra, sa¤ taraf›nda
oturan melek, ayak üzere
durup, yüksek ses ile seslenir ki,
“Ey mahﬂer meydan›ndaki Müslümanlar. Biliniz
ki, Cennet hazînedâr› R›dvân benim. Allahü teâlâ
bana emreyler ki, yâ R›dvân! Cennet kap›lar›n›n
anahtârlar›n› al. Habîbim
Muhammed Mustafâ hazretlerine götür ve benim
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selâm›m› söyle. Habîbim
kimden râz› ise, hesaps›z
ve azâbs›z Cennet’e al›p
git. Ben de Cennet’in
anahtârlar›n› al›p, Habîbi
Ekreme götürürüm. Allahü teâlân›n emr-i ﬂerîfi geregince durumu arz ederim.“ Server-i Enbiyâ buyurdu ki;
“Yâ R›dvân! Anahtârlar› Ebû Bekr’e götür. Zîrâ,
ben ümmetimin günâhkârlar›n›n ﬂefâ’atiyle vazîfeliyim. Bu hizmeti Ebû
Bekr görsün.”
Bilmiﬂ olunuz ki, Hazreti Ebû Bekr’e Cennet’in

36 dört büyük halife

anahtârlar›n› teslîm ederim ve de emrine mutî’
olurum. Her kimden ki,
Ebû Bekr râz›d›r, Cennet’e
al›p, giderim. Kimden
hoﬂnut de¤ildir, Cennet’e
koymam; der.
Ondan sonra sol tarafta gümüﬂ taht üzerine oturan Melek ayak üzerine
durup, seslenir ki, “Cehennem hazînedâr› Mâlik
benim. Allahü teâlâ hazretleri bana hitap eyler ki,
yâ Mâlik! Cehennem kap›lar›n›n anahtârlar›n› habîbim Muhammed Mustafâ
hazretlerine götür ve benden selâm söyle. Her kim-
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den ki, Habîbim hoﬂnut
de¤ildir; Cehennem’e al›p,
götüresin. Ben de Cehennem kap›lar›n›n anahtârlar›n› al›p, Sultân-› Enbiyâya
götürürüm. Allahü teâlâ
hazretlerinin emr-i ﬂerîfi
üzere durumu aç›klar›m.
Hazreti Fahr-i kevneyn
buyurur ki, “Yâ Mâlik! Âsî
ümmetin hali ile meﬂgûlüm. Hemen anahtârlar›
Ebû Bekr’e teslîm eyle. Bu
hizmeti onlar görsünler.”
ﬁimdi uyan›k olun ki, Cehennem’in anahtârlar›n›
Hazreti Ebû Bekr’e teslîm
ederim. Ben de emr-i ﬂerîflerine mutî’ olurum. Her
kimden ki Ebû Bekr-i S›ddîk
memnûn ve râz› de¤ildir.
Suâlsiz ve hesaps›z, Allahü
teâlân›n emri ile Cehennem’e al›p-götürürüm.”
Menk›be: Birgün Hazreti Ebû Bekr, Hazreti Fahr-i
âlemin huzur-› ﬂerîflerinde, seadetle otururlarken;
bir bedbaht kötü huylu
kimse; bir edepsizlik edip,
Ebû Bekr’e dil uzat›p, yak›ﬂ›ks›z sözler söyledi. Haz-

reti Server-i kâinât; o
edepsiz, Ebû Bekr’e edepsizlik ettikce; birﬂey söylemez, ba’zan da tebessüm
eder idi. Hazreti Ebû Bekr;
o bedbaht ve edepsizin
edepsizli¤i haddi aﬂ›nca;
zarûrî olarak gadaba gelip, birkaç söz söyleyince;
Hazreti Fahr-i kâinât, seadetle ve devletle yerinden kalk›p, gitti. Hazreti
Ebû Bekr Sultân-› Enbiyân›n ard›na düﬂüp, yetiﬂti
ve: “Yâ Resûlallah! Niçin,
bir hayâs›z, edepsizlik
edip, gönül incitirken, sükût buyurup [susup], birﬂey söylemediniz. ﬁimdi,
ben ona söyleyince, kalk›p, gittiniz; sebebi nedir?” Dedi. Hazreti Fahr-i
kevneyn ve Resûl-i sakaleyn buyurdu ki:
“Yâ S›ddîk! O hayâs›z
ve bedbaht sana dil uzatmaya baﬂlad›¤› zaman,
Allahü teâlâ bir melek
gönderdi ki, o kimseyi
karﬂ›lay›p, kovacak idi.
Sen, hemen gadaba geldin; söylemeye baﬂlad›n.
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O melek gidip, yerine iblîs
geldi. ‹blîs-i la’înin oldu¤u
yerde, ben durmam. “
Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk ondan sonra, vakitli
vakitsiz söz söylememek
için, mubârek a¤z›na bir
taﬂ koyar idi. Ne zaman
söz söylemek lâz›m gelse,
önce fikrederdi. Bir söz
söyleyece¤i zaman, o sözü kendi kendine nice zaman düﬂünür, tefekkürden
sonra, mubârek a¤z›ndan
o taﬂ parças›n› ç›kar›p, ne
söz söyleyecek ise söyler
idi. Sonra o taﬂ parças›n›
mubârek a¤z›na al›p, tes-
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bîh ve tehlîl ile meﬂgûl
olurdu. Kimseye, hay›rdan ve ﬂerden dünya kelâm› söylemez, e¤er kat’î lâz›m ise ve çok efdal ise,
söylerdi. Yoksa, gecede ve
gündüzde tesbîh ve tehlîl
ile meﬂgûl idi.
Menk›be: Birgün Peygamber Efendimiz, Hazreti Âiﬂe-i S›ddîka’n›n evlerine teﬂrîf buyurdu. Buyurdu ki, “Yâ Âiﬂe-i S›ddîka.
Hiç yiyecekten bir nesnen
var m›d›r. Hazreti Âiﬂe latîfe ile dedi ki, “Sultân›m,
bu gece yatt›¤›n›z yerde,
niçin tedârik etmediniz.
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[Oradan almad›n›z.]” Hazreti Âiﬂe’nin bu sözü Fahr-i
kâinât›n mubârek gönüllerine bu hoﬂ gelmedi. Huzursuz olup, odadan ç›kt›lar. Hazreti Âiﬂe, koﬂtu.
Mubârek ete¤ine yap›ﬂt›;
al›koyup, yapt›¤› latîfeden
af dilemek istedi. Sultân-›
Enbiyâ mubârek ete¤ini
çekip, d›ﬂar› ç›kt›.
Hazreti Âiﬂe anlad› ki,
Fahr-i âlem hazretleri incindi. Hemen baﬂ›n› secdeye koyup, Allahü teâlâ
hazretlerine yalvarmaya
baﬂlad›. Dedi ki: “Yâ Rabbî! Benim ﬂefî’im [hâlime
ac›y›p af edecek] sensin.
Senden baﬂka benim hâlime ac›y›p, yard›m edecek
yoktur.” Allahü teâlâ hazretlerine hem yalvar›r ve
hem mubârek gözlerinin
yaﬂ› ›rmak gibi akar idi. Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretleri nihâyetsiz ihsân›ndan, Hazreti Âiﬂe’nin
duas›n› kabûl edip, Cebrâîl aleyhisselâm›, Habîb-i
Mükerem
hazretlerine
gönderdi. Sultân-› Enbiyâ

bir aya¤›n› mescidin içine
koyup ve di¤er aya¤›n› da
koymadan, Hazreti Cebrâîl
yetiﬂip, dedi ki, “Yâ Resulallah! Mescide girme ki,
izin yoktur.” Fahr-i kâinât
hazretleri dedi ki, “Yâ kardeﬂim Cebrâîl! Sebebi nedir?” Hazreti Cebrâîl dedi:
“Hazreti Âiﬂe’nin gözü ›rmak gibi akar. Hak teâlâ
der ki, var›p, Âiﬂe’nin hât›r›n› tesellî edesin. “
Sultân-› kevneyn, seadetle, Hazreti Âiﬂe’nin evine geldi. Hazreti Âiﬂe karﬂ›lay›p, Sultân-› kâinât›n mubârek aya¤›n›n tozuna yüzünü sürüp, af diledi. Resûlullah Efendimiz af buyurdu. Allahü teâlâ, Hazreti
Cebrâîl’e emretti ki, “Habîbim ile Âiﬂe’yi ben araya
girip, bar›ﬂt›rd›m. ‹krâm da
bizden olsun. Var Cennet
ni’metlerinin çeﬂitlerinden
getirip, Hazreti Fahr-i âlem
ile, Hazreti Âiﬂe’nin önlerine koy.”
Cebrâîl aleyhisselâm
Cennet’ten ni’met getirip,
önlerine koydu. Hazreti Âi39 dört büyük halife
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ﬂe, bir lokma Hazreti Sultân-› Enbiyân›n mubârek
a¤z›na koyard› ve bir lokma kendi yer idi. ‹ki lokma
kal›nca, Fahr-i âlem buyurdu ki, “Yâ Âiﬂe! Bu iki
lokmay› baban Ebû Bekr
için al›koy.“ Zîrâ Sultân-›
kâinât›n Ebû Bekr’e o mertebe muhabbeti vard› ki,
bir lokmay› onsuz yimezdi. Bir an dahî onsuz olmazd›. Ebû Bekr-i S›ddîk’›n bu ni’metlerden hisse almam›ﬂ olmas›n› uygun görmedi. Onun için
Hazreti Âiﬂe’ye buyurdu
ki, iki lokmay› al›koysun.
Bu esnada kap› çal›nd›.
Server-i Enbiyâ dedi ki,
“Yâ Âiﬂe! kap›ya gelen
Ebû Bekr’dir. ‹çeri gelsin. “
Hazreti Ebû Bekr Habîb-i mükerrem hazretlerinin, huzur-› âlîlerine yüz
sürdükte, buyurdular ki,
“Yâ S›ddîk! Bu iki lokma
Cennet ta’âmlar›ndand›r.
Size hisse ay›rd›k.”
Hazreti Ebû Bekr bu iki
lokmay› eline al›p, birini
Fahr-i kâinâta ve birini
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Hazreti Âiﬂe’ye verdi. Resulullah Efendimiz: “Yâ
Ebâ Bekr! Niçin bu iki lokmay› kendin yemedin, bize verdin? Buyurdular.
Hazreti Ebu Bekr: “Yâ Resulallah! O Allahü teâlâ
hakk› için ki, ondan gayri
Allah yoktur. Sizin yedi¤iniz bana kendim yememden bin kat dahâ hay›rl›
gelir, dedi.
Hazreti Ebû Bekr’in
Fahr-i âlem hazretlerine
bu kadar kuvvetli muhabbeti vard›. Fahr-i âlem hazretleri de ne mertebe riâyet edip, severlerdi ki,
Cennet ni’metini Ebû
Bekr-i S›ddîk’a hisse al›koymay›nca yaln›z yemedi. Fahr-i âlem hazretleri
bir ân Ebû Bekr’siz olmazd› ve her ne vakit Sultân-›
kâinât hazretlerine buluﬂmak murâd-› ﬂerîfleri olsa,
mülâkat ederler idi [görüﬂürlerdi]. Server-i Enbiyâ,
her ne müﬂâvere etmek isteseler, Hazreti Ebû Bekr
ile ederdi. Hiç bir zaman
Ebû Bekr’den huzursuz
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olup, incinmedi. O dâimâ
Sultân-› kâinât›n emrine
mutî’ ve itâ’at ederdi. Aksine bir ﬂey olmam›ﬂt›r.
Belki, mubârek hât›rlar›na
bile gelmemiﬂtir.
Menk›be: ‹rﬂâd-üs-s›ddîk kitab›n›n sâhibi zikretmiﬂtir. Bir gün Resûlullah
buyurdu ki, “Ebû Bekr’in
îmân› di¤er mü’minlerin
îmân› ile ölçülse, Ebû
Bekr’in îmân› a¤›r gelir.”
Bir rivâyette buyurmuﬂtur
ki, “Rüyamda gördüm ki,
k›yâmet kopmuﬂ. Mahﬂerde terâzî kurulmuﬂ. Bütün

mü’minlerin îmân› tart›ld›.
Ebû Bekr’in îmân› cümle
ümmetin îmân›ndan a¤›r
geldi.”
Menk›be: Yine ‹rﬂâdüs-s›ddîk kitab›nda bildirilmiﬂtir. Enes bin Mâlik rivâyet eder: Birgün gördüm
ki Server-i Enbiyâ , Hazreti
Ebû Bekr-i S›ddîk ile müsâfehâ edip, buyurdu ki,
“Müjdeler olsun sana yâ
Ebâ Bekr. Hak teâlâ, bütün
mahlûklara, umûmî olarak, tecellî eder. Ammâ,
sana husûsî olarak tecellî
eder.”

Kâbe-i ﬁerif’in de içinde bulundu¤u Mescid-i Haram
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Nakledilmiﬂtir ki, Hazreti Ebû Bekr rivâyet etmiﬂtir: Câhiliye zaman›nda bir gün, bir büyük a¤ac›n alt›nda otururken, bir
dal baﬂ›ma e¤ildi. Bir ses
geldi ki, yak›n zamanda,
Kâ’be-i ﬂerîfede, Benî Hâﬂîm’den, Abdülmuttalib
o¤ullar›ndan Muhammed
adl› bir Peygamber zuhûr
etse gerek. Böyle büyük
ve ﬂanl› Peygamber dahâ
gelmemiﬂtir ve de gelmeyecektir. Hâtem-ül-enbiyâd›r. Sen herkesten önce
Onun dinine gireceksin.
Ona senden yak›n kimse
olmayacakt›r.
Ne zaman ki Fahr-i
âlem Efendimize Peygamber oldu¤u bildirildi, o
a¤açtan yine ses geldi ki,
ey Ebû Kuhâfe o¤lu. Müjdeler olsun sana, o Peygamber zuhûr etti. Hâz›r
ol, gayret eyle ki, onunla
karﬂ›laﬂ›p dinine giresin ki,
senden önce onun dinine
kimse girmez. Sabahleyin
sevinç ile kalk›p, Fahr-i
âlem hazretlerinin bast›¤›
42 dört büyük halife

topra¤a yüz sürmek niyeti
ile giderken, Sultân-› Enbiyâya rastgeldim.
Menk›be: Hazreti Ebû
Bekr ‹slam’a geldi¤i vakitte, Hak teâlâ aﬂk›na ve Habîbullah aﬂk›na, fakîrlere
seksen bin alt›n sadaka etti. K›rk bin alt›n gizli, k›rk
bin alt›n aç›ktan vermiﬂti.
O hâle geldi ki, giyecek elbisesi kalmam›ﬂt›. Sonra
eski bir mutâf [keçi k›l›ndan dokunmuﬂ elbise] eline geçti. Mubârek arkas›na ald›. Sonra namaz vakti gelince, o mutâf› arkas›na al›p, namaz k›lard›.
Bu hâl üzere üç gün
evinde oturup, Peygamber Efendimizin huzur-u
seadetlerine gidemedi.
Dördüncü gün, Resulullah
Efendimiz, sabah namaz›n› k›ld›ktan sonra, mubârek arkas›n› mihrâba verip, sahâbe-i kirâm hazretlerine teveccüh edip, buyurdular ki: “Üç gündür,
Ebû Bekr-i S›ddîk mescide
gelmedi. Acabâ mubârek
hât›r-› ﬂerîfi nas›ld›r. Vara-
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l›m, mubârek hât›r›n› soral›m” diye söylerken,
mubârek arkas›na bir siyâh mutâf giymiﬂ olarak
Cebrâîl aleyhisselâm geldi. Hazreti Resûlullah,
Cebrâîl aleyhisselâm› bu
hâlde görünce, mubârek
ﬂekli de¤iﬂti. “Yâ kardeﬂim Cebrâîl; bu ne hâldir”,
diye sordu. Hazreti Cebrâîl, “Yâ Resûlallah! Ma’lûmunuz olsun ki, yedi kat
gökte, arﬂ ve kürsîde olan
bütün melekler, bütün Kerûbîyûn böyle mutâf giydiler”, dedi. Hazreti Resûl-i
ekrem, “Bu iﬂin asl› nedir,
yâ kardeﬂim, bana aç›kla”, dedi. Hazreti Cebrâîl
dedi ki, “Yâ Resûlallah!
Hazreti Ebû Bekr, Allahü
teâlân›n aﬂk›na ve senin
dinin u¤runa seksen bin
alt›n sadaka verdi. K›rk bini gizli ve k›rk bini aç›ktan. ﬁimdi giyecek elbisesi kalmad›¤› için, üç günden beri mescide onun
için gelemedi. Namaz›
evinde k›ld›. Yâ Resûlallah! Hak teâlâ sana selâm

edip ve buyurdu ki, Hazreti Ebû Bekr’e elbise
göndersin.
Hazreti Fahr-i Enbiyâ,
Eshâb-› güzîne bak›p, dedi
ki, “Her kimin, bir fazla
kaftan› varsa, Ebû Bekr’e
versin ki, ben sevineyim.
Hak teâlâ karﬂ›l›¤›nda nice
nice sevâblar ve dereceler
versin. Benimle firdevs-i
a’lâda komﬂu olsun. “
Eshâb-› kirâm›n hepsi,
arad›lar. Hiçbirisinde bulunmad›. Bulunamay›nca;
bir sahâbî var›p, bir baﬂka
kimsede bir h›rka buldu.
Hazreti Ebû Bekr’e gönderdi. Hazreti Ebû Bekr o sahâbîye dualar edip, o kaftan›
giydi. Hazreti Resûlullah’›n
yan›na gelmeden Cebrâîl
aleyhisselâm yetiﬂti. Dedi
ki: “Yâ Resulallah! Allahü
teâlâ sana selâm eder. Buyurdu ki, bütün sahâbîler
ile Ebû Bekr’i izzet ve ikram
ile karﬂ›layas›n.
Ondan sonra, Peygamberlerin Sultan›, Hazreti
Ebû Bekr’e karﬂ› ç›k›p, mü43 dört büyük halife
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Ebu Bekr-i S›ddîk Hazretleri, Ravdai Mutahhara’da Peygamber
Efendimizin yan›nda yatmaktad›r.

sâfehâ etti. Cenâb-› Hakk’a
yönelip, dualar etti. Sonra
bütün sahâbîler Ebû Bekr
ile müsâfehâ etti. Gönülden Ebû Bekr’e dua ettiler.
Bundan sonra, Cebrâîl
aleyhisselâm dedi ki, “Yâ
Resulallah! Hak teâlâ sana
selâm eder. Buyurur ki, Ebû
Bekr kuluma benden selâm
söyle! Bu fakîr hâliyle benden râz› m›d›r; sor? “
Peygamber Efendimiz,
Hazreti Ebû Bekr’e haber
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gönderip, sorduklar›nda;
Hazreti Ebû Bekr, inleyip,
ba¤›rarak, feryâd ederek,
dedi ki: “Ebû Bekr kimdir
ki, kim oluyor ki, Rabbimden râz› olmayay›m. Ben
herﬂeyi yaratan Rabbimden râz›y›m, râz›y›m”.
Menk›be: Misbâh kitab›nda anlat›lmaktad›r. Hazreti Ömer der ki; bir gün
Resûl-i ekrem bize, askeri
donatmak için, sadaka getirin diye, emrettiler. Benim
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mal›m›n çok oldu¤u bir zaman idi. Gönlümden geçti
ki, her zamanda, kardeﬂim
Ebû Bekr sadaka husûsunda hepimizden fazla sadaka verirdi. Ammâ bu defa
ben ondan fazla vereyim
diye, mal›m›n yar›s›n› götürdüm. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, “Yâ
Ömer! Ev halk›na ne b›rakt›n”. Dedim ki, “Yâ Resûlallah! Yar›s›n› b›rakt›m”.
Bu s›rada Hazreti Ebû
Bekr cümle mal›n› getirip,
koydu. Resulullah Efendimiz:: “Yâ Ebâ Bekr! Ev
halk›na ne b›rakt›n? Buyurdu. Hazreti Ebû Bekr:
“Yâ Resûlallah! Aileme
Allahü teâlây› ve Resûlünü b›rakt›m, deyince, Resulullah Efendimiz: “‹kinizin aras›ndaki fark, cevâb›n›z aras›nda olan fark gibidir, buyurdular. Hazreti
Ömer buyurdu ki: Ondan
sonra, Ebû Bekr-i S›ddîk’›n
her bir iﬂte, önüne geçme
ümidimi kestim.
Rivâyet edilir ki, Resûlullah Efendimiz, sadaka

getirin diye emredince,
Hazreti Ebû Bekr bütün
mal›n› ve giyeceklerini, sadaka verip, bir h›rka giydi.
O zaman Cebrâîl aleyhisselâm geldi. Server-i Enbiyâ gördü ki, Cebrâîl aleyhisselâm h›rka giymiﬂ.
Ba’z› rivâyette gelmiﬂtir ki, bir gün Hazreti Ebû
Bekr’in huzur-› ﬂerîflerine
bir dilenci gelip, Allah için
bir ﬂey verin dedikte, vermeye bir ﬂeyi bulunmay›p, s›rt›ndaki gömle¤i, kap› arkas›ndan dilenciye
verdi. Kendisi bir eski ﬂal
örtündü. ‹bâdetle meﬂgûl
oldu. Allahü teâlân›n emri
ile Cebrâîl aleyhisselâm
üzerine bir ﬂal bürünüp,
Hazreti Habîbullah›n huzuruna geldi. Resûl-i ekrem:
“Yâ kardeﬂim Cebrâîl! Bu
ne hâldir. Seni bu hâl üzere hiç görmemiﬂtim”, dedi. Cebrail aleyhisselam:
“Yâ Resulullah! Benim bu
ﬂekle girdi¤imi acâib karﬂ›lama, ki Hak teâlâ bütün
gök meleklerine bu sûrete
girmeye emreylemiﬂtir.
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Çünkü, Ebû Bekr-i S›ddîk
ﬂimdi bu ﬂekildedir”, diye
cevap verdi.
Menk›be: Hazreti Ebû
Bekr ile Ebüdderdâ, ikisi
berâber giderken, bir dar
yola geldiler. Ebüdderdâ
önde, Hazreti Ebû Bekr arkada, o darl›kta yürürken,
o s›rada, Resul-i Ekrem
Efendimiz karﬂ›dan, parlak
bir ay gibi, göründü. Hazreti Ebüdderdâ, Hazreti
Ebû Bekr’in önüne geçmiﬂ
görünce Peygamber Efendimiz huzursuz olup,
Ebüdderdâ’ya hitap ettiler
ki, “Yâ Ebüdderdâ! Niçin
Ebû Bekr’in önünce yürürsün. Bilmez misin ki, Ebû
Bekr senden öncedir. Senden büyük olan kimsenin
önünde gitmek edebi terk
de¤il midir?“ Hazreti
Ebüdderdâ hatâs›n› anlay›p, tövbe ve istigfâr etti.
Menk›be: Birgün sahâbe-i güzînden ba’z›lar›
Fahr-i kâinât›n yüksek huzurlar›na var›p, Hazreti Ebû
Bekr’den ﬂikâyet ettiler. Dediler ki, yâ Resûlallah! Haz46 dört büyük halife

reti Ebû Bekr bir oda içine
girip, ci¤er kebab›n› yaln›z
yer. Kokusunu duyar›z. Lâkin bizi da’vet eylemez. Sultân-› Enbiyâ buyurdu ki,
“Bir dahâ böyle yapt›¤› vakit, bana haber veriniz; evine varal›m.“
Birgün yine Hazreti
Ebû Bekr, bir odaya girdi¤inde, ci¤er kebab›n›n kokusunu duyan Sahâbîler,
ci¤er kebab› yiyor, diyerek, Resulullah Efendimize
haber verdiklerinde, Peygamber Efendimiz, derhâl
kalk›p, Hazreti Ebû Bekr’in
oldu¤u odaya gitti. ‹çeri
girdikte, gördü ki, ne ateﬂ
var; ne kebab. Sonra sual
etti ki, “Yâ Ebâ Bekr! Ci¤er
kebab›n› yaln›z yer imiﬂsin; Bu uygun mudur?
Ebû Bekr dedi ki: “Yâ Resûlallah! Hâﬂâ ben ci¤er
kebab›n› yaln›z yiyeyim.
Piﬂen kendi ci¤erimdir.“
Peygamber Efendimiz, sebebini sordular. Hazreti
Ebû Bekr cevap verdi ki,
“Yâ Habîballah! Dâimâ
hât›r›ma gelir ki, Hak teâlâ

EBÛ BEKR-‹ SIDDÎK
bana ‹slam dinini müyesser etti. Ve Habîbinin dostlar›ndan etti. Husûsî olarak bütün sahâbe-i kirâm
içinde bu ﬂekilde ﬂöhret
buldum. K›yâmet gününde; acabâ halim ne olur.
Allahü teâlân›n huzurunda bu ni’metlerin ﬂükrünü
yerine getirir miyim, diye
korkudan ci¤erim kebab
gibi piﬂti¤inin sebebi budur”. Hemen o sâat Cebrâîl aleyhisselâm gelip;
Hazreti Ebû Bekr’in hakk›nda nice müjdeler getirdi. Ondan sonra Eshâb-›
güzînin Hazreti Ebû Bekr’e
muhabbetleri bir iken bin
kat fazla oldu.
Menk›be: Peygamber
Efendimiz bir gün mescid-i
ﬂerîfinde, Eshâb-› güzîn aras›nda, oturuyordu. Cebrâîl
aleyhisselâm geldi. Sultân-›
Enbiyâ hazretlerine buyurdular ki, “Ebû Bekr’in bir sâat ibâdeti yetmiﬂ y›ll›k ibâdet yerini tutar.”
Resûl-i ekrem Efendimiz bunlara cevap vermeyip, Hazreti Bilâl’e emretti

ki: “Var, Ebû Bekr’i da’vet
eyle.” Hazreti Bilâl, Hazreti Ebû Bekr’in kap›s›n› çald›. Dedi ki, “Ebû Bekr-i
S›ddik’i Peygamber Efendimiz ça¤›r›r.” Hemen o
sâat Hazreti Ebû Bekr yerinden kalk›p, Server-i kâinât›n bulundu¤u yere gitti. Sultân-› kâinât karﬂ›lay›p, Hazreti Ebû Bekr’i yan›na ald›. Sonra sual etti
ki, “Yâ S›ddîk, ne amel
üzerinde idin?” Cevap
verdiler ki, “Yâ Habîballah! Hât›r›ma ﬂöyle geldi
ki, Hak teâlâ iki ev halketti.
Birinin ad› Cennet ve birinin ad› Cehennem. Elbette
takdîr yerini bulup, ikisini
de dolduracakt›r. Birini yaramaz kullar› ile, birini sâlih kullar› ile. Yâ Resûlallah! Dedim ki, yâ Rabbî!
Bu zay›f kulunun bedenini
büyültüp, Cehennem’e
koy ki, benim bedenim ile
Cehennem dolsun. Senin
emrin yerini bulsun. Bütün âlem, Cehennem korkusundan halâs olsun.”
Ondan sonra Eshâb-› gü47 dört büyük halife
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zîn Hazreti Ebû Bekr’in
böyle duas›na ve yüksek
himmetlerine
hayrân
olup, cümlesi hay›r dua ettiler.
Menk›be: Birgün Hazreti Ebû Bekr ile Hazreti
Ömer bir husûs için, birbiriyle çekiﬂtiler. Hattâ, Hazreti Ebû Bekr Hazreti
Ömer’e bir miktar sert
söyledi. Biraz durduktan
sonra, Hazreti Ebû Bekr
piﬂmân olup, Hazreti
Ömer’den özürler diledi.
Hazreti Ömer iltifât etmedi. Evine gitti. Hazreti Ebû
Bekr gördü ki, Hazreti
Ömer affetmedi. Bu üzüntü ile, Peygamber Efendimizin huzurlar›na vard›.
Habîb-i ekrem gördü ki,
Hazreti Ebû Bekr’in ﬂekli
de¤iﬂmiﬂ. Sual buyurdular ki, “Yâ S›ddîk sana ne
oldu ki, böyle üzüntülüsün. Hazreti Ebû Bekr’in
gözlerinden yaﬂ ak›p, dedi
ki, “Yâ Resûlallah! Bir husûs için Hazreti Ömer ile
çekiﬂip, bir miktar gadab
ile, söylemiﬂtim. Onun
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için gücenmiﬂ. Sonra hatâm› bilip, af diledim. Kabûl etmedi. Yâ Resûlallah,
huzurunuza geldim. Benim hâlim nice olur. K›yâmet gününde e¤er Ömer
yakama yap›ﬂ›rsa, bana
inâyet, hâlime merhamet
et”; deyip a¤lad›. Hazreti
Fahri âlem üç kere dua etti ki, “Yâ Rabbî! Ebû
Bekr’in bütün günâhlar›n›
af eyle; Ömer’in günâh›n›
da af eyle!”
Di¤er taraftan Hazreti
Ömer de Hazreti Ebû
Bekr’in ricâs›n› kabûl etmedi¤ine piﬂmân olmuﬂtu. Hazreti Ebû Bekr’in evleri taraf›na gitti. Kap›n›n
önüne gelip, Hazreti Ebû
Bekr’i sordu. Habîb-i ekrem hazretlerine gitti diye
Cevap verdiler. Hazreti
Ömer de var›p, Server-i
kâinât›n huzur-› ﬂerîflerine
yüz sürdükte, gördü ki, bir
tarafta Hazreti Ebû Bekr
oturur. Bir taraf›nda Hazreti Ebüdderdâ oturur. Ondan sonra Habîb-i ekrem
hazretleri buyurdular ki:
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Hazret-i Ebu Bekr-i S›ddîk’›n Ravdai Mutahhara’daki kabr-i ﬂeriflerinin
giriﬂ kap›s›. Ortadaki kap› Peygamber Efendimize, sa¤daki kap› Hazret-i Ömer’e, soldaki kap› ise Ebu Bekr-i S›ddîk Hazretlerine aittir.

“Hak teâlâ beni sizlere
Peygamber
gönderdi.
Cümleniz tekzîb ettiniz
[yalanlad›n›z]. Ancak Ebû
Bekr-i S›ddîk tasdik etti.
Cân ve baﬂ ve bütün varl›¤›yla benim u¤rumda kalben k›yâm gösterip, bir ân
ayr›lmad›. Neden Ebû
Bekr’in k›ymetini bilmeyip, rencîde edersiniz. ‹nsâf m›d›r. Bilmez misiniz
ki, Ebû Bekr’e olan riâyet
ve hurmet bizedir. Onun
hât›r›n› gözetmek, bizim
hât›r›m›z› gözetmek gibidir. “

Hazreti Ömer Resulullah’›n bu kelâm›n› iﬂittikten sonra, kalk›p, Ebû Bekr
taraf›na gidip, Hazreti Ebû
Bekr de karﬂ›lay›p, birbiriyle müsâfeha edip, özür
dilediler.
Menk›be: Hazreti Ali bir
gün hutbe okuyup, halk›
gazâ ve cihâda teﬂvîk etti.
Bir ﬂah›s ayak üzere kalk›p, dedi ki, yâ imâm! Bana fî sebîlillah cihâd›n ve
gazâlar›n sevâb›ndan haber ver. Hazreti Ali buyurdular ki, bir gün Resûl-i ekrem Efendimiz ile gazâya
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gidiyorduk. Senin benden
sual etti¤in gibi, ben de
Resûl-i ekrem’den sual ettim; dedim ki, yâ Resûlallah! Bize gazâ ve cihâd›n
sevâb›ndan haber ver.
Hazreti Server-i kâinât buyurdular ki:
“Bir kavim gazâya niyet etse, Hak teâlâ onlar
için Cehennem’den kurtuluﬂuna berat yazar. Kaç kiﬂi sefer için hâz›rlansa, Allahü teâlâ onlar ile meleklere ö¤ünüp, buyurur ki,
görün, benim kullar›m›,
benim yolumda gazâya
hâz›rlan›rlar. Âilesine vedâ’ ederken, evi ve duvarlar› onlar için a¤lar. Ve günâhlar›ndan temizlenip,
anadan do¤muﬂ gibi olurlar. Y›lan›n, derisinden ç›kt›¤› gibi günahlar›ndan
s›yr›lm›ﬂ olurlar. Hak teâlâ
her ad›ma k›rk bin melek
verir. Dört taraf›ndan h›fzederler. ‹ﬂledikleri her hasene ve her sevâb iki kat yaz›l›r. Ona bin âbid ibâdeti
sevâb› yaz›l›r. Öyle âbid ki,
bin y›l ibâdet etmiﬂ olur.
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Harbe gitmek üzere yola
girdi¤i zaman, Hak teâlâ o
kadar sevâb verir ki, dünyadaki bütün insanlar katip olsalar, onun hesâb›nda âciz olurlar. Düﬂmana
karﬂ› olup da, harbe baﬂlasalar, melekler onlar› çevirip, üzerlerine durup, nusret ve zafer için, dua ederler. Arﬂ›n alt›ndan bir melek, El-cennetü tahte z›lâlissuyuf ya’ni Cennet k›l›çlar›n gölgesi alt›ndad›r diye, nidâ edip, ça¤›r›r. K›l›nç
dokunup, her ﬂehîd olana,
s›cak günde so¤uk su içmiﬂ gibi, lezzetli gelir. Her
k›l›nç darbesi yiyip, at›ndan yere düﬂmezden önce, Hak teâlâ hûrî gönderir.
Sa¤›ndan ve solundan yetiﬂip, müjde verirler. Hak
teâlân›n onun için, Cennet’te hâz›r etti¤i ikrâmlar›
ve sevâb› haber verirler ve
müjdelerler. Ondan sonra
yere düﬂse, bir ses gelip,
der ki, “Merhâbâ ey temiz
rûh! Temiz bedeninden
ç›kt›n. Müjdeler olsun sana ki, Allahü teâlâ senin
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için Cennet’inde o kadar
sevâb ve ecirler ve mülk
ve ni’metler haz›rlam›ﬂt›r
ki, ne gözler görmüﬂtür, ne
kulaklar iﬂitmiﬂtir. Ne de
kimsenin hât›r›na gelmiﬂtir. “ Resûl-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki:
Allahü teâlâ o ﬂehîd
hakk›nda buyurdu ki:
“Onun çoluk-çocu¤una
kefilim. Her kim onu râz›
ederse, beni râz› eder. Her
kim onu incitirse, beni incitir.” Hak teâlâ, ﬂehîdlerin
rûhlar›n› yeﬂil kuﬂlar›n
kursa¤›na
koymuﬂtur.
Cennet’e girip, yemiﬂlerinden yerler. ﬁehîde Cennetül firdevs’de yetmiﬂ kas›r

verirler. Her iki kasr›n aras› San’a ile Tehâme aras›
mesâfe kadard›r. O kas›rlar›n nûru do¤u ile bat›
aras›n› doldurur. Her kasr›n yetmiﬂ kap›s› vard›r.
Alt›ndand›r. Her kap›da
perde as›lm›ﬂt›r. Kap›n›n
üstünde bir köﬂk vard›r.
Her bir köﬂkün içinde yetmiﬂ çad›r vard›r. Her çad›rda yetmiﬂ kanepe [serîr]
vard›r. Her serîrin ayaklar›
inciden ve yakuttan ve zeberceddendir. Her serîr
üzerinde k›rk döﬂek vard›r.
Her döﬂe¤in yüksekli¤i
k›rk arﬂ›nd›r. Her döﬂekte
bir hûrî ayn ve her hûrî ayn›n k›rk câriyesi vard›r.
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Baﬂlar›nda inciden tâçlar
ve boyunlar›nda mendiller ve ellerinde murassa
le¤en ve ibrik tutarlar.
Hazreti Resûlullah yemin edip, buyurdu ki; K›yâmet gününde, ﬂehîdler yerlerinden kalk›p, mahﬂer yerine gelirken, yollar›nda
peygamberler aleyhimüsselâm olur. Onlar geldikte,
ayak üzerine kalkarlar. ﬁehîdler gelip, mücevherlerle
süslü kürsüler üzerine otururlar. Her ﬂehîd evlâd›ndan ve ehlinden ve akrabâs›ndan ve sevdiklerinden
yetmiﬂ bin kiﬂiye ﬂefâ’at
edecektir. Hazreti Ali der ki;
Hazreti Server-i Enbiyâ bunu böyle buyurdular.
Nevfel derler bir yi¤it,
iki o¤lunu ve hâtununu
yan›nda getirip dedi ki,
“Yâ Resûlallah! Ben dua
edeyim, Siz âmîn deyiniz.
Böylece duam kabûl olsun”. Hazreti Server-i
âlem, buyurdular ki, “Sen
söyle, ben âmîn diyeyim.”
Hazreti Nevfel el kald›r›p,
dedi ki: “Yâ Rabbel âle52 dört büyük halife

mîn! Nevfel kuluna ﬂehâdet müyesser eyle. Bu iki
o¤lunu yetîm eyle. Vâlidelerini dul eyle.”
Hazreti Nevfel, ondan
sonra var›p, silâh›n› kuﬂan›p, at›na binip, düﬂmana
karﬂ› ç›kt›. Birçok kimseyi
öldürüp, sonunda at›n›
düﬂürdüler. Sonra kendini
ﬂehîd ettiler. Zübeyr bin
Avvâm der ki, ben gelip
Fahr-i kâinât Efendimize
Nevfel’in ﬂehâdetini bildirdim. Dedim ki, “Allahü teâlâ gazân› Nevfel ile mubârek etsin. Nevfel ﬂehîd
olup, kana bulan›p, yatar.”
Hazreti Resûl-i ekrem ve
Nebiyyi muhteremin mubârek gözleri yaﬂ ile doldu. Sonra oradaki Eshâb-›
kirâm ile berâber geldiler.
Sa’d bin Ebî Vakkas ok
at›p, müﬂrikleri Nevfel’in
yan›ndan da¤›tt›.
Resûlullah hazretleri
gelip, baﬂ›n› dizi üzerine
al›p, buyurdu ki: “Allahü
teâlâ sana rahmet etsin;
yâ Nevfel! ﬁüphe yoktur
ki, Hak teâlâ yar›n k›yâ-
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met gününde, nidâ edip,
buyurur. Sen Arﬂ›n alt›ndan ç›kars›n. Baﬂ›n sa¤
elinde olur. Damarlar›ndan kan akar. Kokusu
miskten güzel kokar. Suâlsiz, hesaps›z Cennet’e
gidersin.” Sonra Abdürrahmân bin Avf hazretlerine buyurdular. Örtü getirdiler. Sar›p, defnettiler.
Sonra Resûlullah hazretleri, kalk›p parmaklar›n›n
üzerinde yürür idi. Sonra
sual ettiler. O Resûl-i Hüdâ
buyurdular ki; “Beni Peygamber gönderen Allahü
teâlâya yemin ederim ki,
Nevfel üzerine o kadar
melek nâzil oldu ki, meleklerin çoklu¤undan aya¤›m› basacak yer bulamazd›m. Bir melek gelip,
kanad›n› aya¤›m alt›na
döﬂedi. Ona bast›m.” Gazâ tamam olunca; Hazreti
Resûl-i müctebâ, hergün
var›p, Nevfel’in kabrini ziyâret ederdi.
Zübeyr bin Avvâm rivâyet eder ki, say›s›z ganîmetler ile; gazâdan dön-

dük. Muzaffer olarak, Medîne-i münevvereye yöneldik. Medîne’ye yaklaﬂ›nca; Medîne halk› Hazreti Resûl-i Ekrem’i karﬂ›lamaya ç›k›p, ﬂiir okuyorlard›. Peygamber Efendimizi
medh ve senâ ederler idi.
Ans›z›n Hazreti Nevfel’in
han›m› iki o¤lu ile gelip,
Peygamber Efendimiz’e,
“gazân›z mubârek olsun”
dedi ve “Yâ Resûlallah,
Nevfel’in hâli ne oldu.
Hazreti Fahr-i âlemin mubârek gözlerinden yaﬂ revân olup, yan›nda olanlar
da a¤lad›lar. Zübeyr bin
Avvâm, Server-i kâinât›n
üzengisi yak›n›nda yürürdü. Ona buyurdu ki, “Yâ
Zübeyr! Yürü. Nevfel’in
haberini han›m›na söylemeye kim dayanabilir ki,
ben söyleyeyim.” Mubârek eli ile ard›na iﬂâret
edip, geçti, gitti.
Ondan sonra Hazreti
Ali geldi. Han›m O’na dedi
ki. “Yâ Ebe’l Hasen! Nevfel ne oldu.” Hazreti Ali
a¤lay›p, yan›ndakiler de
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a¤lad›lar. Ammâr bin Yâser yan›nda yürür idi. Ona
dedi ki; “Nevfel’in haberini han›m›na nas›l söyleyebilirim.” Eli ile ard›na iﬂâret etti; geçti.
Ondan sonra Hazreti
Osmân geldi. Han›m O’na
da sordu. Hazreti Osmân
a¤lay›p, yan›nda olanlar
da a¤lad›lar. O da eliyle
iﬂâret edip, geçti, gitti. Ondan sonra Hazreti Ömer
geldi. Han›m ona da sordu. Hazreti Ömer de Cevap vermeyip, geriye iﬂâret edip, geçti, gitti.
Ondan sonra Hazreti
Ebû Bekr-i S›ddîk geldi.
Mû’az bin Cebel der ki:
Ben Hazreti Ebû Bekr’in,
yan›nda yürürdüm. Bana
bak›p, tebessüm ederdi.
Geride kimse de kalmam›ﬂt›. Han›m O’na da sordu. Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk mubârek sakal›n› avucuna al›p, gönlü perîﬂân
olarak, parma¤›n› diﬂine
dokundurup, Hak teâlân›n
dergâh›na teveccüh edip,
dedi ki; “Yâ Rabbî! Bir gö54 dört büyük halife

nül ki, y›kmaktan Habîbi
ekremîn sak›nd›. Hazreti
Ali, Hazreti Osmân, Hazreti Ömer kaç›nd›lar. Ben
müﬂkil durumda kald›m.
E¤er ifﬂâ edersem, ya’ni
Nevfel’in ﬂehâdet haberini
verirsem, Habîbine muhâlefet etmiﬂ olurum. E¤er
geri kald›, geliyor desem,
yalan söylerim. Do¤ru
söylesem gönlü y›k›l›r.
Do¤ru söylemesem din y›k›l›r. Gönülden dedi ki, yâ
Rabbî! Bana da bir söz ilhâm eyle; yâ müﬂkilimi
sen çöz ki, kad›nca¤›z›n
gönlü tesellî olsun” deyip,
Hakka ba¤lan›p, dergâha
yüz tutup, “Yâ ALLAH”
deyince, o ânda yaydan
ok ç›kar gibi, k›l›nc› elinde
Nevfel sür’atle gelip, Hazreti Ebû Bekr’e selâm verdi. “Buyur yâ S›ddîk, beni
mi istersin”, dedi. Mübârek elini aç›p, Hazreti
Alî’ye sonra Sahâbe-i güzîne yetiﬂti ve selâm verdi.
Bunlar bu hâli görüp, dehﬂet içinde kal›p, atlar›ndan
düﬂeyazd›lar.
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Zübeyr bin Avvâm der
ki, Resûlullah Efendimizin
âdet-i ﬂerîfleri idi ki, seferden geldikte, mescide var›p, iki rekat namaz k›lard›.
Sefere gitmeyenler gelip,
selâm verip, tebrîk ederlerdi. Yine mescide vard›.
Otururken kap›da kalabal›k oldu. Kalabal›¤› gördüler. Nevfel içeri girip, selâm verdi. Resûl-i ekrem
hazretleri Nevfeli karﬂ›lay›p, selâm›n› al›p, yerine
oturttuktan sonra, kendileri de oturdu. Buyurdu ki,

“Sübhânallah! Bu bir
âyettir ki, Hak teâlâ aç›klad›. Acabâ kimin eliyle zâhir oldu”; derken, o ânda
Cebrâîl aleyhisselâm geldi. “Yâ Muhammed! ﬁükür secdesi eyle ki, ümmetinde Allahü teâlâ, Hazreti
Îsâ aleyhisselâm gibi, ölüyü dirilten kimse yaratt›.
Allahü teâlâ sana selâm
eder. Buyurur ki, benim
Habîbim, e¤er senin ma¤ara arkadaﬂ›n Ebû Bekr-i
S›ddîk, bir kere dahâ “Yâ
ALLAH” demiﬂ olayd›, iz-
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zim-celâlim hakk› için, bütün ﬂehîdleri, diriltirdim.
Yâ Muhammed! Ebû Bekr
kuluma söyle ki, ben ondan râz›y›m. O da benden
râz› m›d›r. Onun sözünü
do¤ru ç›karmak için, Nevfel’i dirilttim. Zîrâ o câhiliye döneminde yalan söylememiﬂtir.” Bunun üzerine, Server-i Âlem, Ebû
Bekr’e Cebrâîl aleyhisselâm›n verdi¤i müjde haberini söyleyip, buyurdular ki:
“Yâ Ebâ Bekr! Hakt›r ve
lây›kt›r ki, Allahü teâlâ sana ikrâm etmiﬂtir. ﬁükürler olsun o Allahü teâlâ
hazretlerine ki, ben dünyadan ayr›lmadan önce,
ümmetimde Îsâ aleyhisselâm gibi, Allahü teâlân›n izniyle ölüyü dirilten
kimse yaratt›.” Ondan
sonra Nevfel nice y›llar
ömür sürdü. Önceki o¤ullar›ndan gayri iki o¤lu dahâ oldu. Sonra Yemâme
cenginde ﬂehîd oldu.
Ba’z› rivâyette han›m›
söylenmeyip, fakîr bir annesi oldu¤u söylenmiﬂtir.
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Nevfel, silâh›n› kuﬂan›p,
at›na binip, muhârebeye
kat›lmak üzere geldi. Annesi, a¤l›ya a¤l›ya feryâd
ederek, Fahr-i kâinâta gelip, dedi ki: “Yâ Habîballah! Benim gözümün yaﬂ›na merhamet eyle. Hayât›mda, görür gözüm ve tutan elim budur. Bundan
gayri s›¤›naca¤›m yoktur.
Gâyet garîb ve fakîrim. Benim o¤lum gençtir. Harp
hallerinden haberi yoktur.
Naz ile büyümüﬂtür. So¤u¤a ve s›ca¤a dayanamaz.
Ben zelîl kal›r›m. Kimse benim hâlimi bilmez”.
Hazreti Resûl-i ekrem o
fakîrin göz yaﬂ›na ac›d›. O
civâna dedi ki, “O¤lum
ben sana kefîl olay›m ki,
gazâ sevâb›n› kazanas›n.
ﬁehîdlik mertebesine eriﬂesin. Dertli annenin r›zâs›n› gözet. Bunun yaﬂl›l›¤›
vaktinde, göz yaﬂ›n› ak›td›rma. Bu garîb bize ﬂefâ’ate gelmiﬂ iken, ayr›l›k
ateﬂiyle yakma.” ‹bâdet
meydan›n›n pîri, a¤l›yarak; “Yâ Resûlallah! Beni
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men’ etme. ‹htiyâr›m elde
de¤ildir. Hak yoluna gönlüm cân ve baﬂ koymak
diler. Nihâyet anneme bir
dua edin ki, duan›z sâyesinde, önce ona Allahü teâlâ sabr ihsân etsin.”
Bunun üzerine Resûl-i
ekrem Nevfel’in vâlidesine dedi ki, “Gel bu yi¤idi
hay›rl› yolundan men etme.” Çileli annesi, Sultân-›
kâinât›n emrine muhâlefet
etmedi. Dedi ki, “Yâ Resûlallah! O¤lum, yeni yetiﬂmedir, Sefer hallerini bilmez ammâ, sana ›smarlad›m. Her hâlini gözetesin”. Fahr-i âlem Efendimiz, “Allahü teâlân›n izni
ile olur” buyurdu.
Bir rivâyette sâlim ve
ganîmetlerle dönünce, annesi Resûl-i ekremin huzuruna geldi. O¤lunu sordu.
O ﬂefkat deryâs›, kötü haberi vermekle gönlü k›r›l›r
endîﬂesi ile çekinip, “Geride kald›, gelenlerden sual
edesin” dedi. Nevfel’in
annesi bekledi. Hazreti Ali
gelince, sual etti. Buyur-

dular ki, “Habîbullahdan
sual etmedin mi?” Yaﬂl›
kad›n dedi ki, “Sual ettim.
Böyle cevap buyurdular.”
Hazreti Ali anlad› ki, Hazreti Risâlet penâh, bunun
gönlünü k›rmamak için,
musîbet haberini vermemiﬂler. Sultân-› kevneyne
muhâlif söylemeyip, ayn›
ﬂekilde cevap verdiler.
Sonra da Hazreti Osmân,
Hazreti Ömer, böylece
Hazreti Ebû Bekr’e eriﬂti.
Menk›be: Hazreti Bilâl-i
Habeﬂî bir kâfirin kölesi
idi. Lâkin Hazreti Fahr-i
âlemin mubârek aya¤›n›n
topra¤›na yüz sürüp; kalbden Müslüman olmuﬂtu.
Bir büyük puthane vard›.
‹çindeki putlara hizmet
için, kâfirler bir köylü
ta’yin etmiﬂlerdi. Birgün
Hazreti Bilâl, o puthaneyi
tenhâ buldu. ‹çeri girip,
putlar›n yüzlerini kirletti.
Acele ile d›ﬂar› ç›karken o
Hizmetçi köylü, Hazreti Bilâl ile karﬂ›laﬂ›p, içeri girdi.
Putlar› bu hâlde görünce,
feryâd ederek, kâfirlerin
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oturduklar› yere do¤ru var›p, Hazreti Bilâl’den ﬂikâyet etti. Putlar›na yap›lan
durumu bunlara bildirince, kâfirler Bilâl’in efendisi
üzerine gittiler. “Bir kölenin, bizim putlar›m›za
böyle ihânet etmesi uygun mudur. Elbette bu kölenin cezas›n› vermek gerekir” dediler. Efendisi de
bunlara dedi ki; “Mâdem
ki benim kölem böyle küstâhl›k yapt›. Size verdim.
Ne yapmak isterseniz, öyle yap›n”.
Onlar da Bilâl’i ald›lar.
S›cak kum üzerine ç›plak
olarak koyup, mübârek
karn› üzerine taﬂ koydular.
Sonra iki ellerini ve iki
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aya¤›n› ba¤lad›lar. Dediler
ki, “Hazreti Muhammed’in
dininden dönmeyince seni bundan kurtarmay›z.
Bunun alt›nda kal›rs›n”.
Hazreti Bilâl bu taﬂ›n alt›nda “Yâ Ehad” ismi ﬂerîfini
söylerdi. Allahü teâlân›n
hikmeti, Server-i Enbiyâ
yoldan geçerken, Hazreti
Bilâl’i bu azâbda yatar
gördü. Hem de dili ile “Yâ
Ehad” ismi ﬂerîfini söyler.
Peygamber Efendimiz,
buyurdu ki: “Yâ Ehad ismi
ﬂerîfi seni kurtar›r”. Ondan sonra, seadetle devlethânelerine gitti. Bu s›rada Hazreti Ebû Bekr, Peygamber Efendimizin, huzuruna geldi. Hazreti Bi-
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lâl’in halini Ebû Bekr hazretlerine anlat›p, buyurdular ki, “Yâ Ebâ Bekr! Bilâl’i
kâfir elinden, sen kurtar›rs›n. Yoksa bir baﬂka kimse
kurtaramaz.” Zîrâ Ebû
Bekr hazretlerinin dâimâ
âdet-i ﬂerîfleri bu idi ki, kâfirlerin aras›nda yürürdü.
Bir Müslüman esîr görse,
hesaps›z para verip, sat›n
al›rd›. Ald›¤› gibi, Hak teâlâ yoluna ve Habîb-i Ekrem aﬂk›na azâd ederdi.
Yine âdet-i ﬂerîflerine
binâen kâfirler aras›na gitti. Konuﬂma esnas›nda,
onlara dedi ki, “Bilâl’e
böyle azâb etmekten size
ne fayda vard›r. Gelin bana sat›n.” Onlar dediler ki,
“Biz Bilâl’i dünya a¤›rl›¤›
akça da versen satmay›z.
E¤er Âmir ad›ndaki kölen
ile de¤iﬂtirirsen olur.” O
Âmir, Hazreti Ebû Bekr sebebiyle, hesaba gelmez
mal edinmiﬂti. Meta’›ndan, yâdigâr›ndan, davar›ndan baﬂka nakit onbin
dirhemi vard›. Hazreti Ebû
Bekr derdi ki, “Yâ Âmir!

Müslüman ol, bütün mâl
ile azâd ol. Yan›mda, kardeﬂim olas›n.” Mel’ûn râz›
olmay›p, ‹slam dinini kabûl etmez idi. Müslüman
olmad›¤› için, Hazreti Ebû
Bekr de, huzursuz olup,
azâd etmezdi.
Ondan sonra kâfirler
dediler ki, “Kölen Âmir ile
Bilâl’i de¤iﬂiriz”. Hazreti
Ebû Bekr’e gâyet hoﬂ gelip, sevindi¤inden, “Âmir’i,
bütün mal› ve davar› ile,
Hazreti Bilâl için size verdim”, deyince, kâfirler de,
Hazreti Ebû Bekr’i aldatt›k.
Bu kadar mal ve Âmir gibi
köle ald›k” diye sevindiler.
Hazreti Bilâl için olanlardan mel’ûnlar›n haberleri
yok idi. Yoksa Hazreti Ebû
Bekr’in bütün mal›n› isterlerdi. O da Allah hakk› için
ac›may›p, sâdece sultân-›
Kâinât›n emr-i ﬂerîfleri yerine gelsin diye, verirdi. Ondan sonra Hazreti Ebû
Bekr, Hazreti Bilâl’i, önce
taﬂ›n alt›ndan kurtar›p, elini eline al›p, Habîb-i Ekremin huzur-› âlilerine geti59 dört büyük halife
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rip, ayak üzerine durup,
buyurdular ki, “Yâ Resûlallah! Bilâl’i Allahü teâlâ aﬂk›na bugün azâd ettim”.
Fahr-i âlem hazretleri çok
sevinip, Hazreti Ebû Bekr’e
dualar etti. O anda Cebrâîl
aleyhisselâm gelip, Hazreti
Ebû Bekr hakk›nda, meâl-i
ﬂerîfi, “O ateﬂten Ebû Bekr
gibi, ziyâde müttekî olan
sak›n›p, kurtulur ki, Allahü
teâlâ yan›nda temiz ve
va’dine nâil olmak için,
mal›n› Allah yolunda hayrâta sarf eder.” olan, Leyl
sûresi 17 ve 18.ci âyet-i kerîmelerini getirdi.
Menk›be: Birgün Hazreti Ebû Bekr ve Hazreti Ali
mescidde oturuyorlard›.
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Bir kimse mescide girip,
Server-i kâinât hazretleri
ile, Hazreti Ebû Bekr’e selâm verdi. Sonra Hazreti
Ali’yi görünce, gâyet mahzûn olup, yüzü sarard›.
Hazreti Ebû Bekr o kimsenin bu hâline bak›p, hayret
etti. Namaz k›ld›ktan sonra, Hazreti Alî’ye sual etti
ki, yâ Ali, bu kimse mescide girip, seni gördükte,
gâyet elem çekip, mahzûn
oldu. Benzi sarard› gitti,
hikmeti nedir? Hazreti Ali
dedi ki, bu kimse bana
borçludur. Onun için elem
çekti.
Hazreti Ebû Bekr o kimseyi ça¤›r›p, dedi ki, Hazreti Alî’ye borcunu niçin
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vermezsin. Dedi ki; yâ S›ddîk! Allah hakk› için kudretim yoktur, ki vereyim.
Yoksa bir gün te’hîr etmezdim. Hazreti Ebû Bekr,
Kur’ân-› azîme riâyetinden
ve kemâl derecede cömertli¤inden o kimseye
dedi ki, e¤er sûre-i Fâtihay› yar›s›na kadar okuyup,
sevâb›n› bana ba¤›ﬂlar
isen, borcunu ben öderim.
O kimse de kabûl edip, güzel ses ile Fâtihay› yar›s›na
kadar okudu. Yine Hazreti
Ebû Bekr buyurdu ki, e¤er
tamam›n› okursan, borcun kadar dahâ vereyim.
O kimse Fâtiha sûresinin
tamam›n› okuyup, Hazreti
Ebû Bekr de vaad etti¤i
paray› verdi. Hem de az
verdim diye özürler diledi.
‹ﬂte Kur’ân-› azîme ve Furkân-› kerîme o server ve
bütün Eshâb-› kirâm böyle
ta’zîm ve tekrîm ederlerdi.
Menk›be: Mesâbîh-i
ﬂerîf’de, sadaka bâb› fasl›nda, Hazreti Ebû Hüreyre’den nakl olunmuﬂtur.
Server-i kâinât Efendimiz

buyurmuﬂlard›r ki, “Bir
kimse eﬂyâdan bir çift ﬂeyi sadaka etse, fîsebîlillah
Cennet
kap›lar›ndan
da’vet olunur. Cennet için
kap›lar vard›r. Her kim ki
namaz ehlindendir, namaz kap›s›ndan da’vet
olunur. Her kim ki cihâd
ehlindendir, cihâd kap›s›ndan da’vet olunur. Her
kimse ki sadaka ehlindendir, sadaka kap›s›ndan
da’vet olunur. Her kimse
ki oruc ehlindendir, reyyân kap›s›ndan da’vet
olunur.”
Hazreti Ebû Bekr buyurdular ki, yâ Resûlallah!
Bu kap›lar›n herbirinden
ça¤r›lanlara bir müﬂkilât
yoktur. Lâkin, bu kap›lar›n
hepsinden ça¤r›lan kimse
var m›d›r. Resûl-i ekrem
Efendimiz buyurdular ki,
“Evet ümit ederim ki, sen
o kimselerden olursun.”
Bu hadîs-i ﬂerîf, sahîh hadîs-i ﬂerîflerdendir. Buhârî
ve Müslim’de de vard›r.
Müslim ﬂerhinde aç›klanm›ﬂt›r ki, hadîs-i ﬂerifte bir
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çift sadaka etse, buyurdular. Bir çiftden murâd nedir. Ba’z›lar› iki at, iki köle,
iki devedir dedi. Ba’z›lar›
dedi ki, alt›n ile gümüﬂ, yâ
dirhem ile elbise, herhangi iki ﬂey olarak aç›klanm›ﬂt›r. Bu hadîs-i ﬂerifte
Cennet kap›lar›n›n, dörtten fazlas›n› beyan buyurmad›lar. Hem nas›l oldu¤unu da aç›klamad›lar. Lâkin ma’lûmdur ki, Cennet’in sekiz kap›s› vard›r.
Dört kap›s›n›n biri Tövbe
kap›s›d›r. Biri gadab›na
hakim olanlar ve insanlar›
af edenler kap›s›d›r. Biri r›zâ gösterenler kap›s›d›r.
Biri Eymen kap›s›d›r.
Buhârî ﬂârihi aç›klam›ﬂt›r ki, bir kimse bu hasletlerden bir haslet sâhibi olsa, o haslet kap›s›ndan
ça¤r›lsa, o kimseye bir
müﬂkilât olmaz. Zîrâ, murâd Cennet’e girmekdir.
Lâkin cümle kap›lardan
ça¤r›lmak, ikrâmd›r. ‹stedi¤inden girmeye serbesttir.
Hangisinden istersen oradan gir, demektir. Zîrâ
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cümlesinden girmek muhâldir. Lâkin, ad› geçen
ﬂerhte demiﬂtir ki, ben derim, ihtimâl var ki, Cennet
bir kal’a gibidir ki, onu sekiz sur çevirir. Ba’z›s› ba’z›s›ndan içeri, her bir surun
kap›s› vard›r. O kap›dan
ça¤r›lan o iki sûrun aras›nda kal›r. ‹kinci kap›dan
ça¤r›lan, ikinci ile üçüncü
aras›nda kal›r. Tâ sekizinci
kap›dan ça¤r›lan Cennet’in ortas›na dâhil olmuﬂ olur.
Menk›be: Yine Mesâbîh’de ayn› bâbda, Ebû
Hüreyre, o hadîs-i ﬂerîfin
akabinde rivâyet edilmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz
buyurdular ki: “Bugün sizin içinizde oruçlu olan
var m›d›r?” Hazreti Ebû
Bekr cevap verdiler ki,
“Ben oruçluyum.” Server-i
âlem yine buyurdular ki,
“Sizden bugün kim cenâze hizmetinde bulundu?”
Hazreti Ebû Bekr cevap
verdiler ki, “Ben bulundum.” Mefhar-› mevcûdât
yine sual buyurdular ki,
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“Sizden bugün, bir fakîre
kim yiyecek verdi?” Hazreti Ebû Bekr, cevap verdiler ki, “Ben verdim.” Yine
sual ettiler ki, “Sizden bugün, kim hasta ziyâretine
gitti?” Hazreti Ebû Bekr
cevap verip, “Ben gittim,”
dedi. Bunun üzerine Resûl-i Rabbil âlemin, buyurdular ki, “Bu hasletler
bir kimsede bir arada
olunca, o kimse Cennet’e
girer.” Müslim ﬂerhinde
aç›klanm›ﬂt›r ki, Cennet’e
girmekten murâd, hesaps›z ve kötü ameller üzerine olan cezâlar› görmeden Cennet’e dâhil olmakt›r. Asl›nda sâdece îmân,
Allahü teâlân›n merhameti ile Cennet’e girmeye sebeptir.
Menk›be: Yine Mesâbîh-i ﬂerîf’de, kerâmetin
sahîh olmas› bâb›nda bildirilmiﬂtir. Abdürrahmân
bin Ebû Bekr-i S›ddîk haber vermiﬂler. Eshâb-› Suffa, fukarâ kimseler idi. Resûl-i ekrem Efendimiz buyurdular ki, “Her kimin ya-

n›nda iki kimseye yetecek
kadar yiyece¤i var ise, Eshâb-› Suffadan aç olan bir
kimse götürsün.” Hazreti
Ebû Bekr üç kimseyi
da’vet etti. Resûl-i ekrem
Efendimiz on kimse ald›.
Hazreti Ebû Bekr’in âdet-i
ﬂerîfleri o idi ki, Hazreti Resûlullah’›n
huzurunda
beklerdi. Berâber yats›y›
k›larlar idi. Sonra seadet-

Kore’de Hazret-i Ebu Bekr-i S›ddîk’›n ismiyle an›lan Ebu Bekir
Es S›dd›k Camii
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hânelerine giderlerdi. O
âdetlerine binâen o üç
kimseyi seadethânelerine
gönderip, kendileri beklediler. Geceden bir miktar
geçtikten sonra, seadethânelerine teﬂrîf buyurdular.
Temiz han›mlar›, Hazreti
Ebû Bekr’e söyledi ki, Misafirlerinizin yan›na gelmekten ne ﬂey size mâni’
oldu. Hazreti Ebû Bekr buyurdular ki, dahâ yemek
vermediniz mi. Muhterem
han›m›, Cevap verdiler ki,
yemek verdik. Lâkin, kendileri Ebû Bekr gelmeyince yemeyiz, sabrederiz,
deyip, yemediler. Sonra
yiyece¤i götürüp, ortaya
koyup, kendileri yemeye
baﬂlad›lar. Misâfirler de
yemeye baﬂlad›lar. Bir lokma al›rlard›. Onun yerine
bir lokma meydana gelirdi. Hazreti Ebû Bekr yiyece¤in bu fazlalaﬂmas›n›
görüp muhterem zevceleri Ümm-i Reyhâne’ye sual
buyurdular ki, bu yiyece¤in hâli nedir. Onlar da buyurdular ki, gözümün nû64 dört büyük halife

ru hakk› için, “Murâd-› ﬂerîfleri Hazreti Resûl-i ekrem hakk› için demek idi”
bu yiyecek, önceki hâlinin
üç kat› olmuﬂtur. Asl›n› bilemem dedi. Misafirler de
doyuncaya kadar yiyip,
Hazreti Resûl-i ekremin
huzurlar›na da gönderdiler. Böyle rivâyet olunmuﬂ
ki, Resûl-i ekrem hazretleri
de, o yiyecekten yediler.
Menk›be: Mesâbîh-i ﬂerîf’te nakledilmiﬂtir. Hazreti
Ebû Hüreyre’nin rivâyet etti¤i hadîs-i ﬂerifte, Resûlullah Efendimiz buyurdular:
“Bize her ni’meti veren ve
iyilik eden kimseye karﬂ›l›¤›n› verdik. Ebû Bekr’in iyilik ve ikrâm›n›n karﬂ›l›¤›n›
veremedik. Hak teâlâ hazretleri k›yâmette ona karﬂ›l›¤›n› verir. Ebû Bekr’in mal›n›n fayda verdi¤i gibi, bir
kimsenin mal› bana fayda
vermedi. E¤er ben halîl
[dost] ittihaz edici olsa
idim [edinse idim], Ebû
Bekr’i dost edinirdim. Lâkin bilmiﬂ olun, sizin sâhibiniz, Allahü teâlâ hazretle-
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rinin dostudur.” Hazreti
Ömer buyurdular ki, Ebû
Bekr bizim seyyidimiz, hay›rl›m›zd›r ki, Habîb-i Ekrem
hazretlerine cümlemizden
sevgilidir.
Menk›be: Ebû Bekr
Havrânî’den rivâyet olunur. Bir gece Server-i âlem
Efendimizi rüyamda gördüm. Dedim ki, yâ Resûlallah! Evliyân›n yoluna yap›ﬂmak istiyorum. Elhamdülillah! Size yetiﬂtim. Size
bî’at edeyim. Bana tövbe
ettirin. Yol gösterin, mürﬂidim olun! dedim. Resûl-i
ekrem Efendimiz buyurdular ki, Ben senin Peygam-

berinim! Ebû Bekr-i S›ddîk
senin gerçek mürﬂidindir.
Var, Ebû Bekr’i mürﬂid
edin, ona bî’at eyle. Ebû
Bekr-i S›ddîk hazretleri de
orada hâz›rlar imiﬂ. Fahr-i
âlem hazretleri, Ebû Bekr
hazretlerine iﬂâret ettiler ki,
yâ Ebâ Bekr, buna büyüklerin yolunu göster. Do¤ru
yola irﬂâd eyle. Ben de Habîb-i ekremin iﬂâretiyle,
Hazreti Ebû Bekr’in önüne
vard›m. Meﬂâyih âdeti üzerine, bana tövbe verip, dua
etti. Baﬂ›ma külah ve arkama bir h›rka giydirdi. Belime bir kuﬂak ba¤lad›. Gövdemde ç›banlar ve sivilce-
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ler vard›. Mubârek eli ile arkam› s›¤ad›. Dua etti. Gövdemden sivilceler ve ç›banlar tamamen gitti. Hazreti Ebû Bekr’in duas› ve
kerâmeti bereketi ile uykudan uyand›m. Gördüm,
bedenim s›hhat bulmuﬂ. O
h›rka ve kuﬂa¤› ve külah›
önümde buldum. Bildim
ve i’tikâd ettim ki, Ebû
Bekr-i S›ddîk hazretleri gerçek evliyâd›r ve do¤ru
mürﬂiddir.

Arafat da¤›
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Menk›be: Fahr-i Alem
Efendimiz Arafat da¤›nda,
Kusvâ adl› devesine binmiﬂ hâlde dururken, meâl-i
ﬂerîfi “Bugün dininizi ikmâl ettim. Size verdi¤im
ni’metleri tamamlad›m.
Din olarak size ‹slam dinini be¤endim” olan, Mâide
sûresi, 3. âyet-i kerîmesi
nâzil oldu. Sahâbe-i güzîn
sevindiler. Fakat, Hazreti
Ebû Bekr-i S›ddîk a¤lad›.
Dediler ki, yâ Ebâ Bekr!
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Bugün sevinmek günüdür.
Bu sevinmek îcâb eden
hâle niçin a¤lars›n ki, ‹slam dîni kemâl buldu. Allahü teâlâ mü’minler üzerine ni’metini tamamlad›;
sevinmek yeridir, a¤lamak
yeri de¤ildir. Hazreti Ebû
Bekr-i S›ddîk ârif ve gâyet
ak›ll› bir sultân idi. Fahr-i
âlem hazretlerine çok fazla
muhabbeti oldu¤undan,
dâimâ ahvâl-i ﬂerîflerine
dikkatli idi. Ne zaman ki,
bu âyet-i kerîme okundu.
Bildi ki, her kemâlin zevâli
var oldu¤u, dünyada muhakkakt›r. Onun için a¤lad›. Ebû Bekr-i S›ddîk dedi
ki, arkadaﬂlar! Her kemâlin
zevâli vard›r. Her tamam›n
noksan› vard›r. Zîrâ, bir iﬂ
tamam oldu¤u zaman
noksan› vard›r. Tamam oldu denildi¤inde zevâli vard›r buyuruldu ki, bu âyet-i
kerîmede size dinin kemâli
göründü. Ve lâkin bana
Resulullah Efendimizin zevâli [sonu] göründü. Bir
yap›c›, bir pâdiﬂâh için, saray yap›p, dört duvar›n› ta-

mam eylese ve üstünü örtse, kap›lar›n› assa, o yap›c›ya destûr verirler. Ya’ni
art›k iﬂin bitti, derler. Resulullah Efendimiz yap›c› idi.
Din saray›n› yapmaya gelmiﬂ idi. O saray din saray›d›r ki, beﬂtir. Birinci duvar›
namazd›r. ‹kinci duvar› zekâtd›r. Üçüncü duvar›
oruçtur. Dördüncü duvar›
hacd›r. Kap›s› gusüldür.
Asl› îmând›r. Tavan› ihlâsd›r. Aﬂa¤› eﬂi¤i tevâzu’dur.
Üst eﬂi¤i yavaﬂl›kt›r. Sa¤
kanad› tevekküldür. Sol kanad› temellukdur. Kilidi küfürdür. Anahtâr› ﬂehâdettir. Derecesi rif’attir. ‹çi seadettir. D›ﬂar›s› ﬂekâvettir.
Her kim ki ﬂehâdet miftâh›
[anahtâr›] ile ‹slam saray›
kap›s›ndan küfür kilidini k›rarak, içeri girdi ise, seadet
onundur. Her kim, Allahü
teâlâ korusun, küfür kilidini bu saray kap›s›na vurup, d›ﬂar›da kald› ise, ﬂekâvet onundur. Hazreti Resûl-i ekrem ne zaman ki bu
‹slam saray›n› yap›p, kemâline yetiﬂtirdi. Bu âyet-i
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kerîme nâzil oldu. Bu âyet-i
kerîmenin a¤›rl›¤›ndan,
Server-i âlemin devesi çöküp, dizine kadar kuma
batt›. O Server-i kâinât hazretleri vedâ hacc› yap›p,
Medîne-i Münevvereye
seadetle geldikten sonra,
seksenüç gün dünyada
kald›. Rivâyet ederler ki,
önce nâzil olan âyet-i kerîme ‹kra’ sûresidir. Ve son
olarak yukar›da bildirilen
âyet-i kerîme nâzil oldu.
Menk›be: Tefsir-i Beydâvî’de, ‹mam› Beydâvî
buyurmuﬂtur ki, bu âyet-i
kerîme ki, meâlen “Biz insana, babas›na ve anas›na
ihsân etmeyi emrettik ki,
onun annesi, onu karn›nda zorluklara katlanarak
taﬂ›m›ﬂ, güçlükle do¤urmuﬂtur. Taﬂ›nmas› ve sütten kesilmesi otuz ay sürer. Sonunda erginlik ça¤›na erince ve k›rk yaﬂ›na
var›nca; Rabbim! Bana ve
anne ve babama verdi¤in
ni’mete ﬂükür etmemi ve
benim hoﬂnud olaca¤›m
faydal› bir amel yapmam›
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nasîb eyle. Bana verdi¤in
gibi soyuma da salâh ver.
Sana döndüm, ben kendimi Senin yoluna adayanlardan›m; demesi îcâb
eder. ‹ﬂte, iﬂlediklerini en
güzel ﬂekilde kabûl etti¤imiz ve kötülüklerini magfiret etti¤imiz bu kimseler,
Cennetlik olanlar ile berâberdir. Bu, verilen do¤ru
bir sözdür” buyuruldu. Rivâyet olunmuﬂtur ki, bu
âyet-i kerîme Ebû Bekr
hakk›nda nâzil olmuﬂtur.
Zîrâ Ebû Bekr’den baﬂka,
muhâcirden ve ensârdan
kendisi ve babas› ve anas›
ve zevcesi ve evlâd› ‹slam
nûru ile nûrlanan yoktur.
Menk›be: Ebûl’muîn
en-Nesefî Temhîd-i akâid
adl› risâlesinde imâmet
bahsinde buyuruyor ki,
imâmet yani halifelik, nass
ya’ni âyet-i kerîme ve hadîs-i ﬂerîf ile bildirilmemiﬂtir. Hazreti Alî’ye ve çocuklar›na, nas olmad›¤›na delîl
ﬂudur ki, e¤er aç›kça delîl
olsa, Eshab-› kiram, ona ittifâk ederlerdi. Onlar›n itti-
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fâklar› tâbi’îne, tâbi’înden
de, tebe-i tâbi’îne, onlardan da bize ulaﬂ›rd›. Alîyül
mürtedâ hazretlerine ve
evlâd-› kirâm›na imâmetin
geçiﬂi ile alâkal› bir haber
yoktur ki, Onlar o haberin
naklini gizli tutmuﬂ olsunlar ve eksik bildirmiﬂ olsunlar. Görülmez mi ki, Eshâb-› kirâm bize, naslardan
ahkâm istinbât› ve ahkâm-›
‹slamiyyeden bir cüz’ü nakilde eksik bildirmeyip, aynen nakletmiﬂlerdir. Bu
imâml›¤› gizledikleri düﬂünülemez. Bunun üzerine o
eserde bildirilir ki, Hazreti
Server-i Enbiyâ fânî dün-

yadan ayr›ld›klar› zaman,
sahâbe-i kirâm Benî Sâide’nin sofas›nda toplan›p,
buyurdular ki, “biz iﬂittik ki,
Fahr-i kâinât Efendimiz buyurdu ki, “Bir kimse ölse,
hâlbuki zaman›n›n imâm›n› bilmese, onun ölümü
câhiliye devrindeki ölüm
gibidir.” O hâlde, bizim
üzerimizden bir gün imâms›z geçmesi câiz olmaz.
‹mâmdan murâd halifedir.
Onun için, kendi zaman›nda mevcut olan imâm› bilmemek büyük günâhd›r.
Zîrâ, dinin ahkâm›ndan
ba’z› ﬂeylerin câiz olmas›
imâm ile [halife ile] olur.
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Cum’a ve bayram namazlar› ve yetîmlerin nikâh› gibi. ‹mâm›n lâz›m oldu¤unu
ve mevcut olan Halifeyi inkâr eden bir farz› inkâr etmiﬂ gibidir. Farz› inkâr etmek küfürdür.”
Resûlullah’›n halifesi
diye tesmiye ettiklerine sebeb odur ki, Hazreti Resûl-i
Ekrem, Ebû Bekr hazretlerini kendi makâm-› ﬂerîflerine ki, imâmet makâm›
idi, halife nasb ettiler.
Ömürlerinin sonunda nâsa [Müslümanlara] imâmet edip [imâml›k yap›p],
namaz k›ld›rd›. Bir rivâyette yedi gün ve bir rivâyette
üç gün imâml›k yapt›. Sahâbe-i kirâm hazretlerinin
cümlesi Peygamber Efendimizin vefat›ndan sonra
Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk’a
bî’at ettiler. Bî’at olduktan
sonra, Resûl-i ekrem Efendimizin defni ile meﬂgûl
oldular. Sonra vaaz edip,
buyurdu ki, ben sizin üzerinize vâlî k›l›nd›m. Hâlbuki,
hay›rl›n›z de¤il idim. Beni
kabûl edin.
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Bir gün gördüler ki,
Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk
çarﬂ›da bir kad›na gömle¤ini sat›p, ücreti ile yiyecek
al›r. Dediler ki, sana beytülmâldan nafaka ta’yîn edelim. Sen Müslümanlar›n iﬂlerini gör. Hergünde veyâ
iki günde iki dirhem ta’yîn
ettiler. Yine kendi buyurdular ki, ben zay›f bir kulum.
Yevmiye iki dirhemlik amele kudretim yoktur. Öyle
olunca, iki dirhem bana harâm olur. Ondan sonra bir
dirhem ve iki dank, ta’yîn
ettiler. Hazreti Ebû Bekr o
bir dirhem ile iki dank› al›p,
bir testiye koyard›. Yine
gizliden mal satar kendisine harcard›. Vefâtlar› yaklaﬂt›¤› zaman, o testiyi istedi ve onda olan akçeyi döktü. Kerîmeleri Âiﬂe-i S›ddîka hazretlerine buyurdular
ki, bu akçeyi Ömer bin Hattâb hazretlerine götür. De
ki, bu mal Müslümanlar›nd›r. Bunu Müslümanlardan
ihtiyâç› olanlar›na versin.
Âiﬂe-i S›ddîka da o meblâ¤› Hazreti Ömer hilâfet ma-
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kâm›na geçince, huzuruna
götürüp ve babas›n›n vasiyetlerini beyan ettiklerinde, Hazreti Ömer, a¤lay›p,
“Ey S›ddîk! Bizi büyük zahmete b›rakt›n. Ne garîb
Ebû Bekr ki, öldükden sonra yine adâlet ettin. Kim senin yolundan yürüyebilir,”
deyip, mubârek gözlerinden yaﬂ revân oldu.
Rivâyet olunmuﬂtur ki,
Resûl-i ekrem Efendimizin
intikâlinden sonra [âhireti
ﬂereflendirdikden sonra],
Hazreti Ebû Bekr, hilâfet
müddetlerinde, günden
güne zay›flad›lar. Zay›fl›klar› gün geçtikçe artt›. Bir
gün Âiﬂe-i S›ddîka ona sordular ki, ey benim babam,
sana ne oldu ki gün be gün
zay›flars›n. Cevâb›nda buyurdular ki, ey k›z›m, bilmiﬂ ol ki, Resulullah Efendimizin ayr›l›¤› beni zay›flatt›. Ey azîzler, bunu fikr
edip, k›yâs edin ki, ne ﬂekilde muhabbetli olmak gerek ki, bu ﬂekilde zay›f olmaya sebeb olsun. Kalbinde böyle bir Hakk›n serve-

rine, “Allahü teâlâ muhâfaza etsin” sûi’zann› olan
kimseye yaz›klar olsun! Allahü teâlâ hazretlerinden
nas›l rahmet umarlar. Habîbullah hazretlerinden ne
yüz ile ﬂefâ’at ümit ederler.
Menk›be: Hazreti Âiﬂe-i
S›ddîka der ki, Hazreti Ebû
Bekr-i S›ddîk dünyadan
âhirete göç ettiler. Eshâb-›
kirâm›n hepsi bu serveri
nereye defnedelim, diye
tereddüd ettiler. Hazreti
Âiﬂe buyurdu ki, bu tereddüdün aﬂ›r› ›zd›râb›ndan
uyumuﬂum. Kula¤›ma bir
ses geldi. “Dostu dosta
kavuﬂturun!” diyordu. Uykudan uyan›p, bu hâdiseyi
Eshâb-› kirâma anlatt›m.
Onlar da biz de bu sesi
iﬂittik; dediler. Mescid içinde namaz k›lanlar bile iﬂittik dediler. Bundan sonra,
müﬂâvereye ihtiyâç kalmay›p, ﬂüpheleri gitti.
Sonra götürüp, Habîb-i
Ekrem hazretlerinin yan›na defnettiler.
Menk›be: Sahîh hadîs-i
ﬂerîf isnâd›yle, Câbir bin
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Abdullah’dan rivâyet ettiler. Ebû Bekr-i S›ddîk vefât›na yak›n vas›yet etti.
“Ben vefât ettikten sonra,
beni ﬂu Beyt-i ﬂerîfin kap›s›na götürün. Resûl-i ekrem hazretlerinin kabr-i
ﬂerîfleri oradad›r. O kap›y›
çal›n›z. E¤er o kap› size
aç›l›rsa, beni oraya defnediniz.” Câbir dedi ki, biz
onu al›p, gittik. O kap›y›
çald›k, dedik ki, iﬂte Ebû
Bekr. ‹ster ki, sizin yan›n›za
defnolunsun. O kap› aç›ld›. Biz o kap›y› kimin açt›¤›n› duymad›k. ‹çeri giriniz, onu defnediniz, sesini
duyduk. Hâlbuki ne bir ﬂah›s, ne bir ﬂey gördük.
Menk›be: Fahr-i Alem
Efendimiz, âhirete sefer
ettikten sonra, münâf›klar
baﬂ kald›r›p, Arablar›n ekserîsi mürted oldular. ‹ki
vilâyetin ahâlisi ‹slamiyet’ten ayr›lmad›lar. Mekke ve Medîne ehl-i ‹slam’›
saklad›lar. Mürtedler ittifâk edip, zekât toplayanlar› öldürdüler. ‹tâ’atten ç›kt›lar. Kad›nlar›n›n ellerine
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k›na yakt›lar. Resûl-i ekrem hazretleri âhirete sefer etti¤i için, e¤lenceler
düzenlediler. Bu haber Eshâb-› Güzîne geldi. Çok
üzüldüler ve mahzûn oldular. Mescîd’de toplan›p,
meﬂveret ettiler. Emîr-ülmü’minîn Hazreti Ebû
Bekr-i S›ddîk, minber üzerine ç›k›p, hutbe okudu.
Buyurdu ki: Ey mü’minler!
Biliniz ki, her kim Muhammed aleyhisselâma taparsa, Muhammed aleyhisselâm âhiret âlemine göç etti. Her kim Muhammed
aleyhisselâm›n Allah›na
taparsa, o Allah diridir, ﬂerîki yoktur. Yine dedi ki, Ey
Müslümanlar! Biliniz ki,
münâf›klar, aç›ktan fitne
ç›kard›lar. Allahü teâlâ ve
Resûlünün zekât toplay›c›lar›n› öldürdüler. E¤er biz
bu iﬂi basit tutarsak, onlar
kuvvet bulur. ‹slamiyet zay›f olur. Yemin ettim ki,
vallâhi, bugünden sonra
onlar ile harp ederim. Onlar ile benim aramda k›l›nç
vard›r. Sonra Hazreti
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Ömer kalk›p, dedi ki, Ey
Allahü teâlân›n Resûlünün halifesi. Cümlemiz
emrine mutîyiz. Lâkin
Üsâme’ye de haber gönderin. Cümle asker ile gelsin. Bu az iﬂ de¤ildir. Hazreti Ebû Bekr buyurdu ki,
Üsâme’ye ihtiyâc›m›z yoktur. Burada hâz›r olan asker kâfî gelir. Allahü teâlâ
hazretlerinin fadl› ile ve
Habîbullah hazretlerinin
mu’cizeleri ile mürtedlerin
hakk›ndan gelirler.
Büyükler demiﬂlerdir
ki, sultân gönüllü olsa, hiç

düﬂman onun üzerine zafer bulamaz. Câbir bin Abdullah dedi ki, nice büyük
sahâbîler ile minber dibinde oturmuﬂtuk. Ceng niyetine durduk. Herbirimiz
Ebû Bekr’in emri ile, yüreklenip ve kuvvetlenip,
arslan gibi ﬂâhland›k. O
sâat, gazâ davullar› çal›nd›. Onbin asker silâhlan›p,
hâz›r oldular. Hazreti Ebû
Bekr Hâlid ibni Velîd’i, hâz›r edip, onbin askere kumandan ta’yîn edip, cümlesini Allahü teâlâya ›smarlad›. Mürtedler üzeri73 dört büyük halife
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ne gönderdi. Hâlid bin Velîd askeri ile var›p, Hak teâlâ hazretlerinin kudreti ile,
Resûl-i ekremin zekât toplayan me’mûrlar›n› ﬂehîd
eden tâifeyi, katletti. Ondan
sonra bütün mürtedler gelip, piﬂmân olup, emân dilediler. Hazreti Ebû Bekr’in
huzuruna nâme yazd›lar.
Yan›ld›k, hatâ iﬂledik. Namaz k›lal›m, zekât verelim.
Her ne buyurur isen yerine
getirelim. Hemen Hâlid bin
Velîd’i üstümüzden kald›r.
Zîrâ, damar›m›z› kuruttu,
kökümüzü kesti, dediler.
Ebû Bekr hazretleri buyurdu ki, ben Peygamberimizin huzurunda iﬂittim ki,
“Hâlid, Allahü teâlâ hazretlerinin k›l›c›d›r. Asla boﬂ yere kan dökmez.” Mâdem ki
emân dilediler ve itâ’at
gösterdiler, geri döndüler,
îmâna geldiler, Hâlid bin
Velîd onlara zarar vermez.
Sonra onu geri ça¤›rd›. Çok
ikrâmlarda ve ihsânlarda
bulundu.
Menk›be: Hazreti Ömer
buyurdu ki, Hazreti Ebû
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Bekr’in bir gecelik ameline
veyahut bir sâatlik ameline, bütün ömrümce iﬂledi¤im amelleri mümkün olsa de¤iﬂirim. Sordular ki,
yâ Emîr-ül mü’minîn! Ebû
Bekr’in o günde bir gecelik
ameli ne idi. Buyurdular ki,
o gece ki, Server-i âlem
Efendimize hicret etmek
emredildi. Birçok Eshâb-›
güzîn aras›nda Ebû Bekr,
Fahr-i âlem Efendimize yol
arkadaﬂ› ta’yîn olundu.
Hak teâlâ huzurunda ve
Habîbullah kat›nda mukarreb olup, mertebesi yüksek olmasa, bu seadete ve
bu izzete vâs›l olmaz idi.
Resûl-i ekrem hazretleri ile
Mekke-i Mükeremeden,
Medîne-i münevvereye
teﬂrîf buyurdular. Bundan
büyük devlet-i ebedî ve seadet-i sermedî bir kimseye
müyesser
olmam›ﬂt›r.
Bundan sonra da müyesser olmaz. Yine o günde
bir sâatlik amel odur ki,
Fahr-i âlem hazretleri âhirete sefer ettikte, Arablar›n
ço¤u, mürted oldular. Ben
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vard›m. Hazreti Ebû Bekr’e
dedim: Yâ Resûlallah›n halifesi. Mel’ûnlara birkaç
gün müddet verseniz câiz
de¤il midir. Buyurdular ki,
yâ Ömer! Muhakkak ki bu
‹slam dîni kemâl mertebe
tamamlan›p, kuvvetlenmiﬂtir. ﬁimdi geri dönüﬂ
yoktur. Nitekim Allahü teâlâ kelâm-› kadîminde,
Mâide sûresi, 3.cü âyet-i
kerîmesinde meâlen “Bugün dininizi sizin için ikmâl ettim. Üzerinize olan
ni’metimi tamamlad›m ve
size din olarak ‹slamiyeti
vermekle râz› oldum.” buyurmuﬂtur. ﬁimdi, o Allahü teâlâ hakk› için ki, ondan gayri ilâh yoktur. Bir
an emân vermeyip, ben
onlara k›l›ç çekip, mürtedler ile k›l›çtan gayri nesne
ile söyleﬂmem, dedi. Hazreti Ebû Bekr, halîm, selîm
tabî’atli, ﬂefkat ve merhamet üzere iken, bunlar›n
hakk›nda böyle buyurduklar›, îmân›n›n kuvvetindendir. Bundan sonra dîn-i
‹slam’a zevâl gelmeyece-

¤ini, kuvvetinin azalmayaca¤›n› bildi¤i için, böyle
kat’î Cevap verdi. Kalb-i
ﬂerîfleri, Resûlullah Efendimizin kalb-i ﬂerîflerine
uygun olup, îmân›n›n kuvveti ve s›dk›, bu mertebe
kemâl bulmuﬂ idi ki, bir
kimse bunun derecesine
yetiﬂmemiﬂtir. ﬁimdi, Hazreti Ömer gibi bir sultân-›
ziﬂân, Hazreti Ebû Bekr
hakk›nda böyle ﬂehâdet
edince, k›yâs eyle ki, Hazreti Ebû Bekr’in derecesi,
ne yüksek ve âlî, seadetli
derecedir. Bunlara muhabbet edip, hâlis sevenler
dünyada ve âhirette inﬂâallah mahrûm kalmazlar.
Menk›be: Hazreti Ebû
Bekr-i S›ddîk son hastal›¤›nda buyurdu ki; hilâfeti
kime b›rakaca¤›m konusunda, tekrar istihâre ettim. Allahü teâlâdan diledim ki, bana r›zâs›na uygun olan› versin. Bilirsiniz
yalan söylemem. Hiçbir
ak›ll› kimse Allahü teâlâya
kavuﬂma vaktinde [ya’ni
ölüm ân›nda] kendine ifti75 dört büyük halife
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râ yap›lmas›n› arzû etmez
ve Müslümanlar› aldatmay› uygun bulmaz. Dediler
ki, ey Resûlullah’›n halifesi. Hiç kimsenin do¤rulu¤unuza ﬂüphesi yoktur. Ne
söyleyecek isen, söyle.
Buyurdu ki, Rüyamda Resûl-i ekrem Efendimizi
gördüm. ‹ki beyaz kaftan
giymiﬂ. O kaftanlar›n eteklerini ben tutuyordum. Ne
zaman ki o iki kaftan yeﬂil
olmaya ve parlamaya baﬂlad›. ﬁöyle ki, bakanlar›n
gözlerini al›rd›. Hazreti Resûl-i ekrem bana selâm
verip, benimle müsâfehâ
ederek, ﬂereflendirdi. Mûbârek elini benim gö¤süme koydu. Bende olan ›zd›râb geçti. Dedi ki, ey Ebû
Bekr! Sana kavuﬂma arzûmuz artm›ﬂt›r. Vakti geldi
ki bizden yana gelesin.
Ben uyku içinde o kadar
a¤lam›ﬂ›m ki, ehlim haberdâr olmuﬂlar. Bana
sonra haber verdiler. Ben
de dedim, “Ben de sizi özledim, yâ Resûlallah!”.
Buyurdular ki, yerine, bu
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ümmet için ümmetin âdil
ve sâd›k›, yerde ve gökte
herkesin r›zâs›n› kazanm›ﬂ, zaman›n›n temizi
olan Ömer bin Hattâb’› geçir. Ondan sonra bana haber verdiler ve dediler ki,
fikir ve vehimden kurtuldun ve sen S›ddîks›n.
Gökte melekler içinde S›ddîks›n. Yerde halk içinde
S›ddîks›n. Sonra gittiler.
Ben uyand›m. Yüzüm göz
yaﬂ›ndan ›slanm›ﬂ. Âile efrâd›m baﬂ›m›n ucunda a¤laﬂ›rlard›.
Menk›be: Hazreti Ebû
Bekr son hastal›¤›nda,
kendisinin evlâd›n›, Hazreti Âiﬂe-i S›ddîka’ya ›smarlad›. ‹ki o¤lan iki k›z vas›yet etti. Hazreti Âiﬂe der ki,
hâlbuki, bir k›z kardeﬂim
var idi. Di¤er k›z kardeﬂim
hangisidir, dedim. Han›m›m hâmiledir. Öyle zân
ederim ki, do¤urdu¤u k›z
olsa gerektir. Sonra, do¤um oldu. K›z evlâd› oldu.
Menk›be: Seyyid Mahmûd Nakﬂibendi Güzîde
adl› nefîs risâlesinin yirmi-
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dokuzuncu bâb›nda, beyan buyurmuﬂtur. Ebû
Bekr-i S›ddîk hazretleri halife oldular. Yemâme vilâyetinde Müseyleme ad›nda bir yalanc› peygamberlik da’vâs›nda bulundu.
Hazreti Ebû Bekr sahâbe-i
kirâm› Yemâme vilâyetine
gazâya gönderdi. Büyük
savaﬂ olup, Müseyleme-i
kezzâb› öldürdüler. Târîhde ﬂöyle beyan olunmuﬂtur: Müseyleme cenginden sonra; Eshâb-› kirâm›n mubârek hât›rlar›na

korku geldi. Kur’ân-› kerîm
hâf›zlar› ﬂehid oldu¤u için,
Kur’ân-› kerîm yeryüzünden kalkacak diye korktular. Allahü teâlâ hazretleri,
Hazreti Ömer’in mubârek
kalbine ilhâm etti ki,
Kur’ân-› kerimi bir araya
toplay›p, bir m›shaf yaz›ls›n. Hemen kalk›p, Hazreti
Ebû Bekr’in huzuruna vard›. Durumu arz etti. Hazreti S›ddîk buyurdular ki:
Ben bu iﬂte etrâfl›ca düﬂünmeye muhtâc›m. Zîrâ
Habîb-i ekrem Efendimiz,
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cem’ etmediler. Cem’ edin
diye emir de buyurmad›lar. O zaman Ebû Bekr
hazretlerinin de mubârek
kalbine Allahü teâlâ ilhâm
buyurdu ki, hay›r ve rahmet, Kur’ân-› kerimi toplay›p, bir mushaf yazmaktad›r.
Zeyd bin Sâbit hazretleri buyurdular ki, bir gün
Hazreti Ebû Bekr beni istemiﬂ. Ben de huzuruna vard›m. Gördüm ki, Hazreti
Ömer de, Hazreti Ebû Bekr
de, durumu aç›klay›p,
Kur’ân-› kerimi cem’ etmeyi bana teklîf ettiler. Bu
iﬂ da¤lardan a¤›r geldi. Bir
nice gün sonra, Allahü teâlâ benim kalbime de ilhâm etti ki, hay›r ve rahmet, Kur’ân-› kerîmi cem’
etmekte, bir araya toplamaktad›r. Ben ise Hazreti
Peygamberin zaman-› ﬂerîflerinde vahy kâtibi idim.
Sonra Kur’ân-› kerimi o
tertîb üzere toplamaya teveccüh edip, tahtalarda ve
kâ¤›dlarda, taﬂlarda ve
a¤açlarda yaz›lanlar› ve
78 dört büyük halife

Eshâb-› kirâm›n hât›rlar›nda mahfûz olanlar› toplay›p, Resûl-i ekrem hazretlerinden son zaman›nda
dinledi¤im tertîb üzere
yazd›m. Sûre-i Berâe’nin
sonuna var›nca; 127.ci
âyet-i kerîmesinden sonra, sûre sonuna kadar hât›r›mdan gitti. [Son iki
âyet.] Ba’z› kimselere sordum. Sonra Huzeyme tebni Sâbit el-Ensârî hazretlerinin yan›nda buldum. Yerine yazd›m. Sonra Sûre-i
Ahzâba kadar yazd›m. Ahzâb sûresinin 23.cü âyetini
Hazreti Resûl-i Ekremden
iﬂitmiﬂ idim. Kaybettim.
Onu taleb ettim. Yine Huzeyme-i Ensârî hazretlerinin yan›nda buldum. Yerine yazd›m. Nihâyet Mushaf› tamamlad›m. Halifeye
götürdüm. Ona “ilk Mushaf” diye ad koydular.
Hazreti Ali, Hazreti Ebû
Bekr hakk›nda buyurdular
ki, Hazreti Ebû Bekr, insanlar aras›nda en büyük sevâba
kavuﬂmuﬂtur.
Kur’ân-› kerîmi, levhâlar-
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dan toplu hâle ilk getiren
odur. Hazreti Ebû Bekr-i
S›ddîk’›n hilâfeti zaman›nda bu Mushaf, onun yan›nda kald›. Hazreti S›ddîk-› ekber, âhirete göçtükten sonra, Hazreti Ömer’in
yan›nda durdu. Hazreti
Ömer âhirete göçtükten
sonra, Resûlullah Efendimizin muhterem zevceleri, Hazreti Ömer’in k›z›
Hafsa’n›n yan›nda durdu.
Hazreti Ebû Bekr’in hilâfet
müddeti iki sene oldu. Eksik ve fazla rivâyet de vard›r. Ömürleri altm›ﬂ üç senedir. Hicretin onüçünde,
mubârek cemâzil evvelin
yirmi ikisinde akﬂam ile
yats› aras›nda vefât ettiler.
Menk›be: ‹mâm-› Begâvî, Meâlimüttenzîl adl›
tefsîrinde, Lokmân sûresinde, meâl-i ﬂerîfi “Tevhîd ve tâatim yoluna gidenlere tâbi’ ol ki, onlar
Peygamber “aleyhisselâm” ve Eshâb›d›r” olan,
onbeﬂinci âyet-i kerîmenin tefsîrinde, ‹bni Abbâs’dan nakletmiﬂtir. Bu-

yurdular ki, âyet-i kerîmedeki kimseden murâd Ebû
Bekr-i S›ddîk’t›r Bunun
aç›klamas› odur ki, Hazreti
Ebû Bekr’in ‹slam’a geldi¤i vakit, Hazreti Osmân,
Talha ve Zübeyr ve Sa’d
bin Ebî Vakkâs ve Abdurrahmân bin Avf yan›na
geldiler. Dediler ki, Sen bu
ﬂekilde tastik edip, îmân
getirdin mi. Evet. O do¤ru
sözlüdür. Siz de îmân getirin, dedi. Sonra hepsini
al›p, Hazreti Habîb-i ekremin huzur-u ﬂerîflerine
götürdü. Müslüman oldular. Bunlar›n Müslüman
olmalar› Hazreti Ebû
Bekr’in irﬂâd› ile oldu. Allahü teâlâ onun medhinde
buyurdu: “Bana dönen
kimsenin yoluna tâbi’ ol.”
Ya’ni Ebû Bekr’in yoluna
tâbi’ ol, demektir.
Menk›be: Ravda-tüﬂﬂekây›k kitab›nda, Ömer
bin Hattâb’dan rivâyet
olunmuﬂtur. Buyurdular
ki, Hazreti Resûl-i ekremin
âhireti ﬂereflendirdikleri
zaman, Hazreti Ebû Bekr,
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bir acâib rüya gördü. Uykusunda öyle ﬂiddet ile
a¤lad› ki, kap›s› önünden
geçerken a¤lamas›n› iﬂittim. Merâk edip, kap›s›n›
çald›m. Hazreti S›ddîk
uyand›. Kap›y› çalmam sebebi ile kalk›p, benim için
kap›y› açt›. Gözlerinin yaﬂ›, ﬂakaklar›n›n üzerinden
akard›. Sordum. Yâ Ebâ
Bekr, niçin bu kadar a¤lad›n›z. Benim için Eshâb-›
Güzîni topla. Gördü¤üm
rüyay› onlara haber vereyim, dedi. Ben de Sahâbe-i
kirâm› toplad›m. Cümlesi
huzurlar›nda hâz›r oldular.
Hazreti S›ddîk buyurdular
ki: Gördüm ki, k›yâmet
kopmuﬂ. ‹nsanlar hesâb
yerine sevk olunur. Bir bölük mevki’ sâhibleri gördüm. Minber üzerinde,
yüzleri parlak, yald›z gibi
parlar. Bir mele¤e sordum. Bunlar kimlerdir. Dedi ki, bunlar Peygamberlerdir. Muhammed aleyhisselâm› onu beklerler.
Zîrâ ﬂefâ’at dizgini O’nun
elindedir. Hazreti Muham80 dört büyük halife

med aleyhisselâm nerededir, diye sordum. Dedi
ki, Arﬂ›n kenâr›ndad›r. Dedim ki, beni Hazreti Muhammed aleyhisselâm›n
huzur-› ﬂerîflerine götür.
Ben Onun Hizmetçisi ve
arkadaﬂ›y›m. Ben Ebû
Bekr-i S›ddîk›m. Melek beni Resûlullah’›n huzuruna
götürdü. Gördüm ki, mubârek baﬂ› aç›k. ‹mâmesini
[sar›¤›n›] Arﬂ’›n önüne
koymuﬂ. R›dâs› ile belini
ba¤lam›ﬂ. Sa¤ eli Arﬂ’›n
kenâr›nda. Sol eli Cehennem’in kap›s›n›n halkas›nda. ‹stigâse edip, derdi ki,
yâ Rabbî! Ümmetime
merhamet buyur. Ümmetim içinde ulemâ var, Evliyâ var, Sülehâ var, Mücâhidler var, Hâc›lar var! Allahü teâlâdan nidâ geldi
ki, yâ Muhammed! ‹tâ’at
edenleri söylersin. Âsileri
zikretmezsin. Fâs›klar›, içki
içenleri ve zâlimleri, fâiz
yiyenleri, zîna yapanlar›,
kan dökücüleri zikretmezsin. Muhammed aleyhisselâm, yâ Rabbî! Onlar
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Senin buyurdu¤un gibidir.
Lâkin onlarda müﬂrik ve
sana o¤ul isnad edici ve
puta tapan ve tevhîdden
dönücü yoktur. Ümmetim
üzerine ﬂefâ’atimi kabûl
et. Gözlerimden akan yaﬂlara ac›, deyip, yalvarmaya baﬂlad›. Ben Habîbullah hazretlerine aﬂ›r› muhabbetimden ve ac›d›¤›mdan, dedim ki, yâ Resûlallah! Niçin bu kadar a¤l›yor
ve yalvar›yorsunuz, kendinizi çok yoruyorsunuz.
Mubârek baﬂ›n› kald›rd›.

Sol eli, Cehennem’in kap›s›n›n halkas›nda idi. Cehennem kap›s›n› ba¤lay›p,
buyurdu ki, yâ Ebâ Bekr!
Rabbimden ümmetimi
sordum. Yalvarmam aﬂ›r›
oldu¤u için, Rabbim teâlâ
ﬂân›na uygun olarak, ümmetimi bana ba¤›ﬂlad›.
Benim ümmetim üzerine
üzüntümü kald›rd›. Ben
irâde ettim ki, yâ Resûlallah! Hak teâlâ sana ba’z›s›n› m›, ba¤›ﬂlad›, yoksa
hepsini mi diye söyleyecektim. Sormadan önce
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sen kap›y› çald›n yâ Ömer.
Uyand›m. Hazreti Ebû
Bekr bu sözü söyledi¤i ânda, evin içinden, bir ses
iﬂittik: “Hepsini, hepsini
ba¤›ﬂlad› yâ Ebâ Bekr. Yaln›z bir mü’mini kast ile öldürenleri ba¤›ﬂlamad›.
Onlar Cehennem’de sonsuz kalacaklard›r,” buyurdu. Hepimiz kalk›p, Allahü
teâlâ hazretlerine hamd
ettik ki, böyle bir Peygamberin ümmetinden etti.
Raûfdur, rahîmdir, ﬂefâ’ati
bizim hakk›m›zda kabûl
olundu. Böylece maksad›na vâs›l oldu, kavuﬂtu.
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Menk›be: Ebû Bekr-i
S›ddîk için bildirilen âyet-i
kerîmeler hakk›ndad›r. Resûlullah
Efendimizden
sonra, hak üzere halife
Ebû Bekr-i S›ddîk hazretleri oldu¤u icmâ’ ile sâbit
olmuﬂtur.
1– Yukar›da zikrolundu¤u minvâl üzere, Hak teâlâ
hazretleri Kur’ân-› azîmde
haber vermiﬂtir ve buyurmuﬂtur: “Sizden îmân
edip de, sâlih amel iﬂleyenlere, Allahü teâlâ ﬂöyle
va’d buyurdu: Yemin olsun ki, kendilerinden önce
gelen ‹srâil o¤ullar›n› nas›l
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kâfirlerin yerine getirdi
ise, onlar› da kâfirlerin
arâzîsine getirecek (hâkim
k›lacak), onlara kendileri
için seçdi¤i ‹slam’› kuvvetlendirip, icrâ imkân› verecek, onlar› korkular›n›n arkas›ndan muhakkak emniyete kavuﬂturacakt›r. Allah, Müslümanlar›n düﬂmanlar›n› helâk edecektir.
Böylece bana hiçbir ﬂeyi
ortak koﬂmayarak, hep
bana ibâdet edeceklerdir.
Kim bundan sonra nankörlük ederse, iﬂte onlar
as›l fâs›klard›r.” [Nûr sûresi ellibeﬂinci âyet-i kerîme
meâli.]
Âlimler buyurdular ki:
Allahü teâlâ, îmân getirip,
iyi ameller iﬂleyen kimselere va’detmiﬂtir ki, onlardan elbette yeryüzünde
halifeler yapar. Nitekim o
kimseler ki, onlardan önce
de halife oldular. Ya’ni Benî ‹srâil’in dinleri ki, be¤enilmiﬂtir. Onlara elbette
bedel verir. Onlara korkudan sonra emînli¤i verir.
Tâ ki ibâdet ederler, Alla-

hü teâlâya hiçbir ﬂeyi ortak k›lmazlar. Her kim ki
bir ni’mete ondan sonra
küfrân getirirse yani nankörlük ederse onlar fâs›klard›r.
Peygamber Efendimiz
ve Eshâb-› kirâm Mekke-i
mükeremede müﬂriklerden endiﬂeli idiler. Medîne-i münevvereye gittikten sonra, yine endiﬂe fazla idi. Ne zaman ki Allahü
teâlâ dinini her yere yayd›
ve onlar› düﬂman üzerine
gâlib getirdi o vakit emîn
oldular. Bu âyet-i kerîmede; Hazreti Ebû Bekr ve di¤er halifelerin hilâfetlerinin do¤rulu¤una delîl vard›r. Çünkü, Allahü teâlâ
hazretlerinin, va’dinden
dönmek ihtimâli yoktur.
2– “Dîni kuvvetli, mal›
çok olanlar, fakîr akrabâs›na, Allah yolunda hicret
edenlere mal vermemeye
yemin etmesin. Onlar›n
kusurlar›n› affedip, ba¤›ﬂlas›nlar. Böylece, Allahü
teâlân›n sizi affetmesini
istemez misiniz. Allahü
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teâlâ gafûrürrahîmdir.”
[Nûr sûresi 22] mealindeki
bu âyet-i kerîmenin nüzûl
sebebi ﬂu idi. Ebû Bekr-i
S›ddîk, M›stah’a nafaka
vermemeye yemin etti.
Çünkü o, Hazreti Âiﬂe hakk›nda yak›ﬂ›ks›z sözler
söylemiﬂ idi. Bu M›stah fakîr bir kimse idi. Muhâcir
idi. Ehl-i Bedr cümlesinden idi. Ebû Bekr-i S›ddîk’in teyzesinin o¤lu idi.
Bu âyet-i kerîme nâzil oldu. Habîb-i ekrem Efendimiz, bu âyet-i kerîmeyi
okuyunca, Hazreti S›ddîk
“Allahü teâlâ bu âyet-i kerîme ile nafaka vermedi¤im için beni bildiriyor.
Bundan sonra kimsenin
nafakas›n› kesmeyece¤im,” buyurdu.
3– “Ey îmân edenler!
Sizden kim dininden dönerse, Allahü teâlâ, baﬂka
bir kavim getirir. Allahü
teâlâ onlar› sever. Onlar
da Allahü teâlây› severler.
Mü’minlere tevâzû’ ederler. Kâfirlere karﬂ› ﬂiddetlidirler. Allah yolunda cihâd
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ederler. Ay›planmaktan
çekinmezler. Bu Allahü teâlân›n bir ihsân›d›r. Diledi¤i kullar›na verir. Allahü
teâlân›n fadl› çok geniﬂtir,
bu fadla lây›k olanlar› bilir.” [Mâide sûresi 54] mealindeki bu âyet-i kerîme
de Ebû Bekr-i S›ddîk’›n ﬂân› hakk›ndad›r. Zira Resulullah Efendimizin vefat›ndan sonra ‹slam dininden
dönen mürtedlere aman
vermemiﬂ, üzerlerine ordu göndermiﬂtir.
4– “Emir ve yasaklarda
Allahü teâlâya ve Resulüne itâ’at edenler, Allahü
teâlân›n
kendilerine
ni’met verdi¤i Peygamberler, S›ddîkler, ﬂehîdler
ve sâlihlerle berâberdir.
Onlar ne güzel arkadaﬂt›r.
Bu üstünlük Allahü teâlâ
taraf›ndan verilir. Allahü
teâlâ üstün kullar›na mükafât verilmesini bilir.”
[Nisâ sûresi 69 - 70.] mealindeki bu âyet-i kerîmelerde delîl vard›r ki, Hazreti Habîbullah ile Hazreti
Ebû Bekr’in aras›nda vâs›-
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ta yoktur. Bütün Müslümanlar Hazreti Ebû Bekr
S›ddîk derler. Bir ﬂehâdette, yar›s› ile âdil, yar›s› ile
zâlim olmak lây›k olmaz.
Vâcib odur ki, Resûlullah
Efendimizin derecesi ile
Hazreti Ebû Bekr’in derecesi aras›nda baﬂka bir derece yoktur. Bu âyet-i kerîmelerde delîl vard›r ki, Allahü teâlâ hazretlerinin
ni’meti bu tâife üzerine
kendi ihsan›ndand›r. Yoksa onlar bu ni’mete, ibâdetleri ile kavuﬂmuﬂ de¤illerdir. Kaderiye bozuk f›rkas›n›n sözünün aksine,
Allahü teâlâ “Bu Allahü
teâlân›n fadl›ndand›r” buyurdu¤unu görmez misiniz.
5– “Ey îmân edenler!
Allahü teâlâya ve Resûlüne ve Sizden olan emîrlere itâ’at ediniz!” [Nisâ sûresi 59] Hazreti ‹krime der
ki, Bu ayeti kerimedeki
Ülûl-emrden murâd, Ebû
Bekr-i S›ddîk ve Ömer-ülFârûk’dur. Ondan dolay›d›r ki, Resûlullah buyur-

du; “Benden sonra, Ebû
Bekr ve Ömer’e tâbi’ olunuz. Onlar benim yan›mda, vücutta baﬂ gibidir.”
6– “E¤er siz harbe gitmiyerek Resûlüme yard›m etmezseniz, Allahü
teâlâ ona yard›m eder. Allah’›n Resûlünü kâfirler
Mekke’den ç›kard›klar› zaman onun yan›nda Ebû
Bekr’den baﬂka kimse
yoktu. ‹kisi ma¤arada berâberdiler. Resûl-i ekrem,
arkadaﬂ› Ebû Bekr’e, mahzûn olma, Allahü teâlân›n
yard›m› bizim ile berâberdir, derdi. Allahü teâlâ ona
[Hazreti Ebû Bekr’e] kalblere rahâtl›k veren sekînesini indirdi. Sizin görmedi¤iniz ordu ile onu kuvvetlendirdi. [Ya’ni melekler ile
onu korudu.] Kâfirlerin
küfre da’vetini veyâ ﬂirki
alçak k›ld›. Tevhîdi veyâ
dinine da’veti yüksek oldu. Allahü teâlâ Azîz ve
Hakîmdir.” [Tövbe sûresi
40] Ebû Bekr-i S›ddîk hazretlerinin o ma¤arada endîﬂesi, kendi üzerine kor85 dört büyük halife
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kusundan de¤ildi. Lâkin
ümmet üzerine ﬂefkatinden idi. Zîrâ, Hazreti Peygamber-i zîﬂâna dedi ki,
e¤er beni öldürürlerse, ne
olur. Bir adam öldürmüﬂ
olurlar. Ammâ, e¤er mubârek cism-i latîfinize bir
elem eriﬂir ise, ümmet helâk olur. Hazreti Resûlullah
buyurdular ki, “Niçin düﬂünürsün o iki kimsenin
hâlini ki, onlar›n üçüncüleri, Allahü teâlâd›r.” Üç
gün ma¤arada durdular.
Hazreti Ebû Bekr’in birkaç
koyunu vard›. Âmir bin
Füheyre güderdi. Hergün
o koyunlar›, o ma¤ara yan›na götürürdü. Onlardan
süt içerlerdi. Resûlullah
hazretleri ma¤aradan ç›kmak niyet etti. Abdürrahmân bin Ebû Bekr-i S›ddîk,
iki deve getirdi. Binip gittiler. Dört kiﬂi oldular. Hazreti Resûl-i ekrem, Ebû
Bekr-i S›ddîk, Âmir bin Füheyre, Abdullah bin Âmir
bin Abdülleys.
7– “... Allahü teâlâdan
ancak âlim kullar› korkar.
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ﬁüphesiz ki, Allahü teâlâ
azîzdir ve gafûrdur.” [Fât›r
sûresi 28] ‹mâm-› a’zam
Ebû Hanîfe, Allah lafz›n›n
“h”sini ötüre ile, ulemâ
kelimesinin hemzesini üstün ile okudu. Allahü teâlâ
hazretlerinin haﬂyeti, burada ilim ma’nâs›na olur.
Manâs› böyle olur ki, ilim
ehlinin hât›r›n› ancak Allahü teâlâ bilir. Bu âyet-i kerîmenin nüzûlü o oldu ki,
Ebû Bekr hazretlerinde bir
korku hâs›l olmuﬂ idi. Mubârek yüzünde belirtisi anlaﬂ›l›rd›. Hazreti Server-i
kâinât, Hazreti Ebû Bekr ile
bu konuda konuﬂurdu. Allahü teâlâ hazretleri bu
âyet-i kerîmeyi inzâl buyurdu.
8– “Muhâcîrin ve ensârdan, en önce îmân
edenlerden ve onlara iyilikte tâbi’ olanlardan Allahü teâlâ râz›d›r. Onlar da
Allahü teâlâdan râz›d›r.
Onlar için Allahü teâlâ
Cennetler haz›rlam›ﬂt›r.
Alt›ndan ›rmaklar akar.
Orada ebedî kal›rlar. Bu
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çok büyük bir kurtuluﬂtur.” [Tövbe sûresi 100]
Resûlullah Efendimize önce îmân getiren kimse
hakk›nda âlimler ihtilâf etmiﬂtir. Bir k›sm› dediler ki,
en önce îmân getiren Hadîce-i kübrâd›r. Bir k›sm›
dediler ki, Hazreti Ebû
Bekr’dir. Bu kavil dahâ
kuvvetlidir. Zîrâ Resûlullah Efendimiz buyurdu ki,
“E¤er Ebû Bekr’in îmân›,
bütün mü’minlerin îmânlar› toplam› ile tart›lsa,
Ebû Bekr’in îmân› a¤›r ge-

lir.” Ondan dolay›d›r ki, bir
kimse, iyi bir iﬂ iﬂlese, bir
baﬂka kimse de, o iﬂledikten sonra o iﬂi iﬂlese, bu
ikincinin ecri önceki kiﬂinin terâzîsine konur. ‹kinci
kiﬂinin ecrinden bir nesne
eksilmez. Yine Resûl-i ekrem Efendimiz buyurdular
ki, “Ebû Bekr’in sizin üzerinize üstünlü¤ü, namaz
ve orucunun çoklu¤u ile
de¤ildir. Onun sizin üzerinize üstünlü¤ü, onun
gönlünde olan ﬂey iledir.”
Devaml› üstünlük, Allahü
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teâlân›n ma’rîfetinden dolay›d›r. Ebû Bekr marîfetullah ciheti ile hepsinden
üstündür. Bir baﬂkas›, marîfetullahta Ebû Bekr-i S›ddîk’tan üstün olsa idi, üstünlük onun hakk› olurdu.
9– “Ey îmân edenler!
Allahü teâlân›n râz› olmad›¤› iﬂlerden sak›n›n›z ve
sâd›klar ile berâber bulununuz!” [Tövbe sûresi
119] Sa’îd bin Cübeyr buyurur ki, bu âyet-i kerîmedeki sâd›klardan murâd
Hazreti Ebû Bekr ve Hazreti Ömer’dir. Hazreti Ebû
Bekr’in Ensâr üzerine üstünlü¤üne bu âyet-i kerîmeyi delil gösterdiler. Ensâr muhâcirine dediler ki,
bizden bir imâm olsun,
sizden bir imâm olsun.
Hazreti Ebû Bekr minbere
ç›kt›. Hak teâlâ hazretlerine senâ etti. Buyurdu ki,
Ey Ensâr! Mü’minlersiniz.
Allahü teâlâ hazretleri bize
s›dk vermiﬂtir o yerde ki,
diyerek, meâl-i ﬂerîfi “...
onlar [muhâcirler], Allahü
teâlâdan fadl ve r›zâ talebi
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ile ve Allahü teâlân›n dinine ve Resulüne nusret ile
mülklerinden ve memleketlerinden ihrâc olundular. O muhâcirler kavil ve
fiil ile dîn-i ‹slam’da sâd›kt›rlar” olan, Haﬂr sûresi
8.ci âyet-i kerîmesini okudu. Ensâr›n tamam› kabûl
edip, kendilerinden bir halife olmas› da’vâs›ndan
vazgeçtiler.
10– “Do¤ruyu (Kur’ân›)
getiren (Peygamber aleyhisselâm) ve onu tastik
eden (mü’minler) ise, iﬂte
bunlar takvâ sâhibi kimselerdir.” [Zümer sûresi, 33]
Ali bin Ebî Tâlib hazretleri
buyurdu ki: S›dk ile gelen
kimse Resulullah aleyhisselâtü vesselâm ve onu
tasdik eden, Hazreti Ebû
Bekr-i S›ddîk’t›r .
11– “Mekke-i mükerremenin fethinden önce
mal›n› veren ve cihâd
eden kimseye, fethden
sonra mal›n› da¤›tan ve cihâd edenden dahâ büyük
derece vard›r. Allahü teâlâ
hepsine Cennet’i va’d et-
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ti.” [Hadîd sûresi 10] Tefsir
alimlerinden ba’z›s›, bu
âyet-i kerîmenin Ebû Bekr-i
S›ddîk’›n hakk›nda indi¤ini
ve onun üstün oldu¤unu
aç›kça bildirdi¤ini söylemiﬂtir. Hazreti S›ddîk’›n fazîleti gayrilerden üstündür. En önce o Müslüman
oldu. Haberde gelmiﬂtir ki,
Ebû Ümâme, Amr bin
Enis hazretlerine dedi ki,
niçin kuvvetli Müslüman
oldu¤unu iddia edersin.
Amr dedi ki, bunun sebebi
ﬂudur: Ben halk› dalâlette
gördüm. Bunlarda hak
üzere hiç kimse görmedim. ‹ﬂittim ki, Mekke-i
mükerremede bir zât Peygamberlik da’vâs› eder.
Vard›m, gördüm ki, kavmi
Onun üzerine gâlib, kendi
ma¤lûb, O mert kimseye
dedim ki, sen nesin. Dedi
ki, Nebîyim. Dedim, Nebî
nedir. Dedi ki, Allahü teâlâ
hazretlerinin Resûlüdür.
Seni niye göndermiﬂ, dedim. Dedi ki, Onun birli¤ini bilmek, ortak getirmemek, putlara tap›nmamak,

s›la-› rahm etmek için
gönderdi. Dedim ki, senin
ile kim var. Bunun üzerine
dedi ki, bir hür, bir köle.
Bakt›m, Ebû Bekr ile Bilâl
idi. Ben de Müslüman oldum.
Abdullah bin Mes’ûd
buyurur ki, k›l›c› ile Müslümanl›¤› ilk aç›¤a ç›karan,
Resûlullah Efendimiz ve
Ebû Bekr-i S›ddîk’t›r. Hazreti Ali buyurur: ‹slâmda
herkesten önce olan Resûlullah’d›r, ikinci Ebû
Bekr’dir, üçüncü Ömer’dir.
Yine buyurdu; bir kimse
ki, beni Ebû Bekr ve
Ömer’den üstün gösterir
ise, ona had cezâs› vururum. Ve ﬂâhidli¤ini kabûl
etmem.
12– “Onlar için nedir ki,
Rablerine da’vet olundukta, icâbet edip, emir ve
nehyinde itâ’at ederler.
Namaz› ﬂartlar› ve erkân›
ile devaml› k›larlar. Emirlerinde meﬂveret ederler.
Verdi¤imiz r›z›ktan fakîrlere ve hayra verirler.”
[ﬁûrâ sûresi 38] Bu âyet-i
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kerîme Ebû Bekr-i S›ddîk’in ﬂân›n› bildirmek için
nâzil olmuﬂtur. Zîrâ bütün
mal›n› fakîrlere da¤›tt›. Ne
kadar, kötülediler. Kötüliyenlere iltifât etmedi. Bu
hüküm bütün mü’minler
hakk›nda müﬂterekdir.
13– “Yâ Muhammed
(sallallahü aleyhi ve sellem)! Hudeybiye’den geri
dönenlere de ki, siz, ﬂiddetli cengci bir kavim ile
harbe da’vet olunursunuz
ki, tâ, onlar ‹slam’a gelinceye kadar veyâ onlardan
cizye kabûl olununcaya
kadar muharebe olunur.
Onlar müﬂrikler veyâ Peygamber (aleyhisselâm)dan
sonra mürted olanlard›r.
E¤er siz o cengde hulûs ile
harp ederseniz, Allahü teâlâ size dünyada ganîmet
ve âhirette Cennet verir.
E¤er bundan önce Hudeybiye’de i’râz etti¤iniz gibi,
o muhârabede de i’râz
ederseniz, Allahü teâlâ sizi ﬂiddetli azâb ile azâbland›r›r. ‹ﬂ bu i’râz hakk›nda olan va’d ve azâb›
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Müslümanlar›n zay›f ve
âcizleri iﬂittikte, bizim hâlimiz nice olur derler.”
[Feth sûresi 16] Râfi’ bin
Hadic der ki: Biz bu âyet-i
kerîmeyi dâimâ okurduk.
Fakat bu vak’an›n ne zaman olaca¤›n› bilmezdik.
Ebû Bekr-i S›ddîk Müslümanlar›; Yemâme’de Müseylemetülkezzâb’›n eshâb›, Benî Hanîfe üzerine
harbe gönderdi. Anlad›k
ki, kastedilen onlard›r. Bu
âyet-i kerîmede mülhidler
ve mübtedîler üzerine iki
hüccet meydana ç›km›ﬂt›r.
Birincisi, mülhidler üzerinedir. Bu âyet-i kerîmede
gaybdan haber vard›r. Bir
zaman sonra bu haber
meydana gelmiﬂtir. Mülhidlerin kavlinin hilâf›na,
bu mu’cize meydana ç›km›ﬂt›r. Bu âyet-i kerîmede
mübtedîler için de tenbîh
vard›r. Ebû Bekr-i S›ddîk’›n
halifeli¤inin do¤rulu¤una
delîl vard›r. Bundan dolay›d›r ki, Hak teâlâ hazretleri buyurdu ki, “Da’vet olunursunuz!” ya’ni yak›n za-
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manda, siz da’vet olunursunuz bir gürûha ki, be’s-i
ﬂedîd sâhibidir. E¤er o
da’vet ediciye itâ’at ederseniz, size ecir verilir. O
da’vet ediciye itâ’ati vâcib
k›ld›. Onlar›, ﬂiddetli zarar
sâhibi olan kavim üzerine
da’vet eden Ebû Bekr-i
S›ddîk’t›r . Onlar› Acem ve
Rum harbine o koydu. Bütün müfessirlerin kavilleri
üzerine, bu kavim, bu iki
gürûhdan hâli de¤ildir.
E¤er Benî hanîfe olursa, O
da’vet eden Ebû Bekr hazretleri olur. Ebû Bekr’in
imâmeti [halifeli¤i] do¤rulukta, Hazreti Ömer’in de
imâmetinin [halifeli¤inin]
do¤rulu¤u olur. E¤er maksad Pers [‹rân] ve Rum [Bizans] olur ise, Hazreti
Ömer olur. ‹mâml›¤›n hak
oldu¤una delîl olur. Onun
imâmeti do¤rulukta Hazreti Ebû Bekr’in de imâmeti sâbit olur. Bu iki ﬂekilden baﬂka türlü söyleyen azd›r. Gaybdan haber
veren aç›k bir delîlin do¤rulu¤u bu âyet-i kerîme ile

aç›¤a ç›kt›. Orada buyurdu
ki, “Da’vet olunursunuz!”.
Her iki halife için buyrulan
öyle vâki’ oldu.
14– “O kimse ki, mal›ndan Allah için harcar, ﬂirk
ve isyândan sak›n›p ve ihsân olan kelîme-i ﬂehâdeti, yahut infâk etti¤i mal›n
mukâbili va’d-i ilâhiyi tastik ede. Biz ona âsân ve
rahata sebeb olucu ve
Cennet’e girmeye sebeb
olan yolunu kolaylaﬂt›r›r›z.” [Leyl sûresi 5, 6, 7]
Demiﬂlerdir ki, bu âyet-i
kerîme Ebû Bekr-i S›ddîk’›n ﬂân› hakk›nda nâzil
olmuﬂtur. Her ne eline
geçse halka da¤›t›rd›. Bunda da Allahü teâlân›n buyurdu¤u üzere iﬂ yapmas›ndan dolay› onu medh
buyurdular. Demiﬂlerdir
ki, Hüsnâ, Hak teâlâ hazretlerinin sevâb vermeyi
va’d etmesidir.
15– “O ateﬂten [Ebû
Bekr gibi] ziyâde müttekî
olan ictinâb edip, kurtulur
ki, Allahü teâlâ yan›nda
temiz ve va’dine nâil ol91 dört büyük halife
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mak için, mal›n› Allah yolunda hayrâta sarf eder.”
[Leyl sûresi 17., 18.] Hiﬂâm; babas› Urve’den rivâyet eder: Ebû Bekr-i S›ddîk yedi köle sat›n al›p,
azâd etti. Müﬂrikler onlara
Müslüman olduklar› için
azâb ederler idi. Birisi Bilâl
hazretleridir. Dahâ önce
anlat›lm›ﬂt›r. Biri Âmir bin
Füheyre ve onun k›z› Hindiyye idi. Müslüman oldu
ve a’mâ oldu. Müﬂrikler
dedi ki, Lât ve Uzza, görmesini ondan geri ald›. O
dedi ki, ben Lât ve Uzzaya
inanmam. Allahü teâlâ
tekrar görmesini nasîb etti. Hazreti Ebû Bekr oradan
geçerken, o de¤irmen çekerdi. O evin han›m› olan
kiﬂi, ona dedi ki, “ben seni, senin bu sâhiblerin
azâd etmeyince azâd etmem.” Hazreti Ebû Bekr
bunu iﬂitip, buyurdular ki,
bu câriye için ne istersin?
O dedi, bu kadar gümüﬂ.
Hazreti S›ddîk, dedi¤in akçaya ald›m, buyurdu. Abdullah bin Zübeyr minber
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üzerinde dedi ki, Ebû Bekr
hazretleri, zay›f kullar› [köleleri] sat›n al›p, azâd
ederdi. Babas› ona dedi ki,
niçin kuvvetli köle sat›n almazs›n. Hazreti Ebû Bekr-i
S›ddîk buyurdu ki, zay›f
köleleri sat›n al›p, azâd
ederim ki, Allahü teâlâ bu
zay›f kulunu Cehennem’den azâd etsin. Hak
teâlâ; meâl-i ﬂerîfi “ﬁirk ve
günâhlardan sak›nan kimseler,
Cehennem’den
uzaklaﬂm›ﬂ olurlar” olan
[Leyl sûresi 17] âyet-i kerîmeyi gönderdi. Sûrenin
sonuna kadar hep Ebû
Bekr-i S›ddîk hazretlerine
iﬂârettir. Mü’minler, Hazreti Ebû Bekr’e halife dedi.
Resûlullah halife dedi ve
buyurdu ki, “Ebû Bekr, Allah›n dîni üzerine benim
halifemdir”. Allahü teâlâ
ona halife dedi. “... onlar›
yer yüzüne halef k›laca¤›na....” buyurdu.
Nükte: Ebû Bekr-i S›ddîk, Muhammed Mustafâ
Efendimizin, sohbetinde
bulundu. Mihnetde Onun
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ile oldu. Da’vetde Onun ile
oldu. Seferde Onun ile oldu. Hazarda Onun ile oldu. Ma¤arada Onun ile oldu. Yolda ve hicrette, cân
ve mal vermekte Onunla
oldu. Kabirde, ﬂefâ’atde,
Onunla olur. Makâm-›
Mahmûd’da, Cennet’te,
Allahü teâlây› görmekte,
Onunla olur. Zikrolunan
âyet-i kerîme ki, Hazreti
Ebû Bekr-i S›ddîk’›n ﬂân›
ile alâkal› oldu¤unu tefsîrde gördük, iﬂittik ve yazd›k. Bütün bu üstünlükler
karﬂ›s›nda, Ebû Bekr hakk›nda nas›l kötü düﬂünülebilir? Ömrü Resûlullah’›n
yan›nda geçen Hz. Ebu
Bekir için bu beraberlikler,
üstünlükler yetmez mi?
Menk›be: Ebû Bekr-i
S›ddîk için haber verilen
hadîs-i ﬂerîfler hakk›ndad›r:
1– Abdullah ibni Abbâs
rivâyet eder. Resûlullah
Efendimiz buyurdu. Bir
kimse vard›r ki, Cennet’e
girdi¤i zaman, köﬂklerde,
saraylarda, odalarda bulu-

nan herkes ona merhabâ,
merhabâ derler. Ebû Bekr-i
S›ddîk dedi ki, biz o kimseyi, o kasrlarda görür müyüz! Resûlullah aleyhisselâm buyurdu ki, Evet, yâ
Ebâ Bekr, o mert sensin.
2– Esâd bin Zürâh diyor ki: Resûlullah Efendimizi hutbe okurken gördüm. Ebû Bekr’e iltifât edici ﬂeyler söyledi. Nerede
Ebû Bekr, buyurdu. Cebrâîl aleyhisselâm bana
ﬂimdi haber verdi ki, Ümmetin hay›rl›s›, Senden
sonra Ebû Bekr’dir .
3– Abdullah ibni Abbâs
rivâyet eder. Resûlullah’›n
huzurunda, Ebû Bekr-i S›ddîk zikrolundu. Hazreti Server-i âlem buyurdular ki,
Ebû Bekr’in misli gibi kimse olamaz. ‹nsanlar beni
tekzîb ederken, ya’ni yalanlarken o beni tastik etti
ve bana îmân getirdi. Herkes benden kaçarken, o
bana k›z›n› tezvîc etti. Mal›n› bana fedâ etti. Benimle
zor kald›¤›m›z sâatte ve
gecede berâber mücâhede
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etti. Âgâh olun ki, Ebû
Bekr-i S›ddîk k›yâmet gününde Cennet develerinden bir deveye binmiﬂ olarak gelir. E¤eri yeﬂil zebercedden, yular› inciden,
kendisi de sündüs ve istebrakdan yeﬂil iki elbise
giymiﬂ oldu¤u hâlde, bana
anlat›r, ben de ona anlat›r›m. K›yâmet ehli derler ki,
bunlar kimlerdir. Allahü teâlân›n Resûlü Muhammed
(aleyhisselâm) ve Ebû
Bekr-i S›ddîk’t›r , diyeler.
4– Hazreti Âiﬂe-i S›ddîka buyurdular ki, Resûlullah Efendimizin son hastal›¤›nda a¤r›s› artt›. Buyurdular ki: Ebû Bekr’e emir
edin, insanlara imâm
olup, namaz k›ld›rs›n. Ben
dedim ki, yâ Resûlallah!
Ebû Bekr sizin makâm›n›za geçince, a¤lamas›ndan
sesini kimse iﬂitmez.
Ömer bin Hattâb’› emir
edin, kavme imâmet eylesin. Resûlullah hazretleri
yine buyurdu ki, Ebû
Bekr’e söyleyin, insanlara
imâmet eylesin. Yine ben
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dedim, yâ Resûlullah! Ebû
Bekr, sizin makâm›n›zda
durma¤a tâkat getiremez.
Yine buyurdu ki, Ebû
Bekr’e söyleyin, insanlara
imâmet eylesin.
Âiﬂe hazretleri yine buyurdu ki: Hafsa’ya var›p,
dedim ki, sen Resûlullah
Efendimize söyle ki, babam Ebû Bekr imâmet makâm›nda durursa, a¤lamaktan kimse sesini iﬂitmez. Hazreti Hafsa da söyledi. Yine Resûlullah buyurdular ki; Ebû Bekr’e
söyleyin, kavme imâmet
eylesin. Siz kardeﬂim Yûsüf aleyhisselâm› s›k›nt›ya
düﬂüren kimseler de¤il misiniz. Ben Ebû Bekr diyorum. Siz Ömer diyorsunuz.
5– Câbir bin Abdullah
hazretleri buyurdular ki,
Resûlullah Efendimizin
huzur-› ﬂerîflerinde idik.
Kays kabîlesinden bir gürûh geldi. ‹leri-geri ba’z›
sözler söyleyip, sorular
sordular. Resûlullah Efendimiz, Ebû Bekr-i S›ddîk’a
dönüp olup, buyurdular
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ki, söylediklerini, duydun
mu? Ebû Bekr-i S›ddîk
duydum, yâ Resûlallah!
dedi. ﬁimdi, o hâlde onlara cevap ver, buyurdu.
Hazreti Ebû Bekr onlara
gâyet güzel cevâblar verdi. Resûlullah Efendimiz
buyurdular ki, “Yâ Ebâ
Bekr, Allahü tebâreke ve
teâlâ sana R›dvân-› Ekber
versin.” Sahâbe-i güzînden birisi dedi ki, Yâ Resûlallah! R›dvân-› Ekber nedir? Buyurdular ki; Allahü
teâlâ âhirette cümle kullar›na umûmî tecellî eder.
Ebû Bekr’e husûsî tecellî
eder.
6– Ebû Hüreyre buyurdular ki; Cebrâîl aleyhisselâm,
Resûlullah
Efendimize geldi. Çok zaman yan›nda kald›. Vahy
söyledi. O esnada Ebû
Bekr-i S›ddîk geldi, geçti.
Resûl-i ekrem hazretleri,
Cebrâîl aleyhisselâma
buyurdu ki, yâ Cebrâîl, siz
semâda Ebû Bekr’i bilir
misiniz? Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki, evet. Seni

halka Peygamber gönderen Allahü teâlâya yemin
ederim ki, Ebû Bekr gökte
yerdekinden dahâ çok
meﬂhurdur. Göklerdeki
ad› Halîmdir.
7– Abdullah ibni Abbâs, Resûlullah Efendimizden rivâyet eder. Resûl-i ekrem buyurdular:
Beni mi’râca götürdükleri
gece, Allahü teâlân›n huzurunda durdum. Bana
buyurdu. Yâ Ahmed! Ehlini kime ›smarlad›n. Dedim, Ebû Bekr-i S›ddîk’a.
Allahü teâlâ buyurdu: O
benim kullar›m›n, senden
sonra, en sevgilisidir. Benden ona selâm götür.
8– Huzeyfe rivâyet
eder: Resûlullah Efendimiz buyurdu: Her kim rüyada beni görmüﬂtür. Muhakkak beni görmüﬂtür.
Zîrâ ﬂeytân benim sûretimde görünmez. Her kim,
Ebû Bekr’i uykuda görür.
Ebû Bekr’i görmüﬂtür. Zîrâ
ﬂeytân Ebû Bekr’in sûretinde de görünmez.
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9– Nakl eylemiﬂlerdir
ki, bir gün Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve dedi: Yâ
Resûlallah! Allahü teâlâ
sana selâm söyler. Yâ Resûlallah! Allahü teâlâ yetmiﬂ dünya büyüklü¤ünde
bir âlem halk etmiﬂtir.
Onun zemîni beyaz misk
ile döﬂelidir. Oras›, Arﬂ’dan bir i¤ne atsan, zemîne düﬂmiyecek ﬂekilde
melekler ile doludur. Allahü teâlâ o melekleri yaratt›¤› günden beri, tesbîh ve
tehlîl ederler. Sevâb›n›
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Ebû Bekr-i S›ddîk hazretlerinin muhiblerine (sevenlerine) ba¤›ﬂlarlar.
10– Sahih rivâyet ile rivâyet olunmuﬂtur: Resûlullah Efendimiz, buyurdu:
Ebû Bekr-i S›ddîk hazretleri annesinden do¤du¤u
gün, göklere bir ﬂenlik
geldi. Allahü tebâreke ve
teâlâ, Adn Cennet’ine nidâ buyurdu ki, izzim ve
celâlim hakk› için, sana
yaln›z Ebû Bekr’i sevenleri
koyar›m. Cehennem’e nidâ buyurdu ki, izzim ve
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celâlim hakk› için, sende
Ebû Bekr’in düﬂmanlar›ndan ziyâde kimseye azâb
etmem. K›yâmet kopup,
nidâ gelir ki, Yâ Ebâ Bekr!
Ben ki Cebbâr-› âlemim.
Senin dostlar›n›, senin istedi¤in yere koyaca¤›m.
11– Enes bin Mâlik ve
Ali bin Ebî Tâlib, Resûlullah Efendimizden rivâyet
ederler. Buyurdular ki: Allahü teâlâ hazretlerinden
dünyaya veyâ âhirete âid
bir iste¤i olan kimse, gece
kalk›p, gusl edip veyâ abdest al›p, iki rekat namaz
k›lsa, her rekatinde bir Fâtiha ve üç kere sûre-i ‹hlâs
okusa, selâmdan sonra
baﬂ›n› secdeye koyup, Yâ
Rabbî, benim iste¤imi
Ebû Bekr-i S›ddîk hürmetine yerine getir, diye dua
etse; Allahü teâlâ, Ebû
Bekr-i S›ddîk hürmetine
iste¤ini verir.
12– Ömer-ibnül-Hattâb
rivâyet eder: Resûlullah
Efendimiz buyurdu: “Beﬂ
kimseden baﬂkas› için
aya¤a kalkmay›n›z. Anne-

ye, babaya, size Kur’ân-›
azîmüﬂﬂân ta’lîm eden
hocaya, âlime, ki ilme hürmet için. ﬁerefleri dolay›s›
ile seyyidlere ve adlinden
dolay› âdil sultâna.” Ömer
bin Hattâb der ki, Resûlullah Efendimiz bu hadîs-i
ﬂerîfi buyurdu¤u zaman
Ebû Bekr-i S›ddîk meclis-i
seadete geldi. Peygamber
hazretleri onun için aya¤a
kalkt›. Hazreti Ebû Bekr
oturmay›nca, kendileri de
oturmad›lar. Ömer bin
Hattâb dediler ki, yâ Resûlallah! Bize buyurdunuz ki,
bu beﬂ kimseden baﬂkas›
için aya¤a kalkmay›n›z.
Siz Ebû Bekr için aya¤a
kalkt›n›z. Buyurdular ki,
Cebrâîl aleyhisselâm gelip, önümde oturmuﬂ idi.
O s›rada Ebû Bekr mescide girdi. Hazreti Cebrâîl
dedi ki, Yâ Muhammed!
Ebû Bekr geldi. Ben dedim, yâ Cebrâîl! Ebû
Bekr’i tan›r m›s›n. Dedi ki,
yâ Muhammed! Ebû Bekr,
melekler yan›nda meﬂhurdur ki, senin yeryüzünde
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tan›d›¤›n gibi, onu tan›rlar. Cebrâîl aleyhisselâm
Ebû Bekr-i S›ddîk önünde
aya¤a kalkt›. Ben de kalkt›m. Yâ Ömer, bir yerde ki,
Cebrâîl aleyhisselâm aya¤a kalkar, ben kalkmaz
m›y›m! Ebû Bekr’e hürmetinden ötürü, Hazreti
Ebû Bekr oturmay›nca,
Cebrâîl aleyhisselâm oturmad›. Ben de oturmad›m.
13– Hazreti Enes buyurdular ki, Resûlullah
Efendimiz bir vakit hastaland›. Hastal›¤› uzad›. Bir
sabah Hazreti Ebû Bekr-i
S›ddîk, Resûlullah Efendimizin ziyâretine gitmiﬂ idi.
Zîrâ, her iﬂi herkesten önce yapmay› severdi. Bu
âdet-i ﬂerîfesi idi. Var›p
gördü ki, Resûlullah hazretleri evinde yatm›ﬂ, mubârek baﬂ›n› D›hye-i Kelbî’nin dizine koymuﬂtu.
Hazreti Ebû Bekr, D›hye-i
Kelbî’ye selâm verip, Resûl-i ekremin hâli nas›ld›r,
dedi. Dedi ki, hay›rd›r ey
halife-i Resûlillah! Ebû
Bekr-i S›ddîk dedi ki; Alla98 dört büyük halife

hü teâlâ sana hay›r versin.
‹yi karﬂ›l›klar versin. Bu
müjdeyi bana verdin. D›hye dedi ki, yâ Ebâ Bekr! O
Allahü teâlâ hakk› için ki,
Ondan gayri Allah yoktur,
ben seni gayrilerden, herkesin sevdi¤inden çok severim. Senin benim yan›mda hediyelerin vard›r,
Sana ulaﬂt›ray›m. Sen Allahü teâlân›n Resûlünün
halifesisin. Enbiyâ ve Mürsellerden sonra, Âdemo¤ullar›n›n
seyyidisin
“aleyhissalâtü vesselâm”.
Sana tâbi’ olan ve seni seven felâh bulur.
Arâbî lugat›nda, bütün
hay›rlar, iyilikler, felâh kelimesinde toplanm›ﬂt›r. Felâh; dünya ve âh›rete âid
isteklerin yerine gelmesine derler. Denilmiﬂtir ki,
felâh dört ﬂeydir: Bir bekâ
ki, fenâs› olmaya. Bir g›nâ
[zenginlik] ki, fakîrli¤i olmaya. Bir izzet ki, zelîlli¤i
olmaya. Bir ilim ki, cehli
olmaya. Seni sevmiyen ve
sana uymayan ziyân etti.
Her kim ki seni dost tutar,
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Resûlullah hazretlerinin
dostlu¤u ile dost tutar. Her
kim sana bu¤z eder. Resûlullah hazretlerine bu¤zu
olmak sebebi ile sana
bu¤z eder. Senin dostun
hakîkatte Allahü teâlâ hazretlerinin ve Resûlünün
dostudur. Senin düﬂman›n, hakikatte Allahü teâlâ
ve Resûlünün düﬂman›d›r.
Her kim ki, seni düﬂman
tutar. Muhammed Mustafâ’n›n ﬂefâ’ati o kimseye
vâs›l olmaz. Her kim ki,
Muhammed Mustafâ’n›n
ﬂefâ’atinden
mahrûm
olur. O kimse Allahü teâlân›n rahmetinden de mahrûm kal›r. Yâ Ebâ Bekr, sen
bunun için iyi ve azîzsin;
yak›n gel. Yak›n geldi¤i
ânda, D›hye kayboldu. Resûlullah Efendimiz de uykudan uyand›. Buyurdu ki,
yâ Ebâ Bekr! Bu sual-cevap ﬂeklindeki konuﬂma
nedir? Ebû Bekr hazretleri
de D›hye ile yapt›¤› musâhabat› haber verdi. Resûlullah aleyhissalâtü vesselâm, buyurdu ki, yâ Ebâ

Bekr! O D›hye de¤il idi. O
Cebrâîl-i emîn idi. Sana
haber verdi o isimlerden
ki, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri onlar› sana
tesmiye etti [sana verdi].
14– Ebû Sa’îdil Hudrî rivâyet eder. Resûlullah
Efendimiz buyurdular: K›yâmet günü olunca, Allahü tebâreke ve teâlân›n
emri ile Arﬂ önünde k›rm›z› alt›ndan üç kürsî konulur. Mahﬂer meydan› onlar›n nûru ile nûrlan›r, ayd›nlan›r. Biri bir kenârda,
biri öbür kenârda, biri ortada kurulur. ‹brâhîm aleyhisselâm gelip, Allahü teâlân›n emri ile bir kenârdaki minber üzerine oturur. Ben de (Muhammed
aleyhisselâm); öbür kenârdaki minber üzerine
otururum. Orta yerde olan
minber boﬂ kal›r. Bir münâdî, seslenir ki, Ebû Bekr-i
S›ddîk nerededir. Ebû
Bekr-i S›ddîk› durdu¤u
yerden ta’zîm ile getirirler.
Ortadaki minber üzerine
oturturlar. Sonra bir mü99 dört büyük halife
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nâdî seslenir ve der ki, Halîl ve Habîb aras›nda S›ddîk’›n bulunmas› ne hoﬂtur, ne güzeldir. Sonra Allahü teâlâ hazretleri üçünden hicâb› kald›r›p, tecellî
eder, dîdâr›n› gösterir.
Ben, baﬂ gözü ile, Allahü
teâlây› müﬂâhede ederim.
‹brâhîm de müﬂâhede
eder, Ebû Bekr de müﬂâhede eder.
15– Ebû Ubeyde bin
Cerrâh rivâyet eder: Resûlullah Efendimiz mübârek
elini Ebû Bekr-i S›ddîk
hazretlerinin omzuna koyarak, buyurdu ki: Yâ Ebâ
Bekr! Kullar, Allahü teâlâ
hazretlerinin huzuruna
da¤lar misilli günâh ile
ç›ksalar, kalblerinde senin
muhabbetin olsa, Allahü
teâlâ onlar›n günâhlar›n›
af eder.
16– Bedr gazâs›nda,
Ramezân-› mubârekin on
yedinci Cum’a günü idi.
Bu haberin râvisi, Abdullah bin Mes’ûd’dur. Der ki,
o gazâda ben de hâz›r
idim. Benden âciz kimse
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yoktu. Lâkin Ebû Cehl’in
baﬂ›n› ben kestim, getirdim. ‹ki asker birbirine
eriﬂti. Ebû Bekr-i S›ddîk
hazretlerini, Muhammed
Mustafâ’n›n huzur-u ﬂerîfinde gördük. Hazreti S›ddîk kendi o¤lunu kâfirler
saf›nda gördü. Gayret ve
hamiyyet-i dîniyyesi galebe gelip, din gayreti ile ortaya ç›k›p, yâ Resûlallah
bana izin ver, tâ kâfirler ile
muhârebe edeyim. Onlar›n kalblerine vuray›m.
O¤lumun baﬂ›n› kendi
elim ile keseyim, dedi. Resûlullah Efendimiz, yâ Ebâ
Bekr! Harbe kat›lma. Benim yan›mda, gözüm ve
kula¤›m gibi oldu¤unu bilmiyor musun, buyurup,
Hazreti Ebû Bekr’i; Allahü
teâlân›n selâm›n› ve kelâm›n› iﬂiten mübârek kulaklar›na ve Allahü teâlây› bilmedi¤imiz ﬂekilde gören
mübârek gözlerine benzettiler.
Server-i âlem Resûl-i
ekrem Efendimizin mubârek baﬂlar›ndan kadem-i
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ﬂerîflerine kadar herbir
a’zâs› güzel idi. Velâkin
mubârek gözleri ve kulaklar› cümle a’zâlar›ndan dahâ güzel idi. Do¤udan-bat›ya bütün Müslümanlar,
muvâf›k ve muhâlif hepsi
bilirler ki, Resûlullah Efendimiz çok kere, kula¤›ndan ve gözünden dolay›
dua buyurmuﬂtur. “Ey benim Allah›m! Beni kula¤›m ve gözüm ile faydaland›r. Benim gözümü ve
kula¤›m› benden sonra
ümmetime mîrâs b›rak.”
Allahü teâlâ bu iki duaya
icâbet etmiﬂtir. Resûl-i ekrem Efendimizi hayatta
Ebû Bekr ile faydaland›rm›ﬂt›r. Vefâtlar›ndan sonra, Ebû Bekr’i mîrâs tutucu
halife etmiﬂtir. Bu iki dua,
o iki duaya benzer ki, Ebû
Bekr S›ddik’a buyurmuﬂlar idi: “Allahü teâlâ, sana,
hayât›mda ve vefât›mdan
sonra, benim taraf›mdan
en iyi karﬂ›l›klar versin!”
Bu dualar›n tamam›n› Allahü teâlâ kabûl buyurmuﬂtur. Zîrâ, ‹slam dîni

önce ve sonra, Ebû Bekr-i
S›ddîk hazretleri ile karâr
tuttu.
17– Resûlullah Efendimiz, son hastal›¤›nda, vefâtlar› yaklaﬂt›. Cümle halk
[ya’ni Eshâb-› kirâm] hüzünlü ve telâﬂl› idiler ve
muzdarib oldular. Lâkin
Ebû Bekr hazretleri, tamam ilmi, sekînesi ve hilmi ve fadl›, akl› ve tedbîri
sebebi ile, o fitnelerde ve
âfatlarda, hilâf ve ihtilâflarda, halka dermân olurdu. Resûlullah vefât ettiler. ‹htilâf oldu. Hazreti
Server-i âlem, dâr-› bekâya [âhirete] irtihâl ettikte
[göçtükte], bir k›s›m dedi
ki, vefât etti, bir k›s›m dedi
ki vefât etmedi. Her iki k›s›m toplan›p, k›l›nçlar çekildi. Ebû Bekr hazretleri,
hücre-i seadete girdi. R›fk
ve karârl›l›k ile, Resûlullah
Efendimizin, yast›¤› yan›na geldi. Mübârek yüzünü
k›ble taraf›na yöneltip,
üzerine bir çarﬂaf örtmüﬂler idi. Mübârek yüzünden
örtüyü aç›p, bakt› ki, dün101 dört büyük halife
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ya âleminden, âhirete göçüp, yok olmayan mukaddes rûhlar›n›n Allahü teâlâ kat›na ulaﬂt›¤›n› anlad›. Ebû Bekr böyle gördükte, durdu¤u yerden
dizleri üzerine düﬂtü. Bir
sâat miktar›, yüzünü, gözünü Resûlullah hazretlerinin mübârek eline ve
aya¤›na, yüzüne sürdü.
Nûrlu yüzüne bakarak,
gözyaﬂlar›n› nisân ya¤muru gibi döktü. Buyurdu
ki, anam-babam sana fedâ olsun. Allahü teâlâ ve
tekaddes hazretlerinin sana yazd›¤› ölümden ac›
çektin ve ﬂiddeti tatt›n.
Bundan sonra ac› çekmezsin. Hiç mihnet dahî bulmazs›n. Kalk›p evden d›ﬂar› geldi. Minbere ç›kt›.
Elhamdülillah, Vessalâtü... okuduktan sonra, Yâ
kavim! Her kim, sizden
Hazreti Muhammed’e taparsa, Hazreti Muhammed vefât etmiﬂtir. Her
kim sizden Hak teâlâ hazretlerine taparsa, Allahü
sübhânehü ve teâlâ öl102 dört büyük halife

mez, dedi. Eshâb-› kirâm
aras›ndaki ihtilâf kalkt›.
Sâkin ve rahat oldular.
Sonra da, hangi mekâna
defnedelim diye ihtilâf ettiler. Muhâcirler dediler ki,
Mekke-i Mükerremeye
götürelim. Ensâr dediler,
Medîne-i münevverede
defnedelim. Bir k›sm› dedi, ﬁam’a götürelim. Bir
kavim dedi ki, Yemen’e
götürelim. Söz uzad›. Husûmet zuhûra gelecek idi.
Hazreti Ebû Bekr buyurdular ki, Resûlullah Efendimizden iﬂittim. Buyurdular ki: “Peygamberler,
rûhlar› kabz olunduklar›
mekâna defnolunurlar!”
Bütün sahâbîler, bu kavle
râz› olup, sâkin oldular.
Bir kere de, hilâfet için
ihtilâf ettiler. Muhâcirler
dediler, halife bizden olsun. Ensâr dediler, halife
bizden olsun. Bir k›s›m da
dedi, halife iki olsun. Biri
Ensârdan olsun, biri muhâcirden olsun. Ebû Bekr-i
S›ddîk kalk›p, minbere
ç›kt›. Hamd, senâ ve salât
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ve selâm ettikten sonra,
buyurdu ki, “imâmet ve
hilâfet iﬂi ﬂirketle olmaz.
Zîrâ iki k›l›nç bir k›nda olmaz. Bir evde iki sâhib olmaz. Bir mescidde iki
muhtelif k›ble do¤ru olmaz. ‹mâm Kureyﬂ’den
olur. Her kim Kureyﬂ’ten
de¤ildir, imâml›¤› [halifeli¤i] olmaz. Bunlar› Resûlullah’tan iﬂittim.” Muhâcir
ve Ensâr, Ebû Bekr-i S›ddîk’›n sözünü iﬂittiler ve
hepsi kabûl ettiler. ‹htilâf
kalkt› .
Bir de Üsâme hakk›nda
ihtilâf ettiler. Resûlullah
Efendimiz hayâtlar›nda,
sekizbin yi¤it kimseyi,
ﬁâm taraf›na gönderip,
Üsâme’yi onlar›n üzerine
emîr ta’yîn buyurmuﬂtu.
Kendi mubârek eli ile
Üsâme’ye bir alem [bayrak] vermiﬂlerdi. Onlar ile
meﬂgûl olmaktan kurtulmuﬂlar idi. Lâkin, Üsâme
hazretleri Medîne’den ç›kmadan, Resûlullah Efendimiz âhiret âlemine göçtüler. Muhâcir ve Ensâr it-

tifâk ettiler ki; o askeri
ﬁâm taraf›na göndermiyeler. Böyle bir zamanda
Yahudiler ve H›ristiyanlar
bir yandan, mürtedler ve
münâf›klar bir yandan
rencîde ederlerdi. E¤er bu
zamanda, bu kadar askeri
kendimizden uzak tutarsak, sonra bizim hâlimiz
nice olur. Ebû Bekr-i S›ddîk buyurdular ki, o Allahü teâlâ hakk› için ki, ondan baﬂka Allah yoktur,
e¤er k›rlardaki kurtlar gelseler, ortal›k boﬂ oldu¤u
için, evlâd ve ›yâllerimizi
evlerimizden d›ﬂar› çekseler de, o alemi [bayra¤›]
ki, Resûlullah Efendimiz
mübârek eli ile ba¤lam›ﬂd›r, geri döndürmem. O
sâatte Üsâme’yi askeri ile
ﬁâm taraf›na gönderdi.
Yahudiler ve di¤erleri bunu gördüler. Kalblerine
korku düﬂtü. Düﬂündüler
ki, e¤er ‹slam dîni do¤ru
olmasa idi, böyle zamanda, bu kadar askeri kendilerinden uza¤a göndermezlerdi.
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Menk›be:
Emîr-ül
mü’minin Ömer bin Hattâb rivâyet eder: Bedir günü idi. Resûlullah Efendimiz kendi eshâb›n›n azl›¤›n› gördü ki, üç yüz on üç
kimse idiler. Küffâr›n çoklu¤unu gördüler, bin kiﬂiye yak›n idi. Mübârek yüzünü k›ble taraf›na dönüp
ve iki ellerini yukar› kald›r›p, “‹lâhî! Bize va’d etti¤in zaferi nasîb et. Yâ ilâhî! E¤er, küffâr bugün
Müslümanlar üzerine gâlip olsalar ve bu kavmimi
burada helâk etseler, bir
dahâ k›yâmete dek, dünyada kimse Seni bir bilip,
birli¤ini zikretmez” buyurdu. Ebû Bekr-i S›ddîk
öteden gelip dedi ki, yâ
Resûlallah! Allahü tebâreke ve teâlâ va’dinde durup, Size zafer nasîb eder,
küffâr›n ﬂerrini Sizden
uzaklaﬂt›r›r. Hemen Cebrâîl aleyhisselâm nâzil olup,
beﬂbin melek, kendisi ile
berâber kâfirler ile harp etmek üzere geldi. Dedi ki,
yâ Muhammed! Ebû
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Bekr’in bu sözleri söylemesi üzerine, biz silâhlar›m›z ile geldik ki, senden
bu ﬂerri def’ edelim, buna
kâfiyiz.
Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk, Resûlullah hazretlerine, kulak ve göz menzilesinde olmuﬂtur. Zîrâ, bedenin bütün organlar›ndan önce, bir sesi kulak
iﬂitir. Görülecek bir ﬂeyi,
bedenin bütün organlar›ndan önce göz görür.
“Nükte”: ‹nsan vücûdunda baﬂtan aya¤a dek,
hiçbir uzuv, kulaktan ve
gözden fazîletli de¤ildir.
Bütün Peygamberlerin
(aleyhimüsselâm) ümmeti
aras›nda da Ebû Bekr hazretlerinden üstün ve fazîletli kimse yoktur.
Menk›be: Âiﬂe-i S›ddîka hazretleri rivâyet eder:
Resûlullah Efendimiz, bir
gece mübârek baﬂ›n›, benim yan›ma koymuﬂtu.
Mübârek gözlerini y›ld›zlara dikmiﬂti. Ben aya bakt›m ki, Resûlullah hazretle-
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rinin mübârek yüzü aydan
güzel idi. Bir damla su
[gözyaﬂ›] benim gözümden mubârek yüzü üzerine
düﬂtü. Benden tarafa bak›p, buyurdu ki: Yâ Âiﬂe,
ne oldu sana. Dedim: Ben
senin yüzüne ve aya bakt›m. Senin yüzün aydan
dahâ nûrlu oldu¤unu gördüm. Vay o kimseye ki
[ya’ni o kimseye ac›n›r ki]
k›yâmet günü senin yüzünü görmesin ve senin ﬂe-

fâ’atinden mahrûm kals›n.
Resûlullah buyurdu ki, yâ
Âiﬂe! Hüdâ-i azze ve celle
güneﬂin ve ay›n nûrunu
benim nûrumdan yaratt›.
Niçin teaccüb edersin
[hayret edersin], benim
yüzümün nûruna ki, y›ld›zlar› ve levhi ve kalemi
ve onsekizbin âlemi benim nûrumdan yaratt›.
Ben dedim; Yâ Resûlallah!
Sen y›ld›zlara niçin bakard›n. Buyurdu ki, yâ Âiﬂe!
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Benim Eshâb›m aras›nda,
bir recül [mevki’ sâhibi]
vard›r ki, hergün y›ld›zlar
adedince, onun tâ’atini
gö¤e götürürler. Ben y›ld›zlara bakt›m ki, adedini
Allahü teâlâ hazretlerinden baﬂka bir ferd bilmek
ihtimâli yoktur. Âiﬂe zan
etti ki, benim babam› murâd ederler. Dedi ki, yâ Resûlallah! O recül [mevki’
sâhibi] kimdir. Buyurdular: O Ömer bin Hattâbd›r.
Ömer bin Hattâb›n tâ’ati
ise baban›n tâ’ati yan›nda,
deryâdan bir damla gibidir.
Haberde gelmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz, Cebrâîl aleyhisselâm hazretlerine buyurdular ki: Bana
Ömer bin Hattâb’›n fazîletlerinden haber ver.
Cebrâîl aleyhisselâm buyurdu ki: Yâ Muhammed!
Nûh aleyhisselâm›n Peygamberli¤i müddeti olan
dokuzyüzelli sene seninle
otursam, Ömer bin Hattâb›n fazîletlerini beyan etsem, bir cüz’ünü beyana
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kâdir olamam. Ömer’in fazîleti [üstünlü¤ü], Ebû
Bekr’in fazîleti yan›nda,
y›ld›zlar aras›nda bir y›ld›z
gibidir.
Âlimlerden ba’z›s› derler, her kim ki, Hazreti Bilâl’in fazîletlerini anlat›r›m
der ise, anlatamaz. Hâlbuki Bilâl-i Habeﬂî, Ebû Bekr-i
S›ddîk’›n azâdl›s› idi. Bendenin [kölenin] fazîleti bu
kadar olur ise, hâcenin
[efendinin] fazîleti ne kadar olur, düﬂünmek gerek.
Haberde gelmiﬂtir ki, Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, Mi’râca vard›¤›m
gece, Cebrâîl aleyhisselâm ile Arﬂ alt›nda, bir
na’l›n sesi iﬂittik. Cebrâîl
aleyhisselâm dedi ki, bu
Bilâl-i Habeﬂînin na’l›n›
sesidir ki, seher vaktinde
onun ile mescide gider.
Menk›be: “Allahü tebâreke ve teâlâ ﬂânühû hazretlerinin üstün kullar› ol
kimselerdir ki, yer yüzünde tevâzu’ ile yürürler. Tâ
ki, canl› kar›ncay› incitmeyeler.” [Furkân sûresi 63]
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Ebû Bekr-i S›ddîk yolda
yürür iken bir canl›y› ezmemek için, aya¤› önüne
bakard›. Bir vakit yolda yürürken, yol üzerinde kar›nca gördü. Aya¤› ile üzerine
basmamak istedi. Bir genç
geldi. Hazreti S›ddîk› söz
ile meﬂgûl etti. Unutup,
aya¤›n› o kar›nca üzerine
bas›p öldürdü. Sonra,
Hazreti S›ddîk bak›p, onu
gördü. Üzüldü. Ne yapaca¤›n› düﬂünmeye baﬂlad›. Tam o sâat, Allahü teâlâ o kar›ncaya hayât verdi ve konuﬂmaya baﬂlad›:
Esselâmü aleyke yâ halife-i
Resûlillah! O sâat beni öldürüp, üzüldünüz. Sizin
üzülme sebebinizden dolay›, Allahü teâlâ ben zay›f
kulunu diriltti. Konuﬂturdu. Resûlullah buyurdular ki, yâ Ebâ Bekr, sana
halife diyen kimse kar›ncad›r. Sana bu¤zeden ve
düﬂman olan kimseler kar›ncadan âdi olur.
Menk›be:
Hadîce-i
Kübrâ’y›, Resûlullah Efendimize verecekleri zaman

[evlenecekleri
zaman],
Hazreti Hadîce, bir ﬂahs›
gizlice Server-i kâinât›n
huzuruna gönderdi. O kiﬂi
gelip, dedi: Müﬂrikler bize
ta’n ederler ki, kendi ﬂöhretli hâlinle, bir fakîre var›p, zevceli¤i kabûl ettin.
ﬁimdi bir miktar çeyiz
gönderin, az da olsa, ben
onu ço¤alt›p, halka gösteririm. Ay›pl›yanlar›n ay›plamas›, kötüliyenlerin kötülemesi def’ olur. Resûlullah Efendimiz mütefekkir ve mütereddid kalk›p,
gitti. Ben kimden borç isteyeyim ki, bana borç verir, diyordu. Yine kendi
kendine, bâri vefâkâr Ebû
Bekr’in dükkân›na varay›m deyip, pazara geldi.
Hulle-i ﬂerîfi omuzunda
çekerek ve göklerin melekleri nazar ederek giderken, Ebû Bekr-i S›ddîk
uzaktan gördü ki, Sultân-›
kâinât hazretleri, seadet
ve izzetle teﬂrîf buyurur.
Sevincinden ﬂaﬂ›rm›ﬂ olarak kendi kendine dedi ki,
e¤er benim dükkân›ma
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teﬂrîf ederse, her ne ister
ise vereyim. Kainat›n
Efendisi do¤ru Ebû Bekr-i
S›ddîk’›n dükkân›na geldi.
Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk
da karﬂ›lay›p, dedi ki, yâ
Muhammedül-emîn! Niçin üzüntülüsün. Fahr-i
âlem buyurdular ki, yâ
Ebâ Bekr. Bana bir miktar
ﬂey gerek ki, Hadîce’ye ceyiz götüreyim. Ebû Bekr-i
S›ddîk dedi ki, yâ Muhammedül-emîn! Yetmiﬂ devem, ﬁam’a ticârete git-
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miﬂti. Bugün müjde getirdiler ki, sâlim ve ganîmet
ile geldiler. Kerem edip,
karﬂ›lay›n. Kervân baﬂ›
olan ﬂahsa durumu bildirin. O kervân›n baﬂ›ndaki
ﬂahsa sa¤ ve sâlim geldi¤inde, azâd edece¤imi,
yüz alt›n verece¤imi, Ebû
Bekr’in bunu va’detmiﬂ oldu¤unu söyleyin. Resulullah Efendimiz, çok sevinip,
kervân›n önüne geldi. O
kervân baﬂ› ﬂahsa dedi ki:
Efendin Ebû Bekr-i S›ddîk
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bu develeri yükleri ile, eﬂyâlar› ile bana hibe etti.
Sana nîﬂân vereyim dedikte, kervanbaﬂ› kul, ben
senden niﬂân istemem.
Ben ve develer, sana fedâd›r deyip, develeri Hadîcei kübrâ hazretlerinin saray›
taraf›na sürdüler. Pazar ortas›na vard›lar. Ebû Bekr-i
S›ddîk bir kimse gönderdi
ki, Muhammedül-emîn
hazretlerine söyle, develeri getirip, bu aradan geçirsinler. Getirdiler. Dedi ki,
yâ Muhammedül-emîn,
bir miktar durun. Hizmetçi
gönderip, kendi seadethânesinden renkli-ipekli kaftanlar getirtip, herbirini bir
devenin yükü üzerine çektiler. Renkli ipekli kumaﬂlar ile çeyizleri iletirler. Tâ
ki, Muhammedül-emîn
hazretlerinin, kötüleyenleri, zemmedenleri, hased
edenleri, üzüntülü, gaml›
olsunlar. Bütün Mekke-i
mükereme
ehline,
ma’lûmdur ki, Rasulullah
Efendimizin mal› yoktur.
Ebû Bekr-i S›ddîk mal›n›

ve mülkünü Hazreti Muhammed’e fedâ etmiﬂtir.
O develeri, üzerlerinde
ipekli-renkli kumaﬂlar ile
örtülü olarak, sesli olarak
Mekke-i mükerremeyi dolaﬂt›rarak, Hazreti Hadîce’nin seadethânesine ilettiler. Cümleye ma’lûm oldu
ki, bu Hazreti Hadîce’nin
çeyizidir. Muhammedülemîn getirmiﬂtir. S›ddîk-›
Ekberin bunun gibi, hizmet-i ﬂerîfleri ve i’âne-i haseneleri, say›s›zd›r .
Menk›be: Enes bin Mâlik rivâyet edip, buyurdular ki; Resûlullah Efendimizden, Ebû Bekr’in o kadar üstünlü¤ünü iﬂittim ki,
hayrette kald›m. Server-i
âlem hazretleri, bu dünyadan, öbür âleme göç ettiler. Bir gece Sultân-› Enbiyây› rüyada gördüm. Önüne bir tabak hurma koymuﬂlar. “Yâ Resûlallah!
Hak teâlân›n sana verdi¤i
o nesneden bana da ver!”
dedim. Bana bir hurma
verdi. Dedim “Yâ Resûlallah! ‹hsân›n›z› artt›r›n›z”.
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Böyle böyle dokuz hurma
verdi. Yine yâ Resûlallah,
tekrar ver dedim. Uykudan
uyand›m. Bakt›m, dokuz
hurmay› elimde buldum.
Bilâl’in ezân sesini iﬂittim.
Abdest al›p, mescide geldim. Sabah namaz›n› Ebû
Bekr hazretlerinin arkas›nda k›ld›m. Namazdan sonra bir sâat baﬂ›m› önüme
sal›p, tesbîh çektim. Baﬂ›m› kald›rd›m. Hazreti S›ddîk› gördüm. Mubârek arkas›n› mihrâba vermiﬂ. O rüyamda, Resûlullah Efendimizin önünde gördü¤üm
hurma taba¤›n› ﬂimdi, Hazreti S›ddîk’›n önünde konulmuﬂ gördüm. Dedim ki:
Yâ halife-i Resûlillah! Allahü teâlân›n sana verdi¤i
ni’metlerden bana da ver.
Bana bir hurma verdi. Dedim, artt›r. Bir hurma dahâ
verdi. Dokuz hurmaya dek
bana verdi. Ben dedim: Yâ
halife-i Resûlillah, artt›r.
Buyurdu ki: Yâ Enes! E¤er
gece Resûlullah hazretleri
ziyâde verse idi, ben de ziyâde verirdim.
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Menk›be: Ömer bin
Hattâb buyurur ki; Ebû
Bekr-i S›ddîk’i gördüm. Dilini parma¤› ile tutup ovar
idi. Dedim: Yâ halife-i Resûlillah, ne yap›yorsun!
Buyurdu ki; bu beni çok iﬂlere u¤ratm›ﬂt›r. Hem bir
büyük kimseden iﬂittim ki,
Hazreti Ebû Bekr yedi dirhem a¤›rl›¤›ndaki bir taﬂ›,
yedi sene a¤z›nda tuttu.
Bir söz söyleyece¤i zaman, e¤er o söz, Allahü
tebâreke ve teâlâ hazretlerinin zikrinden gayri olsa
idi, sol eli ile dilini tutup,
sa¤ eli ile o taﬂ› dili üzerine sürerdi. Der idi ki: Ey
dil. Bir dahâ söylemiyesin
o sözü ki, Allahü teâlâ hazretlerinin mardîsi olmaya
[sevdi¤i ﬂey olmaya].
Hüccet-ül-‹slam ‹mâm-›
Gazâlî Kimyâ-i seadet adl›
kitab›nda bildirmiﬂtir: Ebû
Bekr-i S›ddîk yedi lokma
yemek yer idi. Fazla arzû
eder ise, dokuz lokma yer
idi. ﬁimdi, yüzbin rahmet
olsun, Hazreti S›ddîk üzerine ki, bütün iﬂleri bu yol
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üzerine idi. O pâk din ve
do¤ru i’tikâd senin üzerine
olsun ki [ya’ni do¤ru i’tikâdl› olas›n ki], Ebû Bekr,
Ömer ve Osmân ve Ali’yi
“rad›yallahü teâlâ anhüm” berâber sevesin.
Menk›be: Haberde gelmiﬂtir ki, Kûfede Abdülmecîd bin Abdülgaffâr
ad›nda biri var idi. Ca’fer-i
Sâd›k’›n hûzuruna vard›.
Dedi ki, Esselâmü aleyke
ey Resûlullah’›n torunu.
Resûlullah Efendimizden
sonra en üstün olan kimdir. Ca’fer-i Sâd›k buyurdu
ki: Ebû Bekr-i S›ddîk’t›r .
Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: Böyle oldu¤unu
nereden biliyorsun.
Ca’fer-i Sâd›k: Hak teâlâ hazretleri ona, Resûlullah’tan sonra, ikinci buyurdu. Üçüncüleri Allahü
teâlâ olan iki kiﬂiden, ikincisi olmak kadar ﬂeref olamaz “Bundan üstün ﬂeref
olmaz”.
Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: Hazreti Ali, Resû-

lullah Efendimizin döﬂe¤inde, kâfirlerden korkmadan yatmad› m›?
Ca’fer-i Sâd›k: Ebû
Bekr-i S›ddîk, Resûlullah
hazretleri ile ma¤araya
girmedi mi?
Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: E¤er korkmasa idi,
girmezdi. Allahü teâlâ Resûlullaha haber verdi ki,
Ebû Bekr’e korkma, dedi.
Ca’fer-i Sâd›k: Onun
korkusu, ondan idi ki, kâfirler onlar›n nerede oldu¤u hakk›nda bir haber duyup, gelirler. Resûl-i ekremi üzerler. Görmez misiniz Ebû Bekr-i S›ddîk, kendi aya¤›n›, ma¤arada bir
deli¤e koydu. Hattâ y›lan
onu kaç defa ›s›rd›. O ac›ya katland›. Aya¤›n› kald›rmad›. Resûlullah› uyand›rmamak için, hiç ses de ç›karmad›. Kendinden korksayd›, zehirlenerek, cân›n›
Resûle fedâ etmezdi.
Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: Mâide sûresinde,
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rirler” meâlindeki ellisekizinci âyet-i kerîme ile
medh olunan Alîdir.
Ca’fer-i Sâd›k: Bu âyetden önce, bir âyet-i kerîme
vard›r ki tahsîs rakam› ondan ziyâdedir. O S›ddîk ﬂân›ndad›r. “Allahü teâlâ,
mürtedler ile cihâd eden
bir kavim getirir. Allahü
teâlâ bunlar› sever” meâlindeki âyet-i kerîme, Ebû
Bekr S›ddîk içindir ve dahâ çok yükseltmektedir.
Resûlullah Efendimizin,
öbür âleme göçmelerinden sonra, Arablar, dedi
ki, biz namaz k›lar›z. Ammâ zekât vermeyiz. Ebû
Bekr buyurdu ki, Resûlullah hazretlerine edâ ettikleri zekât mal›ndan bir deve dizinin ba¤›n› vermeseler ve ondan eksik verseler, ben onlar ile toprak ve
kum say›s›nca olsalar da
muhârebe ederim.
Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: Yâ Ca’fer. Hazreti
Alî’nin ﬂân› için, meâl-i ﬂerîfi, “Mallar›n›, gece-gündüz, gizli ve gözönünde
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verenler” olan Bekara sûresinin iki yüz yetmiﬂ dördüncü âyeti gelmemiﬂ mi?
Ca’fer-i Sâd›k: “Sûre-i
Velleyl”, Ebû Bekr-i S›ddîk’›n ﬂân›nda nâzil olmuﬂtur. ﬁân›n› çok yükseltmektedir. Zîrâ Ebû
Bekr-i S›ddîk k›rk bin alt›n
verdi. Kendisine b›rakmad›. Bir kilime sar›nd›. Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve
dedi ki, Allahü teâlâ buyurdu ki, ben Ebû
Bekr’den râz›y›m. O benden râz› m›d›r? Ebû Bekr-i
S›ddîk, ben Allahü teâlâdan râz›y›m, râz›y›m, râz›y›m, dedi.
Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: Meâli ﬂerîfi “Hâc›lara su vermeyi ve Mescid-i Harâm› binâ etmeyi,
îmân etmekle ve Allah yolunda cihâd etmekle bir
mi tutuyorsunuz. Hây›r,
böyle de¤ildir” olan Tövbe
sûresinin yirminci âyet-i
kerîmesi Hazreti Alî’nin
ﬂân›n› bildirmek için nâzil
olmad› m›?
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Ca’fer-i Sâd›k: Meâl-i
ﬂerîfi “Mekkenin fethinden önce, sadaka verip,
cihâd eden ile, fethden
sonra veren ve cihâd eden
bir de¤ildir. Önce olan›n
derecesi dahâ yüksektir”
olan Hadîd sûresinin
onuncu âyet-i kerîmesi ile
Ebû Bekr-i S›ddîk medh
olunuyor. Ebû Bekr’in muhârebe etmesi önce idi ki,
Ebû Cehl, Resûlullah hazretlerine vurmak istedi.
Ebû Bekr-i S›ddîk, Ebû
Cehl’e mâni’ oldu.
Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: Ali, hiç kâfir olmad›.
Ca’fer-i Sâd›k: Öyledir,
lâkin, Allahü tebâreke ve
teâlâ hiç kimsenin, îmân›n›,
Ebû Bekr’in îmân› gibi met-

hetmedi. Meâl-i ﬂerîfi “Muhâcir ve Ensâr›n önce gelenlerinden Allahü teâlâ râz›d›r. Onlara Cennet’te sonsuz ni’metler vard›r” olan
Tövbe sûresi yüzbirinci
âyetinde ve meâl-i ﬂerîfi
“Do¤ru haber ile gelen ve
Ona inanan için Cennet’te
istedikleri herﬂey vard›r”
olan Zümer sûresi otuzüçüncü âyetinde, Allahü teâlâ, Ebû Bekr-i S›ddîk’›n
îmân›n› methetmektedir.
Her ne vakit ki, Resûlullah
Efendimiz vahy ile bir haber verse idi, Kureyﬂ, yalan
söylüyorsun derdi. Ebû
Bekr-i S›ddîk hemen yetiﬂip, do¤ru söylüyorsun yâ
Resûlallah, derdi.
Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: Meâl-i ﬂerîfi “Uhud

Ebu Bekr-i S›ddîk Hazretlerinin Topkap› Saray›’nda muhafaza edilen k›l›c›
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gazâs›nda, ﬂeytâna uyup,
da¤›lanlar” olan ‹mrân sûresi yüz elli beﬂinci âyetinde, Allahü teâlâ ﬂikâyet etmiyor mu?
Ca’fer-i Sâd›k: Âyet-i kerîmenin sonunu oku. Meâlen “Onlar›n bu kusurlar›n› af ettim” buyuruyor.
Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: Hazreti Alî’nin
dostlu¤u farzd›r. [Hazreti
Ali’yi sevmek farzd›r.]
Kur’ân-› azîmüﬂﬂânda, ﬁûrâ sûresinde, yirmiüçüncü
âyetinde meâlen “Size ‹slamiyeti bildirdi¤im ve
Cennet’i müjdeledi¤im
için, bir karﬂ›l›k beklemiyorum. Yaln›z yak›n›m
olanlar› seviniz” buyuruldu ki, bunlar, Ali, Fât›ma,
Hasen ve Hüseyin’dir.
Ca’fer-i Sâd›k: Ebû
Bekr’e dua etmek ve
Onun dostlu¤u [Onu sevmek] farzd›r. Allahü teâlâ,
Haﬂr sûresinde onuncu
âyetinde meâlen “Muhâcirlerden ve Ensârdan
sonra, k›yâmete kadar ge114 dört büyük halife

len mü’minler, yâ Rabbî!
Bizi af et ve bizden önce
gelen din kardeﬂlerimizi
[ya’ni Eshâb-› kirâm›] af et
derler” buyuruyor. (Hüseynî tefsîrinde diyor ki;
“Âlimler buyurdu ki, Eshâb-› kirâmdan birini sevmeyen kimse, bu âyette
bildirilen mü’minlerden
olmaz. Bu duadan mahrûm olur”.)
Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: Resûlullah “Hasen
ve Hüseyin, Cennet gençlerinin üstünüdür. Babalar› dahâ üstündür” buyurmad› m›?
Ca’fer-i Sâd›k : Ebû
Bekr-i S›ddîk hakk›nda
bundan iyisini buyurdu.
Babam Muhammed Bâk›r’dan iﬂittim. Ceddim
‹mâm-› Ali buyurdu ki,
Resûlullah’›n huzurunda
idim. Baﬂka kimse yok idi.
Hazreti Ebû Bekr ile Hazreti Ömer geldi. Server-i
âlem: “Yâ Ali! Bu ikisi,
Peygamberlerden baﬂka,
Cennet erkeklerinin en üstünüdür.” buyurdu
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Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: Yâ Ca’fer! Âiﬂe mi
üstündür. Fât›ma m› üstündür?
Ca’fer-i Sâd›k: Âiﬂe “rad›yallahü anhâ” Resûlullah’›n zevcesi idi. Onunla
berâber olur. Hazreti Fât›ma Hazreti Alî’nin zevcesi
idi. Onunla berâber olur.
Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: Âiﬂe Ali ile muhârebe etti. Cennet’e girer
mi?
Ca’fer-i Sâd›k: Allahü
teâlâ Ahzâb sûresi, elliüçüncü âyetinde meâlen;
“Resûlullah’› incitmeyiniz.
Ondan sonra, zevcelerini
nikâh ile hiç almay›n›z.
Bunlar›n ikisi de büyük
günâht›r.”
buyuruyor.
(Beydâvî ve Hüseynî tefsîrlerinde diyor ki, bu
âyet-i kerîme gösteriyor
ki, Resûlullah vefât ettikten sonra da, ona sayg›
göstermek için, zevcelerine sayg› lâz›md›r.)
Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: Ebû Bekr’in hilâfe-

tini, Kur’ân-› azîmüﬂﬂânda
bana göstermeye kâdir
misin?
Ca’fer-i Sâd›k: Gösteririm. Hem Kur’ân-› kerîmde, hem Tevrât’ta ve hem
de ‹ncîlde gösterebilirim.
Kur’ân-› kerîmde olan ﬂudur: En’âm sûresi yüzaltm›ﬂbeﬂinci âyetinde meâlen; “Allahü teâlâ sizi
yeryüzünde halife yapt›”
buyuruldu. Nûr sûresi ellibeﬂinci âyetinde meâlen;
“Îmân eden ve emirlerimi
yapanlar›n›z›, yeryüzüne
hâkim k›laca¤›m› söz veriyorum. ‹srâîlo¤ullar›n› halife yapt›¤›m gibi, sizi de
birbiriniz ard›-s›ra halife
yapaca¤›m” buyuruldu.
(Beydâvî ve Hüseynî tefsirlerinde diyor ki, bu
âyet-i kerîme gaybdan haber verip, Kur’ân-› kerîmin, Allahü teâlân›n kelâm› oldu¤unu ve dört halifesinin meﬂrû; hakl› oldu¤unu göstermekdedir.)
Feth sûresinin son âyetinde meâlen, “Resûlullah ve
onunla birlikte olanlar,
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birbirlerini her zaman ve
çok severler ve her zaman
kâfirlere düﬂman olurlar!”
bütün Eshâb bildirilmekte
ve Ebû Bekr’in ﬂerefine
iﬂâret edilmektedir. Bu
âyetin sonunda meâlen,
“Eshâb›n›n misâlleri Tevrât’da ve ‹ncîl’de bildirildi”
buyuruyor. Babam, ceddim Ali bin Ebî Tâlib’den
ve onun da Resûlullah’dan bildirdi¤i hadîs-i
ﬂerifte, “Allahü teâlâ, hiçbir Peygamberine vermedi¤i kerâmetleri bana verir. K›yâmette mezârdan
önce kalkar›m. Allahü teâlâ dört halifeni ça¤›r, buyurur. Onlar kimdir, yâ
Rabbî,
derim.
Ebû
Bekr’dir, buyurur. Yer yar›l›p, herkesten önce Ebû
Bekr mezârdan ç›kar. Sonra Ömer, sonra Osmân,
sonra Ali kalkar” buyuruldu.
Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: Yâ Ca’fer, bunlar
Kur’ân-› azîmde var m›d›r?
Ca’fer-i Sâd›k: Evet,
okumad›n m›, Allahü teâlâ
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onlardan haber verdi.
“Peygamberler ve bunlar›n ﬂâhidleri, hesâb için
getirilir!” buyuruldu. [Zümer sûresi 69] Yahut ﬂehîdleri getirilir, denildi.
Ya’ni Ebû Bekr ve Ömer ve
Osmân ve Ali’yi getirirler.
Abdülmecîd bin Abdülgaffâr: Yâ Ca’fer! Bu zamana kadar ben onlar›
sevmiyor idim. ﬁimdi piﬂmân oldum. E¤er tövbe
edersem, Allahü teâlâ kabûl eder mi?
Ca’fer-i Sâd›k: Çabuk
tövbe et ki, seadetin alâmeti olsun. E¤er, Allahü
teâlâ korusun, o i’tikâd
üzere dünyadan gitmiﬂ olsayd›n, senin dinin boﬂa
giderdi.
Menk›be: Tenbîh-ül gâfilin kitab›nda Ebülleys Semerkandi, Zeyd bin Erkam’dan haber vermiﬂtir.
Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk’in bir kölesi vard›. Ömrünün sonlar›nda her akﬂam iftâr vaktinde yemek
getirirdi. Âdet-i ﬂerîfleri
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öyle idi ki, nereden ve nas›l ald›¤›n›, kimden sat›n
ald›¤›n›, onun san’at› ve
mesle¤i ne oldu¤unu o
köleden sormay›nca o yemekten bir lokma a¤z›na
koymazd›. Bu köle bir gece yine yemek getirdi. Ebû
Bekr-i S›ddîk sual etmeden, mubârek elini uzat›p,
bir lokma yemekten ald›lar. Köle dedi ki: Ey Efendi
Ne oldu ki, bu akﬂam sormadan yeme¤e el uzatt›n›z. Ebû Bekr-i S›ddîk’›n
mubârek gözleri yaﬂ ile
dolup, buyurdu: Açl›k bana s›k›nt› verip, sab›rs›zland›rd›. Böylece bu hâl
baﬂ›ma geldi. ﬁimdi bana
haber ver ki, bu akﬂam yeme¤i nereden getirdin.
Köle dedi ki: Câhiliye vaktinde, raks ve oyun oynard›m. Bir gruba raks ettim.
Onlara hoﬂ geldi. Bana dediler ki, ﬂimdi bir nesnemiz yoktur. Va’detmiﬂlerdi
ki, elimize birﬂey geçince
sana iyilik ederiz. Ben bugün gördüm ki, onlar›n elleri doludur. Ben va’dlerini
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hat›rlatt›m. Yiyece¤i bana
verdiler. Ebû Bekr-i S›ddîk
bunu iﬂitti. Çok üzüldü.
A¤lad›. Yeme¤i önünden
att›. Parma¤›n› bo¤az›na o
kadar soktu ki, kay’ etti. O
lokma karn›ndan d›ﬂar›
geldi. Kendine eziyet verdi. Mubârek yüzü gö¤erdi
ve karard›. Mubârek yüzünün ﬂeklinin de¤iﬂikli¤ini
görenler, bir miktar su içmesini ve bu üzüntüden
halâs olaca¤›n› söylediler.
S›cak su getirdiler. ‹çti, bir
kere dahâ kay’ etti. Rahâts›z oldu. ‹nceledi ki, karn›nda bir ﬂey kalmad›. Dediler ki, yâ S›ddîk, bu kadar kendinize s›k›nt› ve
zahmet, bir lokmadan dolay› m›d›r? Buyurdu ki,
evet. Resûlullah Efendimizden iﬂittim. Buyurdular ki, “Allahü tebâreke ve
teâlâ hazretleri, yedi¤i harâm olan kimselere Cennet’i harâm etmiﬂtir.”
Sonra baﬂ›n› yukar› kald›r›p, Yâ ilâhel âlemîn! Yedi¤im lokma için elimden
geleni yapt›m. O lokmalar›
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kay’ ettim. O lokmadan
damarlar›mda birﬂey kald›
ise affet. Bu zay›f kulun,
Cehennem azâb›na dayanamam diye, dua buyurdu. Bu o Ebû Bekr’dir ki,
Resûlullah
Efendimiz,
“Ebû Bekr benim gözüm
ve kula¤›m gibidir” buyurdu.
Sual: Ebû Bekr-i S›ddîk
hazretleri, niçin fîsebîlillah
mal›n›n tamam›n› verdi.
Ömer-ül Fârûk niçin mal›n›n yar›s›n› verdi.
Cevap: Ömer-ül Fârûk
adâleti temsîl ediyordu.
Adâlet eﬂitli¤i muhâfaza
etmektir. Ebû Bekr-i S›ddîk
s›dk› temsîl ediyordu. S›dk
odur ki, elinde ne var ise
hepsini vermelisin. E¤er,
Hazreti Ömer, mal›n›n tamam›n› verip, çoluk-çocu¤una b›rakmasa idi, âdil
olamazd›. Hazreti Ebû
Bekr mal›n›n yar›s›n› verip, yar›s›n› b›raksa idi, sâd›k olamazd›. Hazreti Ebû
Bekr için adl, Hazreti
Ömer için de s›dk var idi.
Lâkin birisinde s›dk cibilli-

dir. Ve birisinde adl hâldir.
Adl, Hazreti Ömer’in hâlidir. Bir s›fat kiﬂinin cibillisinde var ise, hâlinde de
vard›r. Ebû Bekr-i S›ddîk
dedi ki: Cümle mal›n› ver.
Hiç bir ﬂeyi koyma. E¤er
helal ise onun hesâb›ndan
kurtulursun. E¤er harâm
ise azâb›ndan kurtulursun. Hazreti Ömer’in adli
dedi ki, mal›n›n yar›s›n›
da¤›t. Yar›s›n› ehl-i ›yâline
b›rak. Hazreti Ebû Bekr bütün mal›n› verdi¤i için,
Hazreti Ömer ne kadar
mal verirse de, Hazreti
Ebû Bekr’e uymuﬂ olur.
Menk›be: Câbir bin Abdullah anlat›r: Bir bedevî
a’râbî, bir k›rm›z› deve
üzerinde, Hazreti Alî’nin
huzuruna gelip, deveden
inip, dedi ki: Esselâmü
aleyke, yâ emîr-el mü’minîn! Çabuk bana haber
ver, Ebû Bekr’den ki, o
Cennet’te midir? Hazreti
Ali bundan dolay› üzülüp,
buyurdu ki, yâ a’râbî, keﬂke, anan seni do¤urmam›ﬂ olsa idi. Resûlullah
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Medine’de inﬂa edilen ilk cami olan Kuba Camii

Efendimizin hayât›nda ve
vefâtlar›ndan sonra, bu
sözü hiç kimse söylemedi.
Sen söyledin. Muhâcirîn
ve Ensâr aras›nda, ﬂüphe
yoktur ki, Hazreti Ebû
Bekr-i S›ddîk, Resûl-i ekrem ve nebiyyi muhterem
Efendimizin hayât›nda vezîri idi. Vefât›ndan sonra
halifesi idi. Ondan sonra
her kimin i’tikâd› bunun
üzerine olmaz ise, o dalâlettedir. Ey a’râbî! Resûlul120 dört büyük halife

lah Efendimiz Ebû Bekr-i
S›ddîk› babas› yerinde tutard›. Hazreti Ebû Bekr
Cennet ehlini, t›pk›, gökyüzündeki bir y›ld›z›n, yeryüzünün ehlini ayd›nlatd›¤› gibi ayd›nlat›r. Ebû Bekr
Cennet’te, bir köﬂkden bir
köﬂke, bir kasrdan bir kasra gider. Cennet’te hiçbir
kasr ve bir saray, bir oda,
bir bahçe, bostân olmaz
ki, illâ Hazreti Ebû Bekr’in
nûrundan ayd›nlanmas›n.
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Cennet ehli köﬂklerden
baﬂlar›n› ç›kar›p, derler ki,
yâ R›dvân! Bu nûr nedir?
R›dvân der ki; Bu Ebû
Bekr’in yüzünün nûrudur
ki, kasrdan kasra ve odadan odaya gider.
Hazreti Ali sözüne devamla dedi ki: Yâ a’râbî!
Ebû Bekr-i S›ddîk, vefât›
ân›nda bana dedi ki, benim cân›m, benim gözümün nûru ve benim dostum ve benim azîzim. Benim vefât›m yak›nlaﬂt›.
Ömrüm sonuna yaklaﬂt›.
Beni o, Resûlullah Efendimizi y›kad›¤›n mubârek ellerin ile y›ka. Kefene sar ve
tabut üzerine koy. Cenâzemi Resûlullah Efendimizin
Ravda-i mukaddeselerinin
kap›s›na koy. Ve de ki, yâ
Resûlallah! Ebû Bekr kap›dad›r. ‹çeri girmek için izin
ister. E¤er kilit anahtars›z
aç›l›rsa, beni Seyyid-i âlemin mubârek arkas› yan›na defnedin. E¤er kilit aç›lmaz ise, beni Bakî’ kabristan›na götürüp, garîbler
kabristan›na
defnedin.

Hazreti Ali buyurdu ki, yâ
a’râbî, o halife-i Resûlullah olan Ebû Bekr-i S›ddîk
dünyadan göçtü. Vasiyetini yerine getirip, techîz ettim. Ravda-i mukaddese
kap›s›na götürdüm. ‹zin istedim. O sâat kilit kendili¤inden aç›l›p, bir ses iﬂittim ki, “Habîbi habîbe kavuﬂturun. Habîbini çok özlemiﬂtir” diyordu.
Menk›be:
Emîr-ülmü’minîn Ali bin Ebî Tâlib’in, Ebû Bekr-i S›ddîk’›n
vefât› s›ras›nda söyledi¤i
sözler ﬂöyle rivâyet olunmuﬂtur:
Ebû Bekr-i S›ddîk bu fânî âlemden, bâki âleme
göç ettiler. Mubârek yüzünü ve bedenini bir çarﬂaf
ile örttüler. Medîne-i Münevvere; Resûlullah Efendimizin, öbür âleme göç
ettikleri gibi, inleme ve a¤lama sesleri ile dolmuﬂ
idi. Hazreti Ali iﬂitip, a¤l›yarak, “‹nnâ lillah ve innâ
ileyhi râciûn” diyerek geldi. Söyledi¤i sözlerin manâs› budur: Nübüvvet hi121 dört büyük halife
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lâfeti bugün bitti. Geldi, o
evin kap›s›nda durdu. Ebû
Bekr-i S›ddîk hazretleri
odada idi. Buyurdu: Yâ
Ebâ Bekr. Sen Resûlullah’›n dostu ve musâhibi
ve mûnisi ve s›rdaﬂ› ve
müﬂâviri idin. En önce ‹slam’› sen kabûl ettin. Senin îmân›n cümle kavmin
îmân›ndan kuvvetli ve güzel oldu. Senin yakînin dahâ kuvvetli, Allahü azîmüﬂﬂân hazretlerinden
korkun büyük oldu. Herkesten zengin, herkesten
dahâ cömert, sen idin. Resûlullah üzerine en ﬂefkatli, en yard›mc› sen idin.
Senin Resûlullah ile sohbetin, hepimizin sohbetinden dahâ iyi idi. Hay›r sâhiblerinin birincisi sensin.
Senin iyiliklerin, hepimizinkinden çoktur. Her iyilikte ileridesin. Hazreti
Muhammed Mustafâ’n›n
huzur-› ﬂerîflerinde, senin
derecen en yüksek oldu.
Ona en yak›n sen oldun.
‹krâmda, ihsânda, güzel
huylarda, boyda, yaﬂda,
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baﬂda, ona en çok benziyen sen oldun. Allahü teâlâ sana, çok mükâfât versin ki, Resûlullah’a herkes
yalanc› derken, sen, do¤ru
söylüyorsun, inand›m, dedin. Sen onun kula¤› ve
gözü gibi idin. Allahü teâlâ
seni, Kur’ân-› kerîmde
“s›dk” ile ﬂereflendirdi.
Resûlullaha en s›k›nt›l› zamanlar›nda yard›mc› oldun. Herkes Ondan kaçarken, sen Onun ile sohbet
ettin. Seferlerde ve s›k›nt›l› yerlerde halifesi idin.
Onun ümmetinin halifesi
ve dininin koruyucusu oldun. Câhiller dinden ç›karken, sen dîn-i ‹slam’a kuvvet verdin. Herkes ﬂaﬂ›rd›¤› zaman sen kükremiﬂ
arslan gibi ortaya ç›kt›n.
Herkes da¤›l›rken, sen
Muhammed Mustafâ’n›n
yolunu tuttun. Eshâb›n az
konuﬂan› ve en belî¤i, edîbi sen idin. Her sözün, her
buluﬂun do¤ru, her iﬂin temiz idi. Gönlün herkesten
kuvvetli, yakînin hepimizden sa¤lam idi. Her iﬂin so-
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nunu önceden görür, geri
kalm›ﬂlar› ‹slam’a sokarak
ayd›nlat›rd›n. Mü’minlere
ﬂefkatli, affedici baba idin.
‹slam’›n a¤›r yükünü taﬂ›d›n. ‹slâm›n hakk›n› herkes
elden kaç›r›rken, sen yerine getirdin. Sen rüzgârlar›n oynatam›yaca¤› bir da¤
gibi idin. ‹ﬂin do¤ruluk idi,
ilim idi. Sözün mertçe do¤ruyu bildirmek idi. Gerici
düﬂüncelerin ve bozuk
inançlar›n kökünü kaz›d›n.
Hak dinin a¤ac›n› diktin.
Müﬂkilleri, Müslümanlara
kolaylaﬂt›rd›n. Küfür ve
mürtedlik ateﬂini söndürdün. Rahmân›n dinini sen
do¤rulttun. ‹slam’a, îmâna
sen kuvvet oldun. Göklerde, melekler aras›nda senin derecen çok büyüktür.
Senin ölüm musîbetin ve
yeryüzünde, muhâcirîn ve
ensâr aras›nda, senden ayr›l›k yaras› çok derindir, dedi. “‹nnâ lillah...” okuyarak
çok a¤lad›. Mubârek gözlerinden kanl› yaﬂ akt›. Hak
teâlâ hazretlerinin her kazâs›na râz› olduk. Verdi¤i

elemleri kabûl ettik. Yâ
Ebâ Bekr! Müslümanlara,
Resûlullah’›n ayr›l›k ac›s›ndan sonra, hiç senin
ayr›l›k ac›n gibi bir ac› vâki’ olmad›. Sen mü’minlere s›¤›nak ve dayanak ve
gölge idin. Münâf›klar
üzerine çok sert ve ateﬂli
idin. Allahü teâlâ hazretleri, seni Muhammed Mustafâ’n›n huzuruna kavuﬂtursun. Bizi senin ecrinden
ve bereketinden mahrûm
eylemesin. Senden sonra
bizi azg›n hâle koymas›n.
Sahâbe-i güzînin hepsi
sessizce dinlemiﬂler idi.
Hazreti Alî’nin kelâm› bitti.
Cümle yer ehli ve gök ehli
a¤lama¤a baﬂlad›lar. Do¤ru söyledin yâ Resûlullah’›n damâd›, dediler.
Muhammed bin Cerîr-i
Taberî, Tefsîr’inin, Ankebût sûresini tefsîrinde buyurmuﬂtur ki: Ebû Bekr-i
S›ddîk’a zehir verdiler. O
zehir sebebi ile vefât etmiﬂtir. Aç›klamas› budur
ki; Hazreti S›ddîk-› ekberin
hilâfeti günlerinde, Hay123 dört büyük halife
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ber Yahudilerinden bir Yahudi, Ebû Bekr hazretlerini, kendi evine da’vet etmiﬂti. Hâris bin Kelde adl›
Arab tabîb de Hazreti S›ddîk ile berâber idi. Bir tabak piﬂmiﬂ pirinci sofra
üzerine koydular. Ebû
Bekr-i S›ddîk Hârise buyurdu ki, ileri gel. Kendileri el uzat›p, bir lokma al›p,
mubârek a¤›zlar›na koyup, yidiler. Sonra Hâris
de el uzat›p, bir lokma
al›p, a¤z›na koydu¤u gibi
lokmay› d›ﬂar› att› ve dedi
ki, bu yiyecek zehirlidir. Bu
zehir bir y›ldan sonra insan› öldürür. Te’sîrini bir y›lda gösteren zehir kat›lm›ﬂt›r. Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk iﬂitip, üzüldü. Kendi
kendi ile, bundan böyle
âhiret az›¤›n› gördü. Hilâfette ay›k ve uyan›k olup,
nefsini ölmüﬂ bilip, göz
aç›p kapay›ncaya kadar
Allahü teâlân›n ta’ât›ndan
ve zikrinden hâli olmad›
[ihmâl etmedi]. Dâimâ a¤lar idi. Ve der idi: Allahümme ente veliyyi fiddünya
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vel âh›reti teveffenî müslimen ve elh›knî bissâlihîn.
[Yâ Rabbî! Sen benim,
dünyada ve âhirette velîmsin, sâhibimsin. Bana
Müslüman olarak ölme¤i
nasîb et ve sâlih kullar›n›n
aras›nda bulundur.] Bir sene tamam oldu. Ebû Bekr-i
S›ddîk o bir lokma zehirli
yemekten hasta olup, on
beﬂ gün yatt›. Dünyadan
âhirete göç etti. Cemâziyilâhirin yedinci pazartesi
günü idi. O gün Abbab bin
Es’ed de Mekke-i Mükerremede vefât etti. Mekkei mükerremenin emîri idi.
Hazreti Resûl-i ekrem onu
emîr dikmiﬂ idi. Ona da zehir vermiﬂlerdi.
Ulemâdan ba’z›lar› derler ki: Ebû Bekr-i S›ddîk vas›yet etti ki; Cenazem
y›kan›rken o¤lum su döksün. Bana eski bir peﬂtamâl ve eski “köhne” bir
kefen sar›n. Zinhâr “sak›n” bana yeni kefen sarmay›n. Yeni elbise diriye
lây›kt›r ki, onun ile ibâdet
etsin.
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HAZRET‹ ÖMER
Hazreti Ömer, Eshâb-›
kirâm›n en büyüklerinden ve Peygamberimizin
ikinci halîfesidir. Hulefâ-i
Râﬂidînden ve Aﬂere-i
mübeﬂﬂereden yâni Cennetle müjdelenen on kiﬂiden biridir. Hicretten k›rk
sene önce Mekke’de do¤du. Dokuzuncu dedesi
olan Ka’b’da soyu Peygamberimizin soyu ile
birleﬂir. Babas› Hattâb
Kureyﬂ kabîlesinin ileri
gelenlerinden,
annesi
Hanteme binti Hiﬂam Ebû
Cehl’in k›zkardeﬂiydi. Dâimâ re’yi isâbet etti¤i,
do¤ru söyledi¤i veya
hakk› bât›ldan ay›rd›¤›
için “Fârûk” ismi verildi.
Künyesi Ebû Hafs’t›r.
‹slâmdan önceki Mekke
toplumunda do¤up büyüyen Hazreti Ömer, soy kütü¤ü ilmini iyi bilirdi. Gençli¤inde ata biner ve güreﬂ
yapard›. Hicaz bölgesinin o
zaman en meﬂhur ve büyük panay›r› olan Ukaz Panay›r›nda defâlarca güreﬂte

birinci oldu. Ayr›ca hitâbetinin üstünlü¤ü ve ata binmekteki mahâreti meﬂhur
olmuﬂtur. E¤ere dokunmadan ata binerdi. Sol elini
sa¤ eli gibi iyi kullan›rd›.
Çok heybetli, cesur ve çok
kuvvetliydi. Edebindan, hayâs›ndan Resûlullah’›n huzûrunda o kadar yavaﬂ konuﬂurdu ki, Peygamberimiz; “Yüksek söyle yâ
Ömer, iﬂitemiyorum.” buyururdu.
Peygamber efendimiz
bir gün Hazreti Ömer ile
Ebû Cehl’in bir yerde oturup, gizli gizli bir ﬂeyler konuﬂtuklar›n› gördü. O gece duâ edip; “Yâ Rabbî!
Bu ‹slâm dînini Ömer ile
yâhut Ebû Cehl ile kuvvetlendir.” dedi. Peygamber
efendimizin duâs› üzerine
Hazreti Ömer Müslüman
olmakla ﬂereflendi. Müslüman olmas› ﬂöyle oldu:
Resûlullah’a peygamber oldu¤unun bildirilmesinin alt›nc› y›l›nda, Resûlullah’›n amcas› Hazreti
Hamza îmâna gelince,
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Müslümanlar çok kuvvetlendi. Çok sevindiler. Bu iﬂ
Kureyﬂ kâfirlerine güç geldi. ‹leri gelenleri topland›lar. “Muhammed’in adamlar› ço¤al›yor. Bunu önlemeye çâre bulal›m.” dediler. Herbiri bir ﬂey söyledi.
Ebû Cehl; “Muhammed’i
öldürmekten baﬂka çâre
yoktur. Bunu yapana, ﬂu
kadar deve, bu kadar da alt›n veririm.” dedi. Ömer
bin Hattâb yerinden f›rlad›.
“Bu iﬂi, Hattâbo¤lundan
baﬂka yapacak yoktur.”
dedi. Onu alk›ﬂlad›lar.
“Haydi Hattâbo¤lu! Görelim seni!” dediler. K›l›c›n›
çekerek yola düﬂtü. Nuaym bin Abdullah’a rastlad›. Nuaym; “Bu ﬂiddet, bu
hiddetle
nereye
yâ
Ömer?” dedi. O da; “Millet
aras›na ikilik sokan, kardeﬂi kardeﬂe düﬂman eden
Muhammed’i öldürmeye
gidiyorum.” dedi. “Yâ
Ömer! Güç bir iﬂe gidiyorsun. O’nun Eshâb›, çevresinde pervâne gibi dolaﬂ›yor. O’na bir ﬂey olmas›n
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diye titreﬂiyorlar. O’na yaklaﬂmak çok zordur. O’nu
öldürsen bile Abdülmutalibo¤ullar›n›n elinden yakan› nas›l kurtarabilirsin?”
dedi. Onun bu sözlerine
çok k›zd›. “Yoksa, sen de
mi onlardan oldun? Önce
senin iﬂini bitireyim.” diye,
k›l›c›na sar›ld›. “Yâ Ömer!
Beni b›rak! Kardeﬂin Fât›ma ile zevci Saîd bin
Zeyd’e git ki, ikisi de Müslüman oldu.” dedi.
Hazreti Ömer onlar›n
Müslüman
oldu¤una
inanmad›. Nuaym bin Abdullah’›n; “E¤er inanmazsan, git sor! Anlars›n.”
sözleri üzerine h›zla kardeﬂinin evine gitti. O anlarda
Tâhâ sûresi yeni gelmiﬂ,
Saîd ile Fât›ma, bunu yazd›r›p, Habbâb bin Eret
ad›ndaki sahâbîyi evlerine
getirmiﬂ,
okuyorlard›.
Ömer bin Hattâb, kap›dan
bunlar›n sesini duydu. Kap›y› sert bir ﬂekilde çald›.
Onu, k›l›ç belinde k›zg›n
görünce yaz›y› saklay›p
Habbâb’› gizlediler. Sonra
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kap›y› açt›lar. Hazreti
Ömer içeri girince; “Ne
okuyordunuz?” diye sordu. Saîd’in; “Bir ﬂey yok.”
cevâb› üzerine daha da k›zarak; “‹ﬂitti¤im do¤ruymuﬂ. Siz de O’nun sihrine
aldanm›ﬂs›n›z.” dedi. Saîd’i yakas›ndan tutup, yere
att›. Fât›ma beyini kurtarmak isterken, onun yüzüne de öfkeyle bir tokat indirdi. Fât›ma’n›n burnundan kan boﬂand›. Bunu
gören Hazreti Ömer, kardeﬂine ac›d›. Fât›ma îmân
kuvvetiyle Allahü teâlâya
s›¤›narak; “Yâ Ömer! Niçin Allah’tan utanmazs›n?
Âyetler ve mûcizelerle
gönderdi¤i Peygambere
inanmazs›n? ‹ﬂte ben ve
zevcim, Müslüman olmakla ﬂereflendik. Baﬂ›m›z›
kessen bundan dönmeyiz.” dedi ve kelime-i ﬂehâdeti okudu. Hazreti Ömer,
yere oturdu. Yumuﬂak sesle; “Hele ﬂu okudu¤unuz
kitab› ç›kar›n›z.” dedi. Fât›ma getirip ona verdi. Hazreti Ömer, güzel okuma bi-

lirdi. Tâhâ sûresini okumaya baﬂlad›. Kur’ân-› kerîmin fesâhat›, belâgat›, mânâlar› ve üstünlükleri kalbini çok yumuﬂatt›. “Göklerde ve yeryüzünde ve
bunlar›n aras›nda ve topra¤›n alt›ndaki ﬂeyler hep
O’nundur.” meâlindeki
âyeti okuyunca, derin derin düﬂünceye dald›. “Yâ
Fât›ma! Bu bitmez tükenmez varl›klar, hep sizin
tapt›¤›n›z Allah’›n m›d›r?”
dedi. Kardeﬂi; “Evet, öyle
ya! ﬁüphe mi var?” dedi.
“Yâ Fât›mâ! Bizim bin beﬂ
yüz kadar alt›ndan, gümüﬂten, tunçtan, taﬂtan
oymal›, süslü heykellerimiz var. Hiçbirinin, yeryüzünde bir ﬂeyi yok!” diyerek, ﬂaﬂk›nl›¤› artt›.
Biraz daha okudu.
“O’ndan baﬂkas›na tap›lmaz, bel ba¤lanmaz. Her
ﬂey, ancak O’ndan beklenir. En güzel isimler
O’nundur.” meâlindeki
âyet-i kerîmeyi düﬂündü.
“Hakîkaten, ne kadar do¤ru.” dedi. Habbâb bu sözü
129 dört büyük halife

HAZRET‹ ÖMER
iﬂitince, yerinden f›rlad›.
Tekbir getirdikten sonra;
“Müjde yâ Ömer! Resûlullah Allahü teâlâya “Yâ
Rabbî! Bu dîni, Ebû Cehl
ile yâhut Ömer ile kuvvetlendir.” diye dua etti. ‹ﬂte
bu devlet, bu saâdet sana
nasîb oldu.” dedi. Bu âyeti kerîme ve bu duâ, Hazreti Ömer’in kalbindeki düﬂmanl›¤› sildi, süpürdü. Hemen; “Resûlullah nerede?” dedi. Kalbi, Resûlullah’›n sevgisiyle yanmaya
baﬂlad›.
O gün, Resûl-i ekrem
Safâ Tepesi yan›nda, Erkam’›n evinde Eshâb›na
nasîhat veriyordu. Eshâb-›
kirâm toplanm›ﬂ, O’nun
nurlu cemâlini görmekle,
tatl› tesirli sözlerini iﬂitmekle kalplerini cilâl›yor,
rûhlar›n› ferahlat›yorlard›.
Sonsuz lezzet, zevk ve neﬂe içinde hâlden hâle dönüyorlard›. Hazreti Ömer’i
buraya getirdiler. Onun k›l›çla geldi¤ini gören Eshâb-› kirâm, Resûlullah’›n
etrâf›n› sard›. Hazreti Ham130 dört büyük halife

za; “Ömer’den çekinecek
ne var, iyilikle geldiyse,
hoﬂ geldi. Yoksa o k›l›c›n›
çekmeden, ben onun baﬂ›n› yere düﬂürürüm.” derken, Resûlullah efendimiz;
“Yol verin, içeri gelsin!”
buyurdu. Biri sa¤›nda, biri
solunda, ötekiler tetikte
olarak içeri girdi. Cebrâil
aleyhisselâm daha önce
Hazreti Ömer’in îmân etti¤ini, yolda oldu¤unu haber vermiﬂti. Resûlullah
Hazreti Ömer’i tebessüm
buyurarak karﬂ›lad› ve;
“B›rak›n›z, yan›ndan ayr›l›n›z!” buyurdu. B›rakt›lar.
Resûlullah’›n önünde diz
çöktü. Resûlullah efendimiz, Hazreti Ömer’in kolundan tutup; “Îmâna gel
yâ Ömer!” buyurdu. O da
temiz kalple kelime-i ﬂehâdeti söyledi. Eshâb-› kirâm, sevinçlerinden yüksek sesle tekbir getirdi.
Eshab-› kiram, o zamâna kadar îmân ettiklerini
gizler, gizli ibâdet ederlerdi. Hazreti Hamza’n›n ve üç
gün sonra da Hazreti
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Girne sahillerinde yer alan Hazret-i Ömer Tekkesi. Tekke, Hazret-i
Osman devrinde K›br›s’a cihat için gelen sahabe-i kirâmdan ﬂehid
düﬂenlerin kabirleri üzerine inﬂa edilmiﬂtir.

Ömer’in Müslüman olmas›
ile Müslümanlar kuvvetlendi. Hazreti Ömer; “Kardeﬂlerimiz ne kadard›r?”
dedi. “Seninle k›rk olduk.”
dediler. “Öyleyse, ne duruyoruz? Haydi ç›kal›m, Harem-i ﬂerîfe gidelim. Aç›kça namaz k›lal›m!” dedi.
Resûlullah kabul buyurdu.
Önde Hazreti Ömer, sonra
Hazreti Ali, ondan sonra
Resûlullah, sa¤›nda Hazreti Ebû Bekr, solunda Hazreti Hamza, arkas›nda öteki
Sahâbîler yürüyerek Harem-i ﬂerîfe gittiler. Kureyﬂ’in ileri gelenleri, orada Hazreti Ömer’den müj-

de bekliyorlard›. Hazreti
Ömer’i bütün Müslümanlarla berâber görünce;
“Ömer Muhammedîleri
toplam›ﬂ getiriyor.” dediler.
Sevindiler. Ebû Cehl, zekî,
cin fikirli oldu¤undan, bu
geliﬂi be¤enmedi. ‹leri var›p; “Yâ Ömer! Bu ne hâl?”
dedi. Hazreti Ömer hiç ald›r›ﬂ etmeden; “Eﬂhedü en lâ
ilâhe illallah ve eﬂhedü enne Muhammeden resûlullah.” dedi. Ebû Cehl, ne diyece¤ini ﬂaﬂ›rd›. Donakald›.
Hazreti Ömer bunlara dönerek; “Beni bilen bilir. Bilmeyen bilsin ki, Hattâbo¤lu
Ömer’im. Kar›s›n› dul, ço131 dört büyük halife
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Kâbe-i ﬁerif’in hemen yan›ndaki Makam-› ‹brahim’i bugünkü yerine
Hazret-i Ömer koydurmuﬂtur.
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cuklar›n› yetim b›rakmak isteyen, yerinden k›p›rdas›n.” dedi. Hepsi geriye çekilip da¤›ld›lar. Ehl-i ‹slâm,
Harem-i ﬂerîfte saf olup,
yüksek sesle tekbir ald›. ‹lk
olarak meydanda namaz
k›ld›lar. Hazreti Ömer, o
günden sonra, day›s› Ebû
Cehl’e ve kâfirlerin ileri gelenlerine meydan okudu.
Hazreti Ömer Müslüman olunca; “Ey Peygamberim! Sana Allah ve müminlerden, senin izinde
gidenler yetiﬂir.” meâlindeki Enfâl sûresi altm›ﬂ
dördüncü âyeti indi.
Eshâb-› kirâm Mekke’den Medîne’ye hicret
ederken Hazreti Ömer silâh›n› kuﬂanarak aç›kça hicret
etti. Medîne’ye daha önce
var›p Resûlullah efendimizin teﬂrif etmekte oldu¤unu
müjdeledi. Kubâ’ya yerleﬂip, Peygamberimizi karﬂ›lad›. Hicretten sonra Eshâb-› kirâm aras›nda yap›lan kardeﬂlikte, Hazreti
Ömer de, Utban ibni Mâlik
ile kardeﬂlik kurmuﬂtu. Her

gün biri nöbetleﬂe Resûlullah’›n huzûrunda bulunur,
duyduklar›n› birbirlerine
naklederlerdi. Abdullah bin
Zeyd bin Sa’lebe ve Hazreti Ömer rüyâda ezân okunmas›n› görüp sevgili Peygamberimize söylediler.
Resûlullah efendimiz bunu
be¤enip namaz vakitleri girerken okunmas›n› emir
buyurdu.
Hazreti Ömer, bütün
savaﬂlarda bulundu. Bedir
ve Uhud savaﬂlar›nda devaml› Resûlullah’›n yan›nda yer ald›. Hendek Savaﬂ›nda hende¤in önemli bir
yerini emrindeki askerlerle tuttu ve hücum eden
düﬂmana mâni oldu. Hayber’in fethinden sonra askerler aras›nda taksim edilen arâziden kendine düﬂen k›sm› vakfetti. Bu ilk
vak›flardan biri oldu. Mekke’nin fethinde de bulundu. Mekke’nin fethinden
sonra yap›lan Huneyn Savaﬂ›na kat›ld›. Tebük Seferinde bütün mal›n›n yar›s›n› orduya verdi. Hendek
133 dört büyük halife

HAZRET‹ ÖMER
Savaﬂ›ndan sonra Peygamber efendimiz Hazreti
Ömer’in k›z› Hazreti Hafsâ
ile evlendi. Böylece Resûlullah’›n akrabâs› olmakla
ﬂereflendi. Vedâ Hacc›nda
da bulunan Hazreti Ömer,
Resûlullah’›n vefât›ndan
sonra Hazreti Ebû Bekr’e
devaml› yard›mc› oldu.
Hazreti Ebû Bekr’in halîfe seçilmesinde ilk bîat
eden Hazreti Ömer’dir.
Bundan sonra da her iﬂinde halîfeye yard›m edip,
vefât›na kadar onun hizmetinde bulundu. Usâme
ordusunun Sûriye’ye gönderilmesinde, irtidat (dinden dönme) olaylar›n›n
önlenmesinde büyük hizmetler yapt›. Hazreti Ebû
Bekr devrinin beytülmâl
emîni, yâni mâliye vekili
Hazreti Ömer idi. O zaman
henüz toplanmam›ﬂ sahîfeler hâlinde bulunan
Kur’ân-› kerîmin bir kitap
hâline getirilmesini ilk önce Hazreti Ömer teklif etti.
Hazreti Ebû Bekr Kur’ân-›
kerîm âyetlerini kitap hâ134 dört büyük halife

linde bir araya toplatt›.
Hazreti Ebû Bekr vefât›na
yak›n, Eshâb-› kirâm›n ileri
gelenlerini ça¤›r›p görüﬂtükten sonra, Hazreti
Ömer’i halîfe tâyin etti.
Hazreti Osman’› ça¤›rarak;
“Yaz.” buyurdu. O da yazmaya baﬂlad›. Önce besmele yaz›ld›. Sonra; “Bu
Allah’›n Resûlünün sallallahü aleyhi ve sellem halîfesi Ebû Bekr’in dünyâdaki
son günü, âhiretteki ilk gününün vasiyetidir. Ben
Ömer ibni Hattâb’› halîfe
seçtim. Onu dinleyin. Ona
itâat edin! Hayr› araﬂt›rmada kusur etmedim. E¤er
sab›r ve adâlet eylerse beni tasdik etmiﬂ olur. Yan›lm›ﬂsam gayb› ancak Allah
bilir. Ben hayr› istedim...”
yazd›rd›. Hazreti Ebû Bekr
kendinden sonra Hazreti
Ömer’i halîfe seçti¤ini Eshâb-› kirâma bildirip yazd›rd›¤› vasiyetini okuyunca, Eshâb-› kirâm; “Kabul
ettik ve itâat ettik.” dediler.
Hazreti Ömer 634
(H.13) y›l›nda halîfe oldu.
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‹lk olarak Emîr-ül müminîn
ismini ald›. On sene alt› ay
ve yedi gün adâletle halîfelik yapt›. Halîfeli¤i s›ras›nda o zamân›n iki büyük
devleti olan Bizans ve Sâsâni ‹mparatorluklar›n›n
hâkimiyeti alt›nda bulunan Suriye, Filistin, M›s›r,
Irak ve ‹ran’› ‹slâm devletinin s›n›rlar› içine ald›. Zamân›nda bin otuz alt› büyük ﬂehir zapt edildi. Kuzey Afrika’dan Türkistan’a,
Âzerbaycan’dan Yemen’e
kadar uzanan ve iki milyon kilometre kareden büyük olan ‹slâm devletini,
kurdu¤u mükemmel müesseselerle gâyet muntazam bir ﬂekilde idâre etti.
Devleti idârî bölgelere
ay›rm›ﬂt›. Bu bölgelerin en
baﬂta gelenleri Hicaz, Suriye, El-Cezire, Basra, Kûfe, M›s›r, Filistin, ‹ran, Horasan ve Kirman bölgeleriydi. Her bir idârî bölgenin baﬂ›na bir vâli tâyin etti. Bölgeler vilâyet, nâhiye,
kasaba merkezlerine ayr›ld›. Buralar›n idâresini ver-

di¤i vâlilerin, memur ve
di¤er görevlilerin seçiminde ve denetiminde son
derece titiz davran›rd›. Vâlilerden, kâd›lar›ndan ve
di¤er memurlar›ndan mal
beyannâmesi istedi. Onlara dolgun maaﬂ verirdi.
Vâlilerin ayl›k maaﬂ› 1000
dinard›. Vâliler hakk›nda
yap›lan ﬂikâyetleri tahkîk
ederdi. Dâvâlara bakmas›
için mahkemeler, adlî teﬂkilâtlar, suç ve zâb›ta iﬂlerine bakan, sat›c›lar› kontrol
eden, halk›n birbiriyle olan
günlük münâsebetlerini
düzenleyen teﬂkilâtlar kurdu. Beytülmâl için ayr› bir
yer ve memurlar tâyin
edildi. ‹lk defâ para bast›rd›. Yine Hazreti Ömer zamân›nda dört binden fazla
câmi ve mescit yap›ld›.
Yollar, köprüler inﬂâ edilip,
su kanallar› aç›ld›. Mekke’de hac›lar için, yollar
boyunca misâfirhâneler,
hanlar yap›l›p, kuyular
aç›ld›. Yeni fethedilen bölgelerde yerleﬂim merkezleri kurulup buralar îmâr
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edildi. Yaz›l› muâmelelerde kar›ﬂ›kl›¤› önlemek için
Peygamber efendimizin
hicreti baﬂlang›ç olan takvim kararlaﬂt›r›ld›. ‹lk defâ
nüfus say›m› Hazreti
Ömer zamân›nda yap›ld›.
Fakir çocuklara maaﬂ verildi. Sat›c›lar›n, esnaf›n ve
tüccar›n müﬂterileri aldatmalar›na mâni olmak için
hisbe denilen belediye
teﬂkilât›n› kurdu. Posta
teﬂkilât›n› geliﬂtirdi. Geceleri bekçi koyup, âsâyiﬂin
teminini ilk defâ o tatbik
etti. M›s›r’dan Medîne’nin
Câr iskelesine deniz yoluyla g›dâ maddeleri ilk defâ
onun zamân›nda geldi.
Makâm-› ‹brâhim’i bugünkü yerine koydu. Müslümanlar›n artmas›yla küçük gelmeye baﬂlayan
Mescid-i Haram’› ve Mescid-i Nebevî’yi geniﬂletip
tâmir ettirdi. Mescid-i Haram etrâf›na duvar çektirdi.
Eshâb-› kirâma maaﬂ
verilmesi için dereceleme
yap›p her birinin derecesi136 dört büyük halife

ni dîvân denilen defterde
tesbit ettirdi. Bunlar›n sakland›¤› yere de dîvân ad›
verilmiﬂtir. Ayr›ca miskinlere, fakir olanlara beytülmâldan un ve yiyecek verilmesi ﬂeklinde nafaka
ba¤lad›.
M›s›r Vâlisi Amr ibn-ül
Âs, Akdeniz’i K›z›ldeniz’e
ba¤layacak bir kanal açmak için teﬂebbüse geçmek üzere izin istedi¤inde,
Hazreti Ömer ona gerekli
izni verdi.
‹slâm›n adâletini bütün
dünyâya tan›tan Hazreti
Ömer, ilmin yay›lmas›na,
insanlar›n e¤itilmesine de
büyük önem verir ve fethedilen yerlerde ‹slâmiyet’in yay›lmas›, yeni kitlelere anlat›lmas› için çok
gayret sarfederdi. Onun
halîfeli¤i
s›ras›nda,
Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i
ﬂerîflerin ö¤retilmesi için
her tarafta okullar aç›lm›ﬂ
ve buralarda ders vermek
üzere maaﬂl› muallimler
tâyin edilmiﬂti. Hazreti
Ömer, insanlar›n bilme-
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dikleri meseleler, hükümler hakk›nda, mâlumat elde edebilmeleri için müftüler tâyin etmiﬂti. Herkes,
muhtaç oldu¤u dînî, hukûkî bilgileri müftülerden sorup ö¤renerek, ona göre
hareketini tanzim edebilirdi. Fetvâ, irﬂâd ve insanlar› ayd›nlatma vazîfesi, pek
mühim olup, bunun ehli
olmayan kimseler taraf›n-

dan yap›lmas›, fayda yerine zarar verece¤inden,
Hazreti Ömer müftüleri
bizzat tâyin eder, kendisinin müsâade vermedi¤i kiﬂileri fetvâdan men ederdi.
Zamân›nda fetvâ verme
vazîfesini gören zâtlar;
Hazreti Ali, Osman, Muâz
bin Cebel, Abdurrahmân
bin Avf, Übey ibni Ka’b,
Zeyd bin Sâbit, Ebû Hürey-

Kâbe-i ﬁerif’in 1800’lü y›llar›n sonlar›nda çekilmiﬂ foto¤raf›
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re, Ebüdderdâ rad›yallahü
anhüm gibi Eshâb-› kirâm›n büyükleriydi.
Hazreti Ömer çok âdil,
âbid, merhametli, alçak
gönüllü olup, fakirlikle yaﬂard›.
Hazreti Ömer, kuru arpa ekme¤i yer, kal›n kumaﬂlardan elbise giyerdi.
Zamân›nda çok fetihler oldu. Öyle ki onun zamân›nda sekiz bin câmide Cumâ
namaz› k›l›n›yordu. Her
nereye asker gönderse,
zafer bulup, sa¤ sâlim olarak ganîmetle dönerdi. Ordusunun ma¤lup oldu¤u
görülmemiﬂti. Çünkü çok
haz›rl›kl›, tedbirli ve adâletli hareket ederdi. ﬁân›
bu kadar büyük, ﬂöhreti
bu kadar fazla olmas›na
ra¤men yemesi, içmesi
de¤iﬂmedi. Mübârek kalbine kibir gelmedi, büyüklenmedi. Sonu üzüntü,
piﬂmanl›k olan iﬂ yapmad›. Öyle adâletliydi ki, kendi o¤lu günâh iﬂleyince,
Allahü teâlân›n emri kadar
had vurulmas›n› emretti.
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Ölünceye kadar bütün ‹slâm âleminin, Resûlullah
efendimiz gibi huzur, safâ
ve rahatl›k içinde yaﬂamas›n› temin etti.
Hazreti Ömer, 645
(H.23) y›l›n›n son ay›nda
Ebû Lü’lü Fîruz ad›nda Yahûdî bir köle taraf›ndan
namaz k›larken ﬂehit edildi. Bu köle Hazreti Ömer’e
gelip, efendisinin kendinden ald›¤› verginin çok oldu¤unu iddiâ etti. Hazreti
Ömer ona ne kadar vergi
ödedi¤ini ve ne iﬂ yapt›¤›
sordu. Marangozluk ve
demircilik yapt›¤›n›, günde iki dirhem vergi ödedi¤ini söyleyince; Hazreti
Ömer; “Bu kazançl› mesleklere göre, senden al›nan miktar fazla de¤ildir.”
dedi. Adâletiyle de herkes
taraf›ndan takdir edilen
Hazreti Ömer’in bu sözüne râz› olmay›p, düﬂmanl›k gösteren Fîruz, onu öldürmeyi plânlad›. Hazreti
Ömer ile görüﬂtü¤ü günden bir gün sonra, elbisesi içine bir hançer sakla-
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y›p, sabah namaz› vaktinde mescide girdi. Beklemeye baﬂlad›. Hazreti
Ömer saflar› düzeltip tekbir alarak namaza durur
durmaz, Fîruz yerinden f›rlay›p Hazreti Ömer’e arka
arkaya alt› darbe vurdu.
Darbelerden biri karn›na
isâbet etti. Fîruz bir kiﬂiyi
daha yaralay›p kaçt› ve yakalanmadan önce intihar
etti. Hazreti Ömer evine
kald›r›ld›ktan bir müddet
sonra ay›l›p; “Kâtilim kimdir?” dedi. Ebû Lü’lü Fîruz
oldu¤u söylenince; “Allah’a ﬂükürler olsun ki bir
Müslüman taraf›ndan vurulmad›m...” dedi.
Hazreti Ömer kendinden sonra halîfe olacak
kimsenin tâyini için Eshâb-› kirâmdan, Cennetle
müjdelenenlerden yedi kiﬂiyi seçti. Bunlar; Hazreti
Osman, Hazreti Ali, Zübeyr, Talhâ, Sa’d ibni Ebî
Vakkas, Abdurrahmân bin
Avf ve Abdullah ibni
Ömer rad›yallahü anhüm
idi. Bu yedi kiﬂiden kendi

o¤lu Abdullah bin Ömer’i
seçilmemek kayd›yla listeye dâhil etmiﬂti. Bundan
sonra o¤lu Abdullah’›
Peygamber efendimizin
han›m› Hazreti Âiﬂe’ye
gönderip kendisinin Resûlullah’›n yan›na defnedilmesi için müsâade etmesini istedi. Hazreti Âiﬂe’ye
durum bildirilince; “O yeri
kendim için ay›rm›ﬂt›m,
fakat gönül hoﬂlu¤u ile
Hazreti Ömer’e veriyorum.” dedi. Hazreti Ömer
bu haberi duyunca; “Bu
benim en büyük dile¤imdi.” buyurarak çok memnun oldu. Yaraland›ktan
yirmi dört saat sonra vefât
etti. Peygamber efendimizin yan›na defnedildi. ﬁehit oldu¤unda 63 yaﬂ›ndayd›. Her hâliyle dost ve
düﬂman›n hayran kald›¤›
adâleti dillere destan olan
Hazreti Ömer’in vefât›, Eshâb-› kirâm› ve di¤er Müslümanlar› son derece üzdü, mahzûn etti. Hazreti
Ömer ﬂehit olunca, Abdullah ibni Ömer, Sahâbe-i ki139 dört büyük halife
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râma dedi ki: “‹lmin onda
dokuzu, Ömer ile berâber
öldü.” Bâz›lar›n›n bu sözü
anlamayarak duraklad›klar›n› görünce; “‹limden
maksad›m Allahü teâlây›
bilmektir. Di¤er bilgiler de¤ildir.” dedi.
Peygamberlerden
sonra insanlar›n en üstünü Hazreti Ebû Bekr’dir.
Ondan sonra Hazreti
Ömer insanlar›n en üstünüdür. Hazreti Ömer, bütün ilimlerde Eshâb-› kirâm›n ileri gelenlerindendi.
Tefsir ilminde çok yüksekti. Kur’ân-› kerîmin tefsirini bizzat Resûlullah’tan
dinlemiﬂ ve ö¤renmiﬂtir.
Peygamber efendimizin
devrinde de kâd›l›k yapar
ve Eshâb-› kirâm›n müﬂkillerini
hâllederdi.
Kur’ân-› kerîmin birçok
âyeti onun ictihâd›n› teyit
etmiﬂ kuvvetlendirmiﬂtir.
Hazreti Ömer’in f›k›h ilmine de büyük hizmeti olmuﬂtur. F›k›h usûlünün
birçok kâidesini tespit etmiﬂ, Resûlullah’›n sün140 dört büyük halife

netlerini îtinâ ile tespite
çal›ﬂm›ﬂ ve pekçok fetvâ
vermiﬂtir. Bu fetvâlar›n
bin kadar› f›kh›n mühim
meselelerinin temelini
teﬂkil etmiﬂtir.
Hazreti Ömer, çeﬂitli hadîs-i ﬂerîflerle methedildi:
“Ben peygamberlerin sonuncusuyum.
Benden
sonra peygamber gelmeyecektir. E¤er benden sonra peygamber gelseydi,
Ömer elbette peygamber
olurdu.” hadîs-i ﬂerîfi yüksekli¤ini anlatmaya yetiﬂir.
Fazîletini, üstünlü¤ünü ve
k›ymetini bildirmek için
hakk›nda din âlimleri ve
Müslüman olmayan kimseler taraf›ndan ciltlerle kitap yaz›ld›. Hazreti Ömer’i
metheden hadîs-i ﬂerîflerin ço¤unu Hazreti Ali bildirmiﬂtir. Onu metheden
hadîs-i ﬂerîflerden bir k›sm› ﬂunlard›r:
Ömer îmân etti¤i gün,
Cebrâil (aleyhisselâm) geldi ve; “Melekler birbirlerine
Ömer’in Müslüman oldu¤unu müjdelediler.” dedi.
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Ömer, Cennet ehlinin
›ﬂ›¤› ve ‹slâm›n nûrudur.
Allahü teâlâ, hakk›
Ömer’in diline ve kalbine
yerleﬂtirmiﬂtir.
ﬁeytan Ömer ibni Hattâb’› gördü¤ü zaman,
heybetinden yüz üstü yere düﬂer.
ﬁu dört kiﬂiyi ancak
münâf›k olan kimse sevmez: Ebû Bekr, Ömer, Osman, Ali.”
Hazreti Ömer, Peygamber efendimizden beﬂ yüz-

den fazla hadîs-i ﬂerîf rivâyet etmiﬂtir. Rivâyet etti¤i
hadîs-i ﬂerîflerden bir k›sm› ﬂöyledir:
“Öyle bir gün idi ki, Eshâb-› kirâmdan bir kaç›m›z
Resûlullah efendimizin
huzûrunda ve hizmetinde
bulunuyorduk. O gün, o
saat, çok ﬂerefli, pek k›ymetli ve hiç ele geçmez bir
gündü. Çünkü, Resûlullah’›n sohbetinde, yan›nda bulunmakla ﬂereflenmek, ruhlara g›dâ olan,
141 dört büyük halife

HAZRET‹ ÖMER
canlara zevk ve safâ veren
cemâlini görmek nasip olmuﬂtu. O vakit, ay do¤ar
gibi, bir zât yan›m›za geldi. Elbisesi çok beyaz, saçlar› pek siyaht›. Üzerinde
toz toprak, ter gibi yolculuk alâmetleri görünmüyordu. Resûlullah’›n Eshâb› olan bizlerden hiç birimiz onu tan›m›yorduk. Yâni, görüp bildi¤imiz kimselerden de¤ildi. Resûlullah efendimizin huzûrunda oturdu. Dizlerini, mübârek dizlerine yanaﬂt›rd›.
Ellerini Resûl-i ekrem
efendimizin mübârek dizleri üzerine koydu. Resûlullah’a sallallahü aleyhi
ve sellem sorarak; “Yâ Resûlallah! Bana ‹slâmiyet’i,
Müslümanl›¤› anlat.” dedi.
Resûl-i ekrem efendimiz buyurdu ki: “‹slâm›n
ﬂartlar›ndan birincisi Kelime-i ﬂehâdet getirmek,
“Eﬂhedü en lâ ilâhe illallah
ve eﬂhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” demektir.”
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(‹slâm›n ikinci ﬂart›)
vakti gelince namaz› k›lmakt›r. (Üçüncüsü) mal›n
zekât›n› vermektir. (Dördüncüsü) Ramazân-› ﬂerîf
ay›nda her gün oruç tutmakt›r. (Beﬂincisi) gücü
yetenin, ömründe bir kere
hac etmesidir.”
O zât Resûlullah’tan bu
cevaplar› iﬂitince; “Do¤ru
söyledin yâ Resûlallah.”
dedi. Biz dinleyiciler, onun
bu sözüne ﬂaﬂt›k. Çünkü,
hem soruyor, hem de verilen cevâb›n do¤ru oldu¤unu tasdik ediyordu.
Bu zât yine sorarak;
“Yâ Resûlallah! Îmân›n ne
oldu¤unu, hakîkatini ve
mâhiyetini de bana bildir.” dedi. Resûlullah
efendimiz; “Îmân, önce
Allahü teâlâya inanmakt›r.” buyurdu. Sonra devâm ettiler: (Îmân›n alt› temelinden ikincisi) Allahü
teâlân›n meleklerine inanmakt›r. (Üçüncüsü) Allahü
teâlân›n bildirdi¤i kitaplar›na inanmakt›r. (Dördüncüsü) Allahü teâlân›n pey-
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gamberlerine inanmakt›r.
(Beﬂincisi) âhiret gününe
inanmakt›r. (Alt›nc›s›) kadere, hay›r ve ﬂerlerin Allahü teâlâdan oldu¤una
inanmakt›r...”
Sonra o zât gitti. Ben
uzun bir müddet Resûlullah efendimizin yan›nda
kald›m. Bana buyurdu ki:
“Yâ Ömer! O soran›n kim
oldu¤unu biliyor musun?” Ben; “Allah ve Resûlü bilir.” dedim. Resûlullah sallallahü aleyhi ve
sellem; “O (Cibrîl) Cebrâil
idi. Sizlere dîninizi ö¤retmek için geldi.” buyurdu.

‹ki Müslüman karﬂ›laﬂt›klar›nda, birbirlerine selâm vererek müsâfehalaﬂ›rsa, aralar›na yüz rahmet iner. Bunun doksan›,
önce selâm verip müsâfehalaﬂana, onu ise müsâfeha eden ikinci ﬂahsad›r.
Ya ma’rûfu (iyili¤i) emreder ve münkerden (kötülüklerden) nehyedersiniz, yâhut Allahü teâlâ sizin kötülerinizi size musallat eder. Sonra iyileriniz duâ etmeye yönelir, fakat duâlar› kabûl olmaz.
E¤er siz hakk›yla Allah’a tevekkül etseydiniz,
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kuﬂlar›n r›zk›n› verdi¤i gibi, sizin de r›zk›n›z› verirdi.
Onlar sabah aç ç›kar akﬂama tok olarak döner.
‹nsanlara karﬂ› büyüklük taslayan› (kibirleneni)
Allah zelîl k›lar.
Buyurdu ki:
Sâd›k arkadaﬂlar bulun ve onlar›n aras›nda
yaﬂay›n. Dürüst ve samîmi arkadaﬂlar, darl›kta
yard›mc›, geniﬂlikte süs
ve zînettirler. Dostunun
sana düﬂen iﬂini güzel bir
ﬂekilde gör ki, lüzumunda, sana daha güzeliyle
karﬂ›l›kta bulunsun. Düﬂmanlar›ndan uzaklaﬂ, her
dosta bel ba¤lama, ancak
emin olanlar› seç. Emin
olanlar, Allahü teâlâdan
korkanlard›r. Kötü insanlarla düﬂüp kalkma, onlardan kötülük ö¤renirsin.
Onlara s›rr›n› verme ifﬂâ
ederler. ‹ﬂlerini Allah’tan
korkanlara dan›ﬂ ve onlarla istiﬂâre et.
Allah’a itâat eden büyük
zâtlar›n sözlerine dikkat
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edin. Çünkü onlara Allah
taraf›ndan gerçekler tecellî
eder ve onu konuﬂurlar.
‹yilik kolay bir ﬂeydir.
Güler yüz ve yumuﬂak söz
bunu temin eder. ﬁiddet
göstermeksizin kuvvetli,
zay›fl›k göstermeksizin yumuﬂak ol.
Çok gülenin heybeti
azal›r. ﬁaka yapan e¤lenceye al›n›r. Bir ﬂeyi çok
yapan onunla tan›n›r. Çok
konuﬂan çok yan›l›r, hatâya düﬂer. Böyle kimsenin
hayâs› azal›r. Hayâs› azalan ﬂüpheli ﬂeylerden az
kaç›n›r. ﬁüpheli ﬂeylerden az kaç›nan›n kalbi
ölür.
Hakk›mda hangisinin
daha hay›rl› oldu¤unu bilemedi¤im için darl›k (fakirlik) ve bolluk (zenginlik)
günlerimin hiçbirine ald›r›ﬂ etmedim.
Hazreti Ömer bir defâs›nda ﬁam’a gitmiﬂti. Orada giydi¤i eski elbiselerden dolay› söz edildi¤ini
duyunca; “Biz ‹slâmiyetle
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izzet bulduk, izzeti, ﬂerefi
baﬂka yerde aramay›z.”
buyurdu.
Amellerin efdali, farzlar› yap›p haramlardan kaç›nmak ve Allah kat›nda
sâd›k niyettir.
Hesâba çekilmeden
önce kendinizi hesaba çekin. Amelleriniz tart›lmadan önce tart›n›z.
Yolu bir mezbeleden
geçse, orada durur ve: “‹ﬂte h›rsla sar›ld›¤›m›z dünyâ.” derdi.
Âhiret iﬂlerinde zarar
etmektense, dünyâya âit
iﬂlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hay›rl›d›r.
Dul kad›nlara, yetimlere s›rt›nda un taﬂ›rd›. Bu
hâlini gören biri: “B›rak›n
biz taﬂ›yal›m.” deyince,
Hazreti Ömer; “Ya k›yâmet
günü günâh›m› kim taﬂ›r.”
buyururdu.
Alay, ﬂaka ve mizah etmekten kaç›n›n›z. Zîrâ insan›n ﬂerefini k›rar, vakar›n› azalt›r.

Ahmakla arkadaﬂl›k etmekten kaç›n. Çünkü, ekseriya, sana iyilik yapay›m
derken zarar› dokunur.
Tövbe edenlerle oturun, onlar›n kalpleri yumuﬂak olur.
‹slâm ordusunun ‹ran’›
fethetti¤i gece, Hazreti Osman Hazreti Ömer’in huzûruna girip selâm vermiﬂti. Hazreti Ömer acele
mektup yaz›yordu. Mektubu yaz›p bitirince yanmakta olan lambay› söndürdü.
Baﬂka bir lamba yakt›ktan
sonra onun selâm›na cevap verip konuﬂmaya baﬂlad›. Hazreti Osman, lambay› söndürüp, baﬂka bir
lamba yakmas›n›n sebebini sorunca; “Söndürdü¤üm lâmba, beytülmâl›nd›r. Bana âit de¤ildir. Onu
Müslümanlar›n iﬂini görmek için yakm›ﬂt›m, onlar›n iﬂini görmek için yazd›¤›m mektup bitti. ﬁimdi
seninle ﬂahsî iﬂimiz için
konuﬂuyoruz, bunun için
de kendime âit olan lâmbay› yakt›m.” buyurdu.]
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‹K‹NC‹ BÂB

‹kinci Halife Emîr-ül
mü’minîn Ömer-ül-Fârûkun Menk›beleri hakk›ndad›r.
Künyesi Ebül Hafs, neseb-i ﬂerîfleri Ömer bin
Hattâb bin Nefeyl bin Abdül’uzza bin Rabah bin
Abdullah bin Revâh bin
Adî bin Ka’b’d›r. Resûl-i
ekrem Efendimizin soyu
ile dokuzuncu dedesinde
birleﬂir ki, o da Ka’b’d›r.
Hazreti Ömer, Hazreti Ebû
Bekr’den Resûlullaha bir
derece yak›nd›r. Zîrâ Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk Mürre’de birleﬂir. Mürre,
Ka’b›n o¤ludur. Hazreti
Resûl-i ekrem Hazreti
Ömer’den onüç yaﬂ büyüktür. Vâlideleri Halîmedir. Ebû Cehl’in k›z karde146 dört büyük halife

ﬂidir ve Hîﬂam›n k›z›d›r.
Otuziki yaﬂ›nda ‹slam’a
geldi. O gün bu âyet-i kerîme nâzil oldu: “Ey Peygamberim
“aleyhisselâm”! Sana yard›mc› olarak Allahü teâlâ ve
mü’minlerden sana tâbi’
olanlar yetiﬂir.” [Enfâl sûresi 64]
Menk›be: Hazreti Resûl-i ekrem ve nebiyyi
muhterem
Hazreti
Ömer’e, Fârûk lakab›n›
takm›ﬂlar idi. Sebebi o idi
ki, hakk› bât›ldan fark etti
[ay›rd›]. Dîn-i ‹slam’› kabûl
etti. Din onlar ile kuvvet
buldu. Fârûk lakab› almas›na bir baﬂka sebeb de
budur: Bir münâf›k ile bir
Yahudi, bir hususta anlaﬂamad›. Yahudi da’vây›
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hâlletmek için, Sultân-›
Enbiyâ Efendimizin meclis-i ﬂerîflerine gelmek istedi. Münâf›k da Yahudilerin re’îsi Ka’b bin Eﬂref’e
gitmek istedi. Sonunda,
Resûlullah’›n kat›na geldiler. Da’vây› Yahudi’ye hüküm buyurdular. Münâf›k
o hükme râz› olmay›p,
Hazreti Ömer’in huzuruna
da’vây› halletmesi için
geldiler. Yahudi, mâcerâ
ve da’vây› Hazreti Resûlullah’›n huzuruna var›p, Resûlullah Efendimizin kendisine hüküm etti¤ini, münâf›k›n ise buna râz› olmad›¤›n› anlatt›. Hazreti
Ömer o münâf›kdan, anlaﬂmazl›¤› sual buyurdular ki, bu Yahudi’nin anlatt›¤› gibi midir. Münâf›k,
evet, öyledir. Ammâ ben
Peygamberin hükmüne
râz› olmay›p, geldim ki,
sen hüküm edesin, dedi.
Hazreti Ömer buyurdu: Siz
yerinizde durunuz. Gelip,
sizin için hüküm edece¤im. Var›p, evlerinden k›l›nc›n› ald›. Geldi ve mü-

nâf›k›n boynunu vurdu.
Buyurdu ki: Allahü teâlân›n ve Resûlünün hükmüne râz› olmayan kimseye
ben böyle hüküm eylerim.
‹ﬂte bu sebepten dolay›
Hazreti Ömer’e hak ile bât›l aras›n› ay›rt etti demek
olan Fârûk ismi verildi.
Ayr›ca o vakit, Cebrâîl
aleyhissalâtü vesselâm,
ﬂu mealdeki ayet-i kerimeyi getirdi: “ﬁu kimseleri
görmez misin, sana ve
senden öncekilere indirilen kitaplara inand›klar›n›
zan ederler. Muhâkeme
olunmak için tâgûta [Ka’b
bin Eﬂrefe] gitmek isterler..” [Nisâ sûresi 59] Tâgûttan murâd Ka’b bin Eﬂref’dir.
Menk›be: Hazreti
Ömer’in ‹slam’a geliﬂ sebebini anlat›r: Rivâyet edilir ki, bir perﬂembe gecesi,
Habîb-i ekrem Efendimiz,
Ömer hakk›nda dua etti.
Duas› kabûl oldu. Buyurdular ki, “Yâ Rabbî! ﬁu iki
kiﬂiden hangisi sana sevgili ise dîn-i ‹slam’› onun
147 dört büyük halife

HAZRET‹ ÖMER

ile azîz eyle. Ömer bin
Hattâb veyâ Amr bin Hiﬂâm.” Ertesi gün, Kureyﬂ’in büyükleri Haremde topland›lar. ‹ﬂbu Ebû
Tâlib’in yetîmi Muhammed Mustafâ zuhûr edip,
âbâ ve ecdâd›m›z›n dinini
ibtâl etti. Putlar›m›z için,
fayda ve zarar vermez diye kötüledi. Gayretine dokunmuyor mu ki, yâ
Ömer, bu denli kudret ve
heybetin, izzet ve satvetin
var iken, putlara yard›m
etmeyi, onu öldürme¤i
düﬂünmüyor musun, diye
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tahrîk ettiler. Hazreti
Ömer’in câhiliye damar›
kalkt›. Sonu kötü olan bir
gayretle, k›l›nc›n› tak›nd›.
Resûlullah Efendimizi öldürmeye giderken, Benî
Zühre’den Nu’aym’a rastlad›. Yâ Ömer, nereye gidersin dedikte, cevap verip, ﬂu Kureyﬂ’in büyüklerine ahmak diyen ve putlar›m›za bât›l diyen, Muhammed’i katletmeye gidiyorum, dedi. Nu’aym
dedi ki, yâ Ömer! Hayret
edilecek bir iﬂe yeltenmiﬂsin. Baﬂa ç›kam›yaca¤›n
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sevdâya düﬂmüﬂsün. E¤er
bu iﬂi baﬂar›rsan, Benî Hâﬂim ve Benî Zühre seni
sa¤ koyacaklar›n› m› san›yorsun. Yürü var, iﬂine git,
deyince, Ömer dedi ki, yâ
Nu’aym! Yoksa sen de mi,
Muhammed’in dinine girdin. E¤er öyle ise, önce
seni katledeyim. Nu’aym
hazretleri dedi ki: Muhammed’in dinine sâdece ben
mi girdim, san›rs›n. K›z
kardeﬂin ve eniﬂten de girmiﬂlerdir. Ömer, bu haberi
iﬂitince, gadab› dahâ fazla
olup, nereden ma’lûm onlar›n Müslüman olduklar›,
dedi. Nu’aym dedi ki: E¤er
inanmaz isen, k›z kardeﬂinin evine var, bak.
Hazreti Ömer o k›zg›nl›kla gidip, kap›lar›na vard›. ‹çeriden kula¤›na bir
ses geldi. Dikkat ile dinledi. Anlad› ki, okuduklar›
kelâm, hiç insan sözüne
benzemez. Me¤er o vakit
Tâhâ sûresi nâzil olup;
Hazreti Fahr-i kâinât Efendimiz, bu sureyi ö¤retmesi için Habbâb’› onlara

göndermiﬂti. Onlara, o sûrenin âyetlerini ta’lîm ediyordu. O vakit, bunlar
Hazreti Ömer’in korkusundan, kap›y› ba¤lam›ﬂlard›.
Ta’lîm ile meﬂgûl iken,
Hazreti Ömer kap› ard›ndan dinledi. Dinledikçe, istidâdl› kalblerine, ezelî
olan kelâm›n rahmânî
nûrlar› gelmeye baﬂlay›p,
ﬂeytânî Küfür zulmeti
mahv olmaya baﬂlad›.
Sabretmeye mecâli kalmay›p, kap›ya eli ile vurdu. Kap› ba¤lanm›ﬂ idi.
Dikkat kesildikleri gibi, içeride olanlar, korkular›ndan
sustular. Habbâb’› gizlediler. Sûre-i kerîmeyi saklay›p, kap›ya bakt›lar ki, gelen Hazreti Ömer’dir . K›l›nc› yan›nda, heybetle ve
satvetle gelmiﬂ ki, yüzlerine bakmaz. K›z kardeﬂi,
hoﬂ geldiniz deyip, içeri
al›p, oturdular. Hazreti
Ömer; okudu¤unuz ne idi,
dedi. Onlar okuduklar›n›
inkâr ettiler. Korkular›ndan konuﬂmaya baﬂlad›lar. Hazreti Ömer buyur149 dört büyük halife
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dular ki, bilmiﬂ olunuz ki,
ben Kureyﬂ aras›nda k›l›nç
ba¤lay›p, o da’vâ ile geldim ki, var›p, Muhammed’i katledeyim. Yolda
gelirken, sizin de Muhammed-ül-emînin dinine girdi¤inizi iﬂittim. Geldim ki,
önce sizi katledeyim. Sonra Muhammed’i katledeyim. Lâkin, kap›ya geldim.
Kula¤›ma bir ses geldi.
Dinledikce o kelâm›n lezzeti bir hâl verdi ki, o kötü
fikir benden gidip, kalbime ﬂevk ve muhabbet dolup, beni tedirgin etti. Elbette inkâra mecâl vermeyip, getirin okudu¤unuzu,
dinleyelim, dedi. K›z kardeﬂi ve eniﬂtesi, bu sözü
iﬂittiklerinde, sevindiler.
Kalbi ‹slam taraf›na meyletmiﬂtir diyerek, dediler
ki, okudu¤umuz, Allahü
teâlân›n ezelî olan kelâm›d›r. Hak teâlâ, Cebrâîl aleyhisselâm vâs›tas› ile, Resûl-i ekrem Efendimize inzâl eylemiﬂtir [indirmiﬂtir].
‹ﬂitmek murâd›n ise [dinlemek istersen], önce gus150 dört büyük halife

leyle. Ondan sonra okuyal›m, göresin. Hazreti Ömer
kalk›p, huzur-› kalb ile,
gusledip, gelip, k›bleye
dönüp oturdu. K›z kardeﬂi
kalk›p, ta’zîm ve tekrîm ile,
sûre-i ﬂerîfi eline al›p,
“Bismillahirrahmânirrahîm”. “Tâhâ ...” diye okumaya baﬂlad›. Nazm-› ﬂerîfin fesâhat ve belâgatinden, kalbi çok yumuﬂad›.
“Ben o Allah›m ki, benden
baﬂka ibâdete müstehak
ilâh yoktur. O hâlde yaln›z
bana ibâdet et ve beni hât›rlaman için namaz k›l”
meâlindeki Tâhâ sûresinin
14.cü âyetine gelince,
Kur’ân-› kerîmin nûru kalbine nûrâniyet verip,
Kur’ân’›n eseri aç›¤a ç›k›p,
küfür ve ﬂekâvet zulmeti
gitmeye baﬂlad›. Dedi ki,
beni, iki cihân›n fahri, Muhammed Mustafâ Efendimizin huzuruna ulaﬂt›r›n.
O s›rada Habbâb bin Erat,
perde aras›ndan d›ﬂar› ç›k›p, dedi ki, yâ Ömer, müjdeler olsun sana ki, Allahü
teâlâya, Resûlullah Efen-
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dimizin etti¤i duas›, senin
hakk›nda, kabûl oldu. Allahü teâlâya hamd olsun.
Sevinerek, önüne düﬂüp,
Hazreti Sultân-› Enbiyân›n
oldu¤u eve götürdü. Bütün Eshâb-› güzîn , Hazreti
Ömer’in geldi¤ini görünce, Hazreti Fahr-i kâinâta
haber verdiler. B›rak›n gelsin. Baﬂ›nda devlet var ise
îmâna gelir, buyurdu. Hazreti Ömer Hazreti Peygamberin mubârek nûr
cemâlini müﬂâhede ile
müﬂerref oldu.
Resûl-i ekrem Efendimiz buyurdular ki, yâ
Ömer, dahâ küfür ve ﬂekâvetten vazgeçmek yok
mu? Hazreti Ömer, Peygamberin mubârek cemâline nazar edip, kelâm›n›
duyup, nazarlar›na kavuﬂunca, hemen karârs›z kalmay›p, yüksek dergâhlar›na yüz sürüp, sonra, yâ
Resûlallah, hiç ﬂek ve ﬂüphe kalmad›. Hak Peygambersin. Bana îmân› arz eyle, dedi. “Eﬂhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eﬂhedü en-

ne Muhammed’en abdühü ve Resûlüh” deyip, ﬂecere-i îmân› [îmân a¤ac›n›] temiz kalbine dikti.
Cümle Eshâb-› güzîn tekbîr getirip, sürûr-› kalb ile,
Hazreti Ömer ile müsâfeha ve muanaka [birbiri ile
kucaklaﬂma, boynuna sar›lma] ettiler. Allahü teâlâ
hazretlerine hamd ve senâ
ettiler. Resûlullah Efendimiz O’na Kur’ân ta’lîm buyurdular. Kalbini îmân nûru ile doldurdular. Namaz›
ve di¤er dîni erkân› ta’lîm
etti. Hazreti Ömer dedi ki,
yâ Resûlallah! Bu ne keyfiyettir ki, ibadetimizi gizli
yap›yoruz. Seadet ile buyurdular ki, müﬂriklerin
mü’minlere ezâ ve cefâs›ndan dolay› gizli yap›yoruz. Hazreti Ömer dedi ki,
onlar puta gündüz taparlar. Önünde âﬂikâre yer
öperler. Niçin biz, Hâl›ka
gizli tapar›z, yâ Resûlallah.
Buyurun billahi varal›m,
biz de Harem-i beyt-i ﬂerifte namaz› âﬂikâre k›lal›m.
Görelim, bize kim mâni’
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olur. Fahr-i âlem kalk›p,
Sahâbe-i güzîn ile berâber, Hazreti Ömer önlerinde, elinde yal›n k›l›nç,
Beyt-i ﬂerîfe do¤ru yürüme¤e baﬂlad›lar. Kureyﬂ
müﬂrikleri önlerinde, Hazreti Ömer’i böyle gördüklerinde, sevinip, dediler ki,
me¤er Ömer bunlar›n
hepsini esîr etmiﬂtir, ki getirip karﬂ›m›zda k›rmak ister. Yanlar›na geldiklerinde, gördüler ki, Hazreti
Ömer bunlar›n herbirine
güzel muâmele edip, bunlar ile kar›ﬂm›ﬂ güle-güle
söyleﬂip gelirler. Ebû Cehl
la’în bu hâli gördü. Müslüman oldu¤unu anlad›. Âh!
Gördünüz mü? Muhammed Ömer’i de, kendi dinine döndürmüﬂ. Ben size
demedim mi ki, sihrle Muhammed onu aldat›r, kendine uydurur. Siz dediniz
ki, böyle olmaz. Eyvâh, gelin görelim, ﬂimdi ne yapal›m. Ve ona ne söyleyelim. Yak›n›na geldiler. Hazreti Ömer k›l›nc› kald›r›p
dedi; “Nazm”
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Durun ben geliyorum,
bize k›yâma durun,
Genç, ihtiyâr, yaﬂl› hepsi,
efendi köle olsun.
Dîn-i ‹slam’› teblî¤ için,
Allah gönderdi,
Bize Peygamber olan
Muhammed’i “aleyhisselâm”.
Aç›¤a ç›kard›, güzel
‹slam dinini,
Putlar y›k›ld›,
kalmad› hükmleri.
Döndüm Hakka,
bunun dinine girdim,
Ey Kureyﬂ!
Hepiniz avam ve has böyle bilin!
Kâfirler, bu hâli görüp,
içlerinde telaﬂland›lar. Ebû
Cehl la’în, yüksek sesle dedi ki, görün Muhammed’i
ki, Kureyﬂ’in büyüklerini
Müslüman yapmaya baﬂlad›. Bu iﬂler bize azd›r. Dedim, gelin onlar ço¤almadan, öldürelim, ald›rmad›n›z. ﬁimdi ejderhâ oldu.
Kâfirler, Hazreti Ömer’den
korkup, hiçbir mü’mine el
uzatmaya kâdir olmad›lar.
Her birinin duda¤› kuru-
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yup, kald›. Server-i âlem
ileri yürüyüp, Hacer-ül esved ile bâb-› Kâ’be-i ﬂerîf
aras›nda durup, namaz› o
gün âﬂikâre k›ld›lar. Gerçi
kâfirler çok idi. Mü’minler
az idi. Namaz bittikten
sonra kalk›p, Kâ’be’yi
ta’vâf ettiler. ‹bni Mes’ûd
buyurdular ki, Hazreti
Ömer’in Müslüman olmas›, mü’minlere feth ve nusret ve rahmet oldu. O
Müslüman oluncaya kadar
dîn-i ‹slam âﬂikâre olmad›.
Kâ’be-i
mu’azzamada,
Müslümanlardan hiç kimse namaz k›lmam›ﬂ idi.
Nakledilmiﬂtir ki, Hazreti
Ömer îmâna geldikte, Peygamber Efendimiz, mubârek elini Ömer’in gö¤süne
koyup, üç kere buyurdular
ki, “Yâ Rab! Bunun sadr›nda olan gereksiz s›fat›
[gö¤sünde bulunan kötü
s›fat›] ve illeti [hastal›¤›] ç›kar›p, onun yerine îmân
ve hikmeti ver.”
Menk›be: Ebû Hüreyre’den rivâyet olundu.
Server-i âlem buyurdular

ki: Sizden önce olan ümmetler içinde muhaddisler vard›. E¤er içinizde de
var ise, muhakkak o
Ömer’dir. Hadis âlimlerinden Tayyibî bu hadisi ﬂöyle ﬂerh etmiﬂtir ki, muhaddisden murâd mübâlaga
ile kalbine ilhâm olunan
kimsedir ki, Hak teâlâ taraf›ndan ilhâm olunursa,
Enbiyâ derecesinde olur.
Ya’ni sizden önce olan
ümmetler içinde Enbiyâ
var idi. Mele-i âlâ taraf›ndan ilhâm olunurlar idi.
Benim ümmetimde e¤er
böyle kimse olur ise, ki
vard›r, bu mertebe sâhibinin öncüsü Ömer’dir. Ümmet-i Muhammed sâir
ümmetlerden efdal oldu¤u sâbittir. Di¤er ümmetlerde bu s›fat ile muttas›f
olan kimseler oldu¤una
göre, bu ümmette bulunmas› muhakkakt›r. Benim
ümmetimde var ise buyurduklar› te’kid için ve
kat’î olarak bildirmek içindir. Meselâ, bir kimse, çok
sevdi¤i dostu için der ki,
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e¤er benim, bir dostum
var ise o da falan kimsedir.
Murâd› o kimsenin ziyâde
sadâkatini beyand›r. Murâd› sadâkat› yok etmek
de¤ildir. Bu hadîs-i ﬂerîf
“Mesâbîh-i ﬂerîf”den rivâyet edilmiﬂtir.
Menk›be: Yine “Mesâbîh”de o hadîs-i ﬂerîfin
akabinde
anlat›lm›ﬂt›r.
Sa’d bin Ebû Vakkas dedi
ki: Hazreti Resûl-i ekremin
huzur-› ﬂerîflerinde oturan, Kureyﬂ hâtunlar›ndan
birisi, yüksek ses ile konuﬂurken, Hazreti Ömer gelip, içeri girmeye izin taleb
etti. Hâtunlar kalk›p,
sür’atle perde arkas›na çekildiler. Hazreti Ömer’e
izin verilip, içeri girdi. Bakt› ki, Resûl-i ekrem Efendimiz gülüyordu. Hazreti
Ömer dedi ki, Allahü teâlâ
hazretleri mubârek diﬂlerini güldürsün, yâ Resûlallah! Neden dolay› gülersiniz. Server-i kâinât hazretleri buyurdular ki, bu hâtunlara hayret ettim ki, benim yan›mda idiler. Ne va154 dört büyük halife

kit ki senin sesini iﬂittiler,
kaç›p, perde arkas›na girdiler. Hazreti Ömer dedi ki:
Yâ kad›nlar! Beni görünce, Resûlullah’›n huzurunda oldu¤unuz hâlde, niçin
korkup, kaçt›n›z. Onun huzurunda rahat oturup,
korkmuyorsunuz! Hâtunlar, perde arkas›ndan dediler ki, yâ Ömer! Sen yarat›l›ﬂta ﬂiddetli ve gadabl›s›n. Server-i kâinât buyurdular ki; “Ey Hattâb
o¤lu! Sen sözünden ferâgat et! Varl›¤›m yed-i kudretinde olan Allahü teâlâya yemin ederim ki, ﬂeytân yolda sana rastlasa, o
yolu b›rak›p, baﬂka yola
sapar, yolunu de¤iﬂtirir.”
[Peygamberimizin kad›nlar ile oturmas› hicâb âyeti gelmeden önce idi. Hicâb âyeti gelince, kad›nlar
ile bir arada oturmad›.]
Menk›be: Resulullah
Efendimiz bir gün, sabah
namaz›n› k›ld›ktan sonra,
mubârek arkas›n› mihrâba
verip, Eshâb-› güzîne teveccüh edip, buyurdular
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ki: “Hiç sizden bir kimse
rüya gördü mü.” Eshâb›n
cümlesi baﬂlar›n› aﬂa¤› sal›p, cevap vermediler.
Sonra kendileri buyurdular ki, “Bu gece bir garîb
rüya gördüm.” Eshâb-›
güzîn, rüyay› anlat›n, dinleyelim diye ricâ ettiler.
Buyurdular ki, kendimi
Cennet’te gördüm. Cennet’in etrâf›n› seyr ederken, bir büyük kasr gördüm. Yüksekli¤i yüz fersâh yol idi. [Bir fersâh
5760 metredir.] Buna göre

her taraf› büyük idi. Hât›r›ma bu düﬂünce geldi ki,
bu âlî [yüksek] makâm,
hangi Peygamberindir veyâ hangi Velînindir. Böyle
düﬂünürken, bir kaç kimse gördüm. Yanlar›na vard›m, sual ettim ki, bu âlî
[yüksek] makâm, acabâ
Enbiyâdan, hangi Nebînindir. Onlar, dediler ki,
hiçbir Peygamberin de¤ildir. Belki Arab evlâd›ndan
bir kimsenindir. Dedim,
ben, Arab evlâd›ndan›m,
benim olmas›n. Dediler,
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Kureyﬂ’dendir. Ben de Kureyﬂ’denim, dedim. Dediler, ümmet-i Muhammed’dendir. Dedim, ben
Muhammed’im.
Bana
söyleyin ki, ümmetimin
hangisinindir.
Dediler,
Ömer bin Hattâb’›nd›r. O
kasrda olan hûrî ve g›lmân›n nihâyeti yoktu. Husûsî
olarak içlerinde, yâ Ömer,
sana mahsus bir hûrî var
idi, diller ﬂerh edemez ve
vasf da edemez. Lâkin senin gayretinden, asla yüzüne bakmad›m, deyince,
Hazreti Ömer’in gözünden
yaﬂlar ak›p, yâ Resûlallah!
Baksayd›n›z ve bana da
vas›flar›n› söyleseydiniz.
Hazreti Ömer; dergâh-› izzette ve Resûlullah’›n huzurunda ne büyük sultând›r. Mertebesi ne yüksektir.
Menk›be: Birgün Server-i kâinât Efendimiz buyurdular ki, rüyamda ümmetim bana arz olundu.
Cümlesi önümden geçip,
birbir seyrettim. Kiminin
gömle¤i dizinde idi. Kimi156 dört büyük halife

nin dizinden aﬂa¤› idi. Kiminin dizinden yukar› idi.
Lâkin Ömer’i bir gömlek
ile gördüm ki, yerde sürünürdü. Sahâbe-i güzîn dediler ki, yâ Resûlallah! Nas›l tâbir buyurdunuz. Buyurdular: Dîn-i mübîn ile
tâbir ettim. Zîrâ hilâfetleri
zaman› uzundur. Dîn-i ‹slam dünyaya yay›l›r.
Menk›be: Mesâbîh-i ﬂerîf’te sahîh olarak, Abdullah ibni Ömer’den rivâyet
ile ﬂöyle yaz›l›d›r. Abdullah ibni Ömer der ki: Resûlullah Efendimizden iﬂittim. Buyurdular ki, uyudu¤um hâlde, bir kadeh süt
ile bana geldiler. ‹çtim. O
kadar kand›m ki, tokluk
alâmeti t›rnaklar›mda görüldü. Sonra art›¤›m›
Ömer bin Hattâb’a verdim. Sahâbe-i güzîn dediler ki, yâ Resûlallah! Ne ile
tâbir ettiniz. Buyurdular ki,
ilim ile tâbir ettim.
Menk›be: Yine Mesâbîh-i ﬂerîf’in sahîh hadîslerinde, Ebû Hüreyre’den rivâyet edilir. Dedi ki, Resû-
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lullah’tan iﬂittim: ﬁöyle
buyurdular. Rüyada, kendimi, etrâf› örülü kuyu yan›nda gördüm. Bir küçük
kova var idi. O kuyudan o
kova ile Allahü teâlân›n
diledi¤i kadar su çektim.
Sonra ‹bni Kuhâfe [Ebû
Bekr] ald›. O da o kova ile
kuyudan su çekti. Bir kova, ya iki kova çekmekde
zay›fl›k var idi. Allahü teâlâ zay›fl›¤›n› af eder. Sonra o küçük kova, büyük
kova oldu. Ona k›rba derler. Sonra o kovay› bir

kimse ald›. Gördüm ki, bu
kuvvetli ve kudretli kimse, o kova ile su çekiyor.
Bu su çeken Ömer idi.
Ömer o kadar su çekti ki,
kimse o kadar su çekmedi. ‹nsanlar o kuyu yan›nda bir yer yapt›lar. Develer
su içtikten sonra, orada
çöküp, istirahât eder, sonra bir kere dahâ su içerler
idi. “Mesâbîh”i ﬂerh eden
beyan etmiﬂtir ki, Resûl-i
ekrem Efendimiz Ebû Bekr
hazretlerine zay›f nisbet
etmekten, hilâfetlerinde
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bir naks ve taksîr oldu¤undan dolay› de¤il idi. Zîrâ
hilâfetlerinde o kadar
cehd ve tahammül ettiler
ki, di¤er ümmet onun tahammülünden âcizdirler.
O sebebden ki, Hazreti Âiﬂe buyurdular ki; Resûlullah hazretleri, öbür âleme
göç ettikten sonra, Arablar
mürted olup, nifâk› izhâr
ettiler [fitne ç›kard›lar]. Babam üzerine meﬂakkatten
ve musîbetten öyle ﬂeyler
indi ki, e¤er büyük da¤lar
üzerine inse idi, da¤› küçültüp, da¤›t›rd›. Belki, zay›f nisbet etmeleri, buna
iﬂârettir ki, Hazreti Ömer
zaman-› ﬂerîfinde, memleket fethi fazla oldu. ‹slam
askeri kuvvetlendi. Hazreti
Ebû Bekr-i S›ddîk zaman-›
ﬂerîfinde olan fetihden
fazla idi. Çünkü, S›ddîk’›n
hilâfetleri zaman› az idi.
Zîrâ iki seneden ziyâde halifelik yapm›ﬂt›r. Hazreti
Ömer’in hilâfeti on sene
oldu. Ba’z› ﬂârihler [ﬂerh
edenler] dediler ki, Hazreti
Peygamber “iki büyük
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kova” buyurduklar› iki sene ve birkaç gün hilâfet
müddetine iﬂârettir. “Allahü teâlâ zay›fl›¤›n› af etsin” zâhiren iﬂârettir. Hazreti Ebû Bekr taraf›ndan
kusur meydana gelmesin.
Ammâ Elhamdülillah; vilâyetlerinde kusur etmediler. Allahü teâlâ zay›f› af
eder; buyurduklar›n›n vechî bu ola ki, kuyudan su
çekmelerinde olan zay›fl›k,
zaman› ﬂerîflerinde olan
irtidâda “Arablar›n mürted olmas›na” ve münâf›klar›n çoklu¤una ve zekât
inkâr edenlerin olmas›ndan dolay›d›r. Magfiret ile
dua ettiler, tâ iﬂitenler yan›nda muhakkak ola ki, zay›fl›k, kendi kusuru ile olmay›p, zaman›n de¤iﬂikli¤i dolay›siyledir.
Menk›be: Yine “Mesâbîh-i ﬂerîf”in hasen hadîslerinde ‹bni Ömer’den rivâyet edilmiﬂtir. Dediler ki,
Hazreti Habîbullah buyurdular ki, “Hak teâlâ, do¤ruyu, Ömer’in dili ve kalbi
üzerine koymuﬂtur”. Ya’ni
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hakk›n aç›¤a ç›kmas› ve
yay›lmas›, onun mübârek
lisânlar› ve kalbleri üzerinde sâbit ve orada yerleﬂmiﬂ ve ondan zuhûr eder.
Yine o hadîs-i ﬂerîfin akabinde vârid olmuﬂ ki; Hazreti Ali buyurdular ki: Biz
Ömer’in söyledi¤inin hak
oldu¤unu, kalblerin onun
sözü ile sükûn buldu¤unu
uzak görmezdik. Ya’ni biz
uzak sanmazd›k ki, Hazreti
Ömer konuﬂur, o ﬂeyle ki,
müstehakt›r.
Nefisler
onun üzerine sükûn eder.
Kalbler onun üzerine mutmain olur. Hak olan, do¤ru olan söz, onun lisân›
üzerine yerleﬂtirilmiﬂtir.
Menk›be: Yine “Mesâbîh-i ﬂerîf”in hasen hadîs-i
ﬂerîflerinde, Câbir’den rivâyet edilmiﬂtir. Hazreti
Câbir dedi ki, Hazreti
Ömer, Hazreti Ebû Bekr’e
dedi ki, “Ey, Resûlullah’tan sonra, insanlar›n
en hay›rl›s›.” Hazreti Ebû
Bekr buyurdular ki, âgâh
ol yâ Ömer. Sen bana böyle söyledin ise, vallâhi ger-

çektir ki, Resûlullah’tan
iﬂittim. Buyurdular ki,
“Ömer’den hay›rl› bir kimse üzerine gün do¤mam›ﬂt›r.” Yine onun devam›nda Ukbe bin Âmir’den
Nakledilir ki, Hazreti Resûlullah buyurdular; “E¤er
benden sonra Peygamber
gelmek ihtimâli olsa idi,
Ömer bin Hattâb Peygamber olurdu.”
Menk›be: Yine “Mesâbîh-i ﬂerîf”in hasen hadîslerinde, Âiﬂe-i S›ddîka’dan
rivâyet edilmiﬂtir. Buyurdu ki: Resûlullah Efendimiz oturmuﬂtu. Bir gürültü ve çocuklar›n seslerini
iﬂittik. Hazreti Resûl-i ekrem kalkt›. Bakt› ki, habeﬂîler raks ederler. Uﬂaklar
etrâf›nda seyrederler. Bana dedi ki, yâ Âiﬂe! Gel
seyreyle. Ben de vard›m.
Çenemi Hazreti Peygamberin omuzu üzerine koyup, mubârek omuzu ile,
mubârek baﬂ›n›n aras›ndan seyretmeye baﬂlad›m. Bir müddet sonra,
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mad›n m›. Hây›r, doymad›m, dedim. Murâd›m bu
idi ki, dahâ göreyim. Resûlün yan›nda ne miktar k›ymetim vard›r, bileyim. O
s›rada Hazreti Ömer ç›ka
geldi. Hemen halk Habeﬂîlerin etrâf›ndan da¤›ld›lar.
Hazreti Peygamber buyurdular ki, “Muhakkak
görürüm ki, cinnin ve insan›n ﬂeytânlar› Ömer’den kaçarlar.” Âiﬂe-i S›ddîka buyurdular ki, ben de
geri döndüm.
Menk›be: “Me’âlimüttenzîl” kitab›n›n sâhibi,
‹mâm-› Begâvî sûre-i Enfâlde, meâl-i ﬂerîfi “Hiçbir
Peygamberini yer yüzünde .....” olan altm›ﬂ yedinci âyet-i kerîmesinin tefsîrinde, A’meﬂ’den, o da
Amr bin Mürre’den, o Ebû
Ubeyde’den, o Abdullah
bin Mes’ûd’dan bildirmiﬂlerdir. Abdullah ibni
Mes’ûd buyurdular ki, o
vakit ki, Bedr günü oldu.
Esîrler de berâberlerinde
olarak geri dönüldü. Resûl-i ekrem Efendimiz bu160 dört büyük halife

yurdu ki, “Bu esîrler hakk›nda ne dersiniz!”. Hazreti Ebû Bekr dedi ki, yâ
Resûlallah, bunlar kavmindir ve ehlindir. Bunlar›
koruma alt›na al›p, temkinli davranal›m. Ümit
ederim ki, Allahü teâlâ
hazretleri, onlara tövbe
nasîb eyler. Onlardan fidye al. Bize de, küffâr üzerine kuvvet olur. Hazreti
Ömer buyurdu ki, yâ Resûlallah! Bunlar seni tekzîb ettiler, yalanlad›lar. Seni ihrâc ettiler. Getir, bunlar›n boyunlar›n› vural›m.
Alî’ye buyur, kardeﬂi
Ukayl’›n boynunu vursun.
Hazreti Hamza’ya buyur,
kardeﬂi Abbâs’›n boynunu
vursun. Bana buyur, falan
kimsenin boynunu vuray›m, diye kendi soyundan
bir kimseyi söyledi. Çünkü, bunlar kâfirlerin reîsleridir, dedi. Abdullah bin
Ebî Revâha dedi ki, yâ Resûlallah! Odunu çok bir
dere bulal›m. Bunlar›n tamam›n› o dereye koyup,
sonra bir ateﬂ yakal›m.
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Ateﬂte yans›nlar. Abbâs
ona dedi ki, rahmetini iyice kestin. Resûlullah Efendimiz sükût etti. Onlara
Cevap vermeyip, Hâne-i
ﬂerîfe gittiler. Sahâbe-i güzîn ayr› ayr› olup, bir f›rka
dediler ki, Ebû Bekir’in
kavline uyar›z. Sonra Server-i âlem Beyt-i ﬂerîfinden ç›k›p, buyurdu ki, Hak
teâlâ ba’z› kiﬂilerin kalbini
yumuﬂak k›lar. Hattâ ya¤dan dahî yumuﬂak olur.
Ba’z› kiﬂilerin kalbini kat›
eyler. Hattâ taﬂtan da kat›
olur. Muhakkak yâ Ebâ
Bekr, senin mislin ‹brâhîm
aleyhisselâm mislidir ki
[benzeridir ki], onun hakk›nda Allahü teâlâ, ‹brâhîm sûresi 36.c› âyet-i kerîmesinde meâlen, “Bana
tâbi’ olan, benim dînimdendir, karﬂ› gelen için, yâ
Rabbî sen gafûrürrahîmsin!” buyurdu. Ve yâ Ebâ
Bekr! Senin mislin Hazreti
Îsâ aleyhisselâma benzer
ki, [ya’ni sen ona benzersin ki], Allahü teâlâ, Mâide
sûresi 120.ci âyet-i kerî-

mesinde meâlen, “Onlara
azâb edersen, senin kullar›nd›r. E¤er af edersen,
azîz ve hakîm olan sensin” buyurdu. Ömer’e buyurdu, yâ Ömer! Senin
benzerin Mûsâ aleyhisselâmd›r. [Ya’ni Ona benzersin]. “Yâ Rabbî! Kâfirlerin
mallar›n›n ﬂeklini de¤iﬂtir.
ﬁiddetli azâb› göremeden, îmâna gelmeyecek
ﬂekilde, kalblerini ba¤la,
kat› et!” [Yünûs sûresi
88.] ve Hazreti Nûh aleyhisselâma benzersin ki;
“Yâ Rabbî! Yeryüzünde,
kâfirlerden dolaﬂan hiç
kimseyi b›rakma.” [Nûh
sûresi 26] buyuruldu.
Sonra, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, “Bugün
bu esîrlerden yâ fidye al›nacak, yâ öldürülecekler”.
Abdullah bin Mes’ûd
buyurdular ki, Süheyl bin
Beydâ’ hâriç olsun. Zîrâ
ben onu iﬂittim ki, ‹slam’›
zikrederdi. Hazreti Resûl-i
ekrem sustular. Ben öyle
korktum ki, öyle hiç korktu¤umu hât›rlam›yorum.
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Gökten baﬂ›ma taﬂ düﬂtü
zan ettim. O gün Resûlullah Süheyl bin Beydâ’ hâriç buyurdular, ferâhlad›m. ‹bni Mes’ûd, ‹bni Abbâs’dan rivâyet eder.
Ömer bin Hattâb dedi ki,
Hazreti Resûlullah Ebû
Bekr’in söyledi¤ine meyl
etti, benim söyledi¤ime
meyl etmedi. O gün geçti.
Ertesi gün oldu. Geldim,
gördüm ki, Resûlullah ve
Ebû Bekr, oturmuﬂlar, a¤laﬂ›rlar. Dedim yâ Resûlallah, bana haber verin, Ebû
Bekr ile berâber, niçin a¤-
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lars›n›z. A¤lamak îcâb
eden bir hâl var ise, ben
de a¤l›yay›m. E¤er a¤lanacak bir durum yok ise,
sizin a¤laman›z için a¤l›yay›m. Resûlullah hazretleri buyurdular ki, “Eshâb›m için a¤l›yorum. Mal
karﬂ›l›¤›nda esîrleri b›rakt›klar› için, onlara gelen
azâb bana gösterildi. ﬁu
a¤açtan dahâ yak›n oldu”
buyurarak, kendilerine yak›n bir a¤aca iﬂâret ettiler.
Allahü teâlâ hazretleri;
meâl-i ﬂerîfi “Esîrleri öldürmekde acele etmek lâ-
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z›m iken, siz dünya mal›
için fidye almay› tercih ettiniz. Hâlbuki, Allahü teâlâ
sizin, kâfirleri kahretmenizi, ‹slam dinine yard›m etmenizi istemektedir. Allahü teâlâ azîz ve hakîmdir.” olan Enfâl sûresi 67.
âyet-i kerîmesini gönderdi. Her bir esîre fidye olarak k›rk ukiye ald›lar. Her
bir ukiye k›rk dirhemdir.
‹bni Abbâs
buyurdu:
Müﬂrikleri katletmekle ilgili emir Bedr gününde oldu. Müslümanlar o günde
az idi. Vaktâ ki, Müslümanlar çok oldu ve saltanatlar›
ﬂiddetlendi [güçlendi].
Hak teâlâ meâl-i ﬂerîfi “....
muhârebe sona erince, yâ
karﬂ›l›ks›z veyâ fidye ile
sal›verin....” olan, Muhammed sûresi 4.cü âyet-i
kerîmesini inzâl buyurup,
Allahü teâlâ Peygamberini ve mü’minleri esîr emrinde muhayyer b›rakt›. ‹sterlerse katlederler, isterlerse köle ve câriye ederler. ‹sterler ise azâd edeler.
‹sterler ise fidye al›rlar.

Abdullah ibni Abbâs
buyurdular ki, önceki Peygamberlere ve ümmetleri
üzerine ganîmet harâm
idi. Ne zaman ki, ganîmetten birﬂey ellerine geçerse, kurban için toplarlard›.
Semâdan bir ateﬂ inip,
onu yutard›. Bedr günü oldukta, mü’minler, ganîmeti hemen ald›klar› gibi fidyeyi de ald›lar. Hak teâlâ
bu âyeti kerîmeyi inzâl buyurdu. “Ya’ni e¤er Allahü
teâlâ hazretlerinden ganîmet mâl›n›n helal olaca¤›
levh-i mahfûzda yaz›lmasa idi, emir olunmadan ald›¤›n›z fidyeler için elbette büyük azâb size eriﬂirdi.” [Enfâl sûresi 68]
Hasen ve Mücâhid ve
Sa’d bin Câbir demiﬂlerdir
ki, Allahü tebâreke ve teâlâdan hüküm gelmeden
kimseye azâb olmaz. Bedr
muhârebesinde
hâz›r
olanlar ve Resûlullah onlardand›r. Hüdâdan emir
olunmazdan önce, fidye
ald›¤›n›z için, size büyük
azâb eriﬂirdi, denilmiﬂtir.
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‹bni ‹shâk dedi ki, Bedr gazâs›na hâz›r olan mü’minlerin hepsi esîrlerden fidye
almay› hoﬂ gördü. Sâdece
Ömer bin Hattâb Resûlullah Efendimize esîrleri katletmeyi teklîf ettiler. Sa’d
bin Mu’âz dedi ki, yâ Resûlallah, esîrleri katletmek
bana katletmemekten dahâ iyi geliyor. Onun için,
Resûlullah Efendimiz buyurdu ki, “E¤er semâdan
azâb nâzil olsayd›, Ömer
bin Hattâb ve Sa’d bin
Mu’âzdan baﬂka kimse o
belâdan necât bulmazd› “.
Menk›be: Yine “Me’âlimüttenzîl”de sûre-i Bekarada; meâl-i ﬂerîfi “Oruc
gecesi, han›mlar›n›za yaklaﬂman›z size helal k›l›nd›” olan 185.ci âyet-i kerîmenin tefsîrinde Nakledilmiﬂtir. Tefsir âlimleri dediler ki, ‹slam’›n ilk devrinde, iftâr ettikten sonra, yemek ve içmek akﬂam ile
yats› aras› veyâ uyuyana
kadar helal olurdu. Yats›
namaz›n› k›ld›ktan veyâ
uyuduktan sonra yemek,
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içmek ve cimâ’, ertesi günü akﬂama kadar harâm
olurdu. Bir gece Hazreti
Ömer, yats›y› k›ld›ktan
sonra, tahammül edemeyip, ehline muvakaa etti
[onun ile cimâ’ yapt›].
Guslettikten sonra, piﬂmân olup a¤lad›. Nefsini
levm etti [paylad›]. Ertesi
sabah, Resûl-i ekrem
Efendimizin huzuruna gelip, dedi ki; Yâ Resûlallah!
Ben bir hatâ için, nefsimden Hak teâlâya i’tirâz ettim. Ben bu gece yats›y›
k›ld›ktan sonra, han›m›m›n yan›na geldi¤imde bir
güzel koku hissettim. Nefsim bunu güzel ve sevimli
gösterdi. Ehlimle yak›n oldum. Hazreti Resûlullah
buyurdular ki, “Yâ Ömer!
Sen bu ﬂekil amele lây›k
de¤il idin.” Hemen sahâbe-i güzîn içinden birkaç
kiﬂi de kalk›p, Ömer’in i’tirâf etti¤i gibi i’tirâf ettiler.
Sonra, Hazreti Ömer’in ve
Sahâbe-i güzînin hakk›nda
yukar›da zikrolunan âyet-i
kerîme nâzil oldu.
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Hazret-i Ömer’in Topkap› Saray›’nda muhafaza edilen k›l›c›

Menk›be: Yine “Me’âlimüttenzîl”de, Tahrîm sûresinde, meâl-i ﬂerîfleri “E¤er
ikiniz de Allaha tövbe ederseniz [Âiﬂe ve Hafsa], ne
güzel... Olur ki, onun Rabbi, yerinize sizden dahâ hay›rl› zevceler verir....” olan
4 ve 5.ci âyet-i kerîmelerinin inme sebebi beyan›nda
haber verilmiﬂtir. ‹smâîl bin
Abdülkâhir râvîler vâs›tas›
ile Abdullah bin Abbâs’dan, o da Ömer bin
Hattâb hazretlerinden rivâyet ettiler. Bir vakit, Resûlullah Efendimiz, ezvâc-› tâhirattan ayr›lmak istediler.

Bu hadîs-i ﬂerîf te’vîlli zikrolundu. Sonunda Hazreti
Ömer buyurdu ki, Resûlullah Efendimizin huzur-› ﬂerîflerine vard›m. Dedim, yâ
Resûlallah! E¤er han›mlar›n›z› boﬂar iseniz, sizin için
s›k›nt› olmaz. E¤er sen onlara talâk vermiﬂ isen, muhakkak Allahü tebâreke ve
teâlâ hazretleri seninledir.
Hak teâlâ hazretlerine
hamd ederim ki, onlarla
öyle bir kelâm ile konuﬂurum ki, Allahü teâlâ benim
söyledi¤im kavli tasdik
eder. Bu âyet-i kerîme nâzil
oldu. [Tahrîm sûresi 4 ve 5]
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Menk›be: Ebûl Mu’în
Nesefî Temhîd ad›ndaki risâlesinde beyan etmiﬂtir.
Ebû Bekr-i S›ddîk’›n vefât›
yaklaﬂt›. Osmân bin Affân’a
buyurdu ki; Söylediklerimi
yaz. Osmân ne yazay›m,
dedi. Buyurdular ki; “Yaz›n,
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Bu Allahü teâlân›n Resûlünün halifesi Ebû Bekr’in,
dünyadaki son günü, âhiretteki ilk gününün vas›yetidir. Ben Ömer bin Hattâb’›
halife seçtim. Ona itâ’at
edin. Öyle zan ediyorum ki,
adâlet eder. Yan›lm›ﬂsam
gayb› ancak Allahü teâlâ bilir.” Sahâbe-i güzîn hazretlerinin
hepsi
Hazreti
Ömer’in hilâfetine râz› oldular. Husûsî olarak Hazreti
Ali râz› oldu. Seve seve önce bi’ât etti. Zîrâ Resûl-i ekrem Efendimizden iﬂitmiﬂ
idi. Buyurdular ki: Benden
sonra iktida’ edin [tâbi’
olun] o kimselere ki, onlar
Ebû Bekr ile Ömer’dir.
Menk›be: Âlimler ittifâk
etmiﬂlerdir. Hazreti Ömer’den önce ve sonra, dünya166 dört büyük halife

da kimseye Hazreti Ömer
dirli¤i gibi [idâresi gibi]
dirlik verilmedi. Kimse
onun yoluna varamad›.
Hilâfette Hazreti Ömer
ﬂöyle idi. Dicle nehri kenâr›nda koyun güden çoban›n, bir koyunu zâyi’ olsa,
korkar›m ki, onu Allahü teâlâ hazretleri niçin çoban›n koyunlar›n› gözetmedin diye benden sorar, der
idi. Rivâyet olunur ki, bir
gün Hazreti Ömer ö¤le s›ca¤›nda kendi soyunup,
sadaka develerini ba¤l›yordu. Dediler, yâ Emîr-elmü’minîn! Niçin sen kendin zahmet çekersin. Bir
kiﬂiye buyurun, o ba¤lasa,
olmaz m›. Buyurdu ki,
bunlar fakîrlerin hakk›d›r.
Çünkü, Allahü teâlâ beni
bunlara çoban etti. Fakîrlerin iﬂlerini kendim görmem lâz›md›r. Zîrâ âhirette benden sorarlar. Bir kiﬂi
dedi, yâ Emîr-el-mü’minîn! Sana yak›n olanlar›n
iﬂlerini sen kendin görürsün. Uzak olanlar›n iﬂini
nas›l görürsün. Buyurdu
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ki, inﬂâallahü teâlâ bir sene gezece¤im. Nice gücü
yetmez, fakîr ve hastalar
vard›r. Kendim onlar›n kap›lar›na var›p, ihtiyâçlar›n›
görece¤im.
Hazreti Ömer her yere
bir emîr veyâ âmir gönderirdi. Ona bir Vasiyetnâme
verirdi. Ne yapmalar› îcâb
etti¤ini bildirirdi. Der idi ki,
e¤er dedi¤imden d›ﬂar› ç›karsan›z, ben senden bîzâr›m. Bir kâ¤›d da o taraf›n
reâyâs›na [ehâlisine] gön-

derirdi. E¤er bu kiﬂi benim
dedi¤im yerde emirlerime
uyar ise, emrine mutî’ olunuz. E¤er uymaz ise mutî’
olmay›n›z.
Hazreti Ömer zamân›nda sâhipleri Müslüman olmayan bir ticâret kervan›
gelip Medîne’nin yak›n›nda konaklam›ﬂt›. Çok yorgun olduklar› için hepsi
derin bir uykuya dalm›ﬂt›.
Hazreti Ömer bu kervandan haberdâr olunca, Eshâb-› kirâmdan Abdurrah-

30 bin sahabe-i kirâm›n yatt›¤› Cennet-ül Bâki
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mân bin Avf’› da yan›na
al›p, sabaha kadar kervan›n
etrâf›nda dolaﬂarak onlara
herhangi bir zarar gelmemesi için bekledi. Kervanda
bulunanlar ancak sabaha
karﬂ› bundan haberdâr oldular. Kendilerini bekleyen
bu kiﬂinin kim oldu¤unu
merak ettiler. Sabaha karﬂ›
uzaklaﬂ›p gittiklerini görünce, içlerinden biri tâkibe
baﬂlad›. Hazreti Ömer’in
mescide girip namaz k›ld›rmas›ndan sonra merakla
bu zât kimdir diye soran
kimse, onun Müslümanlar›n halîfesi oldu¤unu ö¤renip kervanda bulunanlara
giderek hâdiseyi anlatt›.
Kervandakiler;
“Onun
Müslüman olmayanlara
yard›m› böyle olursa, kimbilir Müslümanlara ﬂefkati
ve yard›m› ne kadar çoktur.
Onun dîni gerçekten hak
dindir.” dediler. Daha sonra
da Hazreti Ömer’in huzûruna gidip hepsi Müslüman
oldular.
Ramezân-› ﬂerifte terâvîh namaz›n› cemâ’at ile
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k›lmak, Hazreti Ömer’den
kald›. Eslemî’yi beytül-mâla emîn ta’yîn etmiﬂti. Birgün Eslemî’den sordular
ki, hiç Hazreti Ömer’in beytül-mâldan herhangi birﬂey ald›¤› oldu mu. Dedi
ki, e¤er, ehl ve ›yâlinin nafakaya ihtiyâç› olursa, beytül-mâldan ödünc al›rd›.
Eline mal geçince, yine yerine koyard›. Hazreti
Ömer’in, kuru arpa ekme¤i
yimek âdeti idi. Kal›n kumaﬂtan gömlek giyerdi.
Birçok gazâlar yapt›. O kadar vilâyetler fethetti ki, o
kadar mâl ve menâl onun
kat›na geldi ki, kimseye o
kadar gelmedi. Arab ve
Acem ve Rum beyleri ikrâmlar edip, hükmüne baﬂ
e¤diler. O kadar ﬂehir imâret etti ki, had ve hesâb›
yoktu. Meﬂr›k ve magrib
aras›, tâ Ceyhûn’a ve Âzerbaycân, Horasan derbendine ve Amman, Kirmân,
M›s›r, ﬁâm ve Rûm’a var›ncaya kadar; bütün beldeler onun hükmüne baﬂ
e¤di. Hattâ, rivâyet olundu
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ki, Hazreti Ömer’in zaman-› ﬂerîflerinde, sekizbin câmi’i ﬂerifte cum’a k›lmak müyesser olmuﬂtur.
Büyük gazâlar yapm›ﬂt›r.
Bu kadar memleketleri
feth eylemek, ezelde ona
takdîr olmuﬂtur. Her nereye asker gönderse, mensûr ve muzaffer olup, sâlimen, ganîmetler ile geriye
dönmüﬂlerdir. Ordusu hiç
ma¤lûb olmam›ﬂt›r. Tedbîrli ve tedârikli ve adâletli
idi. Hilâfeti zaman›nda yimesi ve içmesi hiç de¤iﬂmedi, fazlalaﬂmad›. Hiçbir
zaman hât›rlar›na kibir gelmedi, büyüklenmedi. Sonu piﬂmânl›k, üzüntü olacak iﬂ yapmad›. Bunlar Taberî târîhi’nden al›nm›ﬂt›r.
Menk›be: Hazreti Ömer
hilâfet makâm›na geçtikten sonra, k›z› Hazreti Hafsa ki Resûlullah’›n ezvâc-›
mutahheralar›ndand›r,
muhterem babalar›n› görmeye vard›lar. Mubârek
yüzlerini gördükte, üzerinde olan h›rkan›n oniki yerde yamas› var. Hattâ ya-

man›n ikisi deriden idi.
Hafsa, babas›n› bu h›rka
ile görüp, hât›r-› ﬂerîfleri
mahzûn olup, dedi ki, ey
devletlim ve gözüm nûru
babam. Bu h›rkay› bir fakîre verseniz. Kendi arkan›za bir yeni h›rka yapsan›z,
câiz olmaz m›? Hazreti
Ömer buyurdular ki, k›z›m, sen Fahr-i âlem hazretlerinin helali idin. Sen
ona bizden yak›n idin. Bilmez misin ki, Server-i
âlem bu alçak dünyadan
neler çekmiﬂtir. Ne mertebe sak›nm›ﬂt›r. Dünyay›
hor ve zelîl edip, emri alt›na alm›ﬂt›r. Âhirete teﬂrîf
ettikte, bana vas›yet edip,
“Yâ Ömer, k›yâmet gününde, benim ile ve Ebû
Bekr ile buluﬂmak istersen, yolumuzdan ayr›lma” diye buyurmad› m›?
Menk›be: Hazreti Ömer
halife
iken,
Hazreti
Nu’mân’› serdâr yap›p,
acem diyâr›na gönderdi.
Nihâvend ile Hemedân’›
fethettiler. Bir Mecusî
acem, Mugîre’nin elinde
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esîr iken, koynundan bir
kutu ç›kar›p, dedi ki, babam bana bu kutuyu verdi¤i zamanda, vasiyet etmiﬂtir ki, pâdiﬂâh oldu¤un
vakit bunu aças›n. Ben
ﬂimdiden sonra pâdiﬂâh
olacak de¤ilim, deyip, kutuyu Mugîre hazretlerine
teslîm etti. Mugîre de, kutuyu eline al›p, bütün ‹slam askeri içinde aç›p,
gördüler ki, içi çok k›ymetli mücevher ile doludur.
Hepsi dediler ki, bu kutu
ceng ile al›nmam›ﬂd›r. Yine bunu ayn› ﬂekilde,

170 dört büyük halife

Emîr-ül mü’minîn Ömer’e
gönderelim. O kutuyu bir
kutu içine koyup ve mühürleyip, Hazreti Ömer’e
gönderdiler. Hazreti Ömer
de kutuyu Eshâb-› güzîn
aras›nda aç›p, gördükten
sonra, götüren kimseye,
bu da gâzîlerin hakk›d›r.
Sats›nlar, akçesini, gâzîlere taksîm etsinler diye emretti. Sonra o kutuyu yine
‹slam askeri içine gönderip, etraftan gelen zenginler toplan›p, sat›n ald›lar.
Otuz bin kiﬂinin her birine
onar bin akçe düﬂtü. Hu-
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sûsan, önce ma¤lûb ettikleri askerin mal›ndan beytülmâl için beﬂde bir ayr›ld›ktan sonra, adam baﬂ›na
altm›ﬂ bin akçe hisse düﬂmüﬂ idi. Alt›ndan ve gümüﬂten gayri çok mal ve
ganîmet elegeçmiﬂ idi. Bu
gazâlarda tahsîl olunan
mal ve ganîmetlerden,
Hazreti Ömer bir habbesini kabûl etmezdi. Cümlesini fakîrlere ve gâzîlere sarf
ederdi. Taberî târîhi’nden
al›nm›ﬂt›r.
Menk›be: Yine Taberî
târihî’nden al›nm›ﬂt›r. Hicretin yirmiüçüncü senesi
idi. Birgün Ömer bin Hattâb’a bir aﬂîretin zulmünden ﬂikâyet ettiler. ‹rân taraf›nda bir aﬂîret vard›r.
San’atlar›
harâmîliktir.
Müslümanlar›n yollar›n›
basarlar. Mallar›n› al›rlar.
Îmâna gelmezler. Müslümanlara kar›ﬂmazlar. Hazreti Ömer Mesleme bin
Kays’› onlar›n üzerine
gönderdi. Mesleme asker
ile var›p, onlar› dîne da’vet
etti. Kabûl etmediler. Ciz-

ye verin dedi, kabûl etmediler. Ceng ettiler. Mesleme onlar›n erkeklerini k›rd›. Kad›nlar›n› esîr ald›.
Mesleme ganîmet mal›n›n
beﬂde birini beyt-ül-mâl
için ay›rd›. Bir kutu ile k›ymetli taﬂlar eline geçmiﬂti.
Hazreti Ömer’e, beﬂde bir
mal ile o kutuyu, Müslümanlar›n r›zâs› ile arma¤an gönderdi. O gönderdi¤i kiﬂi rivâyet eder ki,
Medîne-i münevvereye
geldim. Gördüm, Hazreti
Ömer yemekler piﬂirip,
mescidde fukarâya yedirirdi. Zîrâ âdet-i ﬂerîfesi bu
idi ki, beyt-ül-mâldan fakîrler için günde bir deve
kesip, piﬂirip, yidirirdi. Yemek yenirken, kendisi mubârek eline bir asâ al›p,
aya¤› üzerine durup, yiyenleri gözetirdi. Ekmek
ve aﬂ lâz›m oldukça, götürüp verirdi. O kiﬂi der ki,
Hazreti Ömer’i bu hizmeti
yaparken gördüm. Sabredip, bekledim. Hazreti
Ömer iﬂini bitirip, evlerine
geldiler. Ben de arkas›n171 dört büyük halife
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Suudi Arabistan’›n tarihi Jauf ﬂehrinde temelini Hazret-i Ömer’in
att›¤› mescid

dan vard›m. Bana, içeri girin dedi. ‹çeri girdim. Hazreti Ömer’in hâtunu ki,
Ümmü Gülsüm’dür. Hazreti Alî’nin k›z›d›r. Hazreti
Fât›ma’dan olmuﬂtur. Gördüm ki, üzerinde bir eskimiﬂ fistan giymiﬂ, oturur.
Evinin içinde, bakt›m, bir
eskimiﬂ kilim, iki yast›ktan
gayri nesne görmedim. O
yast›klar da hurma lifinden idi. Hazreti Ömer kilim
üzerine oturup, yast›¤› benim alt›ma verdi. Oturdum. Sonra, Ümmü Gül172 dört büyük halife

süm’e, hiç bizim için yemek piﬂirdin mi, dedi. Dedi ki, yâ Emîr-el mü’minîn,
yaln›zl›k sebebi ile bugün
yemek piﬂiremedim. Kalk›p, bir çana¤a bir miktar
zeytinya¤› koyup, içine biraz tuz koydu. Bir parça arpa ekme¤ini Hazreti
Ömer’in önüne getirdi.
Ben de Hazreti Ömer’in
hât›r› için berâber yedim.
Ondan sonra, o hediye kutusunu ç›kar›p, Hazreti
Ömer’in önüne koydum.
Hazreti Ömer bu nedir, de-

HAZRET‹ ÖMER
di. Mesleme bin Kays bunu size gönderdi. Müslümanlar da hisselerinden
geçtiler. Hepsinin r›zâs› ile
bunu sana arma¤an gönderdiler, dedim.. Hazreti
Ömer onu gördükte, mubârek iki ellerini dizi üzerine koyup, a¤lad› ve dedi
ki: Hak teâlâ hazretleri
Ömer’e bu kadar nesneler
verdi. Ömer’in gözü ve
karn› doymad›. Bununla
doyar m›, dersin. Yürü bu
kutuyu Mesleme’ye götür
ve de ki, bir dahâ bunun
gibi iﬂ yapmas›n. Müslümanlar›n nasîbini kimseye
göndermesin. Bu cevâhirleri sats›n, Müslümanlara
da¤›ts›n. Çabuk git. E¤er
da¤›lm›ﬂ iseler, Mesleme’ye bir iﬂ ederim ki,
Müslümanlara ibret olur.
O kimse dedi, yâ Ömer
te’cîl eyle. Emîr buyurursan, benim binece¤im
yok. Ben gidinceye kadar
geç olur. Buyurdu, sadaka
develerden iki deve getirdiler. Bana verdi. Buyurdu, bu develere nöbetle

binip, oraya var›nca, senden dahâ müstehak ve dahâ fakîr bir kiﬂi bulup, bu
develeri ona ver. O kiﬂi dedi: Gecikmiﬂ olarak Medîne’den ç›k›p, o makâma
eriﬂtim. Kutuyu Mesleme’ye verdim. Durumu
söyledim. Mesleme de o
cevherleri otuz bin alt›na
sat›p, orada bulunan gâzîlere bölüﬂdürdü.
Menk›be:
Hazreti
Ömer’in zaman-› ﬂerîflerinde, ﬁâm ﬂehri civâr›nda, bir kal’ay› muhâsara
ettiler. Allahü teâlân›n
hikmeti ö¤le vakti yaklaﬂt›. Feth müyesser olmad›.
Hazreti Ömer gadaba gelip, ‹slam askerinin hepsini huzuruna ça¤›r›p, bu
âna kadar kal’an›n feth
olunamamas›n›n sebebi
nedir. Kâfirler kimlerdir
ki, ‹slam askerine karﬂ›
koyarlar. Aran›zda zâhiren bir hatâ sâd›r olmuﬂ
kimse olmasa, bu kadar
dayanamazd›, diye ﬂiddetli azarlad›. Eshâb-› tâhire var›p, herbirisi tövbe
173 dört büyük halife
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ve istigfâr ile meﬂgûl oldular. O esnada Eshâb-›
güzînden birisi a¤l›yarak,
Hazreti Ömer’in huzurlar›na gelip, dedi ki, yâ
Emîr-el-mü’minîn, bu gece teheccüde kalkt›¤›m
vakit, karanl›k oldu¤undan, misvâk›m› aray›p,
bulamad›m. Misvâks›z
namaz k›ld›m. Var ise benim hatâmdand›r. Hazreti
Ömer buyurdu ki, tövbe
ve istigfâra devam eyle.
Bir sâat geçmeden kal’a
feth oldu.
174 dört büyük halife

ﬁimdi, ey mü’min kardeﬂlerim. ‹slâm askerine
lâz›m olan budur ki, do¤ru
yoldan d›ﬂar› bir ad›m atmazlar. Böylece, vard›klar›
yerlerde yüz akl›klar edip,
fetihler müyesser olur.
Yoksa cevr ve zulüm ne
dünyaya ve ne âhirete yarar. Zâlimler dünyada ve
âhirette perîﬂânl›ktan kurtulamazlar. Hattâ nice
mu’teber kitaplarda meﬂây›h-› ›zâm rivâyet buyurmuﬂlard›r: Bir asker zulüm
üzerine olsa, Allahü tebâ-
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reke ve teâlâ, muhârebe
saf›nda, düﬂmanla karﬂ›laﬂ›nca, o zâlim askerin kalbine vehm ve korku verip,
düﬂman üzerine galebe
etmeden firâr eder. Ceng
etmeye asla iktidâr› olmaz. Allahü teâlâ âlimdir.
Böyle hâller çok olmuﬂ,
tecrübe olunmuﬂtur. Allahü teâlâ nefislerimizin ﬂerrinden, çirkin iﬂleri yapmaktan hepimizi muhâfaza buyursun.
Menk›be: Hazreti
Ömer, halîfeli¤i zamân›nda Bizans imparatoruna
elçi gönderip dîne dâvet
etti. Bizans elçisi Medîne-i
münevvereye geldi. Hazreti Ömer, ihtiyar bir kad›n›n duvar›n› yapt›r›yordu.
Elçinin geldi¤ini haber
verdiler. “Buraya gelsin.”
buyurdu. “Efendim, ellerinizi y›kay›p bir yere otursan›z nas›l olur?” dediler.
Kabul buyurmad›. Elçiyi
ça¤›rd›lar. “Arap pâdiﬂâh›
bu mudur? Böyle oldu¤unu bilsem gelmezdim ve
Bizans ‹mparatoru da beni

göndermezdi.” dedi. Hazreti Ömer çamurlu mübârek iki parma¤› ile iﬂâret
ederek; “E¤er göndermeseydi, onun iki gözünü ç›kar›rd›m.” buyurdu. Hazreti Ömer, parma¤›yla iﬂâret edince, iki çamurlu
parmak gelip, Bizans ‹mparatorunun gözlerini kör
eyledi. Parmaklar›n›n çamuru gözlerinin üzerinde
kald›, silmek mümkün olmad›. Bir zaman sonra elçi dönünce imparatorun
gözlerinin kör oldu¤unu
gördü. Sebebini araﬂt›rd›.
Hazreti Ömer ile geçen hâdiseyi de anlat›nca hepsi
hayret ettiler.
Ba’z› rivâyetlerde, Rum
pâdiﬂâh›n›n elçisi geldi¤i
vakit, Eshâb-› güzîn Hazreti Ömer’in yan›nda otururlar idi. Hazreti Ömer,
hurma lifinden bir gömlek
giymiﬂ, dokuz yerinden
yamanm›ﬂ idi. Acabâ, sultân›m, mubârek arkan›za
bir kaftan alsan›z câiz olmaz m›, dediklerinde, hemen Hazreti Ömer gadaba
175 dört büyük halife
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gelip, dedi ki: Dahâ bu i’tibâr görmek arzûsundan
kurtulmad›n›z m›. Dîn-i ‹slamda kudreti böyle mi
fehmettiniz. Bize dîn-i ‹slam’›n ﬂerefi yetmez mi.
Dîn-i ‹slamdan efdal ve eﬂref bir nesne var m›d›r ki,
ona i’tibâr edersiniz. Bu
seadet ve bu devlet ki, Hak
teâlâ hazretleri bize ihsân
eylemiﬂtir. Kime müyesser olmuﬂtur ki, dîn-i ‹slam
tâc›n› baﬂ›m›za koydu.
ﬁer’› ﬂerîfi Muhammedî
elbisesini arkam›za giydirdi. Kalbimizi kelime-i ﬂehâdet ile münevver etti.
Allah, Allah! Dîn-i ‹slam
kadrini bilmemiﬂsiniz. Ancak kendinizi halka libâs
ile mi göstermek istersiniz. O ﬂekilde gadaba geldi ki, belki kimse öyle gadaba gelmemiﬂtir. Söyleyenler piﬂmân olup, art›k,
cevâba kâdir olmay›p,
baﬂlar›n› aﬂa¤›ya e¤ip, sükût ettiler.
Menk›be: Hazreti Ömer
halife iken, bir gün mescidde oturuyordu. Rum kay176 dört büyük halife

serinin elçisi geldi. Ba’z›
hediye ve bir do¤an, bir taz›, bir ﬂiﬂe de zehir getirdi.
Dedi ki, yâ halife. Bu taz›
öyle bir taz›d›r ki, her nereye salar isen, av›n› yakalar,
kaç›rmaz. Av› ondan kurtulmaz. Bu do¤an da bir
do¤and›r ki, hangi kuﬂa salarsan›z, hiç aman vermeyip, al›r. Asla bir kuﬂ pençesinden kurtulamaz. Bu ﬂiﬂe
içinde olan zehir, öyle bir
zehirdir ki, bir katresini insana içirseler, o ânda ölür,
bunun ilâc› olmaz. [Ya’ni o
kiﬂi kurtulamaz]. Tuhâf
nesne olup, pâdiﬂâhlar hazînesinde bulunmas› lâz›md›r ve lây›kt›r diye, Rum
sultân› kayser göndermiﬂtir. Hazreti Ömer buyurdu
ki, kuﬂ nedir ki, insan onunla meﬂgûl olup, ondan ne
fayda hâs›l eder. Ehl-i hâl
olan onu eline al›p, amellerini boﬂa ç›karmaz, deyip,
ba¤lar›n› ç›kar›p, sahrâya
sal›verdi. Kelb [köpek] nedir ki, insan ona tâlib ve râg›b olup, o mekrûhu evine
koysun ve ard›nca gezip,
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yürüsün. Onun da zincirlerini al›p, azâd eyleyip, serbest b›rakt›. Ondan sonra o
içinde zehir olan ﬂiﬂeyi mubârek eline al›p, dedi ki, benim dünyada nefsimden
büyük düﬂman›m yoktur.
O zehiri Besmele çekip tamam›n› içti. Elçi bu hâli görünce, ﬂaﬂ›r›p, mescid kap›s›nda durdu. Bir zamandan sonra gelip, Hazreti
Ömer’e bakt›. Gördü ki,
Hazreti Ömer önceki gibi
devlet ve seadetle, s›hhat
ve selâmette oturur. Hemen yerinden kalk›p, Hazreti Ömer’in ayaklar›na yüzünü ve gözünü sürüp dedi ki, yâ halife, bana îmân›
anlat. Hazreti Ömer elçiye
kelime-i ﬂehâdet telkîn etti
ve elçi, Müslüman oldu.
Ondan sonra elçi, Rum
kayserine gitmeyip, geri
kalan ömrünü Ömer’in
hizmetinde geçirdi.
Menk›be: Hazreti Mevlânâ Abdürrahmân Câmî’nin ﬁevâhid-ün Nübüvve adl› kitab›nda anlat›l›r: Hazreti Ömer halife

iken, Eshâb-› Güzîn hazretlerinden birisini komutan ta’yîn edip, ‹slam askeri ile gazâya göndermiﬂti.
Askerler gittikten sonra,
bir gün Hazreti Ömer oturdu¤u yerde, üç kere sesli
olarak lebbeyk dedi. Hiçbir kimse bunun s›rr›na
vâk›f olmay›p, sorma¤a
da kimse cesâret edemedi. Zîrâ Ömer çok fazla
ﬂanl› idi. Kimse teklîfsiz
huzurlar›nda söz söyleyemezdi. Bu hâlin oldu¤u
günün târîhini yazd›lar.
Görelim bunun asl› nedir,
dediler. Bir zaman sonra o
serdâr ve askerleri, nice
fetihler yap›p, sâlimen ve
ganîmetler ile geri geldiler. Serdâr, Hazreti Ömer’e
sefer ahvâlini bir bir anlatt›. Hazreti Ömer buyurdu
ki; yâ o yi¤idin hâli ne oldu, dedi. O da, dedi ki, Allahü teâlâ hazretlerine
ma’lûmdur, yâ Ömer!
Kasd ile olmad›. Suyun
derinli¤ini ölçmek için soyunup, suya girdi. Me¤er
o su gâyet so¤uk olup, tâ177 dört büyük halife
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Kâbe-i ﬁerif’in de içinde bulundu¤u Mescid-i Haram

kat getiremeyip, üç kere;
yâ Ömer diye ba¤›rd› ve
rûhunu teslîm etti. Hazreti
Ömer, benden sonra âdet
olmayaca¤›n› bilsem, seni
katlederdim. Ammâ var, o
yi¤idin evlâd›na akça borcunu ver, ya’ni diyetini
öde, diye tenbîh etti. Hazreti Ömer bu mertebe âdil
idi. Askerin ahvâline çok
fazla alâka gösterirdi. Hattâ o yi¤idin vefât etti¤i yer
bir ayl›k yol idi. Bu uzakl›ktaki yoldan ça¤›rd›¤› gibi,
Medîne-i münevverede,
izzet ve seadet ile oturdu178 dört büyük halife

¤u yerde, o yi¤idin ba¤›rmas›n› iﬂitip, üç kere “lebbeyk” demesinin sebebi
bu idi.
Menk›be:
Hazreti
Ömer’in kuvvet-i kudsiyeleri ve rûhâniyyetleri bu
mertebe idi ki, her kim karﬂ›s›na gelse, yalan söylemek kastetse, dili varmaz
idi. Do¤ru söylerdi. Bir
mü’min ile bir münâf›k
karﬂ›s›na var›nca da, söylemeden onlar› fark ederdi. Zîrâ sûretlerine bakmay›p, sîretlerine nazar ederdi. Onun için yüksek ﬂân-
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lar›na uygun olarak Ömerül Fârûk denilmiﬂtir. Dostlu¤u ve düﬂmanl›¤› Allahü
teâlâ için ederdi. Gayretli
idi. ‹leriyi görücü, tedbîr
sâhibi idi. Nice kere, görüﬂlerine uygun âyet-i kerîme nâzil olmuﬂtur.
Menk›be: Hazreti Ömer
hilâfeti zaman›nda, ﬁâm
ﬂehrine gitmek îcâb etmiﬂti. Seadet ve izzetle, Eshâb-› güzînden bir cemâ’ati de yanlar›na al›p,
Medîne-i Münevvereden
ç›k›p, yola revân oldular.
Hazreti Ömer’in bir deveden baﬂka binece¤i yoktu.
Mugîre adl› bir köle var
idi. Bir sâat Hazreti Ömer
o deveye binerdi. Mugîre
piyâde olunca [yaya kal›nca], deveyi yederdi. Bir sâat Mugîre binerdi. Hazreti
Ömer önünde piyâde
olurdu. Allahü teâlân›n
hikmeti, ﬁâm ﬂehrine girecekleri vakit, deveye binmek nöbeti Mugîre’ye gelmiﬂti. Eshâb-› güzîn, Hazreti Ömer’e geldiler, dediler ki, efendim, ihsân eyle-

yin. Bu sâatde deveye seadetle sizin binmenizi ricâ
ederiz. Hazreti Ömer buyurdu ki, önce nöbet benim idi, bu sâat nöbet Mugîre’nindir. Deveye niçin
ben bineyim. Eshâb-› güzîn dediler ki, bugün ﬁâm
ﬂehrine girilecektir. ﬁâm
ﬂehrinin bütün ileri gelenleri, sizi karﬂ›lamaya gelirler. Onlar atl›, siz halife
iken yaya yürümek münâsib de¤ildir. Lutfunuzdan
ümit ederiz ki, ricâm›z›
makbûl tutup, red etmeyiniz. Hazreti Ömer huzursuz olup, dedi ki, siz bunlardan kurtulmad›n›z m›?
‹slam dininin kadrini böyle
mi anlad›n›z. Bize ‹slam
ﬂerefi yetmez mi. ‹slâm dininden ekrem ve eﬂref bir
nesne var m›d›r. Bu seadet ve bu devlet ve bu izzeti Allahü teâlâ hazretleri
bize ihsân eylemiﬂtir. Dîn-i
‹slam tâc›n› baﬂ›na koymak, kime müyesser olmuﬂtur. Resûlullah’›n getirdi¤i ‹slam elbisesini arkam›za giydirdi. Kelime-i
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ﬂehâdeti dilimize ç›ra¤ etti. Kur’ân-› azîm ile kalbimizi münevver etti. ‹slamiyetin kadrini acaba niçin
anlamam›ﬂs›n›z ki, kendinizi halka, at ile, don ile göstermek istersiniz. Yaln›z
Habîb-i ekremin ümmeti
olmak ﬂerefi size yetmez
mi, diye Cevap verince,
kimse söze kâdir olamay›p,
bir ﬂey diyemediler.
Mugîre, bu güç zamanda deve hâz›rlay›p, Hazreti
Ömer’in huzur-› ﬂerîflerine
getirip, çökdürdü ve dedi
ki, yâ halife! O Allahü teâlâ hakk› için ki, ondan
gayri Allah yoktur. Bu haller gönlümden geçmiﬂtir.
Eshâb›n rey’i ile de¤ildir
[ya’ni ben düﬂündüm].
Kalbimden helal ettim. ‹hsân eyle ve benim iste¤imi kabûl eyle. Bugün deveye seadetle sizin binmenizi ricâ ederim, dedi.
Emîr-ül mü’minîn önünde
e¤ilip, yâ halife arkama
bas›p, devenin üzerine
devletle bin diye iltimâs
etti. Hazreti Ömer Mugî180 dört büyük halife

re’nin cân-› gönülden ricâs›n› görünce, hât›r› için o
gün seadetle deveye bindiler. Ondan sonra, bütün
‹slam askeri içinde nidâ ettirdi ki, iﬂte bugün ﬁâm
ﬂehrine girmek müyesser
oldu. Buradan sa¤ ve selâmetle ç›kaca¤›m›z› Allahü
teâlâ bilir. Her kimin bizde
hakk› var ise, gelip bizden
taleb eylesin. Bütün ‹slam
askeri Hazreti Ömer’e hay›r dua ettiler. Dediler ki,
yâ Allahü teâlân›n halifesi.
Senden herkes râz›d›r.
Senden kimse huzursuz
de¤ildir. Bir ferdin sizde
hakk› yoktur. Münâdîler
yüksek sesle ça¤›rd›lar.
Hiçbir kimse gelip, bir hak
taleb etmedi. Hepsi ﬂükrân üzere olduklar›n› Hazreti Ömer’e haber verdiler.
Halk aras›ndan kimse gelmeyince, Hazreti Ömer’in
Mugîre adl› kölesi ileri gelip, dedi ki, yâ Emîr-el
mü’minîn! Birgün, hiç suçum yok iken, kula¤›m› çekip, a¤r›tt›n. Diyorsunuz
ki, kimin hakk› var ise dün-
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Topkap› Saray› Mukaddes Emanetler Bölümü’nde muhafaza edilen
Hazreti Ömer’in k›l›c›

yada iken taleb etsin. Hâlâ
bu hakk›m sizin üzerinizdedir, bilmiﬂ olunuz. Hazreti Ömer buyurdu ki, yâ
Mugîre gel, sen de benim
kula¤›m› çek, berâber olal›m. Eshâb-› güzîn hep
birden tekbîr getirdiler.
Arablarda âdettir ki, bunun gibi bir acâib durum
zuhûr ettikte, tekbîr getirirler. Dediler ki, yâ halife, senin gibi âdil pâdiﬂâh gelmemiﬂtir. ‹’tikâd›m›z budur ki, ﬂimdiden sonra da
gelmeyecektir. Kölenin,
bu ﬂekilde küstâhl›¤a
cür’et etmesi uygun mudur. Husûsen [özellikle] kiﬂi, kendi kölesini azârlamas›na bir ﬂey lâz›m gelmez. Nerede kald› ki, bir

miktar kula¤›n› çekmiﬂ olsun. Kölenin üzerine gidip, niçin edebsizlik ettin
diye azarlad›lar. Hazreti
Ömer buyurdular ki, ey
Eshâb-› güzîn! Lütuf edip,
incitmeyin ki, âhirette cezâs›n› çekmekten ise, dünyada çekip, kurtulmak evlâd›r. Sonra, yâ Mugîre,
gel sen de benim kula¤›m›
çek. Dünyada senin ile helallaﬂal›m, âhirete kalmas›n, dedi. Mugîre de Hazreti Ömer’in kula¤›na yap›ﬂ›p, bir miktar çekti. Hazreti Ömer, buyurdu, yâ
Mugîre, niçin ziyâde çekmedin. Mugîre dedi ki,
âhirette k›sâstan korkar›m.
Çok çekersem, senin hakk›n benim üzerimde kal›r.
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Hazreti Ömer böyle sultân
idi ki, kölesi hakk›nda bunun gibi durumu kabûlden çekinmeyip, dünyada
cezâs›n› çekti. Kölesi de,
acâib de¤il midir ki, efendisi hakk›nda bu ﬂekilde
cezâ verdi. Efendisi Hak
ehli oldu¤unu muhakkak
bilip, de¤il huzursuz olmak, kalb-i ﬂerîflerine zerre kadar bir ﬂüphe gelmedi¤ine i’tikâd› tamam oldu¤undan, bu fi’ile cesâret
etmiﬂtir. Belki Hazreti
Ömer’in Mugîre’nin böyle
yapmas› ile muhabbeti ﬂerîfleri ona, önceki durumundan dahâ çok artm›ﬂt›r. Hazreti Ömer’in Menk›be-› ﬂerîflerine nihâyet
yoktur. Yaln›z bu yetmez
mi ki, rey’lerine uygun olarak onyedi yerde, Cebrâîl
aleyhissalâm Resûlullah
Efendimize âyet-i kerîme
getirmiﬂtir. Tefsir ve târîh
kitaplar›nda da vard›r.
Menk›be: Hazreti Ömer
hilâfeti zaman›nda, bir kaç
bin askeri gazâya gönderdi. Âdet-i ﬂerîfleri ﬂöyle idi
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ki, gazâya giden askerlerin
evlerine adam gönderip,
durumlar›n› sorard›. Her
gece kendileri ﬂehri gezerdi. Allahü teâlân›n hikmeti, bir gece ﬂehri dolaﬂ›yordu. Bir kap›n›n yan›ndan
geçerken, içeriden bir hâtun ba¤›rmas›n› iﬂitti. Kulak verdi. Gördü ki, o hâtun a¤l›yor ve devaml›
söyliyordu ki, benim kocam› halife gazâya gönderdi. Ben burada aç ve susuz
kald›m. Yar›n varay›m, halifenin kap›s›na çocuklar›m› b›rakay›m. Hazreti
Ömer bunu iﬂitir iﬂitmez,
a¤laya a¤laya seadethânelerine gelip, bir çuval un
omuzuna ald›. O hâtunun
evine geldi. Mubârek elleri ile odun parçalay›p ve
ateﬂ yakt›. Sonra eline bir
testi al›p, su getirdi. Ondan sonra bir tencereyi
oca¤a koyup, derhâl o aﬂ›
piﬂirdi. Bir sahan içine koyup, o hâtunun çocuklar›n› kald›r›p, önüne götürdü
ve yedirdi. Ondan sonra
özürler dileyip, dedi ki, yâ
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hâtun! Suçumuzu af eyle.
Zîrâ habersizdik. ﬁimdiden sonra halini her zaman bize bildir, deyip, yoluna gitti. Hâtun da, Hazreti Ömer’in tevâzu’ ve alçak
gönüllülü¤ünü görünce
hayret
edip,
Hazreti
Ömer’e hay›r dualar etti.
Târîh-i taberî’den nakl
olunmuﬂtur.
M e n k › b e : E m î r- ü l
mü’minîn Ömer-ül Fârûk
hazretleri halife iken, ‹rân
memleketini fethetmek arzûsunda idi. ‹slamiyet oralarda da yay›ls›n istiyordu.
Sahâbe-i güzîn ile istiﬂare
edip, asker toplad›. Baﬂlar›na Sa’d bin Ebî Vakkâs’›
serdâr ta’yîn edip, Îrân ta-

raflar›na gazâya gönderdi.
Fâris vilâyetine vard›lar.
Haber verdiler ki, Arab askeri geldi. ‹rânl›lar asker
tedârik edip, bunlara karﬂ›
durmak istediler. Kisrân›n
askeri ﬂehirden d›ﬂar› ç›k›p, ‹slam askerinin karﬂ›s›na kondular. ‹slam askeri yirmibin kiﬂi idi. Sa’d bin
Ebî Vakkâs’›n huzuruna elçi gönderdiler. Ne iﬂ için
geldiler ve maksadlar› nedir, sordular. Hazreti Sa’d
buyurdular ki, Allahü teâlâ
hazretlerinin askeri biziz.
Sizi dîn-i ‹slam’a da’vet
ederiz, onun için geldik.
E¤er sözümüzü kabûl etmezseniz, ceng ederiz.
Kisrâya bu haber geldi.
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Kisra askerine dedi ki, yar›n cenge hâz›r olunuz.
Acem pâdiﬂâhlar›na kisrâ
derler idi. Bu pâdiﬂâh›n
ad› Yezdücürd idi. Dedi ki,
bu gelen asker yirmibin kiﬂidir. Siz yüzbinden çoksunuz. Onlardan niçin korkars›n›z. Sabah oldu. ‹ki
taraf›n askeri atlara binip,
saflar ba¤lay›p, davullar
çal›p, alemler [bayraklar]
diktiler. Ceng yapmak için,
bahâd›rlar hâz›rland›lar.
Sonra iki asker birbirine
girdi. ‹kisinin aras›nda
mücâdele ayyûka ç›kt›. O
gün geceye kadar bu ﬂekilde ceng ettiler. Gece
olunca asâyiﬂ davulu çald›lar. Herbirisi çad›rlar›na
döndüler.
Bir rivâyet de ﬂudur ki,
o gece sabaha kadar muhârebe ettiler. Hiç dinlenmediler.
Yezdücürd’ün
pehlivânlar›ndan Rüstem
bin Mihribân ki Ermenî’dendir. Uzun zaman,
muhârebe meydan›nda
bahâd›rl›k yap›p, Arab yi¤itlerinin birinin elinde he184 dört büyük halife

lâk oldu. Bunu helâk eden
Arab, bir sebepten dolay›,
kumandan›n çad›r›nda
mahbûs idi. Bu mahbûs,
Rüstemin bir k›l›nç vurmas› ile Müslümanlar›n ﬂehîd
oldu¤unu gördükçe, o
dinsize diﬂ bilerdi. Hazreti
Sa’d’›n mak’ad›nda bir a¤r› oldu¤undan o gün, muhârebedeki yerine tahteravân ile gitti. Harp âletleri
çad›rda, câriyesinin yan›nda kalm›ﬂt›. O merd gâzî
cârîyeye yalvar›p, mahbûs
olmaktan kurtuldu. Hazreti
Sa’d’›n at›n› ve harp âletlerini de câriyeden ricâ ile
al›p, hemen meydandaki
Rüstem’in yan›na gitti. ‹lk
hücûmunda nârâ atarak
Rüstemi titretti ve göz açt›rmay›p, ilk hamlede Rüstem’i at›ndan düﬂürüp, baﬂ›n› gövdesinden ay›rd›kdan sonra, sözünde durup, do¤ruca Hazreti
Sa’d’›n çad›r›nda mahbûs
oldu¤u yere geldi. Câriyeye, zinciri boynuna takt›rd›. Sa’d bin Ebî Vakkâs, o
merd gâzîyi tan›d›. Harp
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âletlerini ve at›n› da tan›d›.
Çad›r›na gelerek vak’ay›
cârîyeden tafsîlât› ile ö¤rendikden sonra, bu hâdiseyi Hazreti Ömer’e arz etti. O da gâzî merdin cezâs›n› ba¤›ﬂlad›. Ve sonra
yapaca¤› hatâlar› da göz
yumula, ﬂeklinde, Sa’d bin
Ebî Vakkâs’a mektup yazd›lar. O merd gâzî Ömer-ül
Fârûkun bu af mu’âmelesini ö¤renince, hemen kötü adetlerinden vazgeçti.
Rüstem helâk oldu¤u zaman, kâfirler da¤›l›p, ‹slam askeri bunlar›n ard›na
düﬂtü. Kâfirleri k›ra k›ra
ﬂehirlerine
götürdüler.
Kal’a kap›s›n› y›k›p, içeri
girdiler. Rivâyet ederler ki,
yüzbin kâfirin ellibinini k›rd›lar. Do¤ru Kisrân›n saray›na geldiler. Hazînesinin
tamam›n› ele geçirdiler. O
pâdiﬂâh›n bir o¤lu ve bir
k›z› var idi. Esîr ald›lar. Çok
mâl ve hazîne al›p, feth ve
nusret ve ﬂâd olarak dönüp, Emîr-ül mü’minîn
Ömer’in huzur-› ﬂerîflerine
geldiler. Bütün Eshâb-› gü-

zîn, emîr-ül mü’minîn
Ömer’in bu gazâs›n› kutlad›lar, hay›r dualar ettiler.
Rivâyet ettiler ki, Hazreti
Ömer o k›z›, ezvâc-› tâh›rât
ümmihâtül mü’minînden
[Peygamberimizin han›mlar›ndan] Ümm-i Seleme
hazretlerinin huzuruna
gönderdiler. Zîrâ, Ümm-i
Seleme tatl› dilli ve ﬂefkatli ve mihribân idi. O k›z, ‹slam’a gelir diye, Onun yan›na gönderdiler. Çeyizini
de Sa’d bin Ebû Vakkâs
getirip, Hazreti Ömer’e
teslîm etti. Hazreti Ömer
de o çehizi ayn› ile Beyt-ülmâl emînine emânet verip, böylece h›fzeyle, buyurdu. Üç ay sonra o k›z,
Müslüman oldu. Hazreti
Ömer’e
müjdelediler.
Sonra emretti. Çehizlerini
geri verdiler. Hazîne kap›s›n› açt›lar. Onun türlü çehizlerini ve alt›nlar›n›, inci
ve cevâhîr ve atlas ve nice
türlü elbiselerinin hepsini
ç›kar›p, cümlesini ona teslîm edin diye emretti. ﬁöyle ki, Medîne ehâlisi bu
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Hazret-i Ömer’in Ravdai Mutahhara’daki kabr-i ﬂeriflerinin giriﬂ
kap›s›. Ortadaki kap› Peygamber Efendimize, soldaki kap› Ebu Bekr-i
S›ddîk Hazretlerine, sa¤daki kap› ise Hazret-i Ömer’e, aittir

mâl› görüp, hayret ettiler.
Bu k›z bu çehizini görünce
sevinip, Hazreti Ömer’e
dua etti. O k›z›n ad› ﬁehr-i
Bânû idi. Hikmet-i Rabbânî Hazreti Hüseyin’e müyesser oldu, ya’ni ona nikâh ettiler.
Menk›be: Hazreti Ömer
halife iken, bir bayram günü, bütün Eshâb-› güzîn
evlâdlar›na hâllerine uygun olarak, bayraml›k elbiseler ald›lar. O bayramda,
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Hazreti Ömer’in çocu¤unun elbisesi eski idi. Di¤er
çocuklar›n elbiseleri yeni
idi. Çocukluk sebebi ile
olacak ki, onunla bir miktar
alay
ettiler.
Hazreti
Ömer’in o¤lu kendisi ile
alay ettiklerini anlay›nca,
a¤l›ya a¤l›ya babas›n›n
huzuruna geldi. Hazreti
Ömer o¤lunu a¤lar ﬂekilde
görünce, sebebini sordular. O da çocuklar ile aras›nda geçen hâdiseyi ba-
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bas›na anlatt›. Hazreti
Ömer da o¤lunu böyle
mahzûn ve gaml› görünce,
kalbden ac›y›p, ﬂefkat ve
merhametinden, beytülmâl emînini huzuruna ça¤›rd›. Dedi ki, bayram gelmekte olup, herkes çocuklar›na yeni elbise ald›lar.
Bizim o¤lumuzun elbisesi
eski olmakla, di¤er çocuklar alay etmiﬂler. A¤l›ya
a¤l›ya bana geldi. Ben de
hâlini görünce, zarûrî olarak ﬂefkat ve merhame-

timden dolay›, sizi da’vet
ettim ki, beyt-ül-mâldan
bana ta’yin olunan gelecek
aya âit olmak üzere bir kaç
akça veresin ki, buna bir
elbise alay›m. Beytül-mâl
emîni dedi ki, yâ Emîr-elmü’minîn, gelecek aya kadar yaﬂayaca¤›n›z› tahkîk
ettiniz mi ki, hak etmeden
önce, benden hak etmedi¤iniz paray› istersiniz. Hazreti Ömer buyurdu ki, Hak
teâlâ hazretlerinden gayri
kim bilir. Beyt-ül-mâl emî-

K›rg›zistan’›n Biﬂkek kentinde Hazret-i Ömer’in ismiyle an›lan Hazret-i
Ömer Camii
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ni dedi ki, yâ halife, siz bilmedikten sonra, ülûfe almak size lây›k de¤il; bize
de vermek ma’kûl de¤ildir.
Hazreti Ömer söyledi¤ine
piﬂmân olup, istigfâr etti.
O emîni be¤enip, hay›r
dua etti. Allahü teâlâ hazretleri kemâl-i lütfundan
Hazreti Ömer’in o¤luna da
bir yol ile teselli verip, her
biri gönülleri hoﬂ olarak
gittiler.
Menk›be: Hazreti Ömer
hazretlerinin hilâfeti zaman›nda, bir gazadan çok
mal getirmiﬂlerdi. Bu mal›n beﬂde birini hakk› olanlara taksîm ederken, Hazreti Hasen bin Ali bin Ebû
Tâlib’e bin dirhem gümüﬂ
verdi. Hazreti Hüseyin’e
bin dirhem gümüﬂ verdi.
Sonra, Hazreti Ömer’in
kendi o¤lu, Hazreti Abdullah gazâ mal›ndan istedi.
Ona beﬂyüz dirhem gümüﬂ verdi. Abdullah dedi
ki: Efendim, yetiﬂmiﬂ yi¤it
olan ve nice defa gazâya
gidip ve Hazreti Resûlullah Efendimizin önünde
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k›l›nç çekip, nice baﬂlar
düﬂürmüﬂken, bana beﬂyüz dirhem verirsin. Hazreti Hasen ile Hazreti Hüseyin ki, henüz tâze yi¤itlerdir. Onlara biner dirhem verirsin. Bu lây›k m›d›r? Hazreti Ömer buyurdular ki; yâ Abdullah! Sen
onlar ile berâber mi olmak
istersin? Onlar›n, Hazreti
Ali gibi babalar› vard›r ve
Hazreti Fât›mâ-tüz-zehrâ
gibi, analar› vard›r. Peygamber Efendimiz gibi dedeleri vard›r. Hazreti
Ümm-i Gülsüm ve Hazreti
Rukayya gibi teyzeleri vard›r. Hazreti Ca’fer Tayyâr
ve Hazreti Ukayl gibi amcalar› vard›r. Hazreti
Ömer’in böyle söyledi¤ini, Hazreti Ali iﬂitti. O büyük zât buyurdu ki, Resûl-i
ekrem Efendimiz, “Ömer,
Cennet ehlinin ›ﬂ›¤› ve ‹slam’›n nûrudur.” buyurmuﬂ idi. Bunu boﬂ yere
buyurmam›ﬂd›r.
Menk›be: Hazreti Ömer
hilâfeti zaman›nda, Sâriye
hazretlerini, ‹slam askeri
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ile, bir gazâya gönderdiler.
Gazâ yap›lacak yere var›p,
bir da¤›n ete¤inde konaklad›lar. Müslümanlar›n
mola verdikleri da¤›n arkas›nda bulunan kâfirler,
onlar› gâfil avl›yarak hücûm etmek istediler. O s›rada, Hazreti Ömer Medîne-i münevverede Cum’a
günü minber üzerinde,
hutbe okurken, yüksek
sesle, üç kere nidâ ettiler;
“Yâ Sâriye el-Cebel-el-Cebel”. [Yâ Sâriye, da¤a, da¤a.] Allahü teâlân›n kudreti ile Hazreti Ömer’in o sesini, o hâl içinde bulunan
Sâriye hazretlerinin, mubârek kulaklar›na iﬂittirdi.
O ses sebebi ile arkalar›n›
da¤a verdiler. Düﬂmana
gâlip olup, kâfirleri hezîmete u¤ratt›lar. Hazreti Ali
o günün ve o sâatin târîhini bir tarafa yazd›. Hazreti
Sâriye, ‹slam askeri ile
muzaffer olarak ve ganîmetler ile döndü. O mâcerâdan sordular. Sâriye o
durumu aç›klay›p, buyurdular ki, kâfirler bize hîle

yap›p, ans›z›n basmak istedi. Cum’a günü bir da¤›n ete¤inde oyalan›rken,
bir ses iﬂittim ki, yâ Sâriye-el-Cebel, dedi. Biz de
da¤a arka verdik. Allahü
teâlân›n inâyeti ile, kâfirlere gâlip olup, kâfirler hezîmete u¤rad›lar.
Menk›be: Hazreti Ömer
zaman-› ﬂerîflerinde bir
gün Medîne-i münevverede zelzele oldu. ‹nsanlar
korkular›ndan
›zd›râba
düﬂtüler. Hazreti Ömer
kamç›s› ile yere vurdu.
“Allahü teâlân›n izni ile
sâkin ol” dedikte, o vakit
arz [yer] sâkin oldu.
Menk›be: Yine Hazreti
Ömer’in hilâfetleri zaman›nda, Medîne-i münevverede bir yang›n ç›kt›. Sahâbe-i güzîn korku ile durumu Hazreti Ömer’e ilettiler. Hazreti Ömer bir saks› parças› al›p, üzerine
yazd› ki, “Yâ nâr [ateﬂ], Allahü teâlân›n izni ile sâkin
ol”. Var›p onu ateﬂe b›rakt›lar. Allahü teâlân›n izni
ile so¤udu.
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Menk›be:
Hazreti
Ömer’in hilâfetleri zaman›nde bir melik elçi gönderdi. Elçi gelip, Hazreti
Ömer’in saray›n› sordu.
ﬁöyle zân etti ki, di¤er sultanlar gibi, onun da saray›
vard›r. Dediler ki, onun saray› yoktur. ﬁu ânda kendisi ﬂehri muhâfaza için,
gezmektedir. Elçi onun gitti¤i mahalle do¤ru gitti.
Hazreti Ömer’i gördü.
Toprak üzerine yatm›ﬂ.
Kamç›s›n› baﬂ›n›n alt›na
koymuﬂ, uyuyordu. Elçi
bu hâli görüp, hayret etti.
Dedi ki, do¤u ve bat› ehli
bu kiﬂiden korkarlar. Bu
korku, bu s›fat üzerinedir.
Gönlünden dedi; ben bunu, yaln›z buldum. Öldüreyim. ‹nsanlar›, bunun
korkusundan kurtaray›m.
K›l›nc›n› kald›rd›¤› ânda,
Allahü teâlâ, yerden bir
arslan ç›kard›. Bunun üzerine hamle etti. Korkusundan k›l›nc› elinden b›rakt›.
Hazreti Ömer bu hâlde
uyand›. Hiç birﬂeyden haberi yoktu. Elçiye, ne oldu190 dört büyük halife

¤unu sordu. Elçi de hâdiseyi anlatt› ve Müslüman
olup, Hazreti Ömer’in hizmet-i ﬂerîflerinde bulunup, ölünceye kadar ayr›lmad›.
Menk›be: Hazreti Ömer
bir k›tl›k zaman›nda, bir
deve kesip, Medîne-i Münevverenin fakîrlerine bölüﬂtürün diye emretti. Bölüﬂtürme iﬂini yapan hizmetçi, o devenin k›ymetli
yerlerinden bir miktar al›koyup, halife için güzel bir
ﬂekilde piﬂirip, iftâr zaman›nda huzur-u ﬂerîflerine
getirdi. Hazreti Ömer bu et
neredendir diye sual buyurdular. Hizmetçi dedi ki;
yâ Emîr-el mü’minîn! Emri ﬂerîfiniz ile fakîrlere teslîm olunan deve etinden
sizin hissenizdir. Rengi de¤iﬂip, buyurdu ki; Vay benim gibi vâlîye ki, fukarâya kötü yerini ay›r›p, kendisi için en güzel yerinden
al›koyuyor. ﬁimdi, yâ hizmetçi! Bir dahâ böyle etme. Kald›r bu yeme¤i, benim önümden. Fakîrler-
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den, çoluk-çocu¤u olan
bir kimsenin evine götür.
Ver, yesinler. Bana yine
önceki âdet üzere yemek
getir ki, halife olan kimsenin haftada bir kere et yimesi kâfî’dir. Sonra, hizmetçi emr-i ﬂerîfleri üzere
yeme¤i uygun bir fakîre
verdi. Hazreti Ömer’in eski
âdeti üzere, bir miktar zeytin ya¤› ile, kuru ekmek
parças› getirip, önlerine
koydu. Hazreti Emîr-ül
mü’minîn, o ekmek parças›n› ya¤a bat›r›p, gönül ra-

hatl›¤› ile yiyip, yerlerin ve
göklerin sâhibi olan Allahü teâlâya ﬂükür ve hamd
etti.
Menk›be: Hazreti Ömer
Medîne-i Münevvereden
hac yapmak üzere, Mekke-i
mükeremeye gitti. Var›p
gelinceye kadar hesâb ettiler. Seksen dirhem harcan›lm›ﬂ. Çok harcad›m
diye çok üzüldü. Nakledilir
ki, Kâ’be-i Mu’azzamaya
var›p-gelinceye kadar, yollarda bir gün çad›r kurma191 dört büyük halife
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y›p, bir köhne perde gölgelik edip, onun alt›nda
gölgelendi.
Menk›be: Naklolunmuﬂtur ki, Hazreti Ömer
herhangi bir ﬂeyden halk›
men’ etse, ev halk›n›n tamam›n› toplay›p, buyururdu ki, Allahü teâlân›n buyurdu¤u üzere, Onun yasak etti¤i bir nesneyi halk›n iﬂlemesinden men’ ettim. Ona uymaya siz herkesten dahâ çok uyan›k
olunuz. O fiili iﬂlememek
baﬂkalar›ndan dahâ çok
size lâz›md›r. ﬁöyle bilmiﬂ
olunuz ki, sizden biriniz o
iﬂi iﬂlese, gayrilere edece¤im cezân›n dahâ fazlas›n›
ona yapar›m, buyurur idi.
Ondan halk› men’ ederdi.
Yak›nlar›n›n kaç›nmas› ve
korkusu baﬂkalar›ndan dahâ çok olurdu.
Menk›be: Hazreti Ömer
halifeli¤i zaman›nda, Medîne-i Münevverenin etrâf›nda bir deve palan› düﬂmüﬂ. Onu al›p, sür’atle giderken terlemiﬂdi. Hazreti
Ali ile karﬂ›laﬂt›lar. Hazreti
192 dört büyük halife

Ali sordular ki, yâ Emîr-el
mü’minîn! Bu ne hâldir.
Cevap verdiler ki, yâ kardeﬂim Ali, bu deve Müslümanlar›n beyt-ül-mâl›ndand›r. Palan›n› düﬂürüp,
kaçm›ﬂ. Onu bulup, yine
arkas›na koymak isterim.
Böylece hilâfet zaman›m›zda, beyt-ül-mâla ziyân
vermiﬂ olmayal›m. Hazreti
Ali dedi ki, yâ Emîr-el
mü’minîn! Size ne hâcet.
Bir baﬂka kimse gönderseniz, olmaz m›yd›? Cevap
verdiler ki, yâ Resûlullah’›n amcas›n›n o¤lu! Bu
iﬂ benim ahdime lâz›md›r.
K›yâmet günü olunca, bu
iﬂin kusurunu benden sorarlar. En iyisi budur ki,
kimseye ›smarlamay›p,
iﬂimi kendim görmeliyim.
Böylece, dergâh-› izzette
mahçupluk çekmiyeyim.
Hazreti Ali bu sözü iﬂitti.
Bir derinden âh çekip, a¤lamaya baﬂlad›. Dedi ki,
yâ Ömer, senden sonra
gelenlere rahat koymad›n.
Zîrâ onlar bu yolda gidemezler, s›k›nt›ya düﬂerler.
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Nakledilir ki, bir gün
Hazreti Ömer bir cemiyette a¤lad›. Niçin a¤lad›¤›
sual olundukta, buyurdular, niçin a¤lamayay›m ki,
e¤er F›rat kenâr›nda o¤lak
zâyi’ olsa, yâr›n k›yâmet
gününde, o Ömer’den sorulur. Yine naklolunur ki,
bir gün Hazreti Ömer eline
bir saman çöpü al›p, der
idi ki, ne olayd›, bu saman
çöpü ben olayd›m. Ne
olayd› mahlûk olmaya
idim, vâlidem beni do¤urmayayd›. Ne olayd›, hât›rlanan nesne de¤il de, unutulan nesne olayd›m.
Menk›be:
Hazreti
Ömer’e Rum kayserinden
elçi geldi. Bu elçi geri dönerken, Hazreti Ömer’in
hâtunlar›, bir dinâr ödünc
al›p, onunla hoﬂ kokulu
nesneler sat›n ald›. Bir ﬂiﬂenin içine koyup, kayserin hâtununa gönderdiler.
Elçi vâs›l oldukta, kokular›
alanlar çok hâz al›p ve
memnûn oldular. Gelen
kaplar›n içine cevâhir [mücevher] doldurup karﬂ›l›-

¤›nda onlara gönderdiler.
Gelen hediye ﬂiﬂeleri boﬂalt›p, bir tabak içine koyup, hâtunlar› seyrediyorlard›. O s›rada Hazreti
Emîr-ül mü’minîn içeri girip, onlarda bu cevherleri
gördü. Nereden geldi, diyerek sual buyurdular. Hâtunlar› da hâdisenin asl›n›
anlat›nca, Hazreti Ömer
buyurdular ki, e¤er siz halife hâtunu olmasa idiniz,
size bu cevherlerin birisini
göndermezler idi. Size gelen de, halifeye gelen de
Müslümanlar›n beyt-ülmâl›n›nd›r. Sizin hakk›n›z,
karz [borç] ald›¤›n›z miktard›r. O cevâhirleri satt›r›p, içinden, borç ald›¤› kadar›n› hâtunlar›na teslîm
edip, geri kalan›n› beyt-ülmâla verdi. O hâtunlar›
da, Hazreti Ömer’e karﬂ›l›k
vermeyip, Emîr-ül mü’minînin emrine tâbi’ olmalar› takdîr edilir.
Menk›be: Hazreti Ömer
Irâk vilâyetine Eshâb-› güzînden asker gönderdi. Az
zamanda Allahü teâlân›n
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izni ile vilâyetleri feth edip,
kiliseleri câmi’, puthâneleri mescid yap›p, sâlimen
ve ganîmetler ile geri Medîne-i Münevvereye geldiler. Halife ile buluﬂtular.
Lâkin, Hazreti Ömer bunlara asla iltifât etmeyip, ne
yapt›n›z diye de sormad›.
Onun bu mu’âmelesi, Eshâb-› güzîne gâyet güc
gelip, Emîr-ül mü’minîn
o¤lu Abdullah ibni Ömer
ile mescidde buluﬂup, ﬂikâyet ettiler. O da dedi ki,
Emîr-ül mü’minîn ile bu
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elbiseler ile mi buluﬂtunuz? Me¤er bunlar acem
vilâyetinin güzel süslü elbiselerinden giymiﬂler idi.
Abdullah ibni Ömer’in iﬂâreti ile, arkalar›na önceki
elbiselerini giyip, geri Hazreti Emîr-ül mü’minînin
huzurlar›na geldiler. Ömer,
bunlara izzet ve ikrâm
edip, herbirinin hât›r-› ﬂerîflerinden ayr› ayr› sorup,
merhabâ yâ Eshâbe Resûlillah, merhabâ yâ Muhâcirînin ve Ensâr›n meﬂhurlar› diye, bunlar› haddin
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üstünde taltîf ettikte, Eshâbdan biri cür’et edip,
sordu: Yâ Emîr-el mü’minîn! Hikmeti ne idi ki, önceki görüﬂmemizde iltifât
buyurmay›p, nefret eder
ﬂekilde karﬂ›land›k. ﬁimdi
ise güzel sûretle karﬂ›lad›n›z. Cevap buyurdular ki,
önceki geliﬂinizde, de¤iﬂik
elbiseler giydi¤inizi gördüm. Herbirisi gözüme
belâ dikeni gibi görünüp,
dedim ki, Sübhânallah!
Hilâfet zaman›m›zda, Eshâb-› güzîn elbiselerini de¤iﬂtirdiler. Birkaç günden
sonra, kalbleri de de¤iﬂip,
dünya zînetlerine meyl ve
muhabbetleri çok olur. Yâr›n k›yâmet gününde, Resûlullah Efendimize kavuﬂunca; yâ Ömer, senin hilâfetin zaman›nda, benim
Eshâb›m elbiselerini de¤iﬂtirip, sonra kalbleri de¤iﬂti. Sen niçin nehy etmedin, mâni’ olmad›n diye hitap ederek azarlamalar›ndan korktum. Onun
için sizlere iltifâta mecâlim
olmad›. Allahü teâlân›n iz-

ni ile, önceki elbiseleri görüp, o hâlden kurtulup,
ﬂimdiki hâle geldim, buyurdu.
Rivâyet edilmiﬂtir ki, iﬂ
bu hâdise esnas›nda, getirdikleri ganîmet mallar›n› arz ettiklerinde, Eshâb
aras›nda eﬂit olarak taksîm ettikten sonra, kaplar
ile Acem tatl›lar›ndan ba’z›
tatl›lar getirmiﬂlerdi. Huzur-u ﬂerîflerine koydular.
Mubârek parmaklar› ile bir
miktar tad›p, lezzet ve kokusuna bak›p, bu, ﬂu yiyeceklerdendir ki, bundan
dolay› mü’minlerden o¤lu
babas›n›, kardeﬂ kardeﬂini
katletseler gerektir, deyip,
kald›r›n bu yiyece¤i, ﬂu
gazâda
ﬂehîd
olan
mü’minlerin çoluk-çocu¤una verin ki, ayr›l›k ac›s›
ile ac›lanm›ﬂ a¤›zlar› tatlans›n, buyurdular.
Menk›be: Büyük âlim
ve velilerin îmân›n kâmil
olmas› için mü’minlere
nasîhatlar›ndand›r. Her kiﬂinin zühd ve takvâs› ve
Allahü teâlâdan havf ve
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recâs› [korku ve ümiti], ﬂu
ﬂekilde ve i’tidâlde olmal›
ki, ne bir ân ümitsizlik hâli
olsun. Ne de bir ân korkusuzluk hâli olsun. Nitekim
Hazreti Ömer buyururlar
ki, e¤er Hak teâlâ hazretleri buyursa ki, ben cümle
kullar›m›n hepsini Cennet’e koyup, içlerinden bir
kuluma azâb ederim. Ben,
kendi günâhlar›ma bak›p,
korkar›m ki, Allahü teâlâ
hazretlerinin o azâb edece¤i kul, ben olurum. E¤er
Hak teâlâ buyursa ki, bütün kullar›m› Cehennem’e
koyar›m. Birisini Cennet’e
koyar›m. Ben o erhamerrâhimîn ve ekrem-ül ekremîn Allahü teâlâ hazretlerinden ümit ederim ki, o
Cennet’e giren kul ben
olurum. Nitekim büyükler
buyurmuﬂlard›r: Beyt:
Ey Allah›m, mâdem ki buyurdun,
benden ümit kesmeyin.
Günâh›m çok olsa da,
Ümidimi keser miyim!
ﬁimdi mü’mine lây›k
olan ve ﬂân›na muvâf›k
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olan budur ki, ne Allahü
teâlâ hazretlerinin mekrinden [azâb›ndan] emîn ola
ve ne rahmetinden ümidini kese. Yine o büyükler
nasîhat ederler ki, muvahhid mü’mine lâz›m olan
emirlerden biri de, her
hâlde ölümü hat›rlamakt›r.
Hiçbir vakit, gâfil olmamas›d›r.
Resûlullah Efendimiz
buyurmuﬂlard›r ki, “Lezzetleri y›kan› [e¤lencelere
son vereni] çok hât›rlay›n›z!” manâ-i ﬂerîfi, Allahü
teâlâ bilir, budur ki, lezzetleri y›kan›n zikrini çok edin
ki, o ölümdür. Nitekim,
Hazreti Ömer bir kimseye
hergün birkaç kere gelip,
ölümü hât›rlats›n diye bir
kaç akçe ta’yîn etmiﬂtir.
Her vakit o kimse gelip,
ölümü ona hat›rlatt›. Her
gün o kimse gelip, hizmet
edâ ettikçe, Hazreti Ömer
ta’yîn buyurduklar› akçeyi
verirlerdi. O ﬂah›s›n vazîfesine son verilince, vazîfe
taleb etti. Buyurdular ki,
sen bundan sonra gelip,
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ölümü hât›r›ma getirme
ki, ihtiyâç›m›z kalmad›. Zîrâ sakal›m›za ak düﬂtü. Sakal›n ak› ise ölümün habercisidir. Dâimâ göz
önünde olup, mevti “ölümü” hât›rlat›r.
Menk›be:
Medîne-i
Münevverenin taﬂras›na
akﬂâm namaz› vakti bir kâfile gelip, konmuﬂdu. Hazreti Emîr-ül mü’minîn
Ömer giderken, Abdürrahmân bin Avf hazretlerine rast geldi. Dedi ki, gel
seninle bu gece, bu kâfile-

yi bekliyelim. Böylece, bir
h›rs›z gelip, bir zarar görmesinler. Rahat olsunlar
ki, yorgundurlar. Hilâfet
zaman›m›zda e¤er bunlara bir zarar olacak olur ise,
k›yâmet gününde bizden
sorarlar. O gece kâfileyi
beklerken, bir o¤lanc›k, bir
mahalde, bir evin içinde
devaml› a¤l›yordu. Hazreti
Ömer o evin kap›s›na var›p, anas›na seslenip, ﬂu
a¤l›yan› a¤latma deyip,
tenbîh eyleyip, gelip, yine
kendi ibâdetine meﬂgûl
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oldu. Çocuk gittikçe a¤lamas›n› artt›rd›. Hazreti
Ömer defalarca, ﬂu ma’sûmu a¤latma diye gitti geldi. Tâ ki, seher vakti oldu.
Kâfile de uykudan uyand›lar. Hazreti Emîr-ül mü’minîn o hâtunun kap›s›na var›p, dedi ki, ne yaramaz,
merhameti olmayan anas›n ki, bu gece bu t›f›l [çocuk] rahat olmad›. Sabaha
kadar ba¤›rmas› dinmedi,
dedi. O hâtun Cevap verdi
ki, yâ Ebâ Abdullah! Niçin
beni kötülersin ve beni
azârlars›n. Benim hâlimden haberdâr de¤ilsin ki,
onun için bana böyle huzursuz olursun. Ben bu çocu¤u sütten kestim. Evde
yiyecek cinsinden bir nesne yoktur ki, onun ile e¤leyeyim [oyal›yay›m, susturay›m], rahat olsun, dedi.
Emîr-ül mü’minin hazretleri dedi ki, bu çocuk kaç
yaﬂ›ndad›r. Hâtun da dedi
ki, henüz bir yaﬂ›n› bitirmemiﬂtir. Emir-ül mü’minin buyurdu ki; niçin vakti
gelmeden sütten kestin.
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Hâtun cevap verdi ki, halifemiz olan Hazreti Ömer’e
Allahü teâlâ insâf versin.
O¤lanc›klar sütten kesilmeyince nafaka takdîr eylemez. Ona binâen vakitsiz kestim. Hazreti Ömer
geri dönüp, a¤l›yarak
mescide geldi. Sabah namaz›n› ﬂiddetli a¤lamaktan güçlük ile k›l›p, selâm
verdikden sonra, a¤l›ya
a¤l›ya “Sizin Ömer’inize
yaz›klar olsun, yaz›klar olsun!” dedi. Hemen o sâat
tellâllar ba¤›rd› ki, her
Müslüman›n, gerek o¤lu
ve gerek k›z› do¤ar ise,
gelsin halifeyi uyand›rs›n
[bildirsin] ki, beyt-ül-mâldan ona nafaka takdîr etsin. ﬁimdiden sonra kimse nafaka tamah› ile evlâd›n› vaktinden önce sütten
kesmesin ve bu türlü kimselerin evlâd› var ise, getirsinler, bugünden nafaka
yazd›rs›nlar. Herkes iﬂitti
ki, sürûr ve safâ içinde, sevinerek, Hazreti Ömer’in
adâletine ve insâf›na hayrânl›k duydular.
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Menk›be: Hazreti Ömer
halife iken, bir Cum’a günü, temiz [güzel] elbiseler
giyip, Cum’a namaz›na gidiyordu. Hazreti Abbâs’›n
seadethâneleri [evi] bu
yol üzerinde idi. Hazreti
Abbâs, bir güvencin yavrusunu bo¤azl›y›p, dam
üzerinde y›kay›p, kanl› suyunu, oluktan yola dökmüﬂ idi. O s›rada Hazreti
Ömer, olu¤un alt›ndan geçerken, o kanl› su üzerine
dökülüp, elbiseleri kirlendi. Bu oluk, burada Müslümanlara zarar veriyor diye
emretti, olu¤u yerinden
kopard›lar. Geriye evine
dönüp, di¤er elbisesini giyip, Cum’a namaz›na gitti.
Cum’a namaz›n› k›ld›ktan
sonra, Hazreti Abbâs’›n
huzurlar›na gelip, olu¤u
kopard›¤›na özür diledi.
Hazreti Abbâs dedi ki, yâ
halife, o olu¤u, Resûlullah
Efendimiz mubârek elleri
ile, oraya koymuﬂ idi. Hazreti Ömer’in, yüzünde bir
de¤iﬂiklik olup, dedi ki, yâ
Resûlullah’›n
amcas›.

Ömer üzerine nezr [adak]
olsun ki, sen omuzuma
bas›p, o olu¤u geri eski
hâli üzere yerine koyas›n.
O sâat yerinden kalk›p, o
mahalle var›p, dedi¤i gibi
yapt›lar.
Menk›be: Mesâbîh-i
ﬂerîf’te, sahîh hadîs-i ﬂerifte bildirilmiﬂtir. Câbir bin
Abdullah hazretlerinden
rivâyet olunmuﬂtur. Hazreti Ömer-ibnül Hattâb,
Resûlullah Efendimizden
rivâyetle bana buyurdular
ki, Resûl-i ekremden iﬂittim. E¤er ömrüm kifâyet
eder ise, elbette Yahudileri Arab yar›madas›ndan
ç›kar›r›m. Hattâ Müslümanlardan baﬂka kimseyi
koymam.
Bir rivâyette de, Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, e¤er Allahü teâlân›n
izni ile fazla yaﬂar isem,
elbette Yahudi milletini
Arabistan yar›madas›ndan ç›kar›r›m. ‹bni Ömer’den rivâyet olunmuﬂtur.
Hazreti Ömer hutbede,
buyurdu ki, muhakkak,
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Resûlullah Hayber Yahudisi ile mallar› üzerine ahd
etmiﬂler idi ve de buyurmuﬂlard› ki, “Allahü teâlân›n terk etti¤i ﬂey üzerine
sizi terk ederiz.” Yahudilerin ihrâc›n› bize emretmemiﬂtir. Hazreti Ali buyurdular ki, ben Hayber Yahudilerinin ç›kar›lmas›n› istiyordum. Hazreti Ömer’in niyeti de böyle idi. Hazreti
Ömer’in huzuruna Ebül
Hakîk kabîlesinden birisi
geldi. Dedi ki, yâ Emîr-el
mü’minîn. Sen bizi ihrâc
eder misin [ya’ni ç›kar›r m›s›n]. Hâlbuki Fahr-i âlem
bizi terk etmiﬂtir [ç›karmam›ﬂt›r]. Bizi Hayber mahallindeki mallar›m›z üzerine
âmil k›lm›ﬂt›r. Hazreti Ömer
buyurdular ki, Resûlullah’›n buyurduklar›n› benim unuttu¤umu mu zan
ediyorsunuz. Size, Hayberden ç›kar›l›nca hâliniz ne
olur. Deveniz sizin ile menzil menzil yar›ﬂ eder, buyurmuﬂ idi. Yahudi dedi ki,
Ebûl Kâs›m böyle latîfe
yapm›ﬂd›. Hazreti Ömer
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buyurdu ki, ey Allahü teâlân›n düﬂman›, ﬂimdi yalan söyledin. Onlar› [Yahudileri] Hayberden ihrâc etti
[ç›kard›]. Onlara karﬂ›l›k
ta’yîn olunan mal, deve,
paralar›n›n bedelini verdi.
Menk›be:
Hazreti
Ömer’in ﬂehâdeti beyan›ndad›r: Bir Yahudi olan
Ebû Lü’lü, Mugîre tebnî
ﬁûbe’nin kölesi idi. Bir kavilde, Hâlid bin Velîdin kölesi idi. Efendisini Hazreti
Ömer’e gelip ﬂikâyet etti.
Efendim benden haddimden fazla harc ister, dedi.
Hazreti Ömer buyurdu ki,
ne miktar ister. Dedi ki; her
gün iki dirhem, ister. Hazreti Ömer buyurdu ki, ne
san’at bilirsin. Bir kaç›n›
sayd›. Hazreti Ömer buyurdu ki, bu san’atlar ile
bu kadar harc çok de¤ildir.
Sonra, iﬂittim ki, sen yel
de¤irmeni yaparm›ﬂs›n.
Benim için de bir yel de¤irmeni yapsan. Dedi ki,
senin için bir yel de¤irmeni yapay›m ki, ﬂarkda [do¤uda] ve garbda [bat›da]
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onu söyleyeler. Hazreti
Ömer mecliste olanlara
buyurdular ki, bu kâfir beni katletmek istedi¤ini
söylüyor. E¤er böyle demek istiyor ise, onu ortadan kalkmas› için emredin, dediler. Buyurdu ki,
katilden önce k›sâs olmaz.
Yahudi Ebû Lü’lü, Hazreti Ömer’i öldürmek için
f›rsat› gözetti. Zilhiccenin
yirmiüçüncü günü sabah
namaz›n› edâ ederken, f›rsat bulup, alt› yerinden yaralad›. Benî Esed kabîlesinden bir er Ebû Lü’lü’ye bir
ok at›p, y›kt›. Birisi de b›çak
ile bo¤azlay›p, öldürdü.
Hazreti Ömer Abdürrahmân bin Avf’a emretti. O
imâml›k yapt›. Sonra Sahâbe-i güzîn’i toplay›p, buyurdu ki, siz mi Ebû Lü’lüye
benim katlimi emrettiniz.
Hepsi, hâﬂâ bizim haberimiz yoktur, diye yemin ettiler. Hazreti Ömer dedi ki, Elhamdülillah ki, ben bu ümmetin, katletti¤i kimse olmad›m. Bir Yahudi’nin elinde ﬂehîd olurum. Hilâfet

emrini ﬂûrâya havâle etti.
Diri iken ve ölü iken hilâfetin benim üzerimde olmas›n› istemem. Âﬂere-i mübeﬂﬂereden alt› serveri,
müﬂâvereye ta’yîn buyurdular ki, hilâfete lây›k bunlard›r. Lâkin, herbirinde bir
husûs müﬂâhede ederim.
O sebebden onlar›n birini
di¤erine tercih edemem. O
alt› serverin biri Osmân bin
Affân ve biri Alîyül mürtedâ ve biri Talha ve biri Zübeyr ve biri Sa’d bin Ebî
Vakkâs ve biri Abdürrahmân bin Avf idi. Sa’îd bin
Zeyd hazretleri hayatta idiler. Lâkin Hazreti Ömer onu
müﬂâvereye dâhil k›lmad›lar. Zîrâ amcas› o¤lu ve
eniﬂtesi idi. Ammâ Ebû
Ubeyde bin Cerrâh hazretleri âh‹ret âlemine göçmüﬂler idi. Onlar›n hakk›nda buyurdular ki, e¤er Ebû
Ubeyde hayatta olayd›,
onu halife ta’yîn ederdim.
Zîrâ Resûlullah ona “Ümmetin emîni” buyurmuﬂtu.
O sebepler bunlard›r: Osmân akrabâs›n› sevicidir.
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Onlar› devlet iﬂlerinde kendisine yard›mc› al›r ki bu da
halk aras›nda yanl›ﬂ anlamalara sebep olabilir. Hazreti Ali gençtir. Tecrübesi ve
halka mu’âmelesi azd›r. Hilâfet emri ise çok tecrübe
ve havâdis görmeye muhtâcd›r. Talha mültefitdir, hilâfete muhâfaza gerektir.
Zübeyr sert huyludur. Hilâfete r›fk lâz›md›r. Sa’d bin
Ebî Vakkâs ve Abdürrahmân bin Avf kendilerini tutuculard›r. Kimseyi incitmek istemezler. Hilâfette
darb ve ﬂetm “azarlamak”
zarûrî vâki’ olur. Alt› server
aralar›ndan birini hilâfete
ta’yîn etsinler. Bütün Sahâbe-i güzîn de o kimseyi halife bilip, ona mutî’ olurlar.
Bir rivâyette Hazreti
Ömer seher vaktinde mescid-i ﬂerifte namaz k›lmaya giderken, Ebû Lü’lü
mel’ûn, karanl›kda b›çakla, mubârek karn›n› yard›.
Emîr-ül mü’minîn ça¤›rd›.
Adamlar› haber ald›, geldiler. Emîr-ül mü’minîni
bu hâl içinde görüp, a¤laﬂ202 dört büyük halife

t›lar. O kâfiri katlettiler.
Hazreti Ömer’i o mahalden al›p, devlethânelerine
getirdiler. Cerrâh görüp,
yaray› dikti. ‹yileﬂinceye
kadar hareket etmesin, üçdört gün yats›n, iyi olur,
dedi. Sahâbe-i güzîn gelip
çevresinde oturdular. Hilâfet emrini ve sâir dîni
emirleri onlara vas›yet
ederken, namaz vakti gelip, müezzin ezân okudu.
Sonra yüzünü cerrâha dönüp dedi ki, ﬂimdi abdest
al›p, namaz k›lsam ne olur.
Cerrâh dedi ki, e¤er yerinden hareket edersen, bu
dikti¤im yerden sökülür,
vefât edersin. Emîr-ül
mü’minîn dedi ki: Namaz›
terk etmekten ise, karn›m
yar›ls›n ve öleyim dahâ
iyi, elbette namaz k›lsam
gerektir. Sahâbeden birini
Hazreti Âiﬂe’nin huzuruna
gönderdi ki, destûr verir
mi ki, [ya’ni izin verir ise],
biz de Resûlullah Efendimizin Ravda-i mutahheralar›na girelim ve O Servere ilticâ edelim. Hazreti Âi-
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ﬂe bu haberi iﬂitince a¤lad›. Âh, k›ymetli Ömer, atam›n yâdigâr› da gidiyor.
‹ﬂte o yeri ben kendim için
saklard›m. Ammâ onlara
hibe ettim. Hazreti Ömer’e
söyleyin ki, Resûlullah ve
babam›n kat›na [yan›na]
var›nca, benim selâm›m›
onlara söylesin. Ve desin
ki, bu ayr›l›¤›m ne zamana
kadar olacak. Hazreti
Ömer bu haberi iﬂitince,
o¤lu Abdullah hazretlerine dedi ki, benim cenâze
namaz›n› k›ld›ktan sonra,
Âiﬂe-i S›ddîka’n›n huzuruna geri var›p, destûr dileyesin [izin isteyesin]. Önce benden utan›p, izin vermiﬂ olabilir ve piﬂmân olmuﬂ olabilir. Onun r›zâs›
ile defnolay›m. Namaz
vakti sonuna gelmiﬂti.
Müezzin ikâmet okudu.
Emîr-ül mü’minîn, aya¤a
kalk›p, abdest almak ve
namaz k›lmak istedi. O ânda dikilen yerler sökülüp,
Emîr-ül mü’minîn yere
düﬂtü. Dostlar›na, elvedâ
elvedâ, esen kal›n, hakk›-

n›z› helal ediniz, tekrar görüﬂmemiz k›yâmete kald›,
dedi. Sahâbeler aras›nda
a¤lama-inleme baﬂlad›.
Hemen o sâat Hazreti
Ömer ﬂehâdet kelimesini
getirip, cân›n› Allahü teâlâ
hazretlerine teslîm etti.
Ondan sonra y›kad›lar.
Namaz›n› k›ld›lar. O¤lu
Abdullah, Âiﬂe-i S›ddîka
hazretlerine gitti. Destûr
diledi [izin istedi]. Hazreti
Âiﬂe a¤lad›. Dedi ki, ey
Ömer, adâleti hayât›nda
da, ölünce de elinden b›rakmad›n. O yeri sana fedâ ettim. Ondan sonra
mubârek cenâzesini, Ravda-i mutahhera kap›s›na
getirdiler. Birisi ileri var›p,
Esselâmü aleyke yâ Resûlallah! Ömer’i getirdik.
E¤er destûr var ise, ravda
içine defnederiz, dedi.
Cümle Sahâbe-i güzîn, Resûlullah Efendimizin, yârimi benim kat›ma getirin,
diye sesini iﬂittiler. Ravdan›n kap›s› aç›ld›. Hazreti
Ebû Bekr’in sol yan›nda
hâz›rlanm›ﬂ bir yere koy203 dört büyük halife
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dular. Hattâ Ravdadan yana bir el gördük ki, Hazreti
Ömer’in boynuna doland›,
diye bir rivâyet edilmiﬂtir.
Menk›be: Hazreti Ömer
halife olduktan sonra, o
kadar adâlet üzere hareket
etti ki, ne kimse yapm›ﬂt›r
ve ne yapabilecektir. ﬁu
ﬂekilde adalet etti ki, himmet-i kudsiyesi kuvvetiyle,
kurdun koyuna zarar› olmazd›. Rivâyet ederler ki,
ne zaman ki Hazreti Ömer
ﬂehâdet ﬂerbetini içti. Bir
çoban koyununun yan›nda dururken, bir kurt geldi.
Koyuna sald›rd›. Çoban
hemen feryâd edip, a¤lad›. Ve âh Ömer, “‹nnâ lillah ve ...” dedi. Çobanlar
ona sordular ki, Hazreti
Ömer’in vefât etti¤ini nereden bildin. Dedi ki, ﬂundan bildim ki, Hazreti
Ömer hayatta iken, kurdun koyun sürüsüne bakt›¤› hâlde zarar› yok idi.
ﬁimdi gördüm ki, kurt koyuna sald›rd›. Bildim ki,
Hazreti Ömer bu dünyadan göç eylemiﬂlerdir.
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Menk›be: Hazreti Server-i kâinât Efendimiz, bir
gün meclis-i ﬂerîflerinde
kabir azâb›n›, münker ve
nekîrin ne yol ile gelip,
heybet ile sual ettiklerini
beyan buyurdular. Hazreti
Ömer sordu ki, yâ Resûlallah! Biz kabre girdikten
sonra, bu ak›l bize verilip,
sonra m› sual olunuruz,
yoksa verilmeden mi sual
olunuruz. Resûl-i ekrem
Efendimiz buyurdular ki,
ﬂimdi ne ak›lda isen, kabirde de böyle olursun. Hazreti Ömer dediler ki, böyle
olduktan sonra, üzülmeye
lüzûm yoktur. Sonra, Hazreti Ömer vefât etti. Kabre
defnettikten sonra, Hazreti
Alî’nin falan zamanda,
Hazreti Ömer’in böyle
söylemiﬂ oldu¤u hât›r›na
geldi. Göreyim da’vâs›n›n
eri midir, diyerek kabrine
geldi. Mubârek gözlerini
yumup, kalb-i ﬂerîflerini
Hazreti Ömer’in ahvâline
yöneltip, tam bir teveccüh
ile murâkabeye vard›klar›nda, Allahü teâlâ gözle-
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rinden perdeyi kald›r›p,
durumu müﬂâhede ettiler.
Gördüler ki, Münker ve
Nekîr heybetle gelip, Hazreti Ömer’e dediler ki,
“Rabbin kim, dinin nedir,
Peygamberin
kimdir”.
Hazreti Ömer onlardan sual buyurdular ki, yedinci
gökten buraya kadar, ne
miktar yol geldiniz. Dediler ki, yedibin y›ll›k yoldur.
Hazreti Ömer buyurdular
ki, yâ siz yedibin y›ll›k yoldan gelinceye kadar Hâl›k›
unutmad›n›z.
Bugün
evimden ç›k›p, kabre gelinceye kadar, Rabbimi ve
dînimi ve Peygamberimi
nas›l unuturum. Melekler
dediler ki, yâ Ömer biz de
senin böyle cevap verece¤ini bilirdik. Lâkin bu heybetle gelip, sual etmeye
me’mûruz. Sonra, Hazreti
Ali mubârek gözlerini
aç›p, Allahü teâlâ mubârek etsin, Ömer da’vâs›n›n
eri imiﬂ, dedi.
Ba’z› rivâyette mübâla¤a etmiﬂler ki, Hazreti
Ömer meleklere Cevap

verdikden sonra, herbirisini bir eli ile sa¤lam tuttu
ki, söz veriniz ki, bundan
sonra böyle, ümmet-i Muhammedden bir ferde bu
heybetle gelmeyesiniz.
Yemin teklîf etti. O iki melek Hazreti Ömer’in iltimâs›na müsaade edip, ümmet-i Muhammed’e bu
sûretle gelmeyeceklerini
iltizâm ettiler.
Hazreti Ömer’in hilâfet
müddetleri on sene, alt›
ay, yedi gündür. Ömrü ﬂerîfleri altm›ﬂüç sene on
gündür. Ömürleri müddetinde, on hac yapt›lar.
Menk›be: ‹mâm-› Begavî, Meâlim-üt-tenzîl’de,
Sûre-i Bekara’da, meâl-i
ﬂerîfi “Ey mü’minler, siz
makâm-› ‹brâhîm’i namazgâh [namaz k›l›nacak
yer] edinin!” olan “126.c›”
âyet-i kerîmesinin tefsîrinde, Enes bin Malik’den
ﬂöyle bildirmiﬂtir. Ömeribnül Hattâb buyurdu ki:
Vallahi ben Allahü teâlâ
hazretlerine üç ﬂeyde muvâfakât ettim ve Rabbim
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celle ﬂânühü hazretleri de
bana üç ﬂeyde muvâfakât
etti.
1– Yâ Resûlallah, ne
olayd› makâm-› ‹brâhîm’i
musallâ ittihâz edeydiniz
[namaz k›l›nacak yer yapsayd›n›z], dedim. Hemen
Allahü teâlâ meâl-i ﬂerîfi,
“Ey mü’minler, siz makâm-› ‹brâhîmi namazgâh
edinin!” olan âyet-i kerîmeyi gönderdi.
2– Dedim ki, yâ Resûlallah! Sizin yan›n›za biz
de geliyoruz. Fâs›klar da
geliyor.
Ne
olayd›
mü’minlerin annelerine
hicâb ile emir buyursayd›n›z. Hemen Allahü teâlâ
azze ﬂânühü hazretleri hicâb âyetini inzâl etti.
3– Resûlullah’›n ba’z›
han›mlar› birbirleri aras›nda nizâ’ etmiﬂler idi. Bu
hâdiseyi iﬂitip, Onlara vard›m. Böyle yap›p, Resûlullah› üzerseniz, Allahü teâlâ, kendi Resûlüne sizden
hay›rl› hâtunlar verir, dedim. Hemen Allahü teâlâ;
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meâl-i ﬂerîfi “Resûlüm,
e¤er sizi boﬂarsa, Onun
Rabbi, sizi pek yak›nda,
sizden hay›rl› han›mlar ile
de¤iﬂtirir...” olan Tahrîm
sûresi beﬂinci âyetini gönderdi.
Menk›be: Yine ‹mâm-›
Begavî, Meâlim-üttenzîl’de sûre-i Bekara’da;
meâl-i ﬂerîfi “Senden içki
ve kumar› sorarlar ise, onlara de ki, ikisi de büyük
günâhd›r ve insanlara
menfe’atleri vard›r. Günâh›, zarar›, faydas›ndan büyüktür, çoktur.” olan ikiyüzondokuzuncu âyet-i
kerîmenin tefsîrinde, beyan buyurmuﬂlard›r ki, bu
âyet-i kerime nâzil oldu.
Ömer bin Hattâb ve Mu’âz
bin Cebel ve ensârdan bir
kiﬂi Resûlullah Efendimize
geldiler. Dediler ki, yâ Resûlallah! Bize içki ve kumar hakk›nda fetvâ ver. Zîrâ içki, akl› gidericidir. Kumardan murâd kârd›r. Mal›n yok olmas›na sebeb
oluyor. Hemen Allahü teâlâ bu âyet-i kerîmeyi inzâl
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buyurdu. Cümlenin kavili
ki içkinin kötülü¤ü hakk›nda müfessirlerin beyan
buyurduklar› üzere budur
ki, muhakkak ki, Allahü teâlâ içki hakk›nda, Mekke-i
Mükeremede dört âyet-i
kerîme gönderdi. Meâl-i
ﬂerîfi “Size hurma ve
üzümden elde edilenleri
içiririz. ‹ﬂte bunda da akl›n› kullanacak bir kavim
için bir alâmet vard›r.”
olan Nahl sûresi 67.ci
âyet-i kerîmesi, bunlardan
biridir. Müslümanlar o s›ralarda içki içerler idi.
Müslümanlara helal idi.
Sonra, Ömer ve Mu’âz
“rad›yallahü anhüm” içki
ve kumar›n hükmünü sordu. Bekara sûresi 219.cu
âyet-i kerîmesi nâzil oldu.
Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, muhakkak Allahü teâlâ önce büyük günâhd›r buyurmakla, içkinin harâml›¤›na iﬂâret etti.
Sonra, insanlara faydalar›
vard›r buyurmakla, içkinin
helall›¤›na iﬂâret etti. Bu

âyet-i kerîmenin nüzûlünden sonra, Eshâb-› kirâm›n ba’z›s› büyük günâh
buyuruldu¤u için, içkiyi
terk etti. Ba’z›s› insanlara
faydas› vard›r buyuruldu¤u için, terk etmedi. O s›rada Abdürrahmân bin
Avf, birkaç sahâbeyi ziyâfete da’vet etti. Onlara içki
getirdi. ‹çip, sarhoﬂ oldular. Akﬂam namaz› oldu.
Cemâ’at ile namaz k›ld›lar.
‹mâm olan, “Kâfirûn” sûresini okudu. ‹kinci âyet-i
kerîmedeki “Lâ” lafz›n›
okumad›, terk etti. Allahü
teâlâ bundan sonra meâl-i
ﬂerîfi “Ey îmân edenler!
Ne söyledi¤inizi bilmeniz
için sarhoﬂ oldu¤unuz zaman namaza yaklaﬂmay›n›z” olan Nisâ sûresinin
k›rkikinci âyet-i kerîmesini
gönderdi. Sarhoﬂlu¤u, namaz vaktinde harâm k›ld›.
Bu âyet-i kerîme nâzil
olunca, bir k›sm› tamamen içkiyi yasak ettiler.
Dediler ki, namaza mâni’
olan ﬂeyde hay›r yoktur.
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Bir k›sm› da, namaz vaktinin hâricinde içerler idi.
Hattâ bir kiﬂi yats› namaz›n› edâ ettikten sonra içki
içer, sabaha kadar sarhoﬂlu¤u giderdi. Sabah namaz›n› k›ld›ktan sonra içenin ö¤le namaz›nda sarhoﬂlu¤u gider idi.
Abbâd bin Sâmit bir ziyâfet hâz›rlad›. Müslümanlardan birkaç kiﬂiyi
da’vet etti. Sa’d bin Ebî
Vakkâs onlar›n içinde idi.
Abbâd ise, bir deve baﬂ›
k›zartm›ﬂt›. Yediler ve içki
içtiler. Hattâ sarhoﬂ oldular. Sonra baﬂlad›lar nesebleri ile iftihâr etmeye
ve ﬂiirler söylemeye. Sa’d
bir kasîde okudu ki, o kasîde Ensâr› kötülüyor. Kendi
kavmi Kureyﬂ’i methediyordu. Ensârdan bir kiﬂi
devenin çene kemi¤ini
al›p, baﬂ›na vurup, baﬂ›ndan muvadd›ha miktar›
yard›. [Baﬂ›n kemi¤inin
beyazl›¤›na kadar yar›lmas›.] Sa’d kalk›p, Resûlullah
Efendimizin huzur-u ﬂerîflerine var›p, ensârdan o ki208 dört büyük halife

ﬂiden ﬂikâyet etti. Hazreti
Ömer orada hâz›r idi. Dedi
ki, “Yâ Rabbî, bize içki
hakk›nda kesin emrini bildir.” Hemen Allahü teâlâ
meâl-i ﬂerîfi, “Ey îmân
edenler! ‹çki, kumar, putlar, kumar oklar›, pisdir,
ﬂeytân iﬂidir. Bunlardan
sak›n›n›z ki, felâh bulas›n›z. ﬁeytân içki ve kumar
ile aran›zda düﬂmanl›k,
bu¤z meydana getirmek
ister. Böylece Allaha ibâdetden ve bilhâssa namazdan al›koyar. O hâlde
onlara art›k son vermez
misiniz!” olan Mâide sûresinin 90-91.ci âyet-i kerîmelerini gönderdi. Hazreti
Ömer: “Biz ona son verdik, yâ Rabbî.” diyerek
sevindi.
Menk›be: Yine ‹mâm-›
Begavî, Meâlimüttenzîl’de
sûre-i Bekaran›n, meâl-i
ﬂerîfi “Kad›nlar›n›z çocuk
yetiﬂtiren tarlan›zd›r. O
hâlde tarlan›za diledi¤iniz
gibi var›n...” olan 223.cü
âyet-i kerîmesinin tefsîrinde ﬂöyle bildirmiﬂtir. ‹bni
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Abbâs’dan ﬂöyle rivâyet
edilmiﬂtir. Hazreti Ömer,
Resûlullah Efendimizin
huzur-u ﬂerîflerine geldi
ve dedi ki, yâ Resûlallah!
Ben helâk oldum. Habîbullah hazretleri buyurdular ki, nedir o ﬂey ki, seni
helâk etti. Dedi ki, dün gece han›m›m ile sünnete
uygun olmayan bir ﬂekilde berâber oldum. Resûl-i
ekrem Efendimiz asla Cevap vermedi. Allahü teâlâ
hazretleri o vakit bu âyet-i
kerîmeyi inzâl buyurdu.
“Bekara sûresi 223.cü
âyet-i kerîmesi.” “Kad›nlar›n›z ile istedi¤iniz ﬂekilde
ve istedi¤iniz zaman cimâ
edebilirsiniz. Yaln›z livâta
ﬂeklinde ve hayz zaman›nda yaklaﬂmak harâmd›r.”
Menk›be: Ömer-ül Fârûk’un ﬂân› ile alâkal› inzâl olan âyet-i kerîmeler:
Önce diyelim ki, Onun ﬂân›n› bildiren âyet-i kerîmelerden baz›lar› ﬂunlard›r:
1– Bunlardan birisi;
meâl-i ﬂerîfi “Ey Resûlüm!

Cebrâîl’e düﬂman olanlara
de ki, ona düﬂmanl›¤a sebeb yoktur. O, Allahü teâlân›n emri ile Kur’ân-› kerîmi senin kalbine, dahâ
önce inen kitaplara muvâf›k olarak, mü’minleri hak
dîne hidâyet ve Cennet’e
gireceklerini müjdeledi¤i
hâlde indirdi. Bir kimse Allahü teâlâya, Meleklerine,
Peygamberlerine, Cebrâîl’e ve Mikâîl’e düﬂman
olursa, Allahü teâlâ kâfirlere düﬂmand›r” olan doksanyedi ve doksansekizinci âyet-i kerîmeleridir. Bu
âyet-i kerîmelerin nüzûl
sebebi ﬂu idi. Abdullah
bin Abbâs der ki: ‹bni Suryâ adl› bir Yahudi, Resûlullah Efendimizin huzur-›
ﬂerîflerine geldi. Çok delîller söyledi. Hüccetleri [delîlleri] bitti. Dedi ki, yâ Resûlallah! Gökten sana
hangi melek gelir. Buyurdular ki, Cebrâîl gelir. Dedi, e¤er Mikâîl gelse idi,
sana îmân getirirdim. Zîrâ
Cebrâîl düﬂman›m›zd›r. Bizim ile çok düﬂmanl›klar
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etmiﬂtir. Bize kat’i düﬂmanl›¤› o oldu ki, Allahü
teâlâ bizim Peygamberimize Buhtunnasar adl› kiﬂi
taraf›ndan Beyt-ül-mukaddes harâb olsa gerektir diye vahy etti. Peygamberimiz de bize haber verdi.
Biz de, Buhtunnasâr› katledecek kuvvetli bir kiﬂiyi
bulduk. O vakit Cebrâîl
aleyhisselâm gelip, onu
katlolunmaktan kurtarm›ﬂ.
O merde demiﬂ ki, e¤er
Hüdâ-i Rabbil âlemîn irâde etmiﬂ ise, sizi onun
üzerine musallat etmez.
E¤er irâde etmemiﬂ ise ne
sebeb ile onu katledersiniz. O merd [yi¤it] de bu
sözü ondan kabûl edip,
geri dönmüﬂ. O vakitten
beri Cebrâîl’i düﬂman tutar›z. Bir kere de dediler ki,
onlar›n Cebrâîl ile düﬂmanl›klar›na sebeb odur
ki, inançlar›nca, Cebrâîl
aleyhisselâma demiﬂlerdi
ki, Peygamberli¤i bize getir. O gayriye götürmüﬂ.
‹mâm-› Süddî der ki:
Ömer bin Hattâb hazretle210 dört büyük halife

rinin bir âdeti var idi. Gidip-geldi¤i yolu Yahudilerin topland›¤› yere u¤rard›. Var›p, onlar›n yan›na
girerdi. Onlar›n sözünü
dinlerdi. Onlar ile konuﬂurdu. Onlar, yâ Ömer! Biz
seni Muhammed’in eshâb›n›n hepsinden çok severiz. Zîrâ onlar gelip-geçerken, bizim üzerimizden
geçerler. Bizi rencîde ederler. Sen bizi incitmezsin.
Hattâ dersimizi dahî dinlersin. Seni onun için severiz, derler idi. Hazreti
Ömer buyurdu ki: Allahü
teâlâ hakk› için ki, ben sizin yan›n›za dost olmak
için gelmem. Size birﬂeyler sormamdan maksad,
hâﬂâ ki dînimden ﬂüphem
oldu¤undan de¤ildir. Suâlime sebeb odur ki, ﬂirkinizin asl›n› iyice ö¤reneyim. Resûlullah Efendimizin ﬂân›ndaki eserlerini ve
burhânlar›n› ve ni’metlerini [üstünlüklerini] sizin kitaplar›n›zda çok görürüm.
Siz bedbahtl›¤›n›zdan ve
kötü düﬂünceli oldu¤u-
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nuzdan îmân getirmezsiniz. Dediler ki: Yâ Ömer!
Hazreti Muhammed’e devaml› hangi melek gelir.
Hazreti Ömer buyurdu:
Cebrâîl aleyhisselâm gelir.
Dediler; biz Cebrâîl’i sevmeyiz. Muhammed’i bizim s›rlam›za muttâli’
eder. Bir yere gelen azâb›
veyâ k›tl›¤› veyâ y›ld›r›m›
Cebrâîl getirir. Mikâîl iyidir
ki, sulhu, emniyeti ve bol
ni’meti getirir. Hazreti
Ömer buyurdu: Ey bîçareler! Siz Cebrâîl aleyhisselâm› bilirsiniz ve Muhammed Efendimizi inkâr m›
edersiniz. Ben ﬂehâdet
ederim o kimseye ki, Hazreti Cebrâîl’i düﬂman tutar, Allahü teâlân›n düﬂman› olur. Oradan Resûl-i
ekrem Efendimizin huzur-›
ﬂerîflerine geldi. Cebrâîl
aleyhisselâm ondan önce
gelip, yukar›da bahs edilen âyet-i kerîmeyi getirmiﬂti. Resûlullah Efendimiz, Hazreti Ömer’e okuyup, buyurdu ki, “Yâ
Ömer! Senin Rabbin sana

muvâfakat etti”. Hazreti
Ömer ﬂâd olup, Allahü teâlâya ﬂükretti. Buyurdu ki;
bundan sonra, kendimi
dîn-i ‹slam üzerine taﬂtan
kat› buluyorum.
‹ﬂâret: Sübhânallah!
Yahudiler, Cebrâîl aleyhisselâm›, bizim dînimiz vilâyetinin izzeti onun sebebi
ile harâb olmuﬂtur, diye
düﬂman tutarlar. Hak teâlâ
hazretleri buyurur: Cebrâîl
her ne yaparsa, bizim emrimiz ile yapar. Ey Yahudi!
Sen Cebrâîl’i düﬂman tutars›n. Biz onu dost tutar›z.
E¤er sizin helâk ve azâb›n›z, Cebrâîl’in elinde oldu
ise, kâfirlerin helâk olmas›
lây›kt›r. Bizim Resûlümüzün zaferi, nusreti Cebrâîl
ile oldu. “Rabbiniz size niﬂânl›, beﬂ bin melek ile
imdâd edecektir” [Âl-i imrân sûresi 125.]
2– Bir âyet-i kerîme de
ﬂudur: Ömer bin Hattâb,
dinde gayret sâhibi, merd
bir zât-› ﬂerîf idi. Resûl-i
ekrem Efendimizin harem-i ﬂerîflerinde, bir gün
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dedi ki, ne olayd›, emir geleydi de, Resûlullah’›n seadethânelerine destûrsuz
girmeselerdi. Allahü tebâreke ve teâlâ Hazreti
Ömer’in sözüne muvâf›k
bu âyet-i kerîmeyi gönderdi. “Ey îmân edenler! Resûlümün evine yeme¤e
da’vet olunmaks›z›n ve
vaktine bakmaks›z›n girmeyin.” [Ahzâb sûresi 53]
‹bni Abbâs buyurdular ki,
bu âyet-i kerîme bir grub
hakk›nda nâzîl olmuﬂtur.
Onlar Resûlullah Efendimizin yemek vaktini gözleyip, o vakitte var›p, Resûlullah’›n yan›nda otururlar
idi. Yemek gelir yerler idi.
Sohbet ederlerdi. D›ﬂar›
gitmezlerdi.
3– Resûlullah bir hizmetçisini, Hazreti Ömer’i
ça¤›rmas› için gönderdi.
Kaylûle vakti idi. Hazreti
Ömer uyumuﬂtu. O hizmetçi ba¤›rd›. Uyanmad›.
Kap›y› aç›p, içeri girdi.
Hazreti Ömer’in teninden
bir miktar aç›lm›ﬂt›. O hizmetçi hemen d›ﬂar› ç›kt›.

Dedi ki, ey Allah›m,
Ömer’i sen uyand›r. Bir kere dahâ ba¤›rd›. Hazreti
Ömer uyand›. Hizmetçinin
içeri girip, aç›lan yerini
gördü¤ünü anlad›. Üzüldü. Ne olayd›, sabah vakti
ve kaylûle vakti ve akﬂam
vakti, bu üç vakitte, halk
evlerinde uyurlar. Allahü
teâlâdan buyruk nâzil olsayd› da, birbirinin evine
izin ile girselerdi. Hazreti
Ömer’in sözüne muvâf›k
Allahü teâlâ bu âyet-i kerîmeyi inzâl buyurdu. “Ey
îmân edenler! Sizin mülk-i
yemininizde olan k›z, erkek, köle ve hür çocuklar›n›zdan, bülûg ça¤›na ermiyenler, üç vakitte yan›n›za girerken, izin istesinler. Zîrâ sabah namaz›ndan önce, ö¤le vaktinde
ve yats› namaz›ndan sonra örtünmeniz zor olur.
[Elbiseler de¤iﬂtirilir.] Bu
üç vaktin d›ﬂ›nda, birbirinizin yan›na girmenizde
size, hizmetçi ve çocuklar›n›za günâh yoktur. Allah
size hüküm âyetlerini
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böylece bildiriyor. Allah sizin hâlinizi bilir. Ve ‹slamiyetin hikmetini icrâ eder.
Çocuklar›n›z bülûg ça¤›na
eriﬂince, onlardan önce
bâlig olanlar›n izin istedi¤i
gibi her vakitte izin istesinler.” [Nûr sûresi 58]
Hazreti Ömer hazretlerinin gönlünün gamlanmas›ndan dolay› bu üç vakitte, bütün çocuklar›, Allahü teâlâ anadan ve babadan geri tutmuﬂtur. K›yâmet gününde âsîlerin
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gönlünün gam›ndan dolay›, ayr›l›k ateﬂini gönüllerden uzak tutmas› acâib
de¤ildir.
4– Mekke-i mükereme
ileri gelenlerinden bir cemâ’at, Resûlullah Efendimize u¤rad›lar. Bakt›lar ki,
meclis-i ﬂerîflerinde Suheyb-i Rûmî ve Habbâb
bin Erat ve Bilâl-i Habeﬂî
ve Ammâr bin Yâser ve
Selmân-› Fârisî oturmuﬂlard›. Bunlar, üzerinde yün
elbise bulunan fakîr sahâ-
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bîler idi. O cemâ’at dediler
ki, ey Muhammed! Râz›
oldun mu, bir gruba ki, senin etrâf›nda oturmuﬂlard›r. Biz gelelim, onlar ile
otural›m m›? Hâlbuki bunlar bizim kullar›m›zd›r [kölelerimizdir], hizmetçilerimizdir, câriyelerimizdir.
Bunlar› kendinden uzak
tut. Tâ ki, biz sana tâbi’
olal›m. Bir rivâyette gelmiﬂtir ki, dediler, yâ Muhammed! Sen sedirde
otur. Biz senin etrâf›nda
otural›m. Onlar› uzak oturtup, bizler onlar›n yününden ve h›rkalar›ndan rahats›z olmayal›m. Resûlullah buyurdu: “Mü’minleri
kendi yan›mdan uzaklaﬂt›ramam”. Onlar da dediler ki, bize ayr› meclis ile
toplant› yap. Bizim senin
yan›ndaki fazîletimizi bilsinler. Onlar ile berâber olmam›z, bize ar olur. Kavmimiz bizi bunlar ile oturmuﬂ görmesin. Biz gelince
onlar meclisten kalks›nlar.
Onlar gelince biz kalkar›z.
Sen yine onlar ile oturma-

ya devam edersin. Resûlullah buyurdu: “Peki!”
Onlar dediler ki, bu cümle
üzerine bize bir nâme yaz.
[Ya’ni bir kâ¤›da yaz.] Server-i kâinât kâ¤›d istedi.
Nâme yazmak için Hazreti
Ali’yi ça¤›rd›. Allahü teâlâ
hazretleri, Cebrâîl aleyhissalâtü vesselâm hazretleri
ile bu âyet-i kerîmeyi gönderdi: “Sabah-akﬂam Rabbine ihlâs ile dua eden
kimseleri yan›ndan uzaklaﬂt›rma. Müﬂriklerin îmâna gelme hesâb› senden,
senin hesâb›n da onlardan
sorulmaz! Kâfirler îmâna
gelsinler diye mü’minleri
yan›ndan kovarsan zâlimlerden olursun!” [En’âm
sûresi 52] Resûlullah yaz›y› yazmad›.
Selmân-› Fârisî diyor
ki: Resûlullah, mescidin
bir köﬂesinde oturmuﬂtu.
Bu âyet-i kerîme nâzil oldu. Resûlullah bize okudu: “Âyetlerimize inananlara selâm ver ve de ki,
Rabbiniz size rahmet etmeyi üzerine alm›ﬂt›r. Siz215 dört büyük halife
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den biriniz, zarar›n› düﬂünmeden bir günâh iﬂlese, sonra bir dahâ yapm›yaca¤›na azm ederek tövbe etse, hâlini düzeltse,
Allahü teâlâ onun günâh›n› ba¤›ﬂlar. Ve tövbesini
kabûl etmekle rahmet
eder.” [En’âm sûresi 54]
Resûlullah o ﬂekilde oturur idi ki, bizim dizlerimiz
mubârek dizlerine de¤erdi. Kalkmak isterler idi.
Önce biz kalkard›k. Resûlullah› oturur ﬂekilde b›rak›rd›k. Sonra o kalkard›.
Buyurdu ki, Allahü teâlâya
ﬂükürler olsun ki, beni öldürmezden önce, bana
emretti ki, “Müslümanlardan bir grub ile berâber
bulunma¤a sabr et.”
‹krime der ki, Kureyﬂ’ten bir tâife geldiler.
Ebû Tâlib’in yan›na var›p
dediler: Halk bizi Muhammed ile oturur görürler
ise, onlar da ona mutî’
olurlar. Ondan sonra bizi o
kullar [köleler] ile oturur
görürler ve bizi kötülerler.
Var Muhammed’e söyle
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ki, onlar› yan›ndan uzak
etsin. Biz de Ona îmân getirelim. Sonra Ebû Tâlib
bu haberi Ona götürdü.
Ömer bin Hattâb dedi ki,
böyle eyle yâ Resûlallah,
görelim dediklerini yaparlar m› ve sözleri üzere dururlar m›. Bunun üzerine
bu âyet-i kerîmeler nâzil
oldu. [En’âm sûresi 52, 53,
54] Hazreti Ömer bu âyet-i
kerîmeleri iﬂitti¤i gibi, geldi, özür diledi. Söyledi¤i
sözlerden piﬂmân oldu.
Allahü teâlâdan hitap-› izzet geldi ki, Ey Habibim!
Benden Ömer’e selâm eyle ki, senin menzilin ve
merteben bizim kat›m›zda
yüksektir. Bu kadar zelle
ile kendi dergâh›mdan seni red etmem. Senin özür
dilemeye gelece¤ini bildi¤im için, selâm›m› önce
gönderdim. O yerdeki senin günâh›n› yazd›m.
Özürden önce rahmetimi
mukâbilinde
yazd›m.
Onun ile olan ba¤l›l›¤›m›z
çok kuvvetlidir. Zelle ile
kesilmez, buyurdu.
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“‹ﬂâret”: Hak teâlâ bu
âyet-i kerîmede, Hazreti
Ömer’i beﬂ defa zikretti.
“Sana geldi¤i vakitte”,
“Îmân getirmek”, “günâh
iﬂlemek”, “Tövbe etmek”,
“Hâlini ›slâh etti”. Allahü
teâlâ, Hazreti Ömer’i beﬂ
nesne ile yâd etti [zikr etti].
“Selâmün aleyküm” diyerek selâm etti. “Sizin Rabbiniz vâcib k›ld›”, buyurarak haber verdi. “Kendi
nefsi üzerine rahmet etmeyi”, buyurarak rahmet
etti. “Cehâlet ile bilmiyerek günâh iﬂledi”, diyerek
günâhdan ma’zûr tuttu.
“Allah affedici ve tövbeyi
kabûl etmekle rahmet edicidir”, buyurarak af etti.
“Nükte”: Hazreti Ömer
bir günâh iﬂledi. Özür diledi. Allahü teâlâ, onunla
böyle mu’âmele etti. Hazreti Ömer’in dostlar› iﬂitsinler ki, ﬂâd olsunlar. Allahü teâlâ dostlar›n›
Ömer’e ortak eyleyip, bizim üzerimize selâm söyledi. Ve rahmetine ortak
etti. “Rahmetim herﬂeyi

içine alm›ﬂt›r” buyurdu.
Meleklerini
gönderdi.
“Melekleri gönderdik”
buyurmuﬂtur. Özürünü kabûl etti. “Allah kullar›n›n
tövbesini kabûl eder” buyurmuﬂtur. Magfiret etti.
“Ey Resûlüm! Nefslerini
isrâf eden kullar›ma, Allah›n rahmetinden ümit
kesmemelerini söyle!”
buyurmuﬂtur.
5– Di¤er bir âyet-i kerîme ﬂudur: Uhud cenginde
Ebû Süfyân henüz Müslüman olmam›ﬂ iken bize
dedi ki, “bizim Uzzam›z
var, sizin yoktur.” Ömer
ibnül Hattâb cevap verip,
buyurdu ki, “bizim Mevlâm›z var, sizin mevlân›z
yoktur”. Allahü teâlâ hazretleri Hazreti Ömer’in kaviline muvâf›k bu âyet-i
kerîmeyi gönderdi. “...
Mü’minlerin yard›m görmesi ve kâfirlerin kahrolmas›, Allahü teâlân›n
mü’minlere velî olmas› ve
yard›m etmesidir. Kâfirlerin mevlâs›, onlar›n azâb›n› men’ eden bir yard›mc›217 dört büyük halife
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lar› yoktur.” [Muhammed
sûresi 11] Bu âyet-i kerîme, ehl-i Mekkenin îmân
getirmiyenlerini korkutucu ve tehdîd edici mâhiyyetdedir.
6– Di¤er bir âyet-i kerîme ﬂudur: Münâf›klardan
Abdullah bin Ebî Selül
hasta oldu. Resûlullah iyâdetine [hasta ziyâretine]
vard›. ‹bni Ebî Selül, Habîbullah hazretlerine dedi ki,
ben öldü¤üm zaman namaz›m› k›l. Kabrim üzerinde dur. Bana dua et. Kendi
kaftan›n› kefen et. Sonra
‹bni Ebî Selül öldü. Resûlullah Efendimiz diledi ki,
namaz›n› k›ls›n. Ömer dedi ki, yâ Resûlallah! Onun
üzerine namaz m› k›lacaks›n. Hâlbuki o sana böyle
böyle iﬂler etmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdu:
Elini benden kald›r. Hazreti
Ömer de; gitme, dedi. Habîb-i ekrem yine o cevâb›
verdi. Üçüncü kere, Server-i âlem buyurdu ki, e¤er
bilse idim ki, Allahü tebâreke ve teâlâ rahmet eder.
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Yetmiﬂ kere Allahü teâlâ
hazretlerinden ona istigfâr
ederdim. Zîrâ ben istigfârda muhayyer k›l›nd›m.
Sonra, mubârek gömle¤ini kefen yap›p, kabire koydu. Hazreti Ömer der ki, bu
hâlde ben hayrette kald›m.
Allahü teâlâ ben kulunun
kaviline muvâf›k ﬂu âyet-i
kerîmeyi inzâl buyurdu:
“Münâf›klardan ölen kimselerin namaz›n› k›lma.
Kabri üzerinde durma.
Çünkü onlar, Allaha ve Resûlüne îmân etmeyip, münâf›k olarak öldüler.” [Tövbe sûresi 84] Resûl-i ekrem hazretleri bu âyet-i kerîmeden sonra, hiçbir münâf›k üzerine namaz k›lmad›. Kabri üzerine durmad›.
Ya’ni, ey benim Resûlüm!
Dua etme ki, e¤er dua etsen, icâbet etmesem, senin ﬂân›na noksanl›k olur.
E¤er icâbet etsem benim
hikmetime lây›k olmaz. K›yâmet gününde ben derim
ki, ey benim Resûlüm!
Sen ﬂefâ’at eyle, tâ ki, ben
ba¤›ﬂlayay›m. E¤er ﬂefâ’at
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etmez isen, senin haﬂmetine uygun olmaz. E¤er rahmet etmesem benim keremime naks olur. Sen ﬂefâ’at et. Tâ ben ba¤›ﬂlayay›m.
7– Di¤er bir âyet-i kerîme ﬂudur: Resûlullah, Âiﬂe-i S›ddîka hakk›nda,
Hazreti Ömer ile meﬂveret
etti. Buyurdu ki, yâ Ömer!
Sen Hazreti Âiﬂe hakk›nda
söylenenlere ne dersin.
Hazreti Ömer dedi ki, yâ

Resûlallah! Bir dahâ bu
sözü dinlemeyiniz. “Bu
büyük bir iftirâd›r.” Bu sözü söylemek ve kalbine
getirmek kimsenin haddi
de¤ildir. Hazreti Âiﬂe pâk
ve pâkizedir. Onlar ehl-i
îmând›r. Allahü teâlâ hazretleri, Hazreti Ömer’in
kavline uygun bu âyet-i
kerîmeyi inzâl buyurdu:
“Onu iﬂitti¤inizde, niçin
bize o sözü söylemek yak›ﬂmaz! Yâ Rabbî! Seni
tenzîh ederiz. Bu Server-i
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âlemin han›m›na at›lan
büyük bir iftirâd›r, demediniz!” [Nûr sûresi 16]
8– Di¤er bir âyet-i kerîme ﬂudur: Allahü teâlâ
Âdem aleyhisselam zürriyyeti ﬂân›nda bu âyet-i kerîmeyi indirdi: “Biz insan›
(Âdemi) muhakkak ki çamurun hulâsas›ndan yaratt›k. Sonra, Âdem’in neslini
sa¤lam bir yerde (rahîmde)
bir nutfe (az bir su) yapt›k.
Sonra, o nutfeyi (as›lm›ﬂ)
kan p›ht›s› hâline getirdik.
Ondan sonra, kan p›ht›s›n›
bir parça et yapt›k. O et
parças›n› da kemikler hâline çevirdik. Kemiklere de
et giydirdik. Sonra, ona
baﬂka bir yarat›l›ﬂ (rûh) verdik. Bak ki, ﬂekil verenlerin
en güzeli olan Allah›n ﬂân›
ne kadar yücedir.” [Mü’minûn 12,13,14] Hazreti Ömer
bu âyet-i kerîmeyi okudu.
Hayrette kald›. “Kudreti ve
hikmeti sebebi ile Allahü teâlân›n ﬂân› büyüktür. Kudretlilerin en güzelidir” dedi.
Hazreti Ömer’in buyurdu¤u
gibi, âyet-i kerîme indi.
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Menk›be: Ömer hakk›ndaki hadîs-i ﬂerîfler:
1– Ebû Hüreyre’den rivâyet olunur. Resûlullah
Efendimiz buyurdu: K›yâmet günü dîn-i ‹slam
mahﬂere güzel sûretde ve
süslenmiﬂ olarak gelir.
Hak teâlâ bu durumu bilir
iken, sorar ki, sen kimsin.
‹slâm der ki, yâ ilâhel âlemîn! Ben ‹slam›m. Allahü
teâlâ buyurur. Bunu Cennet’e iletin. ‹slam der ki,
yâ ilâhel âlemîn. Beni azîz
tutup, ikrâm eden kimseleri, azîz tutup, ikrâm etmedikçe, bana yard›m
edenlere yard›m etmeyince ve bana yer verenlere,
yer vermeyince, ben Cennet’e gitmem. Allahü teâlâ emreder ki, var o kimseleri getir ki, seni azîz
tutmuﬂtur. Ve sana nusret
etmiﬂtir. O vakit ‹slam gelip, halk›n saflar› aras›nda
gezer. O s›rada Ömer’i görüp, elinden tutup, seslenir “ba¤›r›r” ve der ki, ‹lâhî! Bu o kimsedir ki, beni
herkesin sürdü¤ü zaman,
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bana kendi yan›nda yer
veren, kabûl eden, azîz tutand›r. Halk beni o vakit
red ettiler. Bu kimse bana
nusret [yard›m] etti. Halk
beni kendilerinden uzak
ettiler. Bu zât beni azîz etti. O vakit halk beni zelîl
ettiler. Allahü tebâreke ve
teâlâ buyurur: Onu Cennet’e ilet. ‹slam der ki, yâ
Rabbel âlemîn! Tâ k›yâmete dek, her kim
“Ömer’i sever” beni sever, onlar› da Cennet’e
iletmeyince bunu ilet-

mem. Allahü teâlâ ve tekaddes kabûl buyurur.
Öyle yap! ‹slam mahﬂerde
saflar›n aras›nda dolan›r.
Her kim ki, Ömer’i sever.
Onun elini tutup, Ömer ile
Cennet’e iletir.
2– Hazreti Ömer, Resûlullah Efendimizden rivâyet eder. Buyurdu: Yâ
Ömer! Cebrâîl (aleyhissalâtü vesselâm) benim yan›ma geldi. Dedim, yâ
Cebrâîl! Bana, Ömer bin
Hattâb›n göklerdeki fazîletinden haber ver. Dedi
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ki,
yâ
Muhammed!
Ömer’in göklerdeki fazîletlerinden ve Menk›belerinden e¤er sana haber
verirsem, Hazreti Nûh
aleyhisselam›n ömrünce
ki, kavmi yan›nda bin seneden elli sene eksiktir,
henüz fazîletlerini söylemeye kâdir olamam. Resûlullah Efendimiz buyurur: Korkunuz! Ömer’in
h›ﬂm›ndan ki, o gadabl›
olunca, Allahü tebâreke
ve teâlâ ondan ötürü gadabl› olur.
3– Sa’îd bin Cübeyr, ‹bni Abbâs’dan rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurur ki: Cebrâîl
aleyhisselâm benim yan›ma geldi ve dedi ki: Allahü
tebâreke ve teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurdu ki, Ömer’e benden selâm et! Ona haber ver ki,
Onun r›zâs› benim hükmümdür. Onun h›ﬂm› benim adlimdir.
4–Bir genç, Ebû Zer-i
G›fârî’nin yan›na geldi.
Ebû Zer o gence dedi ki,
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benim için Hak teâlâdan
istigfâr et, affedilmemi iste. O genç dedi ki, yâ Ebâ
Zer! Sen Hazreti Resûlullah’›n sohbetinde bulunmuﬂsun. Ben senin nas›l
affolunman› isterim. Ebû
Zer; “olsun, iste” dedi.
Genç dedi, bana haber ver
ki, ben de ne hay›rl› iﬂâret
gördün ki, benim duam›
ve istigfâr›m› istersin. Ebû
Zer dedi ki; Bundan dolay› ki, sen Hazreti Ömer’in
önünden
geçiyordun.
Hazreti Ömer, bu iyi gençtir, buyurdu. Ben ki, Ebû
Zer’im. Resûlullah Efendimizden iﬂittim ki, buyurdu: “Allahü teâlâ, do¤ru
sözü, Ömer’in dili üzerine
koymuﬂtur.”
5– Ya’lâ bin Ziyâd rivâyeti ile, Hazreti Hasen buyurdu ki: Bir vakit Hazreti
Ömer, Ebû Zer hazretlerinin elini tutup, s›kt›. Ebû
Zer, elimi b›rak, incittin, yâ
‹slam’›n kilidi, dedi. Hazreti Ömer, yâ Ebâ Zer, bu
söyledi¤in nas›l bir sözdür. Ebû Zer dedi ki: Yâ

HAZRET‹ ÖMER

Emîr-el mü’minîn, akl›nda
m›d›r (hât›rlar m›s›n), falan vakit, falan günde, Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: E¤er aran›zda yay›lacak fitnelerden korkuyor iseniz, Ömer’in bereketi ile onlar size eriﬂmez.
Yâ Ömer, sen ‹slam’›n kilidisin.
6– Hazreti Enes haber
verdi. Resûlullah Efendimiz Ömer’in yüzüne bak›p, güldü ve buyurdu.
Yâ Hattâb o¤lu! Bilir mi-

sin niçin tebessüm ettim.
Hazreti Ömer, Allahü teâlâ ve Resûlü bilir, dedi.
Seadetle buyurdu: “Ondan dolay› güldüm ki, Allahü teâlâ, Arefe gecesi
Arafatda
bulunanlara
inâyet nazar› ile nazar etti. Sana husûsî olarak nazar etti.”
7– Âiﬂe-i S›ddîka’n›n rivâyeti ile, Resûlullah buyurdu ki: “Meclislerinizi
Ömer bin Hattâb’› anarak
zînetlendiriniz!”
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8– Ali bin Ebî Tâlib buyurdu. Sâlihler zikrolundu¤u zaman, siz Ömer’in
zikri ile olun. Zîrâ biz ki,
Resûlullah’›n eshâb›y›z.
Hepimiz sekîne ve ârâm›n
Ömer’in dili üzerine oldu¤una, ittifâk etmiﬂiz.
9– Mubârek bin Fudâle,
Hasen’den rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah buyurdu:
“‹nsan o¤lundan baﬂkas›,
kendisi gibi bin kimseden
dahâ k›ymetli olamaz.
Ömer ise bin mislinden
dahâ hay›rl›d›r.”
10– Huzeyfe tebni Yemân’dan rivâyet edilmiﬂtir. ‹slam, Hazreti Ömer zaman›nda makbûl kimseye
benzer idi ki, yak›nl›¤› artard›. Ömer’den sonra ‹slam, arkas›n› dönmüﬂ
kimseye benzerdi. Uzakl›¤› artard›.
11– Abdullah bin
Mes’ûd’un rivâyeti ile gelmiﬂtir. Dedi ki: Üç kimsenin firâseti gâyet iyi oldu.
1- M›s›r azîzinin firâseti.
Yûsüf aleyhisselâm hak224 dört büyük halife

k›nda firâset edip, kendi
zevcesine dedi ki, bunu
mükerrem tut. Olur ki, ondan bize menfâ’at eriﬂir.
2- ﬁuayb aleyhisselâm›n kerîmesinin firâseti
ki, Hazreti Mûsâ aleyhisselâm da’vete gelmiﬂti. Babas›na dedi ki, yâ baba.
Onu ücret ile tut. Kavî ve
emîndir.
3- Hazreti Ebû Bekr-i
S›ddîk’›n firâseti ki, kendinden sonra, hilâfeti Hazreti Ömer hazretlerine verdi ki, onda adâlet fehmetti.
Bir gün Hazreti Ali bin Ebî
Tâlib d›ﬂar› ç›kt›. Üzerinde
çok güzel bir elbise vard›.
Bu elbiseyi bana kardeﬂim, dostum, sâd›k›m ve
safiyyim Ömer bin Hattâb
giydirdi, buyurdu.
12– Ebû Bekr-i S›ddîk
rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdu:
“E¤er benden sonra Allahü teâlâ Peygamber gönderse idi, Ömer’i gönderirdi. Allahü tebâreke ve teâlâ iki melek ile ona kuv-
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vet vermiﬂtir. Bunlar ona
kuvvet verir. Ondan bir
hatâ meydana gelecek olsa, ondan döndürürler.
Do¤rusunu yapt›r›rlar.”
13– Abdullah bin Ömer
rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“‹nsanlar birﬂey söyledi.
Ömer de o hususta bir ﬂey
söyledi. Ömer’in kaviline
muvâf›k olarak Kur’ân-›
azîmüﬂﬂân nâzil oldu.”
14– Übeyy bin Ka’b rivâyeti ile gelmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Benden sonra, Allahü teâlân›n yak›n oldu¤u kimse, Hattâb o¤ludur.
O kimse, Hak teâlân›n
kudreti ile elini tuttu¤u,
feryâd›na eriﬂti¤i, selâm
verdi¤i, Cennet’ine koydu¤u kimsedir. O Ömer
bin Hattâb’d›r. Bu makâmda yak›nl›k mekân ile
olmaz. O yak›nl›¤› Allahü
teâlâ ve ben bilirim. Ona
bir kerâmet ve bir ni’met
verir ki, baﬂkalar›na bu
mertebe ve yükseklik olmaz.”

15– Resûlullah Efendimiz; “ﬁeytân Ömer’i gördü¤ü vakit, Ömer’in heybetinden yüzü üzerine düﬂerdi” buyurdu.
16– Fadl bin Abbâs rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah
Efendimiz buyurdu ki:
“Ömer bin Hattâb benimledir. Ben Ömer bin Hattâb ileyim. Benim vefât›mdan sonra, Hak teâlâ
Ömer iledir. Her nerede
olursa olsun, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin
h›fz ve emân›nda olur.”
17– Abdullah bin Abbâs rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah
buyurdu ki:
“Ömer’in Müslüman oldu¤u gün, Cebrâîl aleyhisselâm benim üzerime nâzil oldu. Ömer bin Hattâb
Müslüman oldu diye meleklerin birbirine müjde
verip, ﬂâd olduklar›n›, bana haber verdi.”
18– Enes bin Mâlik rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah
buyurdu ki: “Yâ Ömer!
Sen benim ümmetim üze225 dört büyük halife
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rine berekâts›n. Allahü tebâreke ve teâlâ senin ﬂân›nda göndermiﬂtir. Nâfile
ibâdetlerden, zikr ve
Kur’ân-› kerîm okuma¤›
gündüz kaç›rd›klar›n› gece, gece kaç›rd›klar›n›
gündüz kazâ et.”
Menk›be: Hazreti Ömer
hakk›nda çeﬂitli kitaplarda
bildirilen haberleri aç›klamakdad›r. A’meﬂ, Süfyân’dan ve Abdullah’dan
rivâyet etmiﬂtir. Dediler ki,
vallahi Ömer’in amelini terâzînin bir kefesine koysalar, di¤er insanlar›n amellerini de terâzînin di¤er kefesine koysalar, Ömer’in
amelinin a¤›r gelece¤ini
zan ederiz.
Zeynüddîn Ali bin Tâhir kendi tasnîf etti¤i kitapta demiﬂtir ki: Ömer bin
Hattâb hazretleri buyurdu
ki, münâf›k o kimsedir ki,
dünya onun ümîdi olur.
Hatâ ve günâh onun ameli olur. Çok yemin onun
san’at› olur. Âhiret iﬂlerinde câhil, dünya iﬂlerinde
zekî olur.
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Hazreti Ömer’in ﬂefkati
ve rahmeti, mahlûkât üzerine o mertebede idi ki,
Ebûlleys-i Semerkandî
Tenbîh-ül gâfilîn’de yazm›ﬂt›r: Ömer bin Hattâb
bir yaﬂl› zimmî gördü ki,
kap›larda gezip, kap›larda
dilenir. Hazreti Ömer hazretleri buyurdu ki, ey pîr!
Benim sana insâf etmemi
istiyorlar. Gençlik vaktinde
senden cizye ald›m. Lây›k
olan odur ki, bugün seni
affetmeliyim. Affedip, her
gün kendinin ve ›yâlinin
[çoluk-çocu¤unun] yiyece¤ini beyt-ül-mâldan versinler, buyurdu.
Menk›be: Bir gün emîrül mü’minîn Alîyül-mürtedâ, oturmuﬂ, sohbet ediyordu. Söz aras›nda bir
kimse, Hazreti Ömer’in
methetmeye baﬂlad›. Hazreti Ali buyurdu ki, hangi
Ömer? Allahü tebâreke ve
teâlâ Enbiyâ aleyhissalâtü
vesselâmdan
sonra,
Ömer’e benzer kul halk etmemiﬂ ve hiçbir baban›n
ve anan›n Ömer gibi o¤lu
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olmam›ﬂt›r. O Ömer’dir ki,
âlimdir. Hak teâlâ hazretlerinin dininin s›n›rlar›n› bilir. Allahü teâlâ ‹slam’›
onunla azîz etti, onunla
adâlet etti. Böylece kendisi emîn oldu. ‹slamiyeti bilen fakîhdir. Kendisinden
sonra gelen halifeleri zor
duruma düﬂürdü.
Emîr-ül
mü’minîn
Ömer, ‹slam dininde güzel
âdetler b›rakt›. ‹slamda ilk
kâdî ta’yîn etti. ﬁüreyhi kâdî ta’yîn etti. Postay› ilk kuran odur. Beyt-ül-mâl binâs› yapt›rd›. Zekât ve
baﬂka mallar› buraya koyard›. Zindan› ilk binâ
eden odur. Mescid ve câmi’leri ﬂehirlerde o tertîb
etti. Serhadlar› [s›n›rlar›] o
vaz’ etti. Müezzin gibi hay›rl› iﬂ iﬂliyenlere ücret verirdi. Îrân topra¤› üzerine
harâc› o ta’yîn etti. Cemâ’at ile, Ramezân ay›nda
terâvîh namaz›n› âﬂikâre
k›ld›. Resûlullah terâvîh
namaz› k›lard›, Fakat âﬂikâr etmezdi. Allahü teâlân›n terâvîh namaz›n› üm-

meti üzerine farz edece¤inden ve onlar›n meﬂakkat çekece¤inden çekinirdi.
Hazreti Ömer’de bu
mertebe yükseklik var idi
ki, adâletin, heybetin, siyâsetin, gayretinin sesi
ufuklara yay›lm›ﬂ iken, bir
zerre kibr ve ucb kendi
nefsinde yoktu. Kendini
cümleden aﬂa¤› görürdü.
Kendi eli ile yapt›¤› iﬂleri
kimse gücü yetip, yapamad›. Kesbederdi [çal›ﬂ›r
idi]. Der idi ki, ey Müslümanlar, kesbedin [çal›ﬂ›n],
baﬂkalar› üzerine yük olmay›n. Pazarda, çoluk-çocu¤umun
nafakas›n›
te’mîn etmek için çal›ﬂ›rken öldü¤üm yer, bana en
sevimli yerdir. Elinizi kesbden kald›r›p da [çal›ﬂmay›
b›rak›p da] Allahü teâlâ
r›zk›m› verir demeyiniz.
Allahü teâlâ gökten alt›n
ve gümüﬂ göndermez.
Âdet-i kerîmesini de¤iﬂtirmez. Cümle mubâhlar›
gözler önüne sermiﬂtir.
Vera’ ve takvâs› o merte227 dört büyük halife
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bede idi ki, sadaka sütünden bir içim Hazreti
Ömer’e süt verdiler. ‹çti.
Sonra anlad› ki, buna lây›k
de¤il idi. Parma¤›n› bo¤az›na soktu. O sütü kay etti.
O kadar zorluk ve mihnet
çekti ki, mubârek rûhu bedeninden ayr›l›yor, diye
korktular. Sonra, yâ Rabbî
damarlar›mda kal›p da ç›karamad›klar›mdan sana
s›¤›n›r›m, buyurdu.
“Kimyâ-i seadet”de,
‹mâm-› Gazâlî nakl buyurmuﬂlar: Bir vakit, Hazreti
Ömer’in harem-i ﬂerîfleri228 dört büyük halife

ne, ganîmetten misk getirmiﬂlerdi. Kendi ehline [han›m›na] buyurdu ki, bu
miski sat›p, derviﬂlere sarf
edelim. Bir gün seadethânesine girdi. Hâtununun
sand›¤›ndan misk kokusu
duydu. Buyurdu ki, bu ne
kokusudur. Hâtunu dedi
ki, miski satarken elime
kokusu sindi. Sand›¤a dokundum. Ömer o sand›¤›
al›p topra¤a o kadar sürdü
ki, asla kokusu kalmad›.
Sonra han›m›na verdi. Bu
kadara müsâmaha gösterilebilirdi. Lâkin Ömer
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bundan murâd› ﬂu idi ki,
küçük zararlara göz yumarak, büyük zarara yakalanmayalar. Veyâ harâm korkusundan bir helali terk etmiﬂ olup, müttekîler sevâb›n› bulmak için yap›lm›ﬂ
olur.
Menk›be: Tefsîrde gelmiﬂtir. Hazreti Ömer bin
Hattâb minber üzerinde
buyurdu ki, han›mlar›n
mehrinde ifrât etmeyiniz
[ya’ni fazla mehr ta’yîn etmeyiniz]! E¤er bu dünyada ikrâm olsa idi veyâ Allahü teâlâ kat›nda harâmdan sak›nmak olsa idi, ona
uyacak kimse, Resûlullah
Efendimiz olurdu. Hâlbuki,
Resûlullah hiçbir hâtununa ve kerîmelerinden birine oniki buçuk ukiye gümüﬂten ziyâde mehr kesmedi ki, her ukiyesi k›rk
dirhemdir. Tamam› beﬂyüz dirhem olur. Bu sözü
söyledikleri vakit, söz sâhibi olan bir hâtun, ayak
üzerine kalk›p, dedi ki, Allahü teâlâ bize k›rba dolusu mehr verir. [K›rba: Saka

tulumu demektir.] Meâl-i
ﬂerîfi, “Sizden biriniz, han›m›n› fuhﬂtan baﬂka bir
sebeple boﬂay›p, baﬂka
bir han›m ald›¤›nda, önceki han›ma mehr olarak
verdi¤i çok fazla miktardaki mal› geri almas›n”
olan Nisâ sûresi 19.cu
âyet-i kerîmesinde, kad›nlara çok ihsân, çok mal verilece¤i beyan buyurulmaktad›r. Hâlbuki Hattâb
o¤lu geri almak ister; dedi.
Ömer dinde ve emân›nda
büyüklü¤ünden ve insâf›ndan, bu sözü iﬂitti. Anlad› ki, o kad›n›n söyledi¤i
söz, do¤rudur. Hak sözü
kabûl edip ve insâf edip,
buyurdu ki, “Bütün insanlar Ömer’den iyi bilir. Bu
kad›n do¤ru söyledi.
Ömer hatâ etti.”
Hazreti Ömer bir gün
buyurdu ki, ey kad›nlar,
baﬂ›n›z› kald›r›n. Kendi
hâllerinize bak›n. Hakikatte yol âﬂikâre oldu. [gidilecek yol bellidir.] Zinhâr
halk üzerine yük olmay›n›z. Ya’ni kesbediniz. Kim229 dört büyük halife
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seye muhtâc olmay›n›z.
[Dînimize uygun ﬂekilde
kesb ediniz.] Yine Ömer
buyurdu ki, her kim ki, dinde fakîh de¤ildir, bizim pazâr›m›zda al›ﬂ-veriﬂ etmesin. Çünkü, fâize düﬂüp, s›k›nt› çeker. [Ya’ni, al›ﬂ-veriﬂ ilmini bilmiyen, al›ﬂ-veriﬂ yapmas›n!]
Menk›be:
Emîr-ül
mü’minîn Ömer bin Hattâb hazretleri halife olduklar› vakit, Hâlid bin Velîd
serasker, ya’ni baﬂkomutan idi. Onu azledip, Sa’d
bin Ebî Vakkâs onun yerine serasker ta’yîn etti. Bir
zaman sonra, Sa’d, Kûfe’de bir saray binâ etmek
arzû etti. Saray yapaca¤›
yerin bir taraf› bir Mecusî’nin evine bitiﬂik idi.
Sa’d, Mecusî’yi ça¤›r›p,
dedi ki, o evi bana sat.
Sa’d çok para verdi¤i hâlde, Mecusî satmad›. Hâz›r
olanlar, dediler ki, bu Mecûsi’ye bu kadar ricâ etmeye ne lüzûm vard›r.
Sen o evi al ve bedelini de
ver. Mecusî de bunu iﬂitip,
230 dört büyük halife

korktu ki, Sa’d böyle yapacak. Evine var›p, han›m›na
dedi ki, ne tedbîr alal›m.
Han›m› dedi ki, onlar›n bir
emîrleri var ki, ona emîr-ül
mü’minîn Ömer derler.
Kalk onun yan›na var›p,
Sa’d’› ﬂikâyet et. O emir
buyurur, Sa’d elini senden
çeker. Mecusî de kalk›p,
Medîne-i Münevvereye
vard›. Sordu ki, Emîr-ül
mü’minîn saray› nerededir. Dediler saray› yoktur.
Kendisi d›ﬂar›ya, sahrâya
ç›km›ﬂt›r. O Mecusî sâir
emîrler gibi ﬂehir hâricine
avlanmaya gitmiﬂtir zan
etti. ﬁehir hâricine ç›k›p,
etrâf› gözetip, hangi taraf›ndan haﬂmetle ve hizmetkârlar› ile gelecek diye
bakt›. Hiçbir taraftan bir
toz eseri dahî kalk›p görülmedi. Hazreti Ömer ise,
kamç›s›n› baﬂ›n›n alt›na
koyup, toprak üzerinde
uyumuﬂ idi. O Mecusî onu
gördü. Lâkin onun Emîr-ül
mü’minîn oldu¤unu bilmiyordu. Uyand›rd› ve dedi
ki, Emîr-ül mü’minîn han-
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gi tarafa gitmiﬂtir. Hazreti
Ömer buyurdu: Onu niçin
soruyorsun [ne yapacaks›n] ve ne istersin. Mecusî
dedi ki, Sa’d’dan ona ﬂikâyete geldim. O evimi kasden ve cebren elimden almak ister. Hazreti Ömer
oradan kalk›p, seadethânelerine geldiler. Hizmetçiye buyurdular ki, bir parça kâ¤›d getir, Sa’da bir
nâme yazaca¤›m. Hizmetçi arad›, kâ¤›d bulamad›.
Buyurdular ki, bir parça
deri de olursa, getir. Hizmetçi bulamad›. Buyurdular, bir parça kemik, getir.
Bir koyun küre¤i bulup,
getirdi. Üzerine “Bismillâhirrahmânirrahîm.
Yâ
Sa’d! Bu nâme sana eriﬂti¤i zaman hasm›n› hoﬂnut
et. Veyâ kalk›p huzuruma
gel!” diye yazd›. O kürek
kemi¤ini Mecusî’ye verdi.
Mecusî onu al›p, evine
geldi. Han›m› dedi ki, ne
yapt›n. Dedi ki, hayret ki,
bu uzun yolu gittim. Bu
kadar meﬂakkat ile; elime
yaz›lm›ﬂ bir parça kemik

verdiler. Han›m› dedi ki,
mâdem ki getirdin, Sa’d’a
onu götür arz et. Bakal›m
ne söyler. Mecusî de kalk›p, Sa’d’›n saray› kap›s›na
gitti. Sa’d hazretleri namaz›n› k›l›p, saray kap›s›nda
oturmuﬂtu. Halk, karﬂ›s›na
saf ba¤lay›p oturmuﬂlar
idi. Mecusî kürek kemi¤ini
Sa’d’›n karﬂ›s›nda tutup,
durdu. Sa’d’›n gözü onu
gördükte, Emîr-ül mü’minîn Hazreti Ömer’in yaz›s›
oldu¤unu anlay›p, çehresi
de¤iﬂti. Dedi ki, her ne ister isen bana söyle. Beni
Emîr-ül mü’minîn Hazreti
Ömer’in huzuruna ç›karma ki, ben Ömer’in siyâsetine tâkat getiremem.
Hemen o Mecusî, akl› baﬂ›ndan gidip, düﬂtü. Bir zaman sonra ay›ld›. Dedi ki,
yâ Sa’d! Bana ‹slam’› arz
eyle, deyip, Müslüman oldu. Evini ona, hüsn-i r›zâs›
ile ba¤›ﬂlad›. O Mecusî’ye
dediler ki, ne sebeple
Müslüman oldun. Dedi,
bunlar›n emîrlerini gördüm. Bir köhne h›rka ör231 dört büyük halife
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tünmüﬂ. Kamç›s›n› baﬂ› alt›na koyup, toprak üzerinde uyumuﬂ, derviﬂ sûretinde. O ﬂekilde ki, onu
gördüm. O kadar siyâset
ve heybet ki, halk›n gönüllerinde yerleﬂmiﬂ oldu¤unu gördüm. Kendi kendime dedim ki, bu dinde
böyle bir emîr olsun, bu
din mutlaka hak dindir.
Anlamal›d›r ki, adâlet ne
mubârek nesnedir.
Menk›be: Bir gün
Ömer Resûlullah Efendimizin arkas›nda namaz k›l›yordu. Resûl aleyhisselâm sûre-i Vennaziat okuyordu.
Meâl-i
ﬂerîfi
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zin ulu tanr›n›z›m dedi”
olan âyet-i kerîmeyi okudu¤unda, Hazreti Ömer’in
gayret damar› harekete
gelip, mubârek bedeninde
tüyleri elbisesinden d›ﬂar›
ç›k›p, “E¤er ben orada hâz›r olayd›m, boynunu vururdum” dedi. Namaz edâ
edildikden sonra, Resûlullah Efendimiz buyurdu ki,
“Yâ Ömer, namazda konuﬂtun. Namaz›n› iade
et”. Hemen Cebrâîl aleyhisselâm gelip, Allahü teâlân›n emrini eriﬂtirip, buyurdu ki, “Yâ Muhammed! Ömer’e namaz› iade
et diye söyleme! Biz o namaz› kabûl ettik. O namaz›
cümle ümmetin namaz›na
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berâber ettik ki, biz çok
gayretli, sevdi¤ini kay›r›c›
kimseleri severiz.”
Menk›be: Hazreti Ömer
bir bayram günü, Hazreti
Resûlullah’›n huzur-› ﬂerîflerine geldi. Mescide vard›lar. Sonra yola ç›kt›lar. Medîne-i Münevverenin çocuklar› Server-i kâinâta yap›ﬂ›p, bayraml›k istediler.
Hazreti Habîbullah buyurdu ki, yâ Ömer! Beni bunlardan sat›n al [kurtar]. Hazreti Ömer de gidip, bir parça et ve bir miktar hurma
ve meyve getirip, çocuklara verdi. Resûlullah buyurdu ki, yâ Ömer! Sen beni
Mâlik bin Za’rin, Yûsüf
aleyhisselâm› ald›¤›ndan
dahâ ucuza ald›n. Mâlik,
Yûsüf’u birkaç dirheme ald›. Sen beni meyveye ve
ete ald›n. Ömer buyurdu:
Yâ Resûlallah! Her ne kadar Yûsüf aleyhisselâmdan
ucuz ald›m ise de, ondan
güzel ve ﬂirinsin.
Hazreti Ömer bir merd
idi ki, onun gölgesinden
iblîs kaçard›. M›s›r’daki Nil

nehri kurumuﬂ iken, onun
mektubu ile akt›. Onun
kamç›s› ile zelzele durdu.
Heybetinden ve onun sesini Medîne-i Münevverede
hutbe
okurken,
Irâk’dan iﬂittiler. Allahü teâlâ onun rey’ine uygun
âyet-i kerîme gönderdi. ‹slâm onunla kuvvetlendi.
Aslan onun yast›¤›n›n
bekçili¤ini yapard›. Onun
yükünü çekmekten yer ve
gök âciz kal›rd›.
Menk›be: Bir gün Resûlullah Efendimiz, seadetle otururlard›. Ömer
bin Hattâb meclis-i ﬂerîfinde hâz›r oldu. Hazreti
Server-i âlem buyurdu ki,
“Yâ Ömer, bana ilâhî emir
gelmiﬂtir ki, adâlet nûrunu, Ömer bin Hattâb’a
ver. ﬁimdi sana verdim.
Cihânda adâlet etmek senin nasîbindir.”
Ebû Bekr-i S›ddîk hazretlerinin bu dünyadan
göç etmek vakti yaklaﬂt›.
Bir vas›yetnâme yazd›.
Halife olacak ﬂahs›n ismini
yani Hazreti Ömer’i yazd›.
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Eshâbdan ba’z›lar› gelip,
dediler ki, niçin böyle ettin.
Ömer bin Hattâb sert tabî’atl› kimsedir. Allahü tebâreke ve teâlâ huzurunda, Ömer’i Müslümanlar
üzerine getirdi¤inden dolay›, ne huccet getirirsin.
S›ddîk buyurdu ki: Beni
kald›r›n, oturtun. Oturup,
buyurdu ki, e¤er Hak teâlâ,
benden niçin Ömer’i halife
ettin diye sual buyurursa,
ben cevap veririm ki, yâ
ilâhelâlemîn. O gün yeryüzünde, Ömer’den âdil kimse bulamad›m. O sebebden Ömer’i halife ta’yîn et234 dört büyük halife

tim. Sonra Hazreti Ömer
hilâfet makâm›na oturdu.
Etraftan insanlar gelip, sorarlard› emîr kimdir diye.
Kurt koyun ile berâber su
içip, dolaﬂ›r, hiç ziyân etmez. Hazreti Ömer o kadar
âdil davrand›, adâlet gösterdi ki, Müslümanlar
maksadlar›na kavuﬂtular.
Dul kad›nlara suyu kendi
çekerdi. Ve unu kendi sat›n
al›rd› ve kendi götürürdü.
Hamallara yard›m ederdi.
Der idi ki, bir miktar yol
ben götüreyim ve bir miktar sen götür. Köle ve câriye su çekmekden veyâ un
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ö¤ütmekden âciz kalm›ﬂ
ise, yard›m ederdi. Geceleri Abdürrahmân bin Avf ile
berâber ﬂehri dolaﬂ›p, bekçilik ederdi.
Menk›be: Abdürrahmân bin Avf der ki, ben
Hazreti Ömer’den acâiblikler gördüm. Dediler, ne
gördün. Buyurdu ki, hayatta olsa, ben söylemeye kâdir olmazd›m. Birisi odur
ki, her gece ikimiz ﬂehri dolan›rd›k. Bir mahalle var›rd›k. Ömer bana der idi ki,
sen burada dur. Ben de
muhâlefete kâdir olamay›p, dururdum. Var›p, bir
zamandan sonra, gelirdi.
Sual etmeye de cür’et edemezdim.
Vefâtlar›ndan
sonra bir gece o mahalleye
var›p, bir ev içine girdim.
Bir ihtiyâr kad›n gördüm.
Kendi kendine acabâ ne oldu ki, Ömer bu gece gelmedi, diyordu. Ben dedim,
ey hâtun! Ömer dünyadan
göçtü. Kad›n bunu iﬂitince,
bir âh çekip, bay›ld›. Sonra
akl› geri geldi. Dedi ki; ey
Allah›m! Bana yard›mda

bulunan Ömer’i affet. Ona
dedim ki, ne yard›m ederdi. Gündüz vakti üzerimi
kirletirdim. Onu d›ﬂar› atard›. Kirlenmiﬂ elbisemi y›kard›. Beni temizlerdi. Bana yiyecekten ne nesne gerek ise, getirirdi. Dedim, ey
hâtun! Ben de Ömer’in
arkadaﬂ›y›m. E¤er o gitti
ise ben sa¤›m. Ben
Ömer’in yapt›¤› iﬂleri yapay›m. Beni ça¤›r›p, dedi ki,
Ömer’in yerini kim tutabilir. E¤er Ömer’in arkadaﬂ›
isen, bana dua eyle, yard›m et. Hemen baﬂ›n› yukar› tutup, dedi ki, yâ ilâhel
âlemîn! Ben o hastal›¤›
Ömer’in yard›m› ile çekerdim. Ömer gitti. Benim rûhumu kabz eyle ki, ben
Ömer’siz ömür istemem.
Bunu dedi, o sâat duas›
makbûl olup, dünyadan
göç etti. Ben a¤lad›m. Techîz ve tekfînini yap›p, defn
ettim.
Menk›be: Yine Abdürrahmân bin Avf buyurdu.
Hazreti Ömer bir gece bir
tulumu su ile doldurup,
235 dört büyük halife

HAZRET‹ ÖMER
arkas›na alm›ﬂ, Medîne-i
Münevvere köylerine giderken yorulmuﬂ. Ben dedim ki, Ya emîr-el mü’minîn, yorulmuﬂsunuz! Bana
ver, biraz da ben götüreyim. Buyurdu ki, e¤er bugün sen benim tulumumun yükünü götürür isen,
yar›n benim günâh›m›n yükünü kim götürür. Dedim,
senin ne yükün var ki, sen
Resûlullah’›n yolu üzerine
yürüyorsun. Buyurdu ki,
ben Resûlullah hazretlerinin dostu o zaman olurum
ki, bu Hilâfetten baﬂabaﬂ
kurtulay›m. [Ya’ni zarars›z
olarak kurtulur isem, Resûlullah’›n dostu olurum.]
Dünyadan göç etmezden
önce böyle buyururlar idi.
O¤ullar› Abdullah babas›n›n vefâtlar›ndan bir
sene sonra onu rüyada
görmüﬂ. Sabahleyin baﬂ›
aç›k d›ﬂar› gelip, Resûlullah Efendimizin mescid-i
ﬂerîflerine vard›. Seslenip,
dedi ki, ey Sahâbîler, toplan›n. Babam›n selâm›n›
size getirdim. Hepsi top236 dört büyük halife

land›lar. Orada Abdullah
hazretleri buyurdu. Dün
gece babam› rüyada gördüm. Dün geceye kadar,
babam›n âhirete göç ediﬂi
bir sene oldu. Resûlullah
Efendimize babam› rüyada göreyim niyeti ile salevât getirirdim. Fakat, göremezdim. Tâ dün gece gördüm. Babam›n yüzü de¤iﬂmiﬂ. Dedim, ey baba!
Bu ne hâldir. Senin yüzünün rengi k›rm›z› idi. Dedi,
ey o¤ul, ﬂimdi kurtuldum.
ﬁimdiye kadar muhâsebede idim. Dedim. Ey baba
nas›l muhâsebe [hesâb]
olundun. Hesâb›n biri bitmeden biri baﬂl›yordu. Hâl
bir yere eriﬂti ki, beyt-ülmâla âid sadaka develerinin bir yular› var idi. Birçok
yerden ba¤lam›ﬂt›m. Art›k
deveye takacak yeri kalmam›ﬂt›. D›ﬂar› atm›ﬂt›m.
Cenâb-› Rabbil âlemînden
azarlay›c› hitap geldi ki, niçin o yular› att›n. Müslümanlar›n mal›n› zâyi’ ettin.
Ey baba, bu itâbdan ne sebeple kurtuldun. Dedi ki,
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ey o¤ul! Bir gün Hasen ve
Hüseyin hazretleri babam›n yan›na geldiler. Selâm verdiler. Oturdular.
Babam, Müslümanlar›n iﬂi
ile meﬂgûl idi. Selâmlar›n›
iﬂitmedi. Sonra iﬂi bitti.
Buraya gelin. Onlar dediler, biz selâm verdik. Babam dedi, iﬂitmedim. Babam kalkt›. Onlar›n yan›na
vard›. Onlar›n ikisi de aya¤a kalkt›lar. Babam ikisinin
de elini öptü. Hazîne ile
meﬂgûl olan hizmetkâra
buyurdu ki, iki kaftan getir.
Her birini birine giydir. Onlardan sonra özür dileyip,
dedi ki, bizden râz› olun ki,
bilmedik, kusur ettik. Hasen ve Hüseyin , babalar›n›n huzurlar›na vard›lar.
Dediler ki, Emîr-ül mü’minîn Ömer bize hil’at verdi
[elbise verdi]. Hazreti Ali
çok memnûn oldu. O¤ullar›na dedi ki: Hazreti
Ömer’e gidin ve ona, Resulullah
Efendimizin:
“Ömer hayatta oldu¤u
müddetçe ‹slam›n nuru,
vefat›ndan sonra da Cen-

net ehlinin ›ﬂ›¤›d›r” buyurdu¤unu haber verin. ‹ﬂte
bu müjde sebebiyle itabdan kurtuldum.
Menk›be: Bir gün Hazreti Ömer Medîne-i münevverede gidiyordu. Bir
ihtiyâr kad›n yol kenâr›nda durmuﬂ idi. Bir baﬂka
kad›n ona dedi ki, içeri gir,
emîr-ül mü’minîn Ömer
gidiyor. Acûze “ihtiyâr”
kad›n, baﬂ›n› d›ﬂar› ç›kar›p
dedi ki, kimdir, emîr-ül
mü’minîn. Bir merd idi ki,
ona dün Ömer derler idi.
Bu gün emîr-ül mü’minîn
mi oldu. Hazreti Ömer o
sözü iﬂitti. Geri döndü, dedi ki, Ömer’i Ömer’e gösteren o kad›n kimdir.
Ömer’in kendini tan›mas›na, anlamas›na sebeb oldu. Ondan sonra hergün o
acûzenin [ihtiyâr kad›n›n]
kap›s›na gelirdi ve derdi
ki, at›lacak çöpün var ise
atay›m, hizmetin var ise
göreyim. Destin boﬂ ise
ver, su getireyim. Zîrâ
Ömer’i senden gayri kimse tan›mad›.
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Menk›be: Ömer bir gece Medîne-i münevverede
geziyordu. Bir kad›n evi
içinde k›z›na dedi ki, k›z›m
bir miktar su getir, sütün
içine kat. K›z› dedi ki, Emîrül mü’minîn nidâ ettirmedi mi bugünden sonra, süte su katmay›n›z. Kad›n
dedi ki, O ﬂimdi burada
de¤ildir. K›z dedi, Ömer
burada de¤il ise, Rabbi
görüyor. Hazreti Ömer
onun sözünü iﬂitti. Evi niﬂân etti. Geldi, o¤luna dedi ki, senin için bir k›z buldum. Onu sana alay›m.
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Ertesi gün o kad›n›n kap›s›na geldi. Dedi ki, k›z›n›
benim o¤luma ver. Kad›n
dedi ki, bende o cür’et
yoktur ki, bunu kalbimden
geçireyim. Ömer buyurdu: Ben o k›zdan iﬂittim
söyledi¤i o sözü ki, hoﬂuma gitti. O k›z› kendi o¤lu
Âs›m hazretlerine ald›. Abdül’azîz o k›z›n evlâd›ndan
oldu. Abdül’azîzden emîrül mü’minîn Ömer bin Abdül’azîz hazretleri vücûda
geldi. Onun hilâfeti zaman›nda kurt koyun ile gezerdi.
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Menk›be: Ömer bir gece ﬂehri gezerken bir evden çeﬂitli sesler iﬂitti.
Ömer hazretleri dama ç›kt›. Damdan o eve girdi.
Gördü ki, bir kiﬂi bir kad›n
ile oturmuﬂ. Orta yerde de
ﬂarap var. Hazreti Ömer
dedi: Niçin Allahü teâlâ
hazretlerinin emrini tutmazs›n. Bu kadar günâh›n
cezâs›n› çekmeyece¤ini
mi zan ediyorsunuz! O kiﬂi
çok korkup, dedi ki, yâ
Emîr-el mü’minîn! Hiç
acele etme ki, ben bir günâh iﬂledim ise, sen dört
günâh iﬂledin. Birincisi,
Allahü teâlâ buyurdu ki,
“Evlere kap›lar›ndan giriniz.” Sen damdan girdin.
‹kincisi, Allahü teâlâ buyurdu ki, “Evlerinizden
gayrî evlere izin al›p, ehli
üzerine selâm vermeyince
girmeyiniz.” Sen fermân
dinlemeden girdin. Üçüncü; Allahü teâlâ buyurur:
“Tecessüs etmeyiniz.”
Sen tecessüs ettin. Dördüncü; Allahü tebâreke ve
teâlâ buyurur, “Sû-i zân

etmekten sak›n›n›z.” Sen
sû-i zan ettin. Ömer bunu
iﬂitti. Mubârek gönlüne
çok te’sîr etti. Piﬂmân oldu. Onun keffâretine bir
köle âzâd etti. Hazreti
Ömer’in adâleti ve siyâseti bereketi ile, o kiﬂi de tövbe edip, iyiler zümresinden oldu.
Menk›be: Hazreti Ömer
bir gün, mescidde mübârek baﬂ›n› koyup, yatacakt›. Tam o s›rada bir kara
köle, seslenip, dedi: Kalk,
yâ Emîr-el mü’minîn. Önce bana insâf eyle. Rabbül
âlemîn k›yâmet günü benim hakk›m› senden al›r.
Hazreti Ömer acele kalk›p,
onun sözü gönlüne fazla
te’sîr etti. Buyurdu ki: Ne
iﬂ yapars›n. Yard›m edeyim. O köle dedi ki, ben
düﬂkün bir kiﬂiyim. Elbisemi y›kayas›n ve temizleyesin. Mübtelâlara (düﬂkünlere), derviﬂlere, hastalara
yard›m etmek senin üzerine vâcibdir. Hazreti Ömer
dedi: Evet, Hak senin elindedir. Ne buyurur isen öy239 dört büyük halife
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lece yapaca¤›m. O kendi
esvâblar›n› ç›kard› ve dedi; yâ Emîr-el mü’minîn!
Sen esvâb›n› bana ver; giyineyim ki, ç›plakl›¤a sabredemem. Hazreti Ömer
esvâb›n› ç›kar›p, ona verdi. Kendi beline bir peﬂtamâl ba¤lad›. Kölenin elbisesini y›kad›. Ondan özürler diledi. Ona taltîf gösterdi. Yumuﬂak sözler ile
helallik diledi. Köle dedi,
yâ Emîr-el mü’minîn, e¤er
sana ac›masam, helal etmezdim. Sen bilirsin ki, k›yâmet gününde, ﬂarkdangarba Müslümanlar›n ç›plaklar› ve açlar› ve zay›flar›
ve fakîrleri ve mübtelâlar›
haklar›ndan seni sual
ederler. Allahü teâlâ bunlar›n haklar›ndan sana sual eder, sen ne cevap verirsin. Ömer çok a¤lad›.
Yine köleden özürler diledi. Gönlünü hoﬂ etti. Kendi elbisesini ona ba¤›ﬂlad›.
A¤l›yarak geri döndü.
Menk›be: Hazreti
Ömer’in zaman›nda bir
kervân, bir gece vaktinde
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Medîne-i münevvereye
geldi.
Kervândakilerin
hepsi kâfir idiler. Konaklad›klar› gibi hepsi uyudular.
Zîrâ yorulmuﬂlard›. Develerini ve yüklerini himâyesiz koydular. Ömer bu hâlde onlar› uyumuﬂ gördü.
Düﬂündü ki, sak›n olmaya
ki, bunlar›n mallar›n› çalarlar, ben mes’ûl olurum. Bu
endîﬂe ile Abdürrahmân
bin Avf’›n yan›na vard›.
Abdürrahmân bin Avf sordu, yâ Emîr-el mü’minîn!
Bu vakitte ne iﬂe geldiniz.
Buyurdu ki, yâ Abdürrahmân! Bir kervâna u¤rad›m. Konmuﬂlar ve hepsi
uyumuﬂlar. Korktum ki,
onlar›n mallar› çal›n›r. Bana muvâfakat et, varal›m,
onlar› bekleyelim. ‹kisi, var›p, h›fz edip, beklediler.
Sabah vakti oldu. Ömer
“Es-salât, es-salât”, deyip,
seslendi. Uyand›lar. Emîrül mü’minîn dönüp, seadethânelerine geldi. Kervân halk›ndan bir kimse,
Emîr-ül mü’minînin, arkas›ndan gitti. Bu kimdir ki,
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bunlar› sabaha kadar bekledi. Onu baﬂkalar›ndan
sual etti. Dediler, o emîr-ül
mü’minîn Ömer hazretleridir. Yeryüzündeki insanlar›n en iyisidir. O kiﬂi de
var›p, kervân halk›na haber verdi ki, emîr-ül
mü’minîn Ömer kendisi
gelip, biz uyurken bizi beklemiﬂ. Dediler, onun kâfirlere bu derece ﬂefkat ve
merhameti oldu¤una göre, Müslümanlara ne derecede merhametlidir. Biz
anlad›k ki, onun dîni hak
dindir. Hepsi kalk›p, Ömer
huzur-› ﬂerîflerine var›p,
tamam› Müslüman oldular.
Menk›be:
Emîr-ül
mü’minîn Ömer, Selmân-›
Fârisî’yi Fârîs vilâyetine
vâlî ta’yîn etti. Ebû Mûsel
Eﬂ’ârî hazretlerini hâkim
ta’yîn etti. Herbirine beytül mâldan iki dank ta’yîn
buyurdu. [Bir dank, yar›m
gram gümüﬂtür.] Buyurdular ki, beyt-ül-mâldan
bir mescid binâ ediniz.
Selmân vard›. Emîrlik iﬂle-

ri ile u¤raﬂmaya ve mescid binâ etmeye baﬂlad›.
Ebû Mûsel Eﬂ’ârî baﬂka bir
yerde oturup, Müslümanlar aras›nda hükmetmeye
baﬂlad›. Selmân kendi ücretinden iki dank ald›. Bir
dank› ile ﬁâmî kilim ald›.
Zîrâ hastal›¤› vard›. ﬁâm
yap›s› o kilim hastal›¤a
faydal› idi. Bir danka iki arpa ekme¤i ald›. Yemekten
sonra, kendi kilimini döﬂeyip, üzerinde bir miktar
uyudu. Ebû Mûsel Eﬂ’ârî,
Emîr-ül mü’minîn kat›na
mektup yazd›. Yâ Emîr-el
mü’minîn! Selmân, Resûlullah’›n yaﬂay›ﬂ›n› ve Eshâb-› güzînin hâllerini b›rak›p, çeﬂitli nefîs yemekler ile meﬂgûl olur ve yumuﬂak eﬂyâ üzerinde
uyur. Müslümanlar›n iﬂleri
ile meﬂgûl olmaz. Ömer o
mektubu okudu. Bir kimse
gönderip, Selmân› azletti.
Geri yan›na ça¤›rd›. Selmân Medîne-i münevvereye geldi. Ehâli karﬂ›lamaya ç›kt›. Hazreti Ömer
de karﬂ›lamaya ç›kt›. Sel241 dört büyük halife
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mân-› Fârisî
Hazreti
Ömer’i görüp, deveden indi. Yan›na var›p, müsafehâ etti. Sonra, Selmân dedi ki: Yâ Emîr-el mü’minîn! Benim hakk›mda ne
iﬂittin ki, beni azlettin. Hazreti Ömer iki arpa ekme¤ini ve ﬁâmî kilim üzerinde
uyudu¤unu söyledi. Selmân, kendi hastal›¤›n›
söyledi ve tövbe etti. Bir
dahâ etmem, dedi. Emîrül mü’minîn Hazreti Ömer
buyurdu: Yâ Selmân! Allahü teâlân›n izzü ve celâli
hakk› için, e¤er benim halimden sen de bir nesne
iﬂittin ise ki, sana mekrûh
gelen [uygun gelmeyen]
birﬂey, bana haber ver, tâ
ben de tövbe edeyim. Selmân dedi: Yâ Emîr-el
mü’minîn, iﬂittim ki, senin
iki kaftan›n vard›. Biri eski,
biri Cum’a namaz›ndan
dolay› yeni idi. Sen bilirsin
ki, bizim Peygamberimizin
hiçbir vakit gömle¤i iki olmad›. Emîr-ül mü’minîn
buyurdu: Yâ Selmân, bir
zaman iki gömlek edin242 dört büyük halife

miﬂtim. Lâkin, birisini fukarâya verdim. Tövbe etmiﬂtim ve iki elbise kullanm›yaca¤›ma da söz verdim.
Menk›be: Bize bildirilmiﬂtir ki, emîr-ül mü’minîn Hazreti Ömer Îrân bölgesini fethetti. Deveden,
attan ve dirhemden ve koyundan ve s›¤›rdan ve köle ve câriyeden çok mal ve
ganîmet getirdiler. Emîr-ül
mü’minîn bütün o ganîmeti taksîm etti. Kendisine
asla birﬂey al›koymad›.
Seadethânelerine gece
vakti geldiler. Ev ehli dediler ki, niçin bizim için iki
dirhem getirmedin. Yimek
için, bu gece evde hiç
ta’âm yoktur. Hazreti
Ömer buyurdu, ey hâtun!
Korktum o tâifeden olmaktan ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri kelâm› mecîdinde buyurur: “...
Dünya hayât›nda güzel
ni’metleri yiyerek, iyi iﬂlerinizin sevâb›n› giderdiniz.
Onlar ile istimtâ’ edip, faydaland›n›z, yeryüzünde ki-
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birlenip, günâh iﬂlediniz.
Bugün ﬂiddetli azâb ile cezâlanacaks›n›z.” [Ahkâf
sûresi 20]
Yine korktum o kimselerden de olurum diye.
“Dünyaya ma¤rûr olup,
aldand›lar...” ve Hak teâlâ
buyurmuﬂtur: “Sizi dünya
hayât› aldatmas›n...” ve
de k›yâmet günü, Resûlullah Efendimizden uzak kalmaktan korktum, buyurmuﬂlard›r. Resûlullah, “Ey
Allah›m! Beni miskîn yaﬂat. Miskîn olarak öldür.

K›yâmet günü miskîn oldu¤um hâlde, miskînler
zümresi ile haﬂreyle” buyururdu. Ondan sonra
Hazreti Ömer bakt› ki, evde
yiyecek yok. D›ﬂar› ç›kt›.
Mescide var›p, minbere
ç›kt›. Yüksek sesle “Essalât” deyip, hutbeye baﬂlad›. Hutbede dedi ki, ey insanlar, k›yâmet korkusu olmasa idi, bu korktu¤unuz
iﬂlerden baﬂka iﬂler olurdu. Velâkin, k›yâmet korkusu bizi geri çekti. Nefsimize tâbi’ olmad›k. Sonra
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buyurdu: Bana iki dirhem
kim borç verir. Tâ ki bu gecenin ihtiyâc›n› göreyim ki,
benim evimde bu gece yiyecek bir nesne yoktur. Eshâb-› güzîn bunu iﬂittiler.
Çok a¤lad›lar. Sonra Abdürrahmân bin Avf kalk›p,
iki dirhem verdi.
Menk›be: Hak teâlâ
hazretleri, Fârîs [Îrân] bölgesinin fethini emîr-ül
mü’minîn Hazreti Ömer
zaman-› ﬂerîfinde müyesser etti. O gece Hazreti Osmân Hazreti Ömer’in huzuruna vard›. Gördü ki,
acele ile mektup yazarlar.
Hazreti Osmân selâm verdiler. Emîr-ül mü’minîn cevap vermedi. Mektubu bitirdi. Ç›râ¤› söndürüp, selâma cevap verdi. Hazreti
Osmân sordu: Neden selâm›n cevâb›n› ç›râ¤› söndürdükden sonra verdiniz.
Buyurdular ki, yâ Osmân!
Ç›râ¤›
Müslümanlar›n
maslahatlar› için ›ﬂ›kland›rd›m. Korktum ki, o zaman selâm›n› alsam o ç›râ¤ ›ﬂ›¤›nda, k›yâmet gü244 dört büyük halife

nünde, Müslümanlar bana has›m olurlar [haklar›n›
isterler]. Allahü teâlâ beni
ondan sual edip, ben cevap vermeye tâkat getiremem.
Menk›be: Allahü teâlâ,
anâs›r-› erbe’a ki, su, ateﬂ,
toprak, havâd›r, emîr-ül
mü’minîn Hazreti Ömer’e
müsahhar k›ld› [Emrine
verdi]. Hilâfetleri zaman›nda, Medîne-i münevverede bir zelzele vâki’ oldu.
Halk korktular. Hazreti
Ömer halk› toplad›. Minbere ç›k›p, hutbe okudu.
Hutbede buyurdu ki, ey
Müslümanlar! Resûlullah
Efendimizden iﬂitmiﬂim,
buyurdular ki: “Yerin zelzelesi iki ﬂeyden olur. Birisi, zinâ etmekten. Biri zulüm etmekten. Zinâ ve zulüm âﬂikâre olur ise, yer
ona tâkat getiremez. Allahü tebâreke ve teâlâ dergâh›na yalvar›r, inler ve
sallanma¤a baﬂlar. Tâ ki,
Allahü tebâreke ve teâlâ
onlar› helâk eder.” ﬁimdi
e¤er günâhkâr ben isem,
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tövbe ettim. Siz de tövbe
ediniz. Onlar da tövbe ettiler. Hazreti Ömer kamç›s›n› yere vurdu. Buyurdu ki,
yâ yer! Sen tövbe edenlerin alt›nda sallan›yorsun.
E¤er sâkin olup, karâr k›lmazsan, ben sana bir vururum ki, k›yâmete kadar
onu söylerler. Sonra yer
sâkin oldu. Hazreti Ömer
hayatta iken, bir dahâ yer
sallanmad›; sâkin oldu,
Hazreti Ömer’e boyun e¤di. Nitekim, Hazreti Mûsâ
aleyhisselâma
boyun
e¤ip, Kârûnu yuttu. Rüzgâr›n müsahhar olmas›
[itâ’at etmesi] ise o hutbede, yâ Sâriye-el cebel [yâ
Sâriye da¤a] buyurduklar›
zamandad›r. Bu sesi Nehâvendde Sâriye hazretlerinin iﬂitmesine vâs›l oldu. Yel [rüzgâr], Süleymân
aleyhisselama da itâ’at etmiﬂ idi.
Menk›be: Bir gün Emîrül mü’minîn Hazreti Ömer
derviﬂlere bahﬂîﬂ verdi,
mal ihsân etti. Bir kiﬂi bir
o¤lan çocu¤u ile geldi.

Ömer buyurdu; Sübhânallah! Bu çocu¤un sana
benzedi¤i kadar, birbirine
benzeyen kimse görmedim. Muhakkak ki bu o¤lan sana benzer. O kiﬂi dedi ki: Yâ emîr-el mü’minîn!
Bu o¤lan›n acâib hallerinden sana haber vereyim.
Ben sefere gitmek murâd
ettim. Bunun anas› hâmile
idi. Bana dedi, beni bu
hâlde koyup, gider misin.
Ben dedim ki, karn›nda
olan nesneyi Allahü teâlâya emânet ettim. Sonra
seferden geri geldim. Annesi ölmüﬂ. Bir gece söyleﬂirken, karﬂ›m›zda mezârl›kdan bir ateﬂ gördüm.
Sual ettim ki, bu ateﬂ nedir? Dediler bu ateﬂ senin
han›m›n›n kabrindendir.
Biz bunu her gece böyle
görürüz. Dedim, Sübhânallah! O hâtun namaz k›l›c› ve oruc tutucu idi. Bu
ateﬂ ne hâldir, diyerek vard›m. Kabri aç›p, gördüm,
bir ç›râ¤ yanar. Bu o¤lan
onun ›ﬂ›¤›nda oynar. Bir
ses iﬂittim ki, bana, bunu
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bize ›smarlad›n, geri biz
sana verdik, diyordu. Ben
dedim, ne olayd›, anas› da
diri olayd›. Hât›fdaki ses
dedi ki, e¤er anas›n› da bize ›smarlam›ﬂ olayd›n, bu
ﬂekilde onu da geri verirdik.
M e n k › b e : E m î r- ü l
mü’minîn Ömer bekçi yerine, ﬂehri kendi dolan›rd›.
Nerede bir noksanl›k görür ise, onu tedârik ederdi.
Bu kadar ihtiyât ile dâimâ
a¤lar idi. Derler idi, yâ
Emîr-el mü’minîn! Bu kadar korku ve a¤lamak neden dolay›d›r. Buyurdu ki,
e¤er bir koyun veyâ bir keçi F›rat kenâr›nda gezer.
Onun hastal›¤›na ilâc yapmazlar ise, korkar›m ki, k›yâmette onu benden sual
ederler. O bu kadar takvâ
ve vera’ sâhibi idi. Abdullah bin Amr bin Âs der ki,
Hazreti Ömer’in vefât›ndan sonra, ben dâimâ dua
ederdim ki, yâ Rabbel âlemîn! Ömer hazretlerini rüyada bana göster. Oniki
aydan sonra duam kabûl
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olup, rüyamda gördüm.
Gusledip, peﬂtamâlini tutunmuﬂ ﬂekilde gördüm.
Dedim, yâ emîr-el mü’minîn! Allahü teâlân›n huzurunda yerini nas›l buldun.
Buyurdu ki, Ey Abdullah!
Sizden ayr›lal› ne kadar zaman oldu. Dedim: Oniki
ay. Buyurdu: ﬁimdiye kadar muhâsebede idim. ‹ﬂlerimden helâk olmak korkusu var idi. E¤er, Allahü
tebâreke ve teâlâ hazretlerinin rahmeti gazab›n› aﬂmasa idi, çaresiz kal›r,
mahv olurdum. ﬁimdi ben
ve sen bilelim ki, defterleri
günâh ile siyâh etmiﬂiz.
Ben ve sen tâ’at ve hasenât› rüzgâra vermiﬂiz. Ben
ve sen yüz suyunu Allahü
teâlâ ve Resûlü önünde
yere dökmüﬂüz. [Huzurunda edebsizlik etmiﬂiz.] Ben
ve sen dünya mal›na ma¤rûr ve meﬂgûl olup, âhiret
hâz›rl›¤›
yapmam›ﬂ›z.
Ömer bin Hattâb hazretlerinin hâli böyle olan yerde
ki, dünyada geçinecek
miktardan fazla eﬂyâ tut-
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mazd›, yâ biz âsî ve ﬂer
kullar›n ve âhireti dünyaya veren hasîslerin, belki
âhireti bir baﬂkas›n›n dünyas›na veren düﬂük kimselerin hâli ne olur.
M e n k › b e : E m î r- ü l
mü’minîn Hazreti Ömer,
Ebû Mûsâ-el Eﬂ’arî’yi Fars
vilâyetine vâlî ta’yîn edip,
göndermiﬂti. Bir müddet
sonra bir mektup yaz›p,
gönderdi. Mektupta: Bilmelisin ki, idârecilerin en
iyisi o kimsedir ki, halk›
onun sebebi ile iyidir. Kö-

tü bahtl›lar onun ile kötü
bahtl›d›r. Ve zinhâr yâ Ebû
Mûsâ, elini aç›k tutup, isrâf edici olma ki, o vakit
âmillerin de öyle ederler.
Senin misâlin o hayvan
gibidir ki, otu çok yir.
Onun semîz olmas›, bo¤azlanmas›na sebeb olur.
Bir vakit Hazreti Ömer ve
Huzeyfe oturmuﬂlar idi.
Hazreti Ömer buyurdu ki:
Yâ Huzeyfe! Resûlullah
Efendimiz münâf›klar›n
s›rr›n› sana söylemiﬂtir.
Bende nifâk eserinden ne
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görürsün. Huzeyfe dedi ki:
Allahü teâlâ muhâfaza etsin. Sen bunu nas›l söylüyorsun. Resûlullah Efendimizden, sende nifâk ile
alâkal› birﬂey iﬂitmedim.
[Ya’ni sende münâf›kl›k
alâmeti yoktur.] Bir vakitte
de oturmuﬂtu. Vera’ sözünü söylerdi. Sonra buyurdu; harâma ve ﬂüpheliye
düﬂerim korkusu ile yetmiﬂ helalden el çektim.
Kimyâ-i seadet’de de nakledilmiﬂtir ki, emîr-ül
mü’minîn Ömer yedi veyâ dokuz lokmadan fazla
yimezdi.
Menk›be: Ebû ‹shak
Gülâbâdî Te’arrüf kitab›nda demiﬂtir ki, emîr-ül
mü’minîn Hazreti Ömer,
Üveys-i Karnî’nin s›fat›n›
Resûlullah Efendimizden
iﬂitmiﬂti. Hazreti Ömer’e
söylemiﬂti, Üveys’i görmemiﬂti. Fakat, Üveys’i
çok senâ ederdi. Ömer’e
Üveys hakk›nda vas›yet
etti. Hilâfet s›ras› Hazreti
Ömer’e geldi. Arefe gününde halk› Arafat’ta top248 dört büyük halife

lanm›ﬂ buldu. Minber üzerine ç›kt›. Seslendi: Her
kim Irâkl› ise aya¤a kalks›n. Bir miktar halk aya¤a
kalkt›lar. Her kim Yemenli
ise, ayr› tarafta otursun.
Bir kiﬂi kalkt›. Emîr-ül
mü’minîn o kiﬂiden sual
buyurdu ki; Neredensin. O
dedi, Karn’dan›m. Buyurdu, Üveys-i Karnî’yi bilir
misin. Bilirim, onu niçin
soruyorsunuz. Hâlbuki,
içimizde ondan dîvâne ve
fakîr yoktur. Emîr-ül
mü’minîn bunu iﬂitti ve
buyurdu ki, onu o sebebden isterim ki, Resûlullah
Efendimizden iﬂittim, buyurdu ki: “K›yâmet günü
Râbi’a ve Mudar kabîlelerinin koyunlar›n›n yünü
adedince, Onun ﬂefâ’atiyle benim ümmetimden
Cennet’e girseler gerektir.” Bu iki kabîle Arabistânda büyük kabîlelerdir.
Koyunlar› çoktur.
Herem bin Hayyân’dan
bunu iﬂittim: Kufe’ye var›p, onu taleb ettim [arad›m]. Tâ F›rat kenâr›nda
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buldum, abdest al›p, kaftan›n› y›kard›. Selâm verdim. Selâm›m› al›p, bana
bakt›. ‹stedim ki, elini tutay›m. Dedim: Allahü teâlâ
sana rahmet etsin, seni affetsin, nas›ls›n. Bana onun
muhabbetinden ve onun
hâlinin zaîfli¤ine ac›mamdan, bir a¤lamak geldi. O
da a¤lad›. Dedi: Yâ Herem
bin Hayyân! Sen nas›ls›n,
yâ benim kardeﬂim. Sana
benim taraf›ma kim yol
gösterdi. Ben sordum: Benim ad›m› ve babam›n

ad›n› nas›l bildin, görmemiﬂ iken, nas›l tan›d›n. “O
alîm ve habîr ki, hiçbir ﬂey
onun ilminden d›ﬂar› de¤ildir”, bana haber verdi.
Benim rûhum senin rûhunu tan›d›. Mü’minlerin rûhu birbirlerini görmemiﬂ
olsalar bile, birbirleri ile
âﬂinâ olurlar. Dedim, bana
Resûlullah Efendimizden
bir haber ver, yâdigâr olsun. Dedi: Benim cân›m
ve bedenim Resûlullaha
fedâ olsun. Ben Onu görmemiﬂim ve Onun hadîsi-
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ni gayriden iﬂitmiﬂim. Hadîs rivâyetinin yolunu kendimin üzerine kurulmas›n›
istemem. Muhaddis ve
müftî olmay› ve meﬂhur
olmay› istemem [sevmem]. Benim bir Meﬂguliyetim vard›r ki, ondan
gayri ile meﬂgûl olmam.
Dedim; bana bir âyet oku.
Tâ senden iﬂiteyim. Bana
dua ve vas›yet et. Tâ
onunla amel edeyim ki,
seni Allah için çok severim. Benim elimi tuttu. F›rat kenâr›na götürdü. Dedi; “E’ûzü billâhi mineﬂﬂeytânirracîm” ve a¤lay›p,
sözlerin en do¤rusu Allahü teâlân›n sözüdür. Sonra Dühân sûresi 38.ci âyetinden 42.ci âyetine kadar
okudu. “Biz gökleri, yeri
ve ikisi aras›ndakileri abes
olarak, bât›l olarak yaratmad›k. Bu ikisini hak olarak yaratt›k. Fakat çoklar›
bunu bilmezler. Do¤rusu
hüküm günü hepsinin bir
arada bulunaca¤› gündür.
O gün dostun dosta hiçbir
faydas› olmaz. Yard›m da
250 dört büyük halife

görmezler. Yaln›z Allahü
teâlân›n merhamet etti¤i
kimseler bunlar›n d›ﬂ›ndad›r. O ﬂüphesiz güçlüdür,
merhametlidir.” Sonra bir
ba¤›rd› ki, akl› baﬂ›ndan
gitti ve dedi, yâ Hayyân
o¤lu! Baban Hayyân öldü.
Sen dahî yak›nd›r ki ölürsün! Yâ Cennet’e gidersin
veyâ Cehennem’e! Baban
Hazreti Âdem aleyhisselâm öldü ve Nûh aleyhisselâm öldü. ‹brâhîm Halîlullah öldü. Mûsâ kelîmullah öldü. Dâvüd halife-i
hüdâ öldü. [Hazreti Îsâ ölmedi.] Hazreti Muhammed Resûlullah öldü. Resûlullah’›n halifesi Ebû
Bekr öldü. Birâderim Hazreti Ömer de öldü. Ben
Ömer henüz ölmedi, dedim. Hak teâlâ bana
Ömer’in öldü¤ünü haber
verdi. Ben ve sen de ölece¤iz, dedi. Salevât getirip, k›sa bir dua yapt›. Dedi ki, benim sana vas›yetim odur ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin
kelâm-› azîmüﬂﬂân›n› ve

HAZRET‹ ÖMER
ehl-i sâlih tarîk›n› [sâlih kiﬂilerin yolunu] önünde tutas›n, ölümü anmakdan
bir sâat gâfil olmayas›n.
Kendi kavmine var›p, onlara nasîhat edesin. Onlar›
nasîhats›z b›rakmayas›n.
Cemâ’atten bir ad›m ayr›lmayas›n ki, bilmeden dinden ç›kar ve Cehennem’e
düﬂersin. Sonra bir çok
dualar etti ve dedi: Yâ Herem bin Hayyân! Bundan
böyle ne ben seni görürüm. Ve ne sen beni görürsün. Beni dua ile yâd et. Tâ
ki, ben de seni dua ile yâd
edeyim. Sen bir tarafa git.
Ben de bir baﬂka tarafa gideyim. ‹stedim ki, bir sâat
onunla gideyim. ‹stemedi
ve a¤lad›, beni de a¤latt›.
Ard›nca bakt›m. Sonra bir
mahalleye girdi. Bir dahâ
ondan haber alamad›m.
Ömrümün sonuna kadar
Hazreti Ömer’in rûhuna
hay›r dua ederdim ki, bana
onun taraf›na yol gösterdi.
E¤er onun irﬂâd› olmasayd›, ben Üveys’i bulup, feyz
alamazd›m.

Menk›be: Tenbîh-ül gâfilîn’de
Nakledilmiﬂtir.
Ömer bin Hattâb’a ﬁâm’dan kablar içinde zeytin
getirmiﬂler idi. Hazreti
Ömer onu taksim ederdi.
O¤lu önünde otururdu.
Boﬂ olan kaplara elini sürerdi. Eli ya¤l› olurdu. O
ya¤l› elini saç›na sürerdi.
Hazreti Ömer bakt›. Dedi
ki, ey o¤ul! Saç›n› ya¤l›
görürüm. O¤lu dedi: Evet,
elim zeytinlerin kab›ndan,
saçlar›m da elimden ya¤land›. Çabuk o¤lunun elinden tutup, hamâma götürdü. Saçlar›n› y›katt›. Buyurdu ki: O¤lum! Bu iﬂ baban›n azâb görmesinden
kolayd›r.
Yine Tenbîh-ül gâfilîn’de bildirilmiﬂtir. Bir
gün bir kiﬂi Hazreti
Ömer’in huzuruna han›m›ndan ﬂikâyet etmeye
gitti. Seadethânelerinin
[evinin] kap›s›na vard›.
‹çeriden bir münâkaﬂa sesi geliyordu. O kiﬂi der ki,
kula¤›mla iﬂittim ki, muhterem han›mlar› ona çok
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sözler söyler. Hazreti
Ömer ona asla karﬂ›l›k
vermez. Susar ve dinler.
O kiﬂi kendi kendine dedi
ki, ben isterim ki kendi
han›m›mdan
Hazreti
Ömer’e ﬂikâyet edeyim.
ﬁimdi o benden de çok
elemde ve cefâdad›r. Evine gitmek üzere geri dönmüﬂ idi. Hazreti Ömer d›ﬂar› ç›kt›, o kiﬂiyi gördü ki,
gidiyor. Ona dedi ki, ne iﬂ
için gelmiﬂtin. O kiﬂi, Yâ
Emîr-el mü’minîn! Han›m›mdan sana ﬂikâyet etmeye gelmiﬂtim. Sizin
harem-i ﬂerîfinizde olan
nesneyi iﬂitince geri döndüm, dedi. Hazreti Ömer
buyurdu ki, “Ben onu,
üzerimde olan ﬂu haklardan dolay› affederim. Birincisi, benim ile Cehennem aras›nda perdedir.
Nefsim onun ile harâmdan sâkin olur. ‹kincisi,
evden d›ﬂar› giderim, evimin bekçisi olur. Üçüncüsü, çamaﬂ›r›m› y›kar. Dördüncüsü, çocuklar›m›n
bak›c›s›d›r. Beﬂincisi, ek252 dört büyük halife

me¤imi yapar, yeme¤imi
piﬂirir. Onun bu haklar›
onu azarlamama mâni’dir.” O merd de dedi ki,
do¤ru söyleyen kiﬂiyi ve
do¤ru giden kiﬂiyi Allahü
teâlâ sever. Benim han›m›m›n da bu haklar› var.
Onu r›zâm ile affettim.
Menk›be:
“Mesâbîh”de havz ve ﬂefâ’at bâb›n›n hasen hadîs-i ﬂerîflerinde Enes nakletmiﬂtir.
Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Allahü teâlâ
bana ümmetimden dört
yüz bin kimseyi Cennet’e
koyaca¤›n› va’detti.” Hazreti Ebû Bekr, bize ziyâde
et yâ Resûlallah, dedi. Buyurdu: ‹ki elini avuç yap›p,
bunun kadar, buyurdu. Yine Ebû Bekr dedi: Bize ziyâde et, yâ Resûlallah! Yine öyle buyurdu. Hazreti
Ömer dedi: Bizim hepimizi Allahü teâlâ Cennet’e
koyma¤› irâde etse idi, bir
avuçda koyard›. Resûlullah “Ömer do¤ru söyledi” buyurdular.
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Ebû Bekr-i S›ddîk ve
Ömer-ül Fârûk’un Menk›beleri:
Menk›be: Mesâbîh-i
ﬂerîf’de ﬁeyhayn›n [Ebû
Bekr-i S›ddîk ve Ömer-ül
Fârûk] Menk›beleri bâb›nda, sahîh hadîslerde, Ebû
Hüreyre’den rivâyet olunmuﬂtur. Fahr-i âlem ve Resûl-i ekrem Efendimiz buyurdular ki, “Bir adam
öküzünü sürüp giderdi.
Adam yoruldu. Öküze bindi. Allahü teâlâ öküze nutk
verip, fasîh lisân ile söyledi ki, biz binilmek için halk
olunmam›ﬂ›z. Biz ancak
çift sürmek için halk olunmuﬂuz. ‹nsanlar bunu iﬂitip, dediler ki, Sübhânallah! Öküz konuﬂtu.” Hazreti Resûlullah buyurdu-

lar ki, “Muhakkak ben
öküzün
konuﬂmas›na
inand›m. Ebû Bekr ve
Ömer de îmân getirdiler.”
Hâlbuki bu iki server, o
mekânda hâz›r de¤il idiler.
Onlar›n orada olmad›klar›
hâlde, g›yâblar›nda onlar
için ﬂehâdet ettiler.
Yine Resûlullah buyurdular ki: Bir çoban kendi
koyunlar› içinde dururdu.
O s›rada bir kurt koﬂarak
bir koyunu ald›, gitti. Sâhibi yetiﬂip, koyunu kurtard›. Allahü teâlâ hazretlerinin kudreti ile kurt konuﬂmaya baﬂlay›p, seb’ günü
koyunu kim güdecek. O
bir gündür ki, benden gayri koyuna çoban olmaz. ‹nsanlar iﬂitip, dediler ki,
Sübhânallah! Kurt konu253 dört büyük halife
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ﬂuyor. Hazreti Resûlullah
buyurdular ki: Muhakkak
ben kurdun konuﬂmas›na
îmân getirdim. Ebû Bekr
ve Ömer de îmân getirdiler. Hâlbuki onlar o mekânda hâz›r de¤il idiler.
Seb’ gününde ihtilâf ettiler. Lâkin s›hhatli olan manâ budur ki, seb’ günü o
gündür ki, fitne ve fesat
çok olur. ‹nsanlar koyunlar› sâhibsiz b›rak›p, kurtlar›n eline f›rsat düﬂer.
Menk›be: “Mesâbîh”de
yine ayn› bâbda hasen hadîs-i ﬂerîflerde, Ebû Sa’îdil
Hudrî’den rivâyet olunmuﬂtur. Resûlullah Efendi-
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miz buyurmuﬂtur ki: “Sizin
gök yüzündeki ›ﬂ›kl› y›ld›zlara bak›p, gördü¤ünüz gibi, Cennet ehli de ‹lliyyîn
ehline bakar. Muhakkak ki,
Ebû Bekr ve Ömer onlardand›r. Lâkin onlar bu mertebeden de yüksektirler.
Na’îm Cennet’ine dâhil oldular.”
Yine hasen hadîs-i ﬂerîf
olarak, Enes bin Malik’den
rivâyet edilmiﬂtir. Resûl-i
ekrem Efendimiz bu manâ
ile alâkal› hadîs-i ﬂerifte
buyurdular ki, “Ebû Bekr
ve Ömer Cennet erkeklerinin, enbiyâ ve mürselînden gayri seyyididir.“
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Yine hasen hadîs-i ﬂerîf
olarak Huzeyfe’den rivâyet edilmiﬂtir. Hazreti Resûlullah buyurdular. Bu
mefhûm üzerine ki, iktidâ
edin [uyun] o iki kimseye
ki, benden sonra halifedirler, onlar Ebû Bekr ve
Ömer’dir.
Yine Enes’den rivâyet
edilmiﬂtir.
Resûlullah
Efendimiz mescide dâhil
olduklar› zaman, Ebû Bekr
ve Ömer’den baﬂka kimse
baﬂ›n› yukar› kald›rmazd›.
O ikisi Hazreti Resûle bak›p, tebessüm ederler idi.
Hazreti Resûlullah da onlara bak›p, tebessüm
ederdi. Yine hasen hadîsde Abdullah ibni Ömer’den rivâyet edilmiﬂtir: Resûlullah bir gün ç›kt›lar ve
mescide geldiler. Ebû Bekr
ve Ömer biri sa¤›nda ve
biri solunda idi. Hazreti
Resûlullah ara yerde, ikisinin elini tuttu¤u hâlde, buyurdular ki, “K›yâmet gününde böylece ba’s olunuruz.” [K›yâmet gününde
böyle kalkar›z.]

Menk›be: Yine “Mesâbîh-i ﬂerîf”de o bâb›n hasen hadîs-i ﬂerîflerinde,
Abdullah bin Hat›yye’den
rivâyet edilmiﬂtir. Abdullah bin Hat›yye tâbi’îndendir. Resûlullah Efendimiz; Hazreti Ebû Bekr
ile Hazreti Ömer’i gördükte, buyurdu ki, “Bunlar gözdür ve kulakt›r”.
Ya’ni bu ikisi, Serverin
menzil-i dinde, göz ve kulak menzilesindedir. Ba’z›
ehl-i dirâyet; Hazreti Resûlullah’›n bu kavil-i ﬂerîfinin aç›klamas›nda, “Allah›m! Bizi gözlerimiz ve
kulaklar›m›zdan faydaland›r!” hadîs-i ﬂerîfindeki göz ve kulaktan murâd,
Ebû Bekr ve Ömer’dir, demiﬂlerdir.
Yine o bâbda hasen
hadîs-i
ﬂerifte,
Ebû
Sa’îd’den rivâyet olunmuﬂtur. Resûlullah buyurdular: “Her Peygamberin
yer ehlinden iki, gök ehlinden iki vezîri olur. Benim
gök ehlinden vezîrlerim
Cebrâîl ve Mikâîldir (aley255 dört büyük halife

HAZRET‹ ÖMER
himesselâm). Yer ehlinden vezîrlerim Ebû Bekr
ve Ömer’dir.”
Yine o bâb›n hasen hadîsler k›sm›nda, Hazreti
Ebû Bekr’den rivâyet
olunmuﬂtur. Bir adam, Resûlullah Efendimize dedi
ki, rüyada gördüm. Gökten bir mîzân nâzil oldu.
Hazretiniz ve Hazreti Ebû
Bekr vezn olundunuz,
ya’ni tart›ld›n›z! Siz üstün
geldiniz. Hazreti Ebû Bekr
ve Hazreti Ömer hazretleri
vezn olundular. Hazreti
Ebû Bekr üstün geldi. Hazreti Ömer ve Hazreti Osmân hazretleri vezn olundular. Ömer üstün geldi.
Sonra mîzân kalkt›. Resûlullah Efendimize bu rüyadan bir büyük üzüntü hâs›l
oldu. Buyurdular ki; “Nübüvvete âid olan Hilâfetten sonra, Allahü teâlâ
mülkü diledi¤ine verir.”
Tayyibî beyan etmiﬂ ki,
bu rüya ﬂuna iﬂâret eder.
Hak üzere olan Hilâfette kesinti olur ve sonra yok olur.
Hadîs-i ﬂerifte bildirildi¤i gi-

bi, Hazreti Ömer’in hilâfeti
de nübüvvete ba¤l› olarak
devam eder. ﬁeyhayn›n
[Hazreti Ebû Bekr ve Hazreti Ömer’in”] derecesine hiç
kimse ç›kamad›. Bunlar›n
yapt›¤› hizmet, baﬂkalar›na
nasîb olmad›. Hazreti Osmân ve Hazreti Ali de hak
üzere halife idiler. Bunlar›n
zaman›nda fitne ve kar›ﬂ›kl›klar ço¤ald›. Kalblerde
üzüntüler artt›. [Ehl-i sünnete göre, her ikisini de üstün bilmek ve sevmek ﬂart
oldu.] Osmân ve Ali’den
sonra melik-i adûd oldu.
Menk›be: Ravdat-ül
ulemâ kitab›n›n sâhibi,
yazm›ﬂ ki, fakîh Ebû Nasr
fârisî dil ile Hazreti Ali’den
rivâyet eder. Resûlullah’›n
huzuruna bir kiﬂi geldi ve
dedi ki, yâ Resûlallah! Filân Yahudi’nin bir ›s›r›c›
köpe¤i vard›r. Her ne zaman cemâ’ate gelmek için
oradan geçerim, beni diﬂler [›s›r›r], elbisemi y›rtar.
O Yahudi’ye emir edin ki,
o kelbi [köpe¤i] habs etsin. Resûlullah hazretleri
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kalk›p, o Yahudi’nin evine
gitti. Yahudi karﬂ›lad›. Resûlullah “Senin köpe¤in
bu kimseyi diﬂlemiﬂ ve elbisesini y›rtm›ﬂ” buyurdu.
Yahudi dedi ki: Benim köpe¤im kendine eziyet etmeyene eziyet etmez. E¤er
sen Allahü teâlâ hazretlerinin Resûlü isen, öyle zan
edersin [ki öyledir], gel köpekten sor ki, niçin eziyet
eder. Rivâyet eden diyor ki:
Resûlullah Efendimiz, Yahudi’nin köpe¤ini gördü.
Köpek kalkt›. Ondan yana
koﬂup, kuyru¤unu oynatmaya baﬂlad›. O s›rada o
ﬂah›s› da gördü. O ﬂah›s›n
üzerine sald›rd›. Resûlullah
buyurdu ki; nedir senin hâlin yâ kelb. Niçin bu kimseye sebebsiz eziyet edersin.
Hak teâlâ köpe¤e konuﬂmak için izin verdi. Hattâ
fasîh bir lisân ve güzel bir
ibâre ile konuﬂup, dedi ki,
yâ Nebiyyallah! Muhakkak, benim yan›mdan hergün bin adam geçer. Hiçbirine zarar vermem. Bu
adama o sebebden eziyet
258 dört büyük halife

ederim ki, Ebû Bekr ve
Hazreti Ömer’e bu¤z eder
ve o iki serverin güzel sûretlerini kap›s›n›n dehlîzinde tasvîr etmiﬂtir. Evine girerken ve evinden ç›karken
o sûret-i ﬂerîflere tükürür.
Yâ Resûlallah! Benim ile
berâber buyurun, onun
evine gidelim. E¤er ben
yalanc› isem, nefsim sana
fedâ olsun. Resûlullah
Efendimiz o ﬂahs›n evine
gittiler. Bakt›lar ki, kelbin
[köpe¤in] anlatt›¤› minvâl
üzere dehlîzin kap›s› üzerinde, resimlerin üzerinde
tükürük izleri görünür. Resûl-i ekrem hazretleri o
ﬂahsa dönüp, buyurdular
ki, “Tövbe eyle, Müslüman
ol. Allahü teâlâ hazretleri
tövbeni kabûl eyleye.” O
ﬂah›s da tövbe edip, Müslüman oldu. Sonra kelbin
sâhibi de Müslüman oldu.
Sonra kelb dedi ki: Selâm
Senin üzerine olsun yâ Resûlallah! Sen Hak teâlân›n
gönderilmiﬂ hakîkî Peygamberisin. Sonra gözden
kayboldu.
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Menk›be: Ravdat-ül
ulemâ sâhibi demiﬂ ki, Fakîh Ebülleys Nasr Ahmed
bin Muhammed Hay›r dedi ki: Ben Buhâra pazar›ndan Tûs pazar›na gitmek
üzere yola ç›kt›m. Yolda
Fergâna köylerinde ‹skenderiyyeli bir ﬂah›s ile arkadaﬂ oldum. Ben o ﬂahsa
dedim. Nereden gelirsin,
nereye gidersin. O ﬂah›s
dedi ki, Fergâne’den gelirim, hacca giderim. Bir han›m için üçyüz dirheme
hacca giderim. Ben ona
bu zaman hac vakti de¤il,
zîrâ hâc›lar ç›km›ﬂlard›r,
sen onlara eriﬂemezsin.
Fergâne’den Mekke-i Mükerremeye üçyüz dirheme
nas›l hacca gidersin dedim. O ﬂah›s dedi ki, bizim
için Tûs’da bir yer vard›r.
Ona meﬂhed denilir. Biz o
beka’ay› [o yeri] hac ederiz. O yerde Hazreti Alî’nin
sülâle-i ﬂerîflerinden Ali
bin Mûsâ el R›zâ’n›n kabri
vard›r. O kabri hac ederiz.
Ona karﬂ›l›k cevap verdim.
Delîl ve senedli cevap ver-

di¤im hâlde, konuﬂmam›z
münâkaﬂa ﬂeklini al›nca,
onu Meﬂhed’de terk ettim
ve Tûs’a gittim. K›ssay›
hâkime söyledim. O s›rada Ebûl Fadl hâkim idi.
Tûs’da hâkim bana dedi
ki, niçin arkadaﬂl›¤›n› devam ettirmedin. Böylece,
onlar›n küfrü aç›¤a ç›ksa
idi. Biz de o sebeple onlar›
bu ﬂehirden ihrâç ederdik
[sürerdik]. Hâkimden izin
taleb ettim, dönüp Meﬂhed’e gittim. Birçok geceler onunla oldum. O kadar
onunla düﬂüp-kalkt›m ki,
kendilerinden zan etti. Ben
de onlardan oldum. Bana
dedi ki, yâ falan, art›k bizden oldun, art›k bizim seyyidimizi ve imâm›m›z› ziyâret etmez misin! Olur,
dedim. ‹mâmlar› bir ﬂah›s
idi ki, tan›ﬂt›k. Onlar ile namaz k›lard›. Kur’ân-› azîmüﬂﬂân›, neûzübillâhi teâlâ, hakîkî k›râatinden baﬂka bir ﬂekilde okurdu. Hattâ K›yâmet sûresini okudu. Meâl-i ﬂerîfi “Ey Resûlüm! Kur’ân-› kerîmi kal259 dört büyük halife
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binde toplay›p, dilinde sâbit k›lmak bizim üzerimizdedir” olan 17.ci âyet-i kerîmeyi okurken, de¤iﬂtirip
okudu. Ben kalbimden
ona yalan söylüyorsun,
dedim. O namaz› yeniden
k›ld›m. Sonra o ﬂah›s beni
büyüklerinden birinin yan›na gizlice götürdü. Orada bir ﬂah›s gördüm ki, iki
aya¤› kelb aya¤› gibi ve
a¤z› kelb a¤z› gibi, kelb sûretinde idi. Onlar derler ki,
o ﬂah›s Allahü teâlâ hazretlerini zikr eder. Sonra o
Fergâneli bana dedi ki, bu
seyyidimiz hergün ﬁeyhayn hazretlerine neûzübillah, bin kere la’net eder.
Emir geldi, bu mertebeye
geldi. Ben de ç›kt›m Tûs
ﬂehrine geldim. Hâkime
hepsini haber verdim. Kalk›p Meﬂhed’e geldi. O tâifeyi oradan ç›karmak için
u¤raﬂd›. Mümkün olmad›.
Menk›be: Yine Ravdatül ulemâ sâhibi diyor ki:
Ebu Yûsüf Ya’kûb bin Yûsüf’den iﬂittim. Der ki, ben
Mekke-i mükerreme yo260 dört büyük halife

lunda Dâmigân’a vard›m.
Niﬂâpûrlu bir ﬂahsa rast
geldim. Bu ﬂah›s, Dâmigânl› bir ﬂah›s ile; Ebû
Bekr ve Ömer hazretlerinin fazîletleri konusunda
münâkaﬂa ediyorlard›. Dâmigânl›ya ﬁeyhayn hazretlerinin fazîletleri konusunda yard›m etmek için,
ben de onlara dâhil oldum. Edîb Zâhid ﬂöyle
nakletmiﬂtir. Dâmigânl›,
Niﬂâpûrluya dedi ki, bu
konuda benim sana söyledi¤im sözleri kimse söylememiﬂtir. Lâkin sana bu
dalâletten dönmen için
hiçbir ﬂey fayda vermedi.
Gel seninle fi’ili tecübe
edelim. Niﬂâpûrî dedi ki,
nas›l? Dâmigânî dedi ki;
Dâmigân’da bir hamâm
vard›r. Emîr hamâm› denmekle meﬂhurdur. Dâmigân hamâmlar›nda o hamâm külhân›ndan büyük
ateﬂli bir külhân [ocak]
yoktur. Varal›m, külhânc›ya külhân kap›s›n› açt›ral›m. Sen ve ben külhâna
girelim ve onun içinde ö¤-
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le vaktine kadar e¤lenelim. E¤er sen hak üzerine
isen necât bulursun [kurtulursun], ben helâk olurum. E¤er ben hak üzere
isem, ben necât bulurum
[kurtulurum], sen helâk
olursun. Kalkt›k, o hamâma vard›k. Külhânc› bizim
için külhân kap›s›n› açmaktan imtinâ etti [çekindi]. Tâ ki, birkaç Müslüman› bu kadiyye üzerine ﬂâhid tuttu. Sonra, Dâmigânî, Niﬂâpûrînin sa¤ elinin
küçük parma¤›ndan tutup,

kendi önce külhâna [oca¤a] girip, Niﬂâpûrîyi de
çekti. ‹kisi berâber külhâna
girip, e¤lendiler [beklediler]. Hamâm yak›n›nda
olan câmi’in müezzini ö¤le vaktinin ezân› okuyunca, ben külhânc›y› [ocakc›y›] ça¤›rd›m. Külhânc› da
o ikisine nidâ ettikte [seslenip, ça¤›rd›kda], Dâmigânl› ç›kt›. Elbiselerinden
bir parça bile yanmam›ﬂ.
Ateﬂ asla te’sîr etmemiﬂ.
Niﬂâpûrlu ise, yanm›ﬂ, kömür gibi olmuﬂ.
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Menk›be: Hazreti Ömer
bin Hattâb’›n âdet-i ﬂerîfleri ﬂu idi ki, herkesten önce
mescide giderlerdi. Bir
gün mescide giderken
gördü ki, bir çocuk, acele
ile önünden gider. Hazreti
Ömer dedi ki, yâ sabî [çocuk], niçin bu kadar acele
mescide gidersin. Sana
henüz namaz dahî farz olmam›ﬂ. Çocuk dedi ki, yâ
Ömer, ben niçin acele etmeyeyim ki, dünkü gün,
benden küçük bir çocuk
vefât etti. Hazreti Ömer
çocuktan bu sözü iﬂitince,
o ﬂekilde a¤lad› ki, gözünden yaﬂ yerine kan geldi.
Menk›be: Bostân sâhibi Kitâb-ül Bostân’da,
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ba’z› seleften nakletmiﬂtir.
Benim bir komﬂum vard›.
Ebû Bekr ve Hazreti
Ömer’i ﬂetm ederdi [kötülerdi]. Bir gece aﬂ›r› kötüledi. Tahammül edemeyip, kavga ettim. Sonra
döndüm, hüzün ve üzüntü
ile evime geldim. Yats› namaz›n› te’hîr edip, uyudum. Uykum içinde, Resûlullah Efendimizi gördüm.
Dedim ki; yâ Habîballah!
Falan kiﬂi senin eshâb›n›
seb’ eder [kötüler]. Buyurdu ki; kimi kötülüyor. Dedim, Ebû Bekr ve Ömer’i.
Buyurdu ki; bu b›ça¤› al,
bununla var onu bo¤azla.
Ben de o b›ça¤› ald›m.
Onu y›k›p, bo¤azlad›m.
Gördüm ki, kan›ndan eli-
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me bulaﬂt›. Elimi yere sürdüm. Bu esnada uyand›m.
O ﬂah›s›n evinden ba¤›rmalar [figânlar] geldi¤ini
iﬂittim. Dedim ki, bu figân
nedir. Dediler, bu gece filan füc’eten ölmüﬂ. Sabah
oldu. Vard›m, ona bakt›m.
Bo¤az›ndan bir hat çekilmiﬂ, gördüm.
Menk›be: Sefîne rivâyet eder. Resûlullah Mescid-i ﬂerîfi binâ etmeye
baﬂlad›. Kendi mubârek
eli ile bir taﬂ koydu. Sonra,
Ebû Bekr’e buyurdu ki,
Sen de taﬂ›n› benim taﬂ›m›n yan›na koy. Sonra
Hazreti Ömer’e de buyurdu ki, yâ Ömer! Sen de taﬂ›n› Ebû Bekr’in taﬂ› yan›na koy. Buyurdu ki; Bunlar
benden sonra halifelerdir.
Bu da ﬁevâhid-ün nübüvve’den al›nm›ﬂt›r.
Menk›be: Rivâyet olunmuﬂ ki, Sahâbe-i güzînin
çocuklar› oynaﬂ›rken, Hazreti Ebû Bekr’in o¤lu, Hazreti Ömer’in o¤luna, uzun
fikirlinin o¤lu, dedi. Hazreti Ömer’in o¤lu a¤l›yarak

babas›na var›p, Ebû
Bekr’in o¤lu bana böyle
dedi, diye ﬂikâyet etti. Hazreti Ömer de bu sözden
üzüldü. Dedi ki, acaba büyüklerinden iﬂitip de mi
öyle demiﬂtir. Zîrâ çocuk
kendisi böyle söyleyebilir
mi? deyip, kalk›p, Resûlullah’›n huzur-› ﬂerîflerine
vard›. Durumu arz etti.
Hazreti Habîbullah, Hazreti Ebû Bekr’i da’vet etti.
Hazreti Ebû Bekr de huzur› ﬂerîflerine geldi. Ebû
Bekr’e hitap edip, buyurdular ki: Yâ Ebâ Bekr! Sen
yata¤a girdi¤in vakit, ne
düﬂünerek yatars›n. Hazreti Ebû Bekr, bir nefesi
veririm, geri almak müyesser olur mu, olmaz m›.
Bir nefesi ki al›r›m geri
vermek, mümkün olur
mu, yâ olmaz m›, onu düﬂünürüm, dedi. Sonra
Hazreti Ömer’e dönüp,
buyurdu ki, sen ne düﬂünerek yata¤›na girersin.
Hazreti Ömer dedi ki, sabaha ç›kar m›y›m, ç›kmaz
m›y›m, onu düﬂünürüm.
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Sonra, Resûlullah, Hazreti
Ömer’e buyurdu; yâ
Ömer! Sen söyle; Ebû
Bekr’in fikrine nisbetle senin fikrin ne miktar uzun
olur. Hazreti Ömer o karﬂ›l›¤› teslîm edip, râz› oldu.
Menk›be: ‹mâm-› Begavî Meâlim üt tenzîl adl›
tefsîrinde; meâl-i ﬂerîfi,
“Namazda k›râetini cehr
ve ihfâ etme. Bu ikisi aras›nda bir yol tut!” olan ‹srâ sûresinin 110.cu âyet-i
kerîmesinin tefsîrinde beyan buyurmuﬂlard›r. Ebû
Osmân Sa’îd bin ‹smâîl,
Ebû Katâde’den bize haber verdi. Hazreti Resûlullah Ebû Bekr hazretlerine
dedi: “Senin yan›ndan
geçtim. Hâlbuki sen
Kur’ân-› azîmüﬂﬂân okurdun. Sesini çok azalt›rd›n”. Hazreti Ebû Bekr dedi ki, ben iﬂittiririm o zâta
ki, ona münâcat ederim.
[Ya’ni sesimi Allahü teâlâ
iﬂitir.] Hazreti Resûlullah
buyurdu ki, “Sesini birazc›k yükselt.” Hazreti
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n›ndan geçtim. Sen
Kur’ân-› azîmüﬂﬂân okurdun. Sesini yükseltirdin.”
Hazreti Ömer dedi ki, “Uykuda olanlar› uyard›m ve
ﬂeytân› tard ettim.” Server-i âlem buyurdu ki;
“Birazc›k sesini alçalt!”
Menk›be: ‹mâm-› Begavî Mesâbîh’de ﬁeyhayn›n
Menk›beleri bâb›nda, ‹bni
Abbâs hazretlerinden sahîh hadîs olarak nakletmiﬂtir. Buyurmuﬂ ki; Ben bir
kavmin içinde durmuﬂtum.
O kavim; Hazreti Ömer’e
dua ederlerdi. Hâlbuki Hazreti Ömer’in mubârek cismi, vefât›n› müteâkib gasl
olunmak için, teneﬂir üzerine konulmuﬂdu. Nâgah bir
ﬂah›s arkamda dirse¤ini
benim omuzum üzerine
koyup, der idi: Allahü teâlâ
sana rahmet etsin yâ
Ömer. Ben ricâ ederim ki,
Allahü teâlâ seni iki sâhibin
ile berâber k›ls›n. Zîrâ çok
kere olurdu, iﬂitirim ki, Resûlullah buyurdu; “Ben
me’mûr oldum. Ebû Bekr
ve Ömer de me’mûr oldu.
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Ben iﬂledim. Ebû Bekr ve
Ömer de iﬂlediler. Ben ihrâc olundum (ç›kar›ld›m).
Ebû Bekr ve Ömer de ihrâc
olundu.” Arkama bakt›m
ki, o Ali bin Ebî Tâlib’dir.
Menk›be:
Süfyân-›
Sevrî buyurdu ki, Kûfe’de
bizim yak›n›m›zda ›s›r›c›
bir köpek vard›. Birgün, bir
iﬂ için geçerken o köpe¤i
gördüm. Korkup, gitmeyip, durdum. Allahü teâlâ
o kelbe [köpe¤e] nutk verip [konuﬂma hâssas› verip], fasîh lisân ile söyledi
ki, yâ Süfyân! Ne oldu sana ki, durdun. Ben dedim
ki, senden korktum. Kelb,
Cevap verdi ki, yâ Süfyân!
Benden korkma ki, ben seni ›s›rmam. Beni senin
üzerine musallat etmemiﬂlerdir. Beni musallat
etmiﬂlerdir o münâf›k ve
dinsiz üzerine ki; Ebû
Bekr’e ve Ömer’e seb’
eder [kötüler] ve onlara
yaramaz sözler söyler.
Menk›be: Resûlullah
Efendimiz ile Hazreti Ali
gidiyorlard›. Buyurdular

ki, “Yâ Ali! Hiçbir kavim
aras›nda [devaml›] sevinçlilik ve sürûr olmad›. ‹llâ
ki, o sevinçli hâlden sonra,
onlara bir gam ve s›k›nt›
eriﬂti. Yâ Ali! Bütün dünya
ni’metleri kesilir. ‹llâ Cennet ni’metleri devaml›
olur, kesilmez. Yâ Ali! Sen
istikâmet üzere olas›n. ‹lk
ânda zarar görünse bile,
sonunda sevinç olur.” Bu
sözleri söyler iken, Hazreti
Ebû Bekr ve Hazreti Ömer
karﬂ›dan geldiler. Resûlullah buyurdular, “Bu ikisi
ümmetin müjdecileridir.
Bunlar› sevmek, îmândand›r. Bunlara bu¤z etmek,
nifâkdand›r.” Hazreti Ali
dedi ki, “Evet, yâ Resûlallah! Ben onlar› severim.
Onlar›n sevgisi benim kalbimde, sizin bu sözünüzden sonra ço¤ald›.”
Menk›be: Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki,
“Gökte iki melek vard›r. Birisi dâimâ ﬂiddet ve gadab
ile buyurur. Birisi sühûlet
ile ve hilm ile buyurur. Her
ikisi de hak üzerinedirler.
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Onlar›n birisi Cebrâîl’dir ve
birisi Mikâîldir. Resûllerde
iki kimse vard›r. Birisi lütuf
ile ve iyilik ile buyurur ve
birisi kat›l›k ile ve ﬂiddet ile
buyurur. ‹kisi de hak üzeredirler. Birisi Hazreti ‹brâhîm
ve birisi Hazreti Nûh aleyhimesselâmd›r. Benim eshâb›mdan da iki kimse vard›r. Birisi r›fk ile ve merhamet ile emir eder. Birisi
sertlik ile ve ﬂiddet ile emir
eder. ‹kisi de hak üzeredirler. Biri Ebû Bekr-i S›ddîk ve
biri Ömer-ül Fârûkdur.”
Menk›be: Ebüdderdâ
nakletmiﬂtir. Resûlullah
Efendimizin huzur-› ﬂerîflerine, Ebû Bekr ve Hazreti
Ömer geldiler. Hazreti Resûlullah buyurdular ki:
“ﬁükür ve hamd olsun Allahü tebâreke ve teâlâ
hazretlerine ki, beni sizinle kuvvetlendirdi.”
Menk›be: ﬁuayb bin
Harp diyor ki; Mâlik bin
Mu’avvel’den sordum ve
dedim ki, bana bir vas›yet
et. Dedi ki, ﬁeyhayn› sevmek senin üzerine olsun.
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Ben dedim, bana bir vas›yet et! Allahü teâlâ sana
rahmet etsin. Mürâd›m
odur ki, bu haberin isnâd›n› beyan etsin. Mâlik, bize
Rekkâﬂi Enes bin Mâlik’den , o da Enes’den haber verdi. Resûlullah Efendimiz, buyurdular ki, “Ben
ümmetimden,
Ebû
Bekr’in ve Ömer’in muhabbetini, Lâ ilâhe illallah
Muhammedün Resûlullah
kavili ﬂerîfini istedi¤im gibi isterim!”
Menk›be: Abdullah bin
Abbâs rivâyet eder. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Bana Hamza ile
Ca’fer gösterildi. Gördüm, önlerinde zebercedden bir tabak. O tabakdan
incir yirler. Sonra üzüm oldu. Üzümden yidiler. Sonra tâze hurma oldu. Hurmadan yidiler. Onlardan
sual ettim. Ne amel ile
buldunuz, bu mertebeyi.
“Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah!” kavli
ile bulduk, dediler. Dedim,
ondan sonra ne amel ile.
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Dediler, sana salavât vermek ile. Dedim, ondan
sonra ne amel ile buldunuz. Dediler, Ebû Bekr-i
S›ddîk ve Ömer-ül Fârûku
sevmek ile.
Menk›be: ‹mâm-› Süyûtî hazretleri “Târîh-ul-Hulefâ” kitab›nda diyor ki: Hadîs-i ﬂerîflerde, “Ümmetimin en merhametlisi Ebû
Bekr’dir. Allahü teâlân›n
emirlerini yapmakta en
ﬂiddetlisi Ömer’dir. Hayâs›
en çok olan› Osman’d›r. ‹slamiyet’teki zorluklar› en
çok çözen Alî’dir. Ümmetimin en emîni Ebû Ubeyde
bin Cerrâh’d›r. Ümmetimin
en zâhidi Ebû Zer’dir. ‹bâdeti en çok olan Ebüdderdâ’d›r. Ümmetimin en halîmi ve cömerdi Mu’âviye
bin Ebî Süfyând›r” buyuruldu.
Menk›be: Hazreti Ali rivâyet eder. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“Hazreti Ebû Bekr-i S›ddîk’a, ondan sonra Ömerül Fârûka “rad›yallahü teâlâ anhüm”, mutî’ olunuz,

do¤ru yolu bulursunuz.
Onlar›n izince giderseniz,
olgun olursunuz!”
Menk›be: Lübâb-ül-elbâb’da, Enes bin Mâlik’den rivâyet olunmuﬂtur. Resûlullah Efendimiz,
ensârdan bir kimseyi,
mektup ile Yemen cânibine [taraf›na] Mu’âz bin Cebel hazretlerine gönderdi.
Bu ﬂah›s›n ad› Sefîne idi.
Sefîne yolda giderken, bir
aslan onun karﬂ›s›na ç›kt›.
Güyâ onunla söyleﬂir gibi,
sesler ç›kar›yordu. Sefîne
ona dedi: Ey aslan, benim
yan›mda Resûlullah Efendimizin mektubu var. Bunu iﬂitip, uzaklaﬂt›. Sefîne
Yemen’e vard›. Resûlullah
Efendimizin
cevâb›n›
Mu’âz bin Cebel hazretlerinden ald›. Dönüp, o
mevzi’e gelince, yine o aslan onun önüne geldi. Yine yüzüne karﬂ› gelip, güyâ konuﬂurdu. Sefîne yolu
tutup, Medîne-i Münevvereye geldi. Resûlullah
Efendimizin huzuruna vard›. Henüz hiçbir kelâm et267 dört büyük halife
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mezden önce, Server-i
âlem buyurdu ki: Yâ Sefîne, hâdiseyi sen mi anlat›rs›n, ben mi anlatay›m.
Sefîne dedi ki; yâ Resûlallah! Hâdiseyi sizden iﬂitmek güzeldir. Senin mubârek a¤z›ndan, dinlemek
dahâ hoﬂ, dahâ güzeldir.
Buyurdu ki: O aslan gidiﬂinde ve geliﬂinde senin
önüne ç›kt›. Sana ne dedi¤ini anlad›n m›. Allahü teâlâ ve Resûlü bilir, dedi.
Sana gidiﬂinde, “Resûlullah› , Ebû Bekr’i ve Ömer’i
(rad›yallahü teâlâ anhüm)
ne hâl üzere b›rakt›n›z”
dedi. Abdullah bin Mes’ûd
kalk›p, dedi ki, yâ Resûlallah! Y›rt›c› hayvanlar [aslan] Ebû Bekr’in ve
Ömer’in fazîletlerini bilirler
mi? Buyurdu ki: Evet! Beni
hak Peygamber gönderen
Allahü teâlâya yemin ederim ki, semâvat›, yedi kat
yeri, Cennet’i ve Cehennemi, arﬂ ve kürsî, melekleri
ve cinleri, da¤lar› ve deryâlar›, hayvanlar› ve y›rt›c›
hayvanlar› ve a¤açlar› ve
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bunun gibi eﬂyây› halketti.
Ya’ni yaratt›. Bunlar›n hepsi Ebû Bekr ile Ömer’in fazîletini bilirler.
Menk›be: Yine Lübâbül-elbâb’da naklolunmuﬂtur. Enes bin Mâlik rivâyet
eder. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Elbette
Allahü teâlâ beni kendi
nûrundan yaratt›. Benim
nûrumdan Ebû Bekr’i, Ebû
Bekr’in nûrundan Ömer’i
ve Âiﬂe’yi yaratt›. Ömer’in
nûrundan, ümmetimin
mü’min erkeklerini, Âiﬂe’nin nûrundan da,
mü’min kad›nlar›n› yaratt›.” Sonra meâl-i ﬂerîfi “Allahü teâlâ bir kimseye nûr
vermez ise, o münevver
olamaz!” olan, Nûr sûresinin k›rk›nc› âyet-i kerîmesini okudu. Yukar›daki
Resûlullah’›n sözleri mutlaka do¤rudur. Bütün insanlar iﬂlerindeki dürüstlü¤ü ondan alm›ﬂt›r. Mubârek vücûdlar› devaml›
ibâdet ile meﬂgûl olduklar›ndan, dâimâ temiz kalm›ﬂt›r. Mubârek kalbleri,
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ismet [günâhs›zl›k] ve hidâyet üzere halk olunmuﬂtur. Delîlleri aç›klamalar›
kuvvetli, mu’cizeleri müstekîmdir. “Elbette sen
do¤ru yolu göstericisin!”
[ﬁûrâ sûresi 52] buyurulmuﬂtur. Hadîs-i ﬂerifte buyurdu ki: Allahü tebâreke
ve teâlâ beni kendi nûrundan yaratt›. Bu mutlak ve
mücmel kelâmd›r. Tafsîle
[aç›klama¤a] muhtâçt›r.
Resûlullah her ne buyurmuﬂ ise, ekserî rümûz yolu ile buyurmuﬂtur. Kâide
ve asl›n› beyan etmiﬂtir.
ﬁerhini, aç›klamas›n› ken-

di ilmî vârislerine b›rakm›ﬂ, havâle etmiﬂtir. Tefsir
ve te’vîlini, istinbât ve ictihâd ehillerine b›rakm›ﬂd›r.
E¤er bütün söylediklerini
aç›klayarak buyursa idi,
yüzbin kitâb onun ﬂerh ve
beyan›na kifâyet etmezdi.
Buyurduklar›n› yanl›ﬂ anlamamal›d›r. ﬁûrâ sûresi
11.ci âyet-i kerîmesinde
meâlen, “Ona benzer bir
ﬂey yoktur. O iﬂitici ve görücüdür” buyuruldu. Hüdâ-i azze ve celle kadîmdir
ve s›fatlar› da kadîmdir.
Halk [yarat›lanlar] ve yarat›lanlar›n s›fatlar› sonra-
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dan ç›km›ﬂt›r, ya’ni yarat›lm›ﬂd›r. Ne kadîm muhdes
olur. Ve ne muhdes kadîm
olur. Hadîs-i ﬂerîfin manâs› ﬂöyledir ki, Hak teâlâ
âlemi halk etmezden önce, azîz ve latîf ve has bir
nûr halketti. O nûrdan beni halketti. Topraktan ve
sudan Âdem aleyhisselâm› halketti. Ve ateﬂi halketti. Ve ateﬂten ﬂeytân›
yaratt›. Âdemden önce
rüzgâr› “yeli” yaratt›. O
yelden onu yaratt›. Ve o
nûru yaratt›. O nûrdan
melek yaratt›. Ondan Allahü teâlâ tekaddes hazretleri o nûru kendi zât-› pâkine mudâf etti. Resûlullah
Efendimizi de, o nûra mudâf etti. Teﬂrîfen ve tahsîsan, nice ki, Kâ’be-i mükeremeyi kendi zât-› ﬂerîfine
mudâf etti. Bu bâbda vârid olan âsâr›n zâhiri ki,
Âdem ve Îsâ aleyhimesselâm hazretlerinin hâdiseleridir [yarat›lmalar›d›r].
Allahü teâlâ hazretleri bir
rûh yaratt›. Yarat›lm›ﬂ rûhu Âdem aleyhisselâm›n
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mübârek bedenine üfürdü. Hicr sûresi 29.cu âyet-i
kerîmesinde
meâlen,
“Ona kendi rûhumdan
üfürdü¤üm zaman, secdeye var›n›z!” buyuruldu ki,
Âdem aleyhisselâm içindir. Bir baﬂka rûh da yaratt›. O rûhu mahlûku Hazreti
Meryem’in gömle¤inin
yakas›na üfürdü. Tahrîm
sûresi 12.ci âyet-i kerîmesinde meâlen, “Biz ona
rûhumuzdan üfürdük. O
Rabbinin suhuflar›na veyâ
nâzil olan kitaplar›na veyâ
Peygamberlerine vahy ettiklerine veyâ levh-i mahfûzda yaz›l› olanlara inan›p, tastik etti. Devaml›
itâ’at eden kimselerden
oldu.” buyuruldu ki, Hazreti Meryem hakk›ndad›r.
Bunlar gibi, Allahü teâlâ
hazretleri bir nûr yaratt›. O
nûrdan Muhammed Mustafâ Efendimizin mubârek
cesedini yaratt›. Bu kelâm›
bu makâmda bu vech üzerine takdîr ve tafsîl etmek
‹stanbul’u fethetmekten
mühim ve evlâd›r.

HAZRET‹
OSMÂN-I Z‹NNÛREYN
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HAZRET‹ OSMÂN-I
Z‹NNÛREYN
Hazreti Osman Eshâb-›
kirâm›n en büyüklerinden
olup, Peygamberimizin
dâmâd› ve üçüncü halifesidir. 577 senesinde Mekke’de do¤du. Babas› Affân
olup, Kureyﬂ kabîlesinin
Benî Ümeyye kolundand›r. Annesi ise Ervâ binti
Küreyz’dir. Hem ana hem
baba yönünden soyu, Abdülmenaf’ta Peygamber
efendimizin temiz nesebiyle birleﬂir. Dünyâdayken Cennetle müjdelenen
on kiﬂiden biridir. Hazreti
Rukayye’den Abdullah isminde bir o¤lu olmuﬂ, bu
sebeple Ebû Abdullah
künyesiyle tan›nm›ﬂt›r.
Osmân-› Zinnûreyn, ilk
Müslüman olanlar›n beﬂincisidir. Müslüman olmadan önce ticâretle u¤raﬂ›rd›. Zengin bir tüccar
olup, mükemmel ve zarif
bir cemiyet insan› idi. Kabîlesi aras›nda geniﬂ bir
çevresi ve büyük îtibâr›
vard›. ‹slâmiyet gelmeden

önce, Hazreti Ebû Bekr ile
yak›n arkadaﬂ ve dost idi.
Ona karﬂ› içten bir sevgi
besler, iﬂ husûsunda da
görüﬂüp konuﬂurlard›. O
da Hazreti Ebû Bekr gibi
câhiliye devrinin her türlü
kötülüklerinden uzak durmuﬂtur. Ebû Bekr Müslüman olduktan sonra o da
onun teﬂvikiyle Müslüman oldu. Müslüman oluﬂunu kendisi ﬂöyle anlat›r:
Benim bir teyzem vard›. Kâhindi. Bir gün onun
evine varm›ﬂt›m. Bana dedi ki: “Sana bir hâtun nasip olacak ki, ne sen ondan önce bir hâtun görmüﬂ olursun, ne de o, senden önce bir erkek görmüﬂ olur. Güzel yüzlü ve
zâhide bir hâtun olup, bir
büyük peygamber k›z› olsa gerektir.” Ben, teyzemin bu sözüne hayret ettim. Yine bana dedi ki:
“Bir peygamber geldi.
O’na gökten vahy nâzil oldu.” Ben dedim ki: “Ey
teyzem, böyle bir s›r, ﬂehirde hiç duyulmad›. O
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hâlde bu sözü aç›k söyle.”
O zaman dedi ki; “Abdullah’›n o¤lu Muhammed’e
peygamberlik geldi. Halk›
dîne dâvet eder. Çok zaman geçmez ki, O’nun dîniyle âlem nûrlan›r. O’na
karﬂ› gelenin baﬂ› kesilir.
Teyzemin bu sözleri,
bana çok tesir etti. Endiﬂeye düﬂtüm. Ebû Bekr ile,
aram›zda büyük bir dostluk vard›. Birbirimizden hiç
ayr›lmazd›k. Bu meseleyi
görüﬂmek üzere, iki gün
sonra, hemen Ebû Bekr’in
yan›na gittim. Teyzemin
söylediklerini O’na söyledim. Ebû Bekr bana dedi
ki: “Yâ Osman! Sen ak›ll›
bir kimsesin. Hiç görmez
ve iﬂitmez ve bir ﬂeye fayda ve zarar vermez olan
birkaç taﬂ tanr›l›¤a nas›l lây›k olur?” Ben; “Do¤ru
söylüyorsun, teyzemin sözü gerçektir.” dedim.”
Hazreti Ebû Bekr, Hazreti Osman’a ‹slâmiyeti anlatt›ktan sonra O’nu Resûlullah’›n huzûruna götürdü. Peygamber efendimiz
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Hazreti Osman’a ﬂöyle buyurdu: “Yâ Osman! Hak
teâlâ seni Cennete misâfirli¤e dâvet ediyor. Sen de
icâbet eyle (kabul et). Ben
bütün insanlara hidâyet
rehberi olarak gönderildim.” Hazreti Osman, Resûlullah›n yüksek hâlleri ve
güler yüzle söyledi¤i sözler
karﬂ›s›nda kendinden geçip, büyük bir ﬂevk ve teslimiyetle kelime-i ﬂehadet
getirip Müslüman oldu.
Sonra da daha önce ﬁam’a
gitti¤i s›rada gördü¤ü bir
rüyây› ﬂöyle anlatt›: “Ya
Resûlallah! Biz Muân ile
Zerkâ denilen yer aras›ndayd›k, bir ara orada uyumuﬂtuk. O s›rada; “Ey uyuyanlar! Uyan›n! Ahmed
Mekke’de zuhûr etti.” diye
nidâ eden bir ses iﬂittik.
Mekke’ye gelince de sizin
Peygamber olarak gönderildi¤inizi ö¤rendik.”
Hazreti Osman Müslüman olduktan sonra, di¤er
Müslümanlar gibi o da çeﬂitli iﬂkencelere u¤rad›.
Bilhassa amcas› taraf›n-
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dan çok iﬂkence yap›ld›.
Müslüman oldu¤u için
amcas›, onu iple belinden
a¤aca ba¤lay›p, yoruluncaya kadar k›rbaçla döverdi. O bütün bu iﬂkencelere
sabreder hep kelime-i ﬂehâdet okurdu. Peygamberimizin k›z› Rukayye ile evlendi. Peygamberimizin
k›zlar› Rukayye ve Ümmü
Gülsüm daha önce Ebû
Leheb’in o¤ullar› Utbe ve
Uteybe ile niﬂanlanm›ﬂlard›. Peygamberimiz, insanlar› Müslüman olmaya dâvete baﬂlay›nca, Ebû Leheb düﬂmanl›k etmeye
baﬂlad›. O¤ullar› da düﬂmanl›k edip, Resûlullah’›n
k›zlar›n› almaktan vazgeçtiler. Böylece Resûlullah’›
s›k›nt›ya düﬂürmek istediler. Bunun üzerine vahy
gelerek Rukayye Hazreti
Osman’a nikah edildi.
Hazreti Osman Müslüman olunca, müﬂrikler taraf›ndan yap›lan iﬂkencelere uzun zaman tahammül edip, Habeﬂistan’a
hicret etmeye izin verilin-

ce han›m› Rukayye rad›yallahü anhâ ile Habeﬂistan’a hicret etti. Böylece
Habeﬂistan’a ilk hicret
eden Müslümanlardan oldu. Bir müddet sonra
Mekke’ye dönüp, ikinci
olarak tekrar Habeﬂistan’a
hicret etti. Bu ikinci hicretten sonra da Mekke’ye dönüp, son olarak Medîne’ye hicret etti. Böylece
dîni u¤runa üç kere hicret
etti.
Medîne’ye hicretten
sonra Eshâb-› kirâm aras›nda en zengini Hazreti
Osman idi. Hicretin ilk
günlerinde su s›k›nt›s› çekilmiﬂti. Hazreti Osman bir
Yahûdî taraf›ndan suyu
parayla sat›lan Rûme kuyusunu o zamanki parayla
k›rk bin dinara sat›n al›p,
Müslümanlar›n su ihtiyac›n› karﬂ›lamak için vakfetti. Bedir Savaﬂ› hâriç bütün savaﬂlarda bulundu.
Hudeybiye Antlaﬂmas›nda Mekke’ye elçi olarak
gönderildi. Tebük Seferinde on bin kiﬂilik ‹slâm or275 dört büyük halife
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dusunun, bütün ihtiyaçlar›n› karﬂ›lay›p donatt›. Ayr›ca bin alt›n da para yard›m›nda bulundu. Bütün
mal›n› ‹slâmiyetin yay›lmas›, insanlar›n kurtulmas›, saâdete kavuﬂmas› için
Allah yolunda harcad›.
Bedir Savaﬂ› yap›ld›¤›
s›rada, Peygamberimizin
k›z› olan, han›m› Hazreti
Rukayye’nin a¤›r hasta olmas› sebebiyle, Bedir Savaﬂ›na kat›lmas›na izin verilmedi. Zafer haberi geldi¤i gün Hazreti Rukayye
vefât etti. Hazreti Osman’›n Rukayye’den, Abdullah ad›nda bir o¤lu
olup, hicretin dördüncü y›l›nda alt› yaﬂ›nda vefât etti. Peygamberimiz, k›z› Rukayye’nin vefât›ndan sonra di¤er k›z› Ümmü Gülsüm’ü Hazreti Osman ile
evlendirdi. Böylece Peygamberimizin iki kerîmesiyle evlenme nîmetine
kavuﬂtu¤u için, iki nur sâhibi mânâs›na “Zinnûreyn” denildi. Hicretin dokuzuncu y›l›nda Ümmü
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Gülsüm de vefât edince
Peygamberimiz; “Yâ Osman bir k›z›m daha olsayd›, onu da sana verirdim.”
buyurdu.
Hazreti Osman, Peygamberimizin vahiy kâtiplerindendi. Güzel yazar,
güzel konuﬂur ve çok kuvvetli bir hatipti. Dâimâ
Kur’ân-› kerîm okur, ondan çeﬂitli meseleler ç›kar›rd›. Kur’ân-› kerîmi h›fz›
(ezberi) çok kuvvetliydi.
Namazda bir rekatte bütün Kur’ân-› kerîmi okuyan dört kiﬂiden biri de
odur. Çok okudu¤u için iki
mushaf elinde eskimiﬂtir.
‹slâmiyet yay›lmaya
baﬂlay›nca, her taraftan
Müslümanlar ço¤al›p Medîne’ye geliyordu. Peygamber efendimizin mescidi dar gelmeye baﬂlam›ﬂt›. Bunun üzerine Resûlullah; “Bizim mescidimizi bir z›râ olsun geniﬂleten Cennete gider.” buyurdu. Hazreti Osman;
“Yâ Resûlallah, mal›m
mülküm sana fedâ olsun.
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Hazret-i Osman’›n
ﬂehit edilirken okudu¤u
Mushaf-› ﬂerîf

Mescidi geniﬂletme iﬂini
üzerime al›yorum.” dedi.
Mescidi k›rk z›râ (20 metre) geniﬂletti ve bütün
masraflar›n› karﬂ›lad›. Bunun üzerine Tevbe sûresinin; “Allah’›n mescitlerini
ancak, Allah’a, âhiret gününe inanan, namaz k›lan,
zekat veren ve yaln›z Allah’tan korkan kimseler
tâmir eder. ‹ﬂte hidâyet
üzere bulunanlardan olduklar› umulanlar bunlard›r.” meâlindeki on sekizinci âyeti nâzil oldu.
Ekseriyetle Peygamberimizin yan›ndan ayr›lmad›. Vedâ Hacc›nda da Re-

sûlullah efendimizle berâberdi. Peygamberimizin
vefât›ndan sonra Hazreti
Ebû Bekr’e bîat edip onun
halîfeli¤i s›ras›nda meﬂveret meclisinde bulundu.
Ebû Bekr-i S›ddîk’in kendisinden sonra Hazreti
Ömer’in halîfe olmas›n›
bildirdi¤i ahitnâme Hazreti Osman taraf›ndan yaz›l›p haz›rland›. Hazreti
Ömer’in yaraland›¤›nda,
içlerinden birini kendisinden sonra halîfe seçmeleri için tâyin etti¤i alt› kiﬂiden biriydi. Bu heyet taraf›ndan hicretin 24. y›l›nda
(m. 644) senesinde Mu277 dört büyük halife
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harrem ay›n›n birinci günü halîfe seçildi ve bîat
olundu.
12 sene hilâfet makâm›nda kalan Osman rad›yallahü anh cesurdu. Hiçbir felâket karﬂ›s›nda sars›lmam›ﬂt›r. Bunun için
halîfeli¤i de baﬂar›l› geçmiﬂtir. Bilhassa halîfeli¤inin ilk y›llar›. ‹slâm târihinde alt›n bir devir teﬂkil
eden Ebû Bekr ve Ömer
rad›yallahü anhümâ devirlerinin bir devam›yd›.
Devrinde birçok fetih yap›lm›ﬂt›r. Horasan, Hindistan, Mâverâünnehr, Kafkasya, K›br›s Adas› ve Kuzey Afrika’n›n birçok yeri,
onun devrinde ‹slâm topraklar›na kat›lm›ﬂt›r.
Yine onun halîfeli¤i s›ras›nda ﬁam’da vâlilik yapan Hazreti Muâviye komutas›ndaki ordu K›br›s
Adas›n› alarak Akdeniz’de
önemli bir mevki elde etti.
O zaman Bizans’›n hükümet merkezi olan ‹stanbul’da Hazreti Muâviye taraf›ndan kuﬂat›ld›.
278 dört büyük halife

Hazreti Osman herkese
lây›k oldu¤u vazifeyi verirdi. Onun tâyin etti¤i vâlileri, emirleri, onu sevmekte
ve emirlerini yapmakta,
askerlikte ve memleketleri
fethetmekte, çal›ﬂkanl›kta
en seçme kimselerdi.
Onun zamân›nda ‹slâm
memleketleri bat›da ‹spanya’ya kadar, do¤uda
Kabil ve Belh’e kadar geniﬂletildi. ‹slâm ordular›
denizde ve karada büyük
zaferler kazand›.
Hicaz’daki ve Irak’taki
bak›ms›z yerleri, güvendi¤i kimselere ve yak›nlar›na
verip, zirâat âletleri de temin ederek çal›ﬂt›r›rd›. Millete çok toprak kazand›rarak zirâat› geliﬂtirip, ba¤lar,
meyve bahçeleri yetiﬂtirdi.
Kuyular kazd›r›p, kanallar
açt›rd›. Arabistan’›n kuru
topraklar› onun zamân›nda en bereketli yerler gibi
olmuﬂtu. Emniyet ve huzur da böylece kendili¤inden meydana gelmiﬂti.
Hanlar misafirhâneler yap›lm›ﬂt›. Ticâret ve nakli-
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yatta kolayl›k da, bunlara
ba¤l› olarak geliﬂmiﬂti.
Mal, servet art›p iﬂ hayât›
canland›. Onun zamân›nda Medîne’de tarla sürmeyen, ba¤ yetiﬂtirmeyen
kimse kalmad›. Bu bereketi ve huzûru gören Eshâb-›
kirâm, Hazreti Osman’› çok
takdir ettiler.
Hazreti Osman’›n hizmetlerinden biri de Hazreti Ebû Bekr’in biraraya
toplatt›¤› Mushaf-› ﬂerîf
nüshas›ndan, alt› nüsha
daha yazd›r›p, büyük ‹slâm merkezlerine göndermesidir. Bu bak›mdan ona
Nâﬂir-ül Kur’ân (Kur’ân’›n
yay›c›s›) denilmiﬂtir. Hazreti Ömer’in hilâfeti zamân› olan on sene ile ‹mâm-›
Osman’›n on iki senesinden ilk alt›s›, refâh ve istirahatla geçerek, ‹slâm
memleketlerinin hepsinde
dînî hükümler uyguland›
ve ‹slâm dünyâs› çok geniﬂledi. Hattâ, bütün Arabistan ve Afrika’n›n büyük
bir k›sm›, ‹slâm memleketinin bir parças› olmuﬂ,

Trablusgarb, Fizan, Bingazi, Tunus, Cezayir, Fas,
Merakeﬂ, Dimyat, Zeyyad,
Aden, San’a, Asir, Bahreyn, Hadramût, Katif,
Necd, bütün Irak, ve Sind,
Semerkand, Hive, Buhârâ
ve Türkistan, ‹ran, Kafkasya ‹slâm›n idâresi alt›na
girerek, ‹slâm sanca¤›, ‹stanbul surlar›n›n önüne
kadar götürülmüﬂtü. Fethedilen memleketlerin
ahâlisi de seve seve Müslüman olmakla ﬂereflendiklerinden ‹slâm nüfûsu
pek artm›ﬂ, milyonlar› aﬂm›ﬂt›. Bu kadar geniﬂlik ve
çokluk sebebiyle fikirlerde
ayr›l›k ço¤alm›ﬂ, düﬂünüﬂ
tarzlar›, idrâk ﬂekilleri aras›nda farkl›l›klar baﬂ göstermiﬂti.
Müslüman ﬂekline giren münâf›klar›n körüklemesiyle halîfeye karﬂ› ç›kan isyan yüzünden Hazreti Osman’›n hilâfetinin
son alt› senesi kar›ﬂ›k ve
gürültülü geçti. Yahûdîler
ve di¤er ‹slâm düﬂmanlar›, çeﬂitli ihtilaflar ç›kara279 dört büyük halife
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rak, fitne ve fesad› yaymak teﬂebbüsüne geçtiler.
Fitnenin ve fesad›n en büyük kayna¤› M›s›r’da idi.
Buradaki fitne hareketini,
Yemenli bir Yahûdî olan
Abdullah ibni Sebe ad›ndaki bir münâf›k yap›yordu. Her tarafa yerleﬂtirdi¤i
adamlar› ile temas hâlinde olup, fitnenin yay›lmas›
için her yola baﬂvuruyordu. ‹slâmiyeti içerden y›kmak için faaliyete geçen
Abdullah ibni Sebe, önce
Basra ve Kûfe’de gizli teﬂ-

kilât kurdu. Daha sonra
Medîne’ye gelip, orada bir
tak›m fitne ve kar›ﬂt›r›c›l›k
faaliyeti göstermek istediyse de, tutunamay›p,
M›s›r’a kaçt›. M›s›r’da y›k›c› faaliyetlerini devam ettirmek üzere, kendisi gibi
fitneci kimseleri etrâf›na
toplad› ve faaliyete geçti.
Burada fitnenin ilk tohumlar›n› at›p, Sebeiyye f›rkas›n› ortaya ç›kard›. Kurdu¤u gizli teﬂkilâtla, câhil ve
baﬂ›boﬂ M›s›r k›btilerini aldatarak bir çapulcu alay›

Hazret-i Osman, ‹slamiyet yay›l›p Müslümanlar›n Medine’ye
gelmesiyle birlikte daralan Mescidi Nebevi’yi 20 metre geniﬂleterek
bütün masraflar›n› karﬂ›lam›ﬂt›.
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toplad›. Âsilerden on üç
bin kiﬂi, Medîne-i münevvere ﬂehrini sarmaya kadar ileri gidip, halîfeye, hilâfetten çekilmesini teklif
etmiﬂlerdir. ‹mâm-› Osman ise; “Server-i âlemin
bana giydirdi¤i elbiseyi,
elimle ç›karmam.” buyurdu ki, Sahâbe-i kirâm›n
hepsinin ve Tâbiîn-i kirâm›n ictihatlar› da böyle idi.
Fakat, âsiler iknâ edilemedi. Hicretin otuz beﬂinci
senesinde Medîne’ye gelerek, halîfenin evini kuﬂatt›lar, Muhâsara, k›rk
gün devam etti. Hazreti
Hasan ve Hüseyin ile Hazreti Talha, halîfe-i müslimînin kap›s›nda nöbet tuttular. Nihayet âsiler, komﬂu duvar›ndan aﬂarak içeriye girdiler. Hazreti Osman oruçlu olup, Kur’ân-›
kerîm okuyordu. Âsilerden M›s›rl› Gâfiki, Halîfe’nin üzerine at›l›p ﬂehit
etti. Bu arada han›m› Nâile’nin de parmaklar› kesildi. Hazreti Osman böylece
âsiler taraf›ndan ﬂehit

edildi. Âsiler, Halîfenin
evini soydular. Devlet hazinesi olan beytülmâl› da
ya¤ma ettiler. Âsiler, Medîne-i münevvereyi kana
bulad›lar. Halîfenin cenâzesi, üç gün defnedilemedi. Nihâyet Zübeyr on yedi
kiﬂiyle cenâze namaz›n›
k›ld›ktan sonra, Bakî Mezarl›¤›na defnettiler. ﬁehit
oldu¤u zaman 82 yaﬂ›nda
bulunuyorlard›.
Hazreti Osman’›n ﬂehit
edilme haberi, ‹slâm ülkesinde büyük üzüntüye yol
açt›. Her tarafta büyük bir
huzursuzluk ve hüzün baﬂlad›. ‹slâm düﬂmanlar› fitneyi ç›karm›ﬂlar, kinlerini
kusmuﬂlard›. Hazreti Osman’›n ﬂehit edildi¤i zamâna kadar tam bir birlik
içinde olan Müslümanlar
aras›nda bâz› kimseler ayr›larak ﬂii, hârici gibi f›rkalara bölündüler. Peygamberimizin bildirdi¤i ve Eshâb-› kirâm›n tâbi oldu¤u
do¤ru yoldan ayr›lmayan
Müslümanlar ise, fitneyi
yok etmek için büyük gay281 dört büyük halife
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retler gösterdiler. Do¤ru
yoldan aslâ sapmad›lar.
Hazreti Osman dâimâ
adâletli davrand›. Müslümanlar›n rahat› için büyük
titizlik gösterdi. Fitne hareketine birtak›m ithamlarla
baﬂlayan âsilerin her türlü
bozuk iddialar›na, iknâ
edici cevaplar verip, delillerini gösterdi. Fakat âsilerin maksad› kar›ﬂ›kl›k ç›karma ve fitne yaymak oldu¤undan hicretin 35. y›l›nda Hazreti Osman’› ﬂehit ettiler. Onun ﬂehit olmas›ndan sonra Hazreti
Ali halîfe seçildi.
Hadîs-i ﬂerîflerde Hazreti Osman hakk›nda buyruldu ki: “Her peygamberin Cennette bir arkadaﬂ›
vard›r. Benim arkadaﬂ›m
da Osman’d›r.”
Resulullah, k›z› Rukayye’yi Hazreti Osman’a verdikten bir zaman sonra, k›z›na; “Osman bin Affân’›
nas›l buldun?” dedi. “Hay›rl›, iyi gördüm.” dedi.
“Ey cân›m k›z›m! Os282 dört büyük halife

mân’a çok sayg› göster.
Çünkü, Eshâb›m aras›nda,
ahlâk› bana en çok benzeyen odur!” buyurdu.
Hazreti Osman, hilm ve
hayâs›yla meﬂhurdur. Mârifet ilminde gâyet mâhirdi.
Peygamber efendimiz bir
defâs›nda onun için; “Osman’dan gökteki melekler
hayâ ederler.” buyurdu.
Yine buyurdu: “Bütün
melekler benimle iftihar
ederler. Ben de Osman
bin Affân ile ö¤ünürüm.”
Resûlullah Hazreti Osman’a bu¤z eden bir kimsenin cenâze namaz›n› k›lmam›ﬂt›r.
Resûlullah Efendimiz
bir hadîs-i ﬂerîfte; “Ben Allahü teâlân›n huzûrunda,
Hazreti Osman’›n düﬂmanlar›n›n hasm›y›m, onlara karﬂ›y›m.” buyurdu.
Yine buyurdu ki: “Biz
Osman bin Affân’›, Allahü
teâlân›n halili ve kerim
olan babam›z ‹brâhim
aleyhisselâma benzetiyoruz.”
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Abdullah bin Abbâs,
Resûlullah’›n; “Yâ Rabbi,
Osman’› k›yâmet gününün s›k›nt›lar›ndan kurtar,
ona rahatl›k ver. O bizim
birçok s›k›nt›m›z› gidermiﬂtir.” buyurdu¤unu bildirmiﬂtir. Bir hadîs-i ﬂerîfte
de; “Osman’›n ﬂefâati sâyesinde, Cehennemi hak
etmiﬂ yetmiﬂ bin kiﬂi, hesaps›z Cennete girecektir.” buyrulmuﬂtur.
Hazreti Osman cömert,
hayâ sâhibiydi. Gecenin bir
k›sm›nda uyur, sonra ibâdete kalkard›. Gündüzleri
de oruçlu geçirirdi. Muhtaç
olanlara bol bol yemek yedirir, kendisi de evde sirke
ile zeytinya¤› yerdi. Halife
iken, deveye binince kölesini de arkaya al›r, böyle yapt›¤› için çekinmez s›k›lmazd›. Kabristana u¤rad›¤› zaman oturur, a¤lard›. Öyle ki
sakal› ›slan›rd›.
Hazreti Osman Peygamberimizden 146 hadîs-i ﬂerîf rivâyet etmiﬂtir.
Rivâyet etti¤i hadîs-i ﬂerîflerden bâz›lar› ﬂunlard›r:

K›yâmet günü üç s›n›f
insan ﬂefâat eder: Bunlar,
Peygamberler, âlimler ve
ﬂehitlerdir.
En hay›rl›n›z Kur’ân’›
ö¤renen ve ö¤retendir.
Bir kul her gün sabah ve
akﬂam ﬂu duây› üç defâ
okursa, o kimse zararlardan korunur: “Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi
ﬂey’ün fil ard› ve lâ fissemâi
ve huvessemîul alim”
Buyurdu ki: “Dünyâ
için üzülmek kalbe zulmet,
âhiret için üzülmek ise kalbe nûrdur.”
“Ârifin alâmetlerindendir. Kalbi havf ve recâ, dili
hamd ve senâ, gözü yaﬂl›
ve hayâl›, iste¤i günahlar›
ve dünyây› terk ve r›za
üzerine olmakt›r. ‹nsanlar›n en iyisi Rabbine kavuﬂmadan önce, Rabbini kendinden râz› eden, içine girmeden önce kendi kabrini
en güzel yapand›r.”
“‹nsanlar›n en iyisi,
dünyâ onu terk etmeden,
dünyay› terk edendir. Rab283 dört büyük halife
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bine kavuﬂmadan önce,
Rabbini kendinden râz›
edendir.”
“‹bâdetin tad›n› dört
ﬂeyde buldum: Allah’›n
farz k›ld›klar›n› yapmada,
yasaklar›ndan sak›nmada,
Allah’tan sevap bekleyerek emr-i ma’rûf yapmada
ve Allah’›n gadab›ndan
kaç›narak nehy-i münker
etmede.”
“Dört ﬂey vard›r ki, d›ﬂ›
fazilet, içi farzd›r: Sâlihlerle
düﬂüp kalkmak fazilet, onlara uymak farz; Kur’ân
okumak fazilet, onunla
amel farz; kabir ziyâreti fazilet, kabir için haz›rlanmak
farz, hasta ziyâreti fazilet,
vas›yyetini almak farzd›r.”
“Ölümü bilip gülene,
dünyân›n fâni oldu¤unu bilip ona ra¤bet edene, iﬂlerin takdirle oldu¤unu bilip,
istedi¤i olmay›nca üzülene,
hesâba inan›p mal toplayana, Cehenneme inan›p günah iﬂleyene, Allahü teâlâya inan›p dünyâ ile rahatlayana, ﬂeytan› düﬂman bilip,
284 dört büyük halife

ona itâat edene çok ﬂaﬂar›m! E¤er gönüller mânevî
pisliklerden temiz olsayd›,
Kur’ân-› kerîmin zevkine
doyulmazd›.”
“Beﬂ vakit namaz› vaktinde devam üzere k›lana
dokuz ﬂey ikram edilir: Allah onu sever, bedeni sa¤lam olur, melekler onu korur, evine bereket iner, yüzünde sâlihler simâs› olur,
Allahü teâlâ kalbini yumuﬂat›r, s›rat› ﬂimﬂek gibi geçer, Allahü teâlâ; “Onlar
için korku ve üzüntü yoktur.” zümresine onu ilhak
eyler, Allahü teâlâ onu Cehennemden korur.
On ﬂey çok zâyi olmuﬂtur: Sual sorulmayan
âlim, amel edilmeyen
ilim, kabul edilmeyen
do¤ru görüﬂ, kullan›lmayan silah, içinde namaz k›l›nmayan mescit, okunmayan mushaf, infâk edilmeyen mal, binilmeyen
vâs›ta, dünyây› isteyenin
içindeki zühd ilmi, içinde
âhiret yolculu¤u için az›k
edinilmeyen uzun ömür.

HAZRET‹ OSMÂN-I Z‹NNÛREYN

DÖRDÜNCÜ BÂB

Üçüncü halife emîr-ül
mü’minîn Osmân-› Zinnûreyn Menk›beleri hakk›ndad›r:
Hayâ sâhibi olan Hazreti Osmân, ikrâm ve iyilik
menba’›, Kur’ân-› kerîmin
toplay›c›s›d›r. Neseb-i ﬂerîfleri, Osmân bin Affân
bin Ebîl’as bin Ümeyye
bin Abdil’ﬂems bin Abd-i
Menâfd›r. Neseb-i ﬂerîfleri
Resûlullah Efendimizin
neseb-i ﬂerîfleri ile dördüncü atada birleﬂir ki,
Abd-i menâfd›r. Neseb cihetinden Hazreti Osmân,
Hazreti Ebû Bekr ile Hazreti Ömer’den önce Resûlullah ile birleﬂir “rad›yallahü anhüm”. Künye-i ﬂerîfleri, ‹slamdan önce Ebû
Abdullah’d›r. Lakab-› ﬂerîf-

leri, Zinnûreyn’dir. ‹ki nûr
sâhibi demektir. Resûl-i
ekrem Efendimizin iki
muhterem kerîmelerini
[k›zlar›n›] ald›¤› için iki nûr
sâhibi denilmiﬂtir. Birinin
‹sm-i ﬂerîfi Rukayye, birinin Ümm-ü Gülsüm’dür.
Önce Hazreti Rukayye’yi
tezvîc ettiler. O vefât ettikten sonra, Hazreti Ümm-ü
Gülsüm’ü tezvîc ettiler. O
da vefât ettikte, Hazreti
Resûlullah buyurdular ki;
“Yâ Osmân! E¤er yan›mda üçüncü k›z›m olsayd›,
onu da sana verirdim.”
Nûr sâhibi, ilim ve hilmin
birleﬂti¤i zâtd›r.
Menk›be: Hazreti Osmân kendisi anlat›r. ‹slâm’a gelmezden önce bir
gün, Kureyﬂ’in ileri gelen285 dört büyük halife
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Hazret-i Osman’›n Topkap› Saray›’nda muhafaza edilen k›l›c›
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leri ile oturmuﬂtum. Bir
kimse haber verdi ki, Resulullah Efendimiz kerîmesi Rukayye’yi Utbe’ye
vermiﬂ. Bu haberden bana
hayli üzüntü geldi. Ben niçin istemedim, diye perîﬂân hâlde, s›k›nt› ve endîﬂe ile eve geldim. Gördüm
ki, annem, teyzem ve akrabâdan nice hâtunlar bir
kimseyi methederler. Dedim ki, yâ teyzeci¤im, bu
methetti¤iniz kimdir? Dediler ki, O güzel yüzlü, konuﬂmas› tatl› bir kimsedir.
Rahmân onu bize hak dîni
bildirmek ve ona ça¤›rmak için göndermiﬂtir.
Gökten inen Furkân ile
gelmiﬂtir. Ona tâbi’ ol, putlara tapma! Bu garîb kelimeleri dinleyip, merâk
edip, dedim ki, bu kimdir,
bana beyan eyle! Dedi ki,
Muhammed bin Abdullah’d›r. Allahü teâlâ taraf›ndan Resûl olarak gelmiﬂtir. Allahü teâlân›n
emirlerini bize bildirir. Bizi
hak dîne ça¤›r›r. Yüzü ›ﬂ›k
verir. Dinine giren kurtu-

lur. ‹stedi¤i ﬂeyler kolayd›r. Ona yak›n olan iyilik
bulur. Bu medh sözleri kalbime çok te’sîr etti. Tenhâ
bir yerde Hazreti Ebu
Bekr’i buldum. Hâlime bak›p, nedir fikrin, dedi. Zîrâ,
firâset ehli bir büyük zât
idi. Vâki olan k›ssay› beyan etti¤imde, dedi ki, yaz›k sana yâ Osmân! Hak
din güneﬂ gibi aç›kta iken,
sen kavminin kuruyacak
elleri ile yapt›klar› taﬂtan
putlara ma’bûd demelerinden utanmaz m›s›n!
Gözü görmeyip, kula¤›
iﬂitmeyip, zarar ve kâra kâdir olmayan ilâh olur mu?
Dedim ki, olmaz. Dedi,
teyzen sana do¤ru söz
söylemiﬂ. ‹ﬂte Resulullah
Efendimiz. Gel, seninle
huzur-› ﬂerîfine varal›m.
Îmân getir, dedikte; o s›rada Habîbullah Efendimiz
ve yan›nda Hazreti Ali oraya ç›ka geldiler. Hemen
Hazreti Ebû Bekr aya¤a
kalk›p, onlara karﬂ› vard›.
Mübârek kulaklar›na bir
söz söyledi. Sultân-› enbi287 dört büyük halife
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yâ Efendimiz yan›ma gelip, buyurdu ki, “Yâ Osmân! Seni Allaha ve Cennet’e ça¤›r›yorum. Ben,
Allahü teâlân›n sana ve
bütün insanlara gönderdi¤i
Peygamberinizim!”
Mubârek sözlerini iﬂittim.
Kalbim îmân nûru ile doldu. ‹htiyârs›z olup [düﬂünmeden], “Eﬂhedü en lâ ilâhe illallah ve eﬂhedü enne
Muhammed’en abdühü
ve Resûlüh” dedim. Aradan çok zaman geçmedi,
Rukayye’yi bana nikâh
edip, verdi.
Ba’z› rivâyette gelmiﬂtir ki, Hazreti Osmân buyurdular ki: Bir teyzem
vard›. ‹yiyi kötüden ay›rabilen, kehânet ilmini bilen,
baﬂka ilimlerden de haberi olan birisi idi. Bir gün o
teyzemi görmeye gittim.
Me¤er bir kasîde söylemiﬂ. O kasîde içinde Resûlullah Efendimizi medh ve
senâ eylemiﬂ. Hem Peygamberli¤ini aç›klam›ﬂ.
Hem ben onun kerîmesini
[k›z›n›] al›p, dâmâd› oldu288 dört büyük halife

¤umu ve hem vezîri oldu¤umu aç›klam›ﬂ. O kasîdeyi bana verdi ve bana dedi
ki, durmay›p var Muhammed Efendimizin huzuruna. Da’vetini kabûl edip,
emrine mutî’ olup, dinine
gir. O do¤ru sözlüdür. Getirdi¤i din Hakt›r. Günden
güne iﬂi yüce olur [ﬂân›
yüksek olur]. Bu sözü benden iﬂit. Senin merteben
de çok yüksek olacakt›r.
Bu söz gönlüme [kalbime]
kâr edip [te’sîr edip], oradan dönüp, yola revân oldum. Giderken, Resûlullah Efendimize u¤rad›m
ki, S›ddîk-› ekber ile gelirler. Me¤er murâd-› ﬂerîfleri yan›ma gelmek imiﬂ.
Server-i Enbiyâya selâm
verdim. Selâmdan sonra
buyurdular ki, yâ Osmân,
iﬂittim ki, teyzenin sana
etti¤i nasîhatlar› ve cümle
sözleri yakîn üzere ve
do¤rudur. Sak›n, muhâlefet etme. Allahü teâlâya
ve bana muhâlefet etmiﬂ
olmayas›n. O sana dedi¤i
sözler, hep olsa gerektir.
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Hemen gel, ‹slam dinini
kabûl eyle. Hazreti Ebû
Bekr de dedi ki, yâ Osmân,
sana bir suâlim var. Cevap
ver. Bu dîni, Resûlullah
Efendimiz getirdi. O dîne
bizi da’vet etti. Ben onu
kabûl ettim. Bu dinde ﬂek
[ﬂüphe] var m›, fikreyle
[düﬂün].
Yalanlamak
mümkün müdür. ﬁu tutageldi¤iniz, ata ve dede dininiz ki, bir parça taﬂtan
kendilerinin yonttu¤u, ne
görür ve ne iﬂitir, ilâh olmaya lây›k m›d›r? Ben dedim, do¤ru söylersin, yâ
Ebâ Bekr! Hemen Resûl-i
ekrem Efendimizin mübârek ellerini öpüp, bî’at
edip, Müslüman oldum.
Demiﬂlerdir ki, Hazreti Osmân ‹slam’a geldikte,
Müslümanlar›n beﬂincisi
oldu.
Menk›be: Muhyissünne ‹mâm-› Begavî Meâlim
üt-tenzîl kitab›nda, sûre-i
Bekara’n›n sonunda meâl-i
ﬂerîfi “Mallar›n› Allah yolunda infâk edenler, da¤›tanlar..” olan 262.ci âyet-i

kerîmesinin izah›nda tefsir
alimlerinden ﬂöyle nakl
buyurmuﬂlar ki, bu âyet-i
kerîme, Hazreti Osmân
bin Affân ve Hazreti Abdürrahmân bin Avf haklar›nda nâzil olmuﬂtur. Abdürrahmân bin Avf, Resûlullah’›n huzuruna dört
bin dirhem getirdi, koydu.
Dedi ki, yan›mda sekizbin
dirhem var idi. Dörtbin
dirhemi kendime ve âileme al›koydum. Dörtbin
dirhemi Rabbime ödünc
verdim. Resûl-i ekrem
ona buyurdu ki, “Evinde
b›rakt›¤›na ve borç verdi¤ine, Allahü teâlâ bereket
versin!” Ammâ Osmân
Müslümanlar› Tebûk gazâs›nda techîz etti. Ticâret
develerini, hevedleri ve
çullar› ile berâber verdi. O
iki serverin hakk›nda bu
âyet-i kerîme nâzil oldu.
Abdürrahmân bin Sümre
dedi ki, Ceyﬂ-i Usretde
Hazreti Osmân, bin dinâr
ile geldi. Ceyﬂ-i Usretden
murâd, Tebük gazâs›d›r.
Hazreti Resûlullah’›n ku289 dört büyük halife
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ca¤›na alt›nlar› döktü. Ben
gördüm. Resûlullah mubârek elini alt›nlar aras›na
dâhil k›l›p, kar›ﬂt›rd›. Buyurdu ki, “Osmân’a bundan sonra yapt›klar› zarar
vermez.” Allahü teâlâ hazretleri meâl-i ﬂerîfi, “Allah
yolunda mallar›n› sarf
eden kimseler, da¤›tt›klar›
ﬂeyler ile karﬂ›s›ndakileri
ezâda ve minnetde b›rakmazlar. Onlar›n ecrini onlar›n Rabbi verir. Onlar
için korku ve üzüntü yoktur.” olan âyet-i kerîmeyi
gönderdi.

290 dört büyük halife

Minnet, ihsânda ve ikrâmda bulundu¤u kimsenin, ben sana ﬂunlar› verdim, bu kadar ﬂey verdim,
diye verdi¤i ni’meti onun
baﬂ›na kakmak, onu üzmekdir. Ezâ, ni’met verdi¤i, ihsânda bulundu¤u
kimseyi mahcûb etmek,
utand›rmakt›r. Veyâ ikrâmda bulundu¤u kimseyi, hiç
bilmesi îcâb etmeyen birisi yan›nda ikrâm etti¤ini
söyleyerek utand›rmakt›r.
Süfyân demiﬂtir ki, minnet
ve ezâ demek, sana verdim, sen ﬂükür etmedin,
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demektir. Abdürrahmân
bin Zeyd bin Eslem dedi
ki, benim babam der ki,
bir ﬂah›s bir ﬂeyi, bir kimseye ba¤›ﬂlas›n. Sonra
baks›n ki, senin selâm›n
onun üzerine a¤›r gelir.
Selâm›n› o kimseden önce
verme. Allahü teâlâ kullar›na ihsân ve iyilik ettikten
sonra, baﬂa kakmay› harâm k›lm›ﬂt›r. Kullar›na her
çeﬂid ni’meti verip, onlar›n baﬂ›na kakmamay›
kendi zât-i pâkine mahsus
s›fat k›lm›ﬂt›r. Zîrâ kuldan
minnet, kulun iyilik etmesi, sonra baﬂa kakmas› ve
üzmesidir. Hak teâlâ hazretlerinin minneti, kullar›na ni’met vererek, kullar›n› memnûn etmesi, hattâ
ihsân›n› artt›rmas›, bunlar›
hât›rlatmas›d›r.
‹mâm-› Begavî Mesâbîh-i ﬂerîf’de hasen hadîslerin birinde, Abdürrahmân bin Habbâb’dan rivâyet etti ki, hadîs-i ﬂerîfin
mazmûn-› ﬂerîfi böyle beyan olunmuﬂ ki, Abdürrahmân dedi, ben hâz›r ol-

dum. Resûlullah Efendimiz nasîhat edip, Eshâb-›
kirâm› Tebük gazvesine
teﬂvîk ederlerdi. Hazreti
Osmân kalk›p, dedi ki, yâ
Resûlallah! Yüz deve, çullar› ile [palanlar› ile] ve hevedler ile, fîsebîlillah benim üzerime olsun! Sonra
Fahr-i âlem yine tergîb ettiler [teﬂvîk ettiler]. Yine
Hazreti Osmân kalk›p dedi ki, yâ Resûlallah! Üçyüz
deve, çullar› ile ve hevedleri ile, fîsebîlillah benim
üzerime olsun! Ben gördüm, Resûlullah minberden iner. Sonra buyurur:
“Osmân bundan sonra,
nâfilelerden bir amel etmez ise de, bir be’is yoktur. Zîrâ o yapt›¤› hasene
ona bütün nâfileler yerine
kifâyet eder.”
Menk›be: ‹mâm-› Begavî Mesâbîh-i ﬂerîf’de,
Menk›be-i Osmân bâb›nda sahîh hadîs olarak,
Hazreti Âiﬂe-i S›ddîka’dan
nakletmiﬂlerdir. Hazreti Âiﬂe buyurdular ki, Resûlullah, mübârek bald›rlar›
291 dört büyük halife
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[topuk ile dizi aras›] aç›k
oldu¤u hâlde evimde yat›yordu. Hazreti Ebû Bekr
kap›ya gelip, izin istediler.
Hazreti Habîbullah izin
verdiler. Kendileri o hâllerini de¤iﬂtirmediler. Sohbete baﬂlad›ktan sonra,
Hazreti Ömer gelip, izin istediler. Hazreti Fahr-i âlem
ona da izin verdiler, mubârek bald›rlar› aç›k oldu¤u
hâlde, sohbete devam ettiler. Sonra Hazreti Osmân
gelip, izin istediler. Hemen
Resûlullah Efendimiz oturup, örtüsünü üzerine ald›.
‹zin verdi. Sonra cümlesi
kalk›p, gittikten sonra,
Hazreti Âiﬂe dedi ki, yâ Resûlallah! Pederim [babam] Ebû Bekr geldi. Hiç
hareket etmediniz. Ömer
geldi. Ona da ayn› ﬂekilde
oldunuz. Sonra Osmân
geldi. Kalk›p, esvâb›n›z›
[elbisenizi] örttünüz. Server-i âlem Efendimiz buyurdular: “Meleklerin hayâ etti¤i kimseden ben
hayâ etmez miyim.” Bir rivâyette buyurdular ki,

“Muhakkak ki, Osmân
çok hayâl› bir kimsedir.
Ben ondan hayâ ettim.
E¤er ona o hâl üzere iken
izin versem, içeri girip, hâcetini [arzûsunu, iste¤ini]
bana söyleyemezdi.”
Menk›be: Yine Mesâbîh’de, Talha bin Abdullah’dan rivâyet olunmuﬂtur. Resûlullah buyurdular
ki: “Her nebî için bir refîk
vard›r. Benim refîkim Cennet’te Osman’d›r.” Yine ayn› bâbda hasen hadîs olarak, Enes’den rivâyet olunmuﬂtur. Hazreti Enes dedi
ki, Resûlullah Efendimiz bize bî’at-› r›dvân ile emrettikleri vakitte, Hazreti Osman’› Mekke-i mükeremede, Kureyﬂ’e resûl (haberci)
göndermiﬂ idi. ‹nsanlar ile
bî’at ettikte, “Muhakkak ki
Osmân, Allahü teâlân›n ve
Resûlünün hâcetini [iﬂini]
görmektedir!” buyurup,
mubârek ellerinin birini
kendisi için, birini Osmân
için k›ld›. Kendileri için k›ld›¤› eli, Hazreti Osmân için
k›ld›¤› el üzerine koyup,
293 dört büyük halife
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Hazreti Osmân yerine bî’at
ettiler. Nakleden der ki, Resûlullah Efendimizin kendi
mubârek elleri Hazreti Osmân bin Affân için, sâir insanlar›n kendi ellerinden
hay›rl› oldu.
Menk›be: Yine Mesâbîh’de, hasen hadîslerde
Mürre bin Ka’b’den naklolunmuﬂtur. Ben Resûlullah
Efendimizden
iﬂittim.
Meydana gelecek fitneleri
zikretti. O s›rada kendini
örtmüﬂ biri geçiyordu. Resûlullah buyurdular ki: “O
fitne günü bu kiﬂi hidâyet
üzerinde sâbittir.” Ben
kalkt›m, o ﬂah›stan tarafa
bakt›m. O ﬂah›s Osmân
bin Affân idi. Nakleden
der ki, o ﬂahs›n yüzünü
Habîbullah Efendimize
göstererek, dedim ki, bu
mudur yâ Resûlallah!
Evet, buyurdu.
Yine o Menk›be bâb›nda, hasen hadîs olarak
Mesâbîh sâhibi beyan etmiﬂtir. Âiﬂe-i S›ddîka’dan
rivâyet olunmuﬂtur. Resûlullah Efendimiz buyurdu294 dört büyük halife

lar: “Yâ Osmân! Allahü teâlâ seni yak›nda halife yapacakt›r. Seni halifelikden
indirmek istiyen insanlar
için, kendini halifelikden
azl etme!” Bu hadîs-i ﬂeriften dolay› Hazreti Osmân; muhâsara olundu¤u
günü Hilâfetten çekilmedi.
Yine o bâbda, ‹bni Ömer’den rivâyet olunmuﬂtur:
Resûlullah fitneyi zikr etti.
Buyurdu ki, “O fitnede Osmân mazlûm olarak katlolunur.”
Menk›be: Hazreti Osmân bin Affân îmâna geldikten sonra, amcas›, Hazreti Osmân’a düﬂmanl›k
ve husûmet edip, eli ile ve
dili ile çok eziyet yapt›.
Sen Muhammed’in dininden dön diye o kadar eziyet yapt› ki, anlatmak ve
söylemek mümkün de¤ildir. Günlerden bir gün
Hazreti Osman’›n yan›na
var›p, dedi ki, insâfa geldin mi. Hemen yâ dininden dön, atan ve dedenin
dinine gir. Veyâ sana eziyetten geri durmam. Haz-

HAZRET‹ OSMÂN-I Z‹NNÛREYN
reti Osmân buyurdu ki; yâ
amca! Bu kadar cefân›n,
yüz mislini de yapsan bana, Hazreti Muhammed’in
do¤ru dininden, dönmek
ihtimâlim yoktur. Boﬂ yere
zahmet çekersin, dedi.
Sonra, amcas› Hazreti Osmân’a eziyet etmekten
vazgeçti. O sadâkat sâhibi,
cefâdan kurtuldu. Do¤ru
Fahr-i âlem Efendimizin
seadethânelerine vard›.
Di¤er Eshâb ile Habeﬂistâna hicret ettiler. Cümle
mal› ile ve azîz cân› ile
Fahr-i âlem Efendimizin
u¤runa [yoluna] fedâ olmuﬂtur. Hiçbir zaman da,
yüz çevirmemiﬂtir. Din yolunda büyük hizmetler etmiﬂtir .
Menk›be: Hazreti Osman’›n mal› gâyet çoktu.
Hattâ, seadethânelerinde
bir çok câriyesi var idi ki,
hizmet ederlerdi. Birgün
Osmân insanl›k îcâb› câriyelerden birine ulaﬂt›. Me¤er Habîb-i ekrem Efendimizin kerîmeleri Rukayye
bu durumu anlam›ﬂt›r. Ka-

d›nl›k gayreti zuhûra gelip,
gönülleri huzursuz olmuﬂ.
Lâkin Hazreti Osman’›n
yüzüne vurmay›p, hemen
zerâfet ile izin isteyip, babam›n seadethânelerine
gidece¤im, dedi. Hazreti
Osmân izin verdi. Ammâ
içine te’sîr edip, kalbine
ateﬂ düﬂtü. Kendi kendine
dedi ki, Habîbullah Efendimize var›p, benden ﬂikâyet ederse, benim hâlim
nice olur. Ne dünyada ve
ne âhirette yerim kal›r, deyip, derhâl abdest al›p,
mubârek yüzünü ve sakal›n› kara topra¤a sürüp,
feryâd ve figân ile Hak teâlân›n dergâh-› âlisine tedarrû ve niyâz etti. Hazreti
Rukayye de Sultân-› kâinât›n seadethânelerine
vard›kta, Server-i Enbiyâ,
Rukayye validemizin yüzünde s›k›nt› eseri görüp,
sual buyurdular ki, ey benim ci¤erparem. Nedir hâlin, niçin s›k›nt›das›n. Hazreti Rukayye elinde olmayarak a¤lay›p, dedi ki, benim devletli babam, sultâ295 dört büyük halife

HAZRET‹ OSMÂN-I Z‹NNÛREYN
n›m. Senin ﬂân-› ﬂerefine
lây›k olan bu mudur ki,
Hazreti Osmân benim üzerime câriyeye baks›n. Hazreti Habîbullah; “Ey benim k›z›m! E¤er Allahü tebâreke ve teâlân›n r›zâs›n›
ve benim r›zâm› istersen,
bir ân durma, var evine ki,
Osmân’›n ayaklar›na yüzünü sürüp, özür dile.
Yoksa ne Hakk›n huzurunda, ne de benim huzurumda yerin kal›r.” deyip ve
bir ân durdurmay›p, Hazreti Osman’›n huzuruna
gönderdi. Rukayye da
emr-i ﬂerîfine imtisâl edip
[uyup], acele ile geri evine
geldi. Kap›ya el vurdu.
Bakt› ki, kap› kapanm›ﬂ.
Kap›ya vurdu. Hazreti Osmân içeriden seslendi ki,
kimdir. Hazreti Rukayye
dedi ki, bu zay›f han›m›nd›r. Hazreti Osmân acele
ile kap›y› açt›. Özür dilemek istedi. Hazreti Rukayye râz› olmay›p, mubârek
ayaklar›na kapanmak istedi. Hazreti Osmân mâni’
olmak istedi. Hazreti Ru296 dört büyük halife

kayye râz› olmad›. Elbette
babam hazretlerinin emrini yerine getirmeyince içeri girmem, deyip, mubârek yüzünü Hazreti Osman’›n ayaklar›na sürüp
ve özür diledi. Ondan sonra Hazreti Osmân secde-i
ﬂükür edip, dedi ki, Ey Resûlullah’›n kerimesi! Mâdem ki baban sana böyle
vas›yet etti. Ben de Allahü
teâlân›n aﬂk›na ve baban›n hürmetine haremimde
olan câriyenin tamam›n›
âzâd ettim. Hür olsunlar,
dedi.
Menk›be: Hazreti Osmân harem-i ﬂerîfinde
[evinde] Habîbullah Efendimizin kerîmeleri Rukayye ile oturmuﬂtu. Câriyelerden birisi, yiyecek getirdi. Hazreti Osmân ta’âm
getiren câriyenin yüzüne
bakt›. Hazreti Rukayye fark›na vard›. Han›ml›k [kad›nl›k] gayreti galebe
edip, huzursuz oldu. Hazreti Osmân Rukayye hazretlerinin huzursuzlu¤unu
görünce, yâ Rukayye, ben
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o câriyenin yüzüne tama’
ile bakmad›m, dedi ve yemin etti. Bakmam›z istiyerek olmad›. Yoksa Allahü
teâlâ bilir ki, kasd ile de¤ildir. Hazreti Rukayye
inand›, tesellî buldu, rahatlad›. Zîrâ muhakkak ki,
Hazreti Osmân câriyenin
yüzüne tama’ ile bakmam›ﬂ idi. Hazreti Osmân
Rukayye ile bar›ﬂt›ktan
sonra, hât›r-› ﬂerîfine geldi
ki, Fahr-i âlem Efendimizin kerîmesinin her ne kadar onu incitmeye kast›m
yok ise de kalbi incindi.
Bunun için keffâret vermem gerek. Fahr-i âlem
seyyid-i veledi âdem
Efendimizin kerîmeleri oldu¤u için, bu kadarc›k
nesneden dolay› yüz köle
âzâd etti. Bu mertebe Resûlullah Efendimizi severdi. O hazretin hât›r-› ﬂerîfini gözetip, ri’âyet ederdi .
Menk›be: Bir gün Resûl-i ekrem Efendimizin
yan›nda bir melek durdu.
Hazreti Osmân geçti. Resûlullaha dedi ki, bu ge-

çen kimdir. Dediler, Hazreti Osman’d›r. Hemen ki,
Osmân ad›n› iﬂitti. Ayak
üzerine durdu ve dedi ki,
yâ Resûlallah! Bu serverden cümle melekler hayâ
eder. Ve muhabbet edip,
ri’âyet ederler ve bunun
mertebesi Hak teâlâ hazretlerinin dergâh-› âlisinde
yücedir. Bunun gibi ﬂân›
yüksek sultân› kavmi ne
behâne ile cesâret edip,
katlederler, dedi.
Menk›be: Fahr-i âlem
Efendimiz, “Yâ Osmân!
Hak teâlâ senin önce ve
âh›r günâh›n› af etsin!” diye dua etti. Hak teâlâ Habîbullah hazretlerinin duas›n› kabûl edip, Hazreti
Osman’› affetti. Nice âyet-i
kerîme hakk›nda nâzil olmuﬂtur. Hazreti Habîbullah “Cennet ehli, Cennet’te bir burak gördüler.
Bu burak nedir, diye sordular. Hak teâlâ azamet
ve kibriyâs› ile buyurdu ki,
bu bir nûrdur. Burak de¤ildir. Hazreti Osmân bir
hücreden [odadan] bir
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hücresine giderdi. Gördü¤ünüz o nûr, na’l›n›n›n nûrudur” buyurdu. Yerde yürürken Cennet’te nûr verirdi. Meﬂhurdur ki, Hazreti
Osmân, her gecede iki rekat namazda Kur’ân-› azîmüﬂﬂân› hatmederdi.
Menk›be: Bir gün Server-i âlem Efendimiz Eshâb-› güzîn ile otururken,
Cebrâîl aleyhisselâm geldi. Dedi ki, yâ Resulallah!
Hazreti Yûsüf-i S›ddîk
aleyhisselâm›n mubârek
sakal›na bakmak ister
isen, Hazreti Osman’›n
mubârek sakal›na bak.
Hazreti ‹brâhîm Halîlullah
aleyhisselâm›n mubârek
sakal›na bakmak istersen, Hazreti Osman’›n
mubârek sakal›na bak.
Her kimin bir Peygambere benzerli¤i varsa, o
kimse muhakkak ehl-i
Cennettir.
Menk›be: Bir gün Osmân bin Affân, Resûlullah
Efendimize gelip, dedi ki,
yâ Resûlallah! Kemâl-i lütfundan bu âciz bendenizi
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topraktan kald›r›p, evimizi
ﬂereflendiriniz, teﬂrîf buyurunuz. Sultân-› kâinât
ve mefhar-i mevcûdât buyurdular ki, yaln›z beni mi
da’vet ediyorsun, yoksa
Eshâb-› kirâm› da m›?
Hazreti Osmân dedi ki, Eshâb-› kirâm da gelsinler.
Server-i Enbiyâ, Bilâl-i Habeﬂi’yi ça¤›r›p, buyurdu ki:
Yâ Bilâl! Bütün Sahâbeye
haber ver. Osman’›n
da’vetine gelsinler. Kendileri kalk›p, Hazreti Ali ile
Hazreti Osman’›n seadethânelerine do¤ru gitmeye
baﬂlad›lar. Yolda giderken,
Hazreti Osmân, Resûl-i ekremin ard›nca gidip,
ad›mlar›n› sayard›. Resûlullah Efendimiz buyurdu:
Yâ Osmân! Niçin say›yorsun. Hazreti Osmân dedi
ki: Yâ Resûlallah, her mubârek ad›m›n›z için, bir köle âzâd olsun. Da’vetten
sonra bütün köleleri âzâd
oldu. Kölelerin âhidnâmelerini verdi.
Menk›be: Resûlullah
Efendimiz buyurdu ki,
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“Peygamberler (aleyhimüsselâm) hayâtlar›nda
iken birer kimse ile ö¤ünmüﬂler idi. Ben de Osmân
bin Affân ile ö¤ünürüm”.
Bir yerde de buyurdu ki,
“Bütün melekler benimle
iftihâr ederler. Ben Osmân
ile iftihâr ederim.” Bir yerde de buyurdu ki, “Mahﬂer gününde bütün Peygamberler (aleyhimüsselâm) eshâblar›ndan birisini refîk edip, onunla gezerler. Bir ân yanlar›ndan
ayr›lmazlar. Ben de Osman’› refîk edinirim. Bir
ân onsuz olmam. Cennet’te benim refîkim Osmân olacakt›r.”
Menk›be: Âiﬂe-i S›ddîka nakletmiﬂtir. Bir gün
Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Yâ Âiﬂe! Dilerim ki, eshâb›mdan ba’z›s›
buraya [yan›ma] gelsinler.
Onlara ba’z› söyleyeceklerim vard›r. Söyleyeyim.”
Dedim yâ Resûlallah! Ebû
Bekr’i ça¤›ray›m m›? Birﬂey söylemedi. Bildim ki,
onu dilemez. Dedim,

Ömer’i ça¤›ray›m m›?
Onun için de birﬂey demedi. Bildim ki, onu dahî dilemez. Dedim, amcan o¤lu
Ali’yi ça¤›ray›m m›? Ona
da birﬂey söylemedi. Dedim, Osman’› ça¤›ray›m
m›? Buyurdular; “Ça¤›r
gelsin!” Ça¤›rd›m, geldi.
Resûlullah’›n huzur-› ﬂerîfinde durdu. Resûlullah
hazretleri ona ba’z› ﬂeyler
söyledi. Onun rengi de¤iﬂti. Ba’z› ﬂeyler de söyledi.
Rengi eski hâlini ald›. Hazreti Osman’›n evini muhâsara ettikleri günde, ona
dediler, niçin karﬂ›l›k vermezsin. Dedi ki, Hazreti
Resûlullah benim ile sözleﬂmiﬂtir. Bana çok söz
söylemiﬂtir. Ben bu belâya
sabrederim. Hazreti Âiﬂe
demiﬂtir ki, benim zann›m
öyledir ki, Hazreti Habîb-i
ekrem o vakit ona bu k›ssay› haber vermiﬂtir.
Menk›be: Câbir-i Ensârî’den rivâyet olundu.
Bir gün bir cenâze götürdüler. Resûlullah Efendimiz çekinip, namaz›n›
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k›lmad›. Sual ettiler ki, yâ
Resûlallah!
ﬁimdiye
kadar, hiçbir cenâzeden
çekinmeyip, gördü¤ünüz
gibi namaz›n› k›lard›n›z.
Hikmeti ne oldu ki, bu
cenazenin namaz›n› k›lmad›n›z.
Cevâb›nda
buyurdular ki, “Bu ﬂah›s,
benim yârim Osmân’a
bu¤z ederdi. Osmân’a
bu¤zeden kimseye Allahü
tebâreke ve teâlâ bu¤z
eder. Bir kimseye ki, Allahü teâlâ bu¤z eder.
Benim onun namaz›n› k›lmam uygun mudur?”
Menk›be: Abdullah ibni
Abbâs rivâyet etmiﬂtir.
Fahr-i âlem Efendimiz
buyurmuﬂlard›r:
“Osman’›n ﬂefâ’ati ile, hepsi
nâra müstehâk olan kimselerden elbette yetmiﬂbin kiﬂi Cennet’e girse
gerektir.” Abdullah ibni
Ömer’den rivâyet olunur
ki, Resûl-i ekrem Efendimiz buyurmuﬂlar ki,
“Mi’râc gecesi dördüncü
göke
ayak
bast›kta,
önüme bir elma düﬂtü.
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Al›p, ikiye böldüm. ‹çinden bir hûrî ç›kt›. Kahkaha
ile gülerdi. Sual ettim ki,
sen kimin için yarat›ld›n.
Dedi ki, “Zulüm ile ﬂehîd
edilen Osmân bin Affân
için yarat›ld›m” dedi.” .
Menk›be: Abdullah ibni
Mes’ûd rivâyet etmiﬂtir.
Bir gazâda Resûlullah ile
hâz›r idim. Zahîre bitti. Askerde hayli üzüntü ve
s›k›nt› hâs›l oldu. Server-i
âlem Efendimiz bu duruma vâk›f olup, buyurdular
ki, “Vallahi güneﬂ batmadan Allahü teâlâ hazretleri size r›z›k gönderir.”
Bu ma’nây› Hazreti Osmân hemen anlay›p, Allahü teâlâ hazretlerinin
Resûlü mutlaka do¤ru
söyler diye düﬂünüp, bir
yerde on dört yük zahîre
buldu. Yüksek fiyat ile
al›p, güneﬂ batmadan
dokuz yükünü Resûlullah
Efendimize getirdi. “Bu
nedir, yâ Osmân” diye
buyurdukta, dedi ki, Osman’›n Allah ve Resûlüne
hediyesidir.
Seyyid-i
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kâinât Efendimizin mu’cizât› te’hîrsiz meydana
gelince,
mü’minler
sevinip, münâf›klar mahzûn ve giryân oldular.
Resûlullah
Efendimiz
mubârek ellerini dergâha
kald›r›p, “Yâ Rabbî, Osmân’a çok ecir ver, iyiliklerine bol karﬂ›l›k ver”
diye hay›r dua buyurdular.
Menk›be: Ebûl Mû’în
Nesefînin
“Temhîd”
kitab›nda diyorki: Hazreti
Ömer âhirete sefer ettikleri vakitte, hilâfeti alt› serverin aras›nda müﬂâvere
ettiler. O alt› kiﬂiden Sa’d

hazretleri orada yoktu. Talha ve Zübeyr i’tizâr ettiler.
Bizim hilâfet ile iﬂimiz yoktur. ‹stemeyiz dediler. Üç
kiﬂi kald›. Osmân ve Ali ve
Abdürrahmân. Abdürrahmân bin Avf dedi ki: “Ben
iﬂi ikinize b›rakt›m.” Onlar
dediler, öyle olsun. Üç
gün mühlet istediler. Abdürrahmân hazretleri o üç
günde, halk aras›nda gizliâﬂikâr kimin halife olmas›
gerekti¤ini araﬂt›rd›. Cümle halk›n Hazreti Osmân
taraf›na meyilli olduklar›n›
ö¤rendi, tesbît etti. “Ben
Osmân bin Affân’› seçtim” buyurdu. Hazreti Ali
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ve di¤er Sahâbe-i güzîn
Hazreti Osmân ile bî’at
edip, fitne ve kavgay› ref’
ettiler.
Menk›be: Kur’ân-› kerimin ço¤alt›lmas›n›n Hazreti Osmân taraf›ndan
yap›ld›¤› halk aras›nda
meﬂhur oldu¤u ma’lûmdur. Hazreti Azîzin Güzîde
adl› risâlelerinde yaz›l›
aç›klamas›ndan anlaﬂ›lan
odur ki, Kur’ân-› kerîmi,
Ebû Bekr-i S›ddîk, Hazreti
Ömer ve di¤er Sahâbe-i
güzînin ittifâklar› ile toplam›ﬂt›r. Hazreti Osman’›n
hilâfetleri zaman›nda, Irâk
ve
ﬁâm
fetholdu¤u
zaman, halk aras›nda hiçbir kâmil ve tamam mushaf yok idi. Kur’ân-›
azîmüﬂﬂân›n k›râ’etinde
ihtilâflar vâki’ oldu. Halk›n
birbirini tekfîr edip, inkâr
etmeye baﬂlamalar›ndan
endîﬂe edildi. Huzeyfe bin
el-Yemânî Irâk ve ﬁâm
taraf›na gazâya gitti. Halk›n bu ihtilâflar›n› görüp,
dedi ki: Yâ Emîr-el
mü’minîn! Kitâbullahta
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Yahudiler ve Nasrânîler
gibi, ihtilâf etmezden önce
ümmet-i Muhammed’e
meded eyle! Hazreti Osmân bunu iﬂitince, bütün
Eshâb-› kirâm› toplay›p,
Kur’ân-› kerîmin k›râ’etinde ihtilâf oldu¤unu anlat›p,
buyurdular
ki:
Hât›r›ma böyle gelir ki,
esâs mushaf, Ebû Bekr-i
S›ddîk’›n toplad›¤›d›r. Ondan beﬂ aded mushaf
yaz›p, herbirini bir vilâyete
gönderelim. Halk ona tâbi’
olsunlar. Sahâbe-i kirâm,
isâbetli olaca¤›n› söylediler. Hazreti Ali buyurdular ki: E¤er ben de halife
olsa idim, böyle yapard›m. Hazreti Osmân, ilk
mushaf›, Hazreti Hafsa’dan getirtip, Sa’îd bin
Âs’a yazmas› için emretti.
Zeyd bin Sâbit’e emretti
ki, kitâb hâline getirsinler.
Bir rivâyette Abdullah bin
Zübeyr ve Sa’îd bin Âs ve
Abdürrahmân bin Hâris’e
yazs›nlar, diye emretti.
Zeyd bin Sâbit kitâb
hâline getirdi. Bunlara
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buyurdular ki, e¤er sizin
bir müﬂkiliniz olursa,
Kureyﬂ lügatine mürâca’at ediniz. Zîrâ Kur’ân-›
azîmüﬂﬂân Kureyﬂ lügati
üzerine nâzil olmuﬂtur.
Bunlar sûre-i Bekara’da
bir müﬂkilât ile karﬂ›laﬂt›lar. Biri tâbut okudu.
Birisi tâbuh okudu. Hazreti Osmân’a arz ettiler.
Hazreti Osmân, tâbutdur
buyurdular. Beﬂ mushaf
yazd›lar. Bu mushaflar›n
adlar›na mushaf-› imâm
koyup, herbirini bir ﬂehire
gönderdiler. ‹htilâf olundu¤u vakit bu mushaflara
mürâca’at olunsun.
Birisini Mekke-i Mükerremeye, birisini Basra’ya,
birisini ﬁâm-› ﬂerîfe, birisini Kufe’ye gönderip,
birisini de Medîne-i
Münevverede al›koydular.
Bir rivâyette de yedi mushaf idi. Birisini Yemen
taraf›na, birisini de Bahreyn’e gönderdiler. Hazreti Osman’›n rey’i ve tedbîri ve tasarrûflar› bu
ﬂekildedir.

Menk›be: Hazreti Osmân bin Affân, Kur’ân-›
azîmüﬂﬂân›n yaz›lma iﬂi
ile u¤raﬂ›rken, bir Cum’a
günü, Cum’a namaz›n› k›ld›ktan sonra, mubârek ellerini kald›r›p, dua ederken, bir kiﬂi geldi. Acâib
sözler söyleyip, dedi ki; Ey
Vahy kâtibi! Sûre-i Tebbeti fazîleti bak›m›ndan
sûre-i ‹hlâs’dan önce yazmak lây›k de¤ildir. Akla da
hoﬂ gelmez deyip, bu
ﬂekilde bunun hikmetini
ö¤renmek istedi. Hazreti
Osmân, o kiﬂinin tereddüdünü kald›rmak için,
hemen kiﬂinin gözlerini
silip, “Bak, levh-i mahfûzu
görürsün” dedi. O kiﬂi de
bak›p, o ân levh-i mahfûzu gördü. Kur’ân-›
azîmüﬂﬂân levh üzerinde,
bu tertîb üzerinde yaz›lm›ﬂt›r. Her bir harfi ve
sûreler yerli yerindedir.
Arab bu kerâmeti görünce, Hazreti Osman’›n hizmetinden ayr› kalmay›p,
tâat ve ibâdeti ile meﬂgûl
oldu.
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Menk›be:
Herkese
adâletle davranmaya çok
dikkat ederdi. Birgün bir
kölesinin kula¤›n› çekti.
Kölenin kula¤› ac›y›p ﬂöyle dedi: “Efendim, herkesin birbirinden hakk›n›
alaca¤› k›yâmet gününü
düﬂününüz.” Bu söz Hazreti Osman’a çok tesir etti. “Gel, sen de benim
kula¤›m› çek, ödeﬂelim.”
buyurdu.
Köle, Hazreti Osman’›n
kula¤›n› çekti. Hazreti Osman; “Biraz daha çek!”
deyince
Köle;
“Siz
k›yâmet
gününü
düﬂünerek korktunuz. Ben
de o günkü hesaptan korkuyorum.” dedi. Bunun
üzerine kölesini âzâd edip,
serbest b›rakt›.
Menk›be: Hazreti Ömer
vefât etti. Hazreti Osmân
yerine halife oldu. Hazreti
Ömer’in vefât haberi Rum
diyâr›na eriﬂti. Hazreti Osmân; Afrikiyye’de Bizansl›lara karﬂ› cihad eden Abdullah bin Ebî Serh’e ve
Abdullah bin Zübeyr’i im304 dört büyük halife

dâda gönderdi. ‹ki f›rka
birbiri ile karﬂ›laﬂt›lar.
Ceng günü de belli oldu.
Abdullah bin Zübeyr, Abdullah bin Ebî Serh’e dedi
ki, Rum ve frenk askeri
çoktur. Müslümanlar›n askeri azd›r. Onlara hîle
yaparak muzaffer olmal›d›r. Henüz harp baﬂlamam›ﬂt›r. Sen asker ile
durup, hâz›r ol. Benim
taraf›mdan tekbîr seslerini
iﬂitince, hemen Rum ve
frenk askerine var›p,
vuruﬂma¤a baﬂla. Zîrâ
haber alm›ﬂ›m ki, Rum
kumandan› askerden ayr›
yerde
olup,
tavus
kanad›ndan yap›lm›ﬂ gölgeli¤inde birkaç ﬂark›c› ile
oturur. Abdullah bin Ebî
Serh hâz›r vaziyyetde
dururken, Abdullah bin
Zübeyr otuz er al›p, resmî
elçiler gibi gitti. Rum
kumandan›na yak›n vard›.
O otuz askere dedi ki, siz
Rum ve frengin askeri ile
benim aramda durun ki,
benim hâlime vâk›f olmayalar. E¤er benim
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hâlime kasdetmek isterler
ise, onlar› bir müddet
meﬂgûl ediniz. Bu arada
ben de iﬂimi yapay›m.
Hemen at›n› sal›p, hücûm
etti. Rum kumandan›n› ve
yan›ndakileri k›l›nç ile
helâk edip, tekbîr getirdi.
O otuz er de yüksek ses ile
tekbîr ald›lar.
Abdullah bin Ebî Serh
hâz›r vaziyyetde dururken,
tekbîr sesini iﬂitti¤i gibi, ‹slam askeri ile bir yerden
tekbîr al›p, Rum ve frenk
askerine hamle edip, birbirlerine vurdular. Onbin
kâfiri k›r›p, k›l›nçtan geçirdiler. Bu zafere Abdullah
bin Zübeyr’in kahramanl›¤› sebeb oldu. Meﬂhur
Rum ﬂehirlerinden birkaç
ﬂehir
Müslümanlar›n
tasarrûfuna dâhil oldu.
Abdullah bin Ebî Serh
Medâyine vard›. O vilâyeti
ele geçirip, harac ald›. Hicretin Yirmialt›nc› senesinde Hazreti Osmân Harem-i
ﬂerîf etrâf›nda birçok evleri sat›n ald›. Bu ﬂekilde
Mescid-i Harâm› geniﬂlet-

ti. Yirmisekizinci senesinde haber geldi ki, Horasan
kavmi emre mutî’ olmuyorlar. Sa’d bin Âs hazretlerini gönderdi. Onlar›,
itâ’ate getirdi.
Otuzuncu
senede,
Resûlullah Efendimizin
yüzü¤ü, Hazreti Osman’›n
elinden Erîs kuyusuna
düﬂtü. Ne kadar istediler
ise de bulamad›lar. Bu
sene Hazreti Mu’âviye ‹stanbul’a var›p, gazâ etti.
Abdullah bin Sebe’ adl› Yahudi, Hazreti Ömer’in
zaman›nda Müslüman oldu¤unu söylemiﬂti. Fakat,
Yahudilik kîni gönlünde
bâkî kalm›ﬂt›. ‹slâm dininde, çok kötü bir fitne ç›karmak
istedi.
Hazreti
Ömer’in ﬂiddeti ve tedbîrli hareketi onun fitnesine
mâni’ olurdu. Hazreti Osmân zaman›nda f›rsat
bulup, fitne ç›kard›. Hazreti Osman’›n gidiﬂi, ﬁeyhayn gidiﬂlerine muhâlif
idi diyerek, Müslümanlar›
Hazreti Osmân üzerine
ayakland›rd›. Hattâ insan305 dört büyük halife
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lara öyle i’tikâd ettirdi ki,
Hazreti Osman’›n üzerine
yürümek,
ayaklanmak
ibâdettir, fikrini aﬂ›lad›.
M›s›rl›lardan bir grub,
Hazreti Alî’nin huzuruna
geldiler, gittiler. Basrâl›lar
Zübeyr bin Avvâm’›n huzuruna, Kûfeliler, Talha’n›n huzuruna geldiler.
Bu din büyüklerinin nasîhatlar› bunlara fayda verip, nasîhatlar› kabûl ettiler. Sonra, bunlar yine fitne ç›karmak için topland›lar. Hazreti Osman’› susturmak, yâhûd Hilâfetten

306 dört büyük halife

hal’ etmek [çekilmesini
sa¤lamak], e¤er öyle olmaz ise, katletmeye karâr
verdiler. Hazreti Osmân
hazretlerinin üzerine yürüdüler. Dediler ki: Resûlullah ve ﬁeyhayn Arafat’ta
namaz› kasr ettiler [k›saltt›lar]. Osmân niçin tamam
k›ld›. Cevap verdi ki; ‹slam’›n iﬂi büyüdü. ﬁark ve
garb›n halk› ‹slam’a gelip,
Arafatda topland›lar. E¤er
namaz› tamam k›lmasayd›m, vilâyetlerin halk› kusur ederler ve böyle k›lmak gerekli zan ederlerdi.
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Kasr sünnetini bilmezlerdi.
Ayr›ca benim Mekke’de
evim var. Bu sebeple ben
Misafir de¤ildim. Misafir
olmayan›n da namaz› k›saltmas› caiz olmaz.
‹kinci suâlde dediler ki:
Resûlullah ve ﬁeyhayn
Ebû Zer-i G›fârî’yi mükerrem tutarlar idi. Ebû Zer,
ﬁâm’da Hazreti Mu’âviye’nin yan›nda bulunuyordu. Hazreti Mu’âviye ile
Beyt-ül mâldaki mallar›n
kullan›m›
konusunda
uyuﬂmazl›k hâs›l oldu. Ebû
Zer-i G›fârî ﬁâm’dan Medîne-i Münevvereye geldi.
Hazreti Osmân onu Medîne’den d›ﬂar› ç›kard›. O da,
bir harâbe köyde (Rebeze)
mekân tuttu [yerleﬂti]. Osmân cevâb›nda dedi ki,
Ebû Zer ve Mu’âviye’nin
uygulamalar› ve sözleri onlar›n ictihâd› ile alâkal›d›r.
Onlar›n birbirlerini sevmeleri âyet-i kerîme ile sâbittir. Medîne’den uzakta ikâmet etmesi câhillere birﬂey
ulaﬂ›p, ‹slam’a bir zarar
gelmesin diyedir.

Üçüncü suâlde dediler
ki, önceden Emval-i Bat›nan›n zekât›n› da âmiller toplard›. Mal sâhiblerinin iste¤ine [gönlüne] b›rakt›n. Tâ
ki gönlünün istedi¤ine versinler. Cevap verdi ki: Âmiller telef eder. Ald›klar› vakit
cebir ile al›rlar. Ben mal sâhibleri elinde koydum.
Kendileri götürüp, Beyt-ül
mâla teslîm etsinler.
Dördüncü suâlde dediler ki: Hakem bin Âs ile,
Mervân bin Hakem’i, Resûlullah Efendimiz, nifâk
sebebi ile Medîne-i münevvereden d›ﬂar›ya sürdü. Hazreti Osmân yine
Medîne’ye getirdi, dediler.
Cevap verdi ki: Resûlullah
Efendimizin son hastal›klar›nda onlar› getirmeye
izin istedim. ‹zin verdiler.
Bu sözü Ebû Bekr ve
Ömer’e söyledim. Bir baﬂka ﬂâhid istediler. Bulunmad›. Sonra hilâfet bize
eriﬂti. ‹lmimiz o izin ile ayn› oldu. Resûlullah Efendimizin izni ﬂerîfleri ile onlar› geri getirdim.
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Beﬂinci sual olarak
dediler ki, Benî Ümeyyenin ihsân›n› artt›r›yorsun. Onlar›n ma’îﬂeti fazlalaﬂ›yor. Cevap verdi ki,
Herkes bilir ki, Allahü teâlâ
hazretleri, ben kuluna servet vermiﬂtir. Ben dâimâ
s›lâ-i rahmi muhâfaza etmiﬂimdir. ﬁu ânda ömrümün sonuna geldim. Bu
hâlde be¤enilmiﬂ durumun niçin aksini yapay›m.
Fakat vallahi beyt-ül mâldan hiçbir ﬂey onlara vermedim. Kendi mal›mdan
verdim.
Alt›nc› sual olarak
dediler ki, Kur’ân-› kerîmin
birkaç nüshas› hâriç,
di¤erlerini niçin imha ettin. Cevap verdi ki, etraftan haber yazd›lar ki,
Kur’ân-›
azîmüﬂﬂân
rivâyetlerinde ihtilâf vâki’
olmuﬂtur. Diledim ki, bu
vâs›ta ile dîn-i ‹slamda bir
fitne ç›kmas›n. Ayn› nüshay› b›rak›p, de¤iﬂik nüshalar› imha ettirdim.
Kötüleyenlerin dilleri dîn-i
‹slam üzere olmas›n.
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Yedinci sual olarak
dediler ki, Ebû Bekr-i S›ddîk Resûlullah Efendimize
hürmeten minberden bir
derece aﬂa¤› durdu. Ömer
bin Hattâb Ebû Bekr’e
hurmeten ondan aﬂa¤›
durdu. Osmân, Resûlullah
hazretlerinin yerinde durdu. Cevap verdi ki: E¤er
bu kâideyi devam ettirse
idim, tedrîcen lâz›m gelir
idi ki, hutbeyi, bir kuyu
kaz›p, kuyu içine girip,
okumak îcâb ederdi.
Sekizinci sual olarak
dediler ki, kap›na kap›c›lar
ta’yîn ettin. Cevap verdi ki:
Devletin din iﬂlerini görürken, din ile alâkas› olmayanlar›n zarar›n› def’
etmek için kendi etrâf›m›
muhâfaza ettim.
Dokuzuncu sual olarak
dediler ki, hayvanlar› Bakî’
otunu yimekden men’ ettin [orada otlamalar›n›
yasaklad›n]. Cevap verdi
ki, Beyt-ül mâl hayvanlar›ndan
dolay›
onu
korudum. Böylece, onu
koruyup, telef etmesinler.
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Onuncu sual olarak dediler ki, Resûlullah Efendimizin yüzü¤ünü kaybettin.
Cevap verdi ki, Sahâbe-i
güzînin gözleri önünde
yüzük Erîs kuyusuna düﬂtü. Ne kadar arad›ksa, bulamad›k. O ﬂerefden mahrûm kald›k. Hazreti Osmân
her bir süâle lây›k oldu¤u
üzere cevap verdi. Alîyyül
Mürtedâ’n›n gayreti ile fitne sâkin oldu [fitne ç›kmad›]. Kavga def’ oldu.
Menk›be: Yemen’de,
Abdullah bin Sebe’ isminde bir Yahudi, eski kitaplar› çok okumuﬂtu. Müslüman oldu¤unu söylüyor-

du. Medîne’ye gelip, halifenin gözüne girmek istedi. Fakat, halife buna hiç
yüz vermedi. Bu her yerde
Hazreti Osman’› kötüledi.
Halifeye, bu Yahudi dönmesi, her zaman seni kötülüyor, dediler. Halife, bunu Medîne’den ç›kard›. Bu
da M›s›r’a gidip, halifeye
karﬂ› propagandaya baﬂlad›. Çok bilgili oldu¤undan, câhilleri etrâf›na toplad›. En çok söyledi¤i ﬂey,
“Her Peygamberin bir vezîri var idi. Bizim Peygamberimizin vezîri de Alî’dir.
Hilâfet, onun hakk› idi. Osmân onun elinden ald›.”
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sözleri idi. Fellahlar› kand›r›p, Osmân kâfirdir, dediler. M›s›r vâlîsi Abdullah
bin Sa’d’dan, halifeye ﬂikâyetler yazd›lar. M›s›r’dan dört bin kiﬂi Medîne’ye geldi. Halifenin be¤enmedikleri hareketlerini
kendisine bildirdiler. Halife her suâle cevap verip,
âyet-i kerîme ve hadîs-i
ﬂerîfler ile hakl› oldu¤unu
isbât etti. Bir sene sonra,
M›s›r’dan dört bin ve
Irâk’dan dört bin kiﬂi geldi.
Medîne ehâlisi silâhlan›p,
niçin geldiniz dediklerinde, hacca gidiyoruz dediler. Ehâli de, silâh›n› b›rakt›. Gelenlerin maksadlar›
Hazreti Osman’› hâl’ etmek idi. M›s›rl›lar Hazreti
Ali’yi, Irâkl›lar Hazreti Talha’y› halife yapmak istiyordu. M›s›rl›lar Hazreti
Alî’ye gelip, “Seni halife
yapaca¤›z” dediler. Hazreti Ali bunlara dar›l›p, “Peygamberimiz sizin yerleﬂti¤iniz yere gelip konacak
askerin mel’ûn oldu¤unu
haber verdi” buyurdu. O
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gece halife, Hazreti Alî’nin
yan›na gelip, bu askerleri
geri döndür, dedi. Hazreti
Ali de pekî deyip, sabahleyin askere nasîhat verdi.
Asker geri dönmekte iken,
Hazreti Ali halifeye gelip,
M›s›r vâlîsini de¤iﬂtir, onlar›n istedi¤ini ta’yîn eyle,
dedi. Halife, Muhammed
bin Ebî Bekr’i vâlî yapt›.
M›s›rl›lar vâlî ile M›s›r’a
gitti. Fakat yolda bir haberci üzerinde halifenin
mektubunu buldular. Eski
vâliye emir olup, gelenleri
kabûl ediniz deniyordu. O
zaman yaz›lar noktas›z oldu¤undan, noktan›n yerine göre, katlediniz manâs›
da okunur. M›s›rl›lar böyle
okuyup, k›zd›lar. Geri döndüler. Irâkl›lar› da döndürdüler. Halifenin evini sard›lar.
Osmân hazretlerinin
mevcut dörtyüz kölesi var
idi ki, akçe ile alm›ﬂ idi.
Hepsi harp âletleri ile kuﬂan›p, Hazreti Osman’›n
saray›n› kuﬂatm›ﬂlard›.
Hazreti Osmân bütün kö-
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lelerini huzuruna ça¤›r›p,
buyurdu ki, her kim odas›na var›p, silâh›n› b›rak›p,
kendi hâlinde oturursa,
âzâd olsun. Benim hay›r
duam onun ile olsun. Onlar da emre uyup, da¤›ld›lar. Ondan sonra Hazreti
Alî’ye haber verdiler. Onbin kadar kimse Hazreti
Osman’›n katli için toplan›p gelmiﬂlerdir, dediler.
Resûlullah Efendimizin
ayr›l›¤›, ‹mâm-› Ali’nin
cân-› azîzlerine bir mertebe kâr eylemiﬂ idi ki, ne
günleri gün yerine ve ne
geceleri gece yerine geçer
idi. Geceleri a¤lar idi. Mubârek ci¤erini da¤lard›.
Hattâ Fahr-i âlem Efendimizden sonra, Zülfikâr adl› k›l›c›n› mubârek beline
kuﬂanmad›. Gece-gündüz
Ravda-i Mutahharas›nda
olurdu. Onun için kendileri gitmeyip, ‹mâm-› Hasen’i ve ‹mâm-› Hüseyin’i
gönderdiler. Tenbîh ettiler
ki, her kim ki Hazreti Osman’› kasd için gelir ise k›l›c› vurun. Her kim olursa

olsun, aman vermeyin. Bu
iki ﬂehzâde, bellerine k›l›çlar›n› kuﬂan›p, Hazreti Osman’›n kap›s›na vard›lar.
Bu ﬂehzâdeleri gördükleri
gibi, hiçbir fert kap›ya gelmeye cesâret edemedi.
Kap›y› b›rak›p, saray duvar›n› deldiler. Hazreti Osmân Kur’ân-› azîm ve Furkân-› kerîm okurlar idi.
Okurken ﬂehîd ettiler.
Hazreti Osmân vefât
etmeden önce Hazreti
imâm-› Alî’ye haber verdiler. Acele ile kalk›p, Hazreti Osman’›n yan›na gitti.
‹mâm-› Hasen ve imâm-›
Hüseyin’i görüp, onlar›
tekdîr edip, içeri Hazreti
Osman’›n yan›na vard›.
Mübârek hât›r›n› sordu.
Hazreti Osmân hâline ﬂükür edip, dedi ki, yâ Ali!
Bu benim baﬂ›ma gelece¤ini beni bilmez mi zan
edersin! Yoksa, Resûlullah
Efendimiz bana bildirmedi
mi zan edersin. Yâ Ali! Lütuf edip, benden ötürü bir
kimseye zarar etmiyesin.
Bu gece Peygamberimiz
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Efendimizi rüyada gördüm. Bana buyurdu ki;
“Yâ Osmân! Bu gece bizim yan›m›zda iftâr edersin!” Yâ Ali, on nesneyi
saklad›m. Mahrem hazîne
gibi kimseye açmad›m. O
on nesneyi bu üslûb üzere
takrîr buyurdular: Ben ‹slam’›n üçüncü halifesi oldum.
Peygamberimiz
Efendimizin iki kerîme-i
muhteremelerini almak,
hiç kimseye müyesser olmam›ﬂt›r. Bana müyesser
oldu. Tegannî etmedim.
Bütün ömrümde tegannî
etmek istemedim. Tegannî edilen yere bile u¤ramad›m. Îmâna geldikten
sonra zinâ etmedim. Önceden de zinâ etmemiﬂtim. Îmâna geldikten sonra, h›rs›zl›k etmedim. Önceden de etmemiﬂtim.
Fahr-i âlem Efendimiz ile
bî’at edip, mubârek eline
elim yap›ﬂt›ktan sonra,
sa¤ elimi avret yerime
uzatmad›m. Bir Cum’a günü geçmedi ki, ben bir köle âzâd etmiﬂ olmayay›m.
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E¤er hâz›r köle bulunmaz
ise, sonra bir köle al›p, getirip, âzâd ederdim. Resûlullah Efendimizin zaman-›
ﬂerîflerinden beri benim
baﬂ›ma gelece¤i bilirdim.
Lâkin kimseye açmazd›m.
Bu üslûb ve bu tertîb üzerine yedi mushaf-› ﬂerîf
yazd›r›p, bütün mu’minleri ihtilâf etmekten kurtar›p,
herbirini bir iklîme [memlekete] göndermek bana
müyesser oldu.
Menk›be: Menak›b-› Çihar Yar-i Güzin kitab›n›n
müellifi nakleder: Emîr
efendi buyurdular ki, Hazreti Osmân bin Affân’›n
mübârek hatt› ﬂerîfleri ile
yazd›¤› mushaflardan üç
tânesini gördüm. Birini
ﬁâm’da, birini Yemen’de
ve birini M›s›r ‹skenderiyyesinde. Ammâ, ba’z›lar›ndan nakl olunur ki, bu
mushaflar›n üçünde de
meâl-i ﬂerîfi “... Onlara
karﬂ› sana Allahü teâlâ kâfidir, yeter..” olan Bekara
sûresi 137.ci âyet-i kerîmesinde ﬂehîd ettikleri va-
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kit, mubârek kan› damlam›ﬂ. Lâkin ba’z›lar›ndan
da rivâyet olunur ki, ﬂu ânda kelâm-› ﬂerîflerin birisinde ad› geçen âyet-i kerîmede mubârek kan› tâze,
sanki henüz damlam›ﬂt›r.
Allahü teâlân›n hikmeti,
Emîr efendi huzuruna bir
kaç defa var›ld›. Ammâ bu
haberin s›hhatini sormak
müyesser olmad›. Lâkin
bu kadar kerâmeti, Hazreti
Osmân hazretlerinin yüce
ﬂân› için acâib de¤ildir.
Menk›be: Mesâbîh-i
ﬂerîf’de, Menk›be-› Hazreti
Osmân bâb›n›n haseninde rivâyet olunmuﬂtur.
Sümâme tebni Cezemîl
Kuﬂeyrî dedi ki: Ben Yevmüddâra hâz›r oldum.
Yevmüddâr, Hazreti Osman’›n katlolundu¤u güne derler. Hazreti Osmân,
saray›n› muhâsara edenlerin hâlini anlad›. Onlara
hitap edip, buyurdular ki:
Allahü teâlâya ve de ‹slam’a yemin ederim ki, siz
bilmez misiniz, Resûlullah
Efendimiz Medîne’ye gel-

di. Medîne-i Münevverede
Rûme kuyusundan baﬂka
tatl› su yoktu. Buyurdular
ki, “Rûme kuyusunu kim
sat›n al›r, kendi kovas› ile
Müslümanlar›n kovas›n›
bir tutarsa, onun Rûme
kuyusundaki kovas›ndan
Cennet’teki kovas› hay›rl›
olur.” Kendi hâlis mal›mdan o kuyuyu sat›n ald›m.
Siz bugün o kuyunun suyunu içmekten beni men’
edersiniz. Hattâ deniz suyu gibi tuzlu su içerim.
Hepsi dediler ki: “Evet öyledir”. Rûme, bir kuyunun
ad›d›r. Medîne-i Münevverenin alt› mil miktar› uza¤›nda bir kuyudur. O kuyu
küçük vâdi’dedir. Zîrâ, Medîne-i Münevverede iki
vâdi’ vard›r. Büyük vâdi’de
olan Azîze kuyusudur.
ﬁârih Gürânî, ‹bni Abdülber’den nakletmiﬂtir ki:
Medîne-i Münevverede
bir Yahudi’nin a¤z› örülü
bir kuyusu var idi. Suyu
gâyet tatl› idi. Suyunu satard›. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Rûme
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Kâbe-i ﬁerif’in de içinde bulundu¤u Mescid-i Haram
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kuyusunu kim al›r, kendi
kovas›n› Müslümanlar›n
kovas› ile berâber tutarsa,
Cennet’teki kovas› bundan
hay›rl› olur.” Hazreti Osmân var›p, kuyuyu Yahudi
ile pazarl›k etti. Yahudi kuyunun tamam›n› satmaktan imtinâ etti. Hazreti Osmân da, yar›s›n› ald›. Nöbet
yolu ile, bir gün Osman’›n
olacak, bir gün Yahudi’nin
olacakt›. Hazreti Osmân
nöbetini sebîl ve sadaka etti. Yahudi ücret ile satard›.
Müslümanlar da Hazreti
Osman’›n nöbeti geldikte,
iki günlük su al›rlard›. Yahudi’nin nöbetinde asla u¤ramazlar idi. Yahudi’nin pazar› kesâda u¤ray›nca, di¤er
yar›s›n› da satmak istedi.
Di¤er yar›s›n› da Hazreti
Osmân ondan sat›n ald›.
Önceki yar›s›n› Yahudi’den
oniki bin dirheme alm›ﬂt›.
Di¤er yar›s›n› da sekiz bin
dirheme ald›. Tamam›n› sebîl etti.
Yine Hazreti Osmân
muhâsara edenlere hitap
edip, buyurdu ki, Allahü

teâlâ hazretlerine ve ‹slam’a yemin ederim ki, siz
bilmez misiniz. Mescid
dar geliyordu. Resûlullah
buyurdular ki, “Falan›n
yerini kim sat›n al›p, Mescide katarsa, o yerden dahâ iyisine Cennet’te kavuﬂur.” O yeri has mal›m ile
sat›n ald›m ve Mescide ilhâk ettim [katt›m]. Siz bu
gün beni o mescidde iki
rekat namaz k›lmaktan
men’ ediyorsunuz. Dediler, evet öyledir. O yine
buyurdu ki, yemin ederim
Allahü teâlâya ve ‹slam’a
ki, Tebûk gazâs›nda, ‹slam
askerini kendi mal›mdan
techîz etti¤imi bilmiyor
musunuz? Dediler; evet,
biliyoruz! Yine buyurdu ki,
yemin ederim Allahü teâlâya ve ‹slam’a ki, Resûlullah Mekke-i Mükeremeden Sebîr adl› da¤a
ç›kt›lar. Ebû Bekr ve Ömer
ve ben de berâber ç›kt›m.
Da¤ harekete geldi. Hattâ
taﬂlar› döküldü. Resûlullah mubârek aya¤› ile da¤a vurup, buyurdular ki,
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“Sâkin ol yâ Sebîr! Senin
üzerinde bir Nebî ve bir
S›ddîk ve iki ﬂehîd vard›r.”
Bunu bilmez misiniz. Dediler, evet, biliyoruz! Hazreti
Osmân dediler ki, “Allahü
ekber! Kâ’be’nin Rabbine
yemin ederim ki, ben ﬂehîdim.” Allahü ekber sözünü, hayrette olan kimse
hasm›n› ilzâm ve ona tepki
ﬂeklinde söyler. Hazreti
Osmân o vakit, has›mlar›n›
izhâr edip, kendisinin hak
üzere olup, has›mlar›n›n
bât›l üzerine oldu¤unu,
onlar kendi dilleri ile ikrâr
ettiler. Hazreti Resûlullah
Sebîr da¤› üzerinde iki ﬂehîd buyurduklar›n›n birisi
Hazreti Ömer, birisi Hazreti
Osman’d›r. Yine has›mlara
hitap edip, dedi, Kâ’be’nin
Rabbi hakk› için siz ﬂâhid
olunuz ki, muhakkak ben
ﬂehîdim. Üç defa böyle buyurdular...
Mesâbîh-i ﬂerîf’den yine o bâbda naklolunmuﬂtur: Süheyl der ki, Hazreti
Osmân dâr gününde bana dedi ki, muhakkak Re316 dört büyük halife

sûlullah Efendimiz benden ahd ald›. Ben o ahd
üzerine
sabrediciyim.
Ya’ni bana vas›yet buyurdular ki, sabredeyim. Mukâtele etmeyeyim.
Menk›be: Adî bin Hâtem rivâyet etmiﬂtir: Hazreti Osmân hazretlerinin
ﬂehîd oldu¤u gün bir nidâ
iﬂittim. “Yâ Osmân bin Affân! Rahatl›k ve seadet ile,
Rabbini gadabs›z bulman
ile, gufrân ve r›dvân ile
müjdeliyorum.” Etrâf›ma
bakt›m. Bir kimse görmedim.
Menk›be: Hazreti Osmân ﬂehâdet ﬂerbetini içti. Üç gün mubârek cenâzesi durup, defnolunmad›.
Üç günden sonra, gaybdan bir ses geldi ki, “Osman’›n cenâzesini defnedin. Namaz›n› k›l›n›z ki,
muhakkak Hak teâlâ ve tekaddes hazretleri ona salevât etti, ya’ni rahmet etti, diyordu.
Menk›be: Hazreti Osmân bin Affân üç günden
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Hazret-i Osman efendimizin kabr-i ﬂerifi

sonra, Bakî’ taraf›na defnolunma¤a giderken, arkalar›ndan bir büyük bulut
hâs›l oldu. Cenâze-i ﬂerîf
ile gidenlerin yüreklerine
korku düﬂüp, az kald› ki,
cenâzeyi b›rak›p, gideceklerdi. O bulutun içinden
bir ses, korkmay›n›z, cenazeyi b›rak›p gitmeyiniz ki,
biz de bu mubârek cenazenin namaz›n› k›lmaya
geldik, diyordu.
Menk›be: Hazreti Osmân ﬂehîdlik rütbesine
nâil olduktan sonra, Resûl-üs sekaleyn Efendimi-

zin Mescid-i ﬂerîflerinin
üzerinde, üç gün üç gece
cinnîler gelip, a¤lay›p, feryâd ve figân ettiler. Cümle
halk bunlar›n feryâd ve figânlar›n› iﬂittiler. Bu da
Hazreti Osman’›n büyüklü¤üne iﬂârettir.
Menk›be: Hazreti Osmân ﬂehâdet mertebesine
kavuﬂup, âhirete sefer ettikten sonra, Medîne-i münevverede
halifelerin
oturmas› vâki’ olmam›ﬂt›r.
Allahü teâlân›n r›zâ-› ﬂerîfleri olmam›ﬂt›r. Zîrâ Hazreti ‹mâm-› Ali halife olunca,
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rey’i ﬂerîfleri öyle oldu ki,
Kûfe ﬂehrine yerleﬂtiler.
Hazreti Mürtedâ Medîne-i
münevvereden Kûfe ﬂehrine var›p, orada yerleﬂmeleri, onun, Resûlullah’›n huzurunda izzeti ve
kadri olmad›¤› ﬂekliyle k›yâs etmemelidir. Hâﬂâ öyle de¤ildir. Nihâyet ezelde
böyle mukadder olmuﬂ ki,
Hazreti ‹mâm-› Ali, Hak teâlân›n nusret ve inâyeti
ile, Kûfe ﬂehrine var›p, etrâf›ndaki memleketleri fethedip, oralar› korumas›
ezelde takdîr olunmuﬂtur.
Menk›be: Hazreti Osman’›n bir büyük kerâmeti
de ﬂudur. Hazreti Osman’›n ﬂehâdetine gelinceye kadar bu ümmet aras›nda fitne yok idi. Hazreti
Osmân ﬂehîd oldu. Dünya
fitne ile doldu. Fitnenin
sonu Deccâl ile hitâm
[son] bulsa gerektir. Hazreti Osman’›n ﬂehâdetinden bir kimsenin gönlüne
bir zerre kadar sürûr gelse, e¤er o kimse Deccâla
yetiﬂirse, ona tâbi’ olup,
318 dört büyük halife

kâfir olmas›ndan korkulur.
E¤er Deccâla yetiﬂmezse,
k›yâmet günü haﬂroldukta, Deccâl ile haﬂr olmas›ndan korkulur.
Menk›be: ﬁevâhid-ün
nübüvve’de diyor ki: ‹bni
Sa’îd-il G›fârî derler bir kimse var idi. Hazreti Osmân
ﬂehâdet ﬂerbetini içtikten
sonra, seadethânelerine
girdi. Orada Sultân-› kâinâttan kalm›ﬂ bir asâ var idi.
Onu al›p, dizine dayay›p,
k›rmak istedi. Orada hâz›r
olanlar, ça¤›r›ﬂ›p, sak›n ola
ki, bu mubârek asây› k›rma,
zîrâ, Fahr-i âlem Efendimizden kalm›ﬂt›r, dediler. O da
asây› k›rmad›. Lâkin küstâhl›k edip, Hazreti Osman’›n harem-i hâslar›na
[evine] girip, o mubârek
asây› k›rmak kastetti¤i için,
o kimsenin aya¤›na bir
hastal›k zuhûr edip, günden güne artt›. Senesine
varmad›, öldü. Hak teâlâ
gayûrdur
[gayretlidir].
Dostlar›na ihânet edenlerin
dünyada olsun, âhirette olsun, haklar›ndan gelir.
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Menk›be: ﬁevâhid-ün
nübüvve’de diyor ki: Büyüklerden birisi rivâyet
eder. Kâ’be-i ﬂerîfi tavâf
ederken bir a’mâ gördüm. Hem tavâf ediyor ve
hem de, “Yâ Rab! Bilirim
ki, günâh›m af olunmaz!”
diyordu. Ben de ona, böyle bir yerde, böyle söz
söylenir mi, dedim. O da
dedi ki: Hazreti Osmân
ﬂehîd olunmazdan önce
bir arkadaﬂ›m ile, Hazreti
Osmân ﬂehîd olduktan
sonra, yüzüne bir tokat
vural›m diye yemin ettik.
ﬁehâdet ﬂerbetini içti.
Ben ve arkadaﬂ›m Hazreti
Osman’›n yan›na vard›k.
Gördük, mübârek baﬂ›
hâtununun yan›nda, örtülmüﬂ durur. Arkadaﬂ›m
hâtununa dedi ki, aç yüzünü, Onun yüzüne tokat
vurmaya ahd ettik. Hâtunu dedi ki, Allahü teâlâ
hazretlerinden korkmaz
m›s›n›z. Peygamber Efendimizin sohbetini anmaz
m›s›n›z. Hazreti Peygamberin iki muhterem kerî-

mesini ald›¤›n› fikretmez
misiniz? Ben hicâb edip,
geri döndüm. Arkadaﬂ›m
orada kal›p, vard›, Hazreti
Osman’›n mubârek baﬂ›n› aç›p, nûra gark olmuﬂ
yatarken, mubârek gül
yana¤›na, bir eliyle tokat
vurdu. Hazreti Osman’›n
hâtunu, elleriniz kurusun
ve gözleriniz kör olsun
dedi¤i gibi, o ânda, kap›dan d›ﬂar› ç›kamadan
gözlerimiz kör oldu. Ve ellerimiz kurudu.
Hazreti Zeyd’den rivâyet olunur ki, Hazreti Osman’›n katline kasdedenlerin tamam› az zamanda
akl›n› kaç›r›p, helâk oldular. Abdullah bin Mubârek
bu haberi iﬂitti¤i zaman
“Delilik onlar için azd›r”
buyurmuﬂtur.
Menk›be: Osmân hazretlerinin ﬂânlar› ve ﬂerefleri için nâzil olan âyet-i
kerîmeler:
1– ‹slam dîni yay›lmaya baﬂlay›nca, her taraftan
Arablar Medîne-i münev319 dört büyük halife
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vereye gelmeye baﬂlad›lar. Mescid-i ﬂerîf dar oldu¤u için, gelenler yer bulamad›¤›ndan sahrâda çad›r kurup, oturdular. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Her kim bu bizim
mescidimizi, bir zrâ’ dahî
büyültürse, Cennet onun
içindir.” Osmân hazretleri, yâ Resûlallah! Benim
mal›m ve mülküm sana
fedâd›r. Ben kemter kulun
[kölen] geniﬂleteyim, dedi.
Sonra k›rk zrâ’ geniﬂletti.
Allahü teâlâ hazretleri,
meâl-i ﬂerîfi; “Allahü teâlân›n mescidlerini, ancak
Allaha ve âhiret gününe
inanan, namaz k›lan, zekât veren ve yaln›z Allahü
teâlâdan korkan kimseler
ta’mîr eder. Bu vas›fdaki
kimselere Cennet’e götürecek amelleri yapmak lâz›m olur” olan Tevbe sûresi onsekizinci âyet-i kerîmesini gönderdi.
2– Allahü teâlâ, Müslümanlara, birbirinizle ittifâk
edip, mallar›n›z›n bir miktar›n› vâcib ve bir miktar›320 dört büyük halife

n› nafile olarak Allah yolunda harcay›n, buyurmuﬂtu. Onlara, infâklar›n›n netîcesinin bereketinin
nas›l olaca¤›n› ve onun sevâb›n›n haddi [miktar›] ne
kadar olaca¤›n› beyan buyurmuﬂ, meâl-i ﬂerîfi,
“Müslümanlardan mallar›n› cihâd veyâ dahâ baﬂka hay›rl› iﬂler gibi, Allahü
teâlân›n gösterdi¤i yolda
sarf etmeleri, bir taneyi
tarlaya ekip, bundan yedi
baﬂak ve her bir baﬂaktan
yüz tane almaya benzer.
Allahü teâlâ diledi¤i kimselere bu kat kat artt›rmay› veyâ dahâ fazlas›n› kulun mal›n› da¤›tmas›ndaki
ihlâs› nisbetinde, sevâb›n›
on, yetmiﬂ, yediyüz veyâ
dahâ fazla katlar› kadar
artt›r›r. Allahü teâlâ vasi’dir. Alîmdir. Allah yolunda mal sarf edenler, sarf
ettiklerinde men’ ve ezâ
etmeyenler, Rablar›n›n yan›nda büyük sevâblara kavuﬂurlar. Onlar için,
âhirette korku ve dünya
iﬂlerinde üzüntü yoktur.”
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olan, Bekara sûresi 261,
262.ci âyet-i kerîmeleri ile
bildirmiﬂtir.
Minnet, ni’meti yâd etmektir. Söylemek ve saymak yolu ile baﬂa kakmak,
o ni’metin sevâb›n› kesme¤e sebeb olur. Bunun
az› odur ki, bir kimseye
in’âm ve ihsân eder. Sonra
onu o kimsenin istemedi¤i
yerde yâd eder. Veyâ onun
akebinde bir söz söyler ki,
o kimseye hoﬂ gelmez. Veyâ nice kere sana in’âm ettim, hiç ﬂükrünü etmedin

diye söyler. Bir kimseye
hiçbir ﬂeyi vermemek, ona
birﬂey verip de, sonra minnet etmekle rencîde etmekten iyidir. Zeyd bin ‹slam der ki: Babam bana
dedi ki, bir kimseye bir ﬂey
verdi¤in zaman, böyle bilesin ki, ona senin selâm›ndan bir nesne gönlüne
gelir. Selâm› ondan geri
tut. Tâ ki, o ni’met halâs
kals›n.” Ebû Üsâme’nin
yan›na bir kad›n geldi ve
dedi ki, hakîkat üzere gazâ
eden bir mertten bana ha321 dört büyük halife
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ber ver ki, bir okum vard›,
ona vereyim. Ebû Üsâme
dedi: Allahü teâlâ bulundu¤un cemiyette seni mubârek etsin ki, onlar›; dahâ
vermezden önce rencîde
ettin. Allahü teâlâ, kullar›
üzerine, iyilik edip, baﬂa
kakmay›, verdi¤i ni’meti
verdi¤ini söylemeyi harâm etmiﬂtir. Ni’meti yâd
ederken baﬂa kakmamal›,
karﬂ›s›ndakine ma¤rûr olmamal›d›r. Hak teâlâ hazretleri kullara ni’met verir
ve onlara minnet eder. Allahü tebâreke ve teâlân›n
minneti yâd ettirmek
ni’meti olur. Böylece o
kimse, birﬂey verince
ma¤rûr olmamal›d›r.
Meâl-i ﬂerîfi “Mallar›n›
cihâd ve hay›r iﬂlerinde Allah için harcayanlar...”
olan Bekara sûresinin
262.ci âyeti kerîmesi Osmân bin Affân, Abdürrahmân bin Avf ﬂân-› ﬂerîfleri
için nâzil olmuﬂtur. Abdürrahmân bin Avf, Resûlullah’›n huzur-› ﬂerîflerine,
dört bin dirhem ile geldi322 dört büyük halife

ler. Dedi ki, yâ Resûlallah!
Yan›mda sekiz bin dirhem
var idi. Dört bin dirhemini
çoluk çocu¤uma nafaka
için al›koydum. Dört bin
dirhemini getirdim. Allahü
teâlâ hazretlerine karz-›
hasen [ödünç] verdim. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: Allahü tebâreke ve
teâlâ verdi¤ine ve hem de
›yâlin için al›koydu¤una
bereket versin. Fakat Hazreti Osmân Tebûk gazâs›nda buyurdular ki, techîzat›
olmayan herkesin techîzat›n› almak benim üzerime
olsun. Bin deve yükü ile
gâzîlerin techîzât›na sarf
etti. Allahü teâlâ bu âyet-i
kerîmeyi onlar›n ﬂânlar›
için gönderdi. Abdürrahmân bin Sümüre der ki:
Hazreti Osmân bin k›rm›z›
alt›n getirdi. Resûlullah
Efendimizin kuca¤›na döktü. Dahâ önce de beyan
olunmuﬂtur. Hazreti Habîb-i ekrem mubârek eli ile
o alt›nlar› döndürüp, buyurdular ki, “Affân o¤luna, bugünden sonra her
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ne ederse, ziyân etmez!”
Ebû Sa’îd-i Hudrî der ki:
Resûlullah Efendimizi gördüm. Mubârek ellerini kald›rm›ﬂ, Osmân’a ﬂöyle
dua buyururdu: “Yâ Rabbî! Ben Osmân’dan râz›y›m. Sen de râz› ol!” Böylece, sabah oluncaya kadar dua buyurdular.
3– Aﬂa¤›daki âyet-i kerîmenin iniﬂ sebebi ﬂudur:
Hazreti Osmân gündüz
oruc tutard›. Gece namaz
k›lard›. Her gece iki rekat
namaz k›lard›. Bir rekatinde Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂân›n
tamam›n› okurdu. Bir rekatinde bin “Kul hüvallahü
ehad” sûre-i ﬂerîfesini
okurdu. Hak teâlâ bu âyet-i
kerîmeyi irsâl buyurdu.
“Bütün gece secde edip ve
ayakta durup, devaml› ibâdet ve itâ’at eden ile isyân
eden bir olur mu. O âhiret
azâb›ndan korkar. Rabbinin rahmetini ümit eder.
Ey Resûlüm, de ki, hiç bilen ile bilmiyen bir olur
mu. Nitekim devaml› itâ’at
eden ile isyân eden de bir

de¤ildir. Bildirdiklerimize
ancak ak›l sâhibleri k›ymet
verir.” [Zümer sûresi 9]
4– Bu âyet-i kerîmenin
nâzil olmas›na sebeb o idi
ki, Osmân hayrât etmekte,
namazda ve orucda ve
mal vermekte devaml› idi.
Allahü teâlâ hazretleri,
onun yüksek ﬂân› için, meâl-i ﬂerîfi, “ﬁüphesiz ki,
kendilerine bizden seadet
îcâb etmiﬂ olanlar, iﬂte
bunlar
Cehennem’den
uzaklaﬂt›r›lm›ﬂlard›r. Cehennem’den uzaklaﬂt›r›lan O Cennetlikler, Cehennem’in h›ﬂ›lt›s›n› bile duymazlar. Bunlar canlar›n›n
istedi¤i ﬂeyler içinde ebedî olarak kal›c›d›rlar. O en
büyük korku (sûra üfürülüﬂ ân›) bunlar› mahzûn
etmeyecek, kendilerini
melekler ﬂöyle karﬂ›layacaklar: ‹ﬂte bu size dünyada va’dedilen mutlu gündür!” olan Enbiyâ sûresi
101, 102 ve 103.cü âyet-i
kerîmelerini gönderdi. Bir
rivâyette gelmiﬂtir. Hazreti
Ali bu âyet-i kerîmeyi oku323 dört büyük halife
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dular. Sonra buyurdular
ki, ben onlardan›m. Ebû
Bekr ve Ömer ve Osmân
ve Talha ve Zübeyr ve
Sa’îd ve Abdürrahmân
“rad›yallahü anhüm” da
onlardand›r.
5– Di¤er âyet-i kerîmede
Allahü teâlâ buyurdu ki:
“Sâlih mü’min olanlar, Allahü teâlân›n harâm etmedi¤i ﬂeyleri yemelerinde
zarar yoktur. Ancak harâmlardan sak›nmalar›, îmânl›
olmalar› ve amel-i sâlih iﬂlemeleri lâz›md›r. Bundan
sonra, kendilerine harâm
olan ﬂeylerden sak›n›r, harâm olduklar›na inan›rlar.
Ve dahâ sonra bütün günâhlardan devaml› sûretle
sak›n›r, güzel amelleri araﬂt›r›p, onlar› yaparlarsa,
muhsin olurlar. Allahü teâlâ, muhsinleri, ihsân
edenleri sever.” [Mâide sûresi 93] Emîr-ül mü’minîn
Hazreti Ali buyurur ki: Bu
âyet-i kerîme, Osmân hakk›nda gelmiﬂtir.
Menk›be: Hazreti Osman’›n üstünlükleri hak324 dört büyük halife

k›nda bildirilen hadîs-i ﬂerîfler ve haberler hakk›ndad›r:
1– ‹snâd ile Ebû Karfesa’dan rivâyet olunmuﬂtur. Bir gün Resûlullah
Efendimizin meclis-i ﬂerîflerinde bir cemâ’at oturmuﬂlard›. Ben de onlar›n
içinde bir zaman oturdum.
Sonra, Hazreti Osmân
meclis-i ﬂerîflerine dâhil
oldular. Bir köﬂede oturdular. Resûlullah buyurdu ki:
“Yâ Osmân! Bana yak›n
ol.” Biraz yaklaﬂt›lar. Yine
buyurdu ki: “Bana yak›n
ol!”. O mertebe yak›n oldu
ki, Hazreti Osmân’›n dizi,
Habîbullah’›n mubârek dizine ulaﬂt›. Osman’›n yakas›n›n ba¤› aç›k göründü.
Mubârek eli ile yakas›n›
ba¤lad›. Ve yüzüne bakt›.
Mubârek gözleri yaﬂ ile
doldu. Sonra buyurdu, “Yâ
Osmân! Önünde büyük iﬂ
olaca¤›n› bil! Sen k›yâmet
gününde benim havz›ma
eriﬂenlerin ilki olursun! Senin damarlar›ndan kan revân olur. Rengi kan rengi
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olur. Kokusu misk kokusu
olur. Ben ki, [Sana] Sübhânallah! Sana bunu kim etti, derim. Sen, falan ve falan etti, dersin. Orada bir
nidâ edici, Arﬂdan nidâ
eder ki, biliniz ki, Osmân
bin Affân, pâdiﬂâh ve emîr,
dehr [dünya] sürülmüﬂ
üzerine. Sonra, senin ile
Allahü teâlâ aras›ndaki
perde kalkar. Sana Allahü
teâlâ tecellî edip, buyurur!
Yâ Osmân! Seni öldürenler hakk›nda ne düﬂünürsün. Sen dersin ki, yâ Rab!
E¤er Sen onlar› azarlar
isen [cezâland›r›r isen],
ben de azarlar›m. E¤er Sen
onlar› af edersen, ben de af
ederim.”
2– Câbir der ki, biz muhâcirlerden bir cemâ’at,
Resûlullah’›n huzur-› ﬂerîflerinde oturmuﬂ idik. Ebû
Bekr ve Ömer ve Osmân
ve Ali ve Talha ve Zübeyr
ve Abdürrahmân bin Avf
ve Sa’d bin Ebî Vakkâs “rad›yallahü teâlâ anhüm”
onlar›n aras›nda idi. Resûlullah Efendimiz buyurdu

ki, “Sizden herkes, kendi
dost ve yârinin yan›na vars›n!” Onlar da öyle yapt›lar. Resûl-i ekrem Osman’›n yan›na vard› ve
onu yan›na ald›. Yüzünü
öptü ve buyurdu ki: “Yâ
Osmân! Sen benim dünyada ve âhirette dostumsun!”
3– Resûlullah Osmân
bin Affân’a buyurdular ki:
“Ben Ümmü Gülsüm’ü,
Allahü teâlâ taraf›ndan
vahy gelerek sana verdim.”
4– Ebû Ümâmet-el Bahilî rivâyet eder. Resûl-i
ekrem Efendimiz buyurdular: “Ricâlin [bir kiﬂinin]
ﬂefa’âti ile benim ümmetimden Rebî’a ve Mudar
kabîleleri miktar› Cennet’e girer.” Rivâyet ederler ki, o mert Hazreti Osmân bin Affân’d›r .
5– Mugîre bin ﬁûbe’ rivâyeti ile gelmiﬂtir. Mugîre
tebni ﬁûbe dedi ki: Müﬂrikler Huneyn gazâs› günü
hezîmete u¤rad›lar. Resû325 dört büyük halife
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lullah Efendimizin bir adama buyurdu¤unu iﬂittim:
“Ey Allah›n düﬂman›. Allahü tebâreke ve teâlâ sana
bu¤z eder!” Mugîre der ki,
yâ Resûlallah! Bu o kiﬂidir
ki, Kureyﬂ’e bu¤z eder. Buyurdu ki, “Evet, Osmân bin
Affân’a bu¤z eder!”
6– ﬁeddâd bin Evs dedi
ki: Resûlullah’tan iﬂittim,
buyurdu ki: “Ben eshâb›m
aras›nda oturmuﬂtum ki,
Cebrâîl aleyhisselâm benim önüme geldi. Beni sa¤
kanad› üzerine ald›. Cennet-i Adna iletti. Cennet-i
326 dört büyük halife

Adnda gezerken, bir elma
elime geldi. Ben o elmaya
bak›p, te’accüb ederken
nâgah, o elma ﬂak olup, iki
bölük oldu. Aras›ndan bir
hûrî d›ﬂar› geldi. Hak teâlâ
hazretlerine tesbîh etti. Öyle tesbîh etti ki, önceden
âh›re kimse öyle tesbîh etmemiﬂtir. Ben dedim; Sen
kimsin. Dedi, ben hûrî’ayn›m. Allahü tebâreke ve teâlâ beni Arﬂ’›n nûrundan
halk etmiﬂtir. Ben dedim,
kimin içinsin. Dedi, imâm-›
mazlûm Osmân bin Affân
içinim.
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7– Zührî rivâyeti ile,
Enes bin Mâlik bildiriyor.
Resûlullah Efendimiz bir
gece kalk›p, gidiyordu.
Hazreti Osmân da ileride
gidiyordu. Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve dedi ki: Yâ
Resûlallah! Bu kimdir ki,
bu sâatde Senin önünden
gitti. Buyurdular ki, “Osmân bin Affân’d›r”. Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki,
bu Ebû Amr’d›r, ya’ni Osman’d›r. Resûlullah Efendimiz buyurdular “Evet yâ
Cebrâîl. Siz Osman’› gökte de tan›r m›s›n›z!” Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki:
yâ Resûlallah! O Allahü
tebâreke ve teâlâ hakk›
için ki, seni halka hak Nebî
gönderdi. Güneﬂin yer yüzünü ayd›nlatt›¤› gibi, Osmân gökleri ayd›nlat›r.
8– Abdürrahmân bin
Ebî Leylâ rivâyet eder.
Hazreti Ali, Kanber’e buyurdu ki, var mescidde
yüksek ses ile seslen. Hazreti Osman’› seven kimse
var m›d›r. Kanber var›p nidâ ettikte, bir kiﬂi kalk›p

dedi ki, ben Hazreti Osman’› severim. Kanber dedi ki, gel, emîr-ül mü’minîn Ali seni ça¤›r›r. O kiﬂi
kalk›p, emîr-ül mü’minîn
Alî’nin huzuruna geldi.
Emîr-ül mü’minîn buyurdu ki, Osman’› sever misin. Dedi ki, yâ Emîr-el
mü’minîn, Allahü teâlân›n
izzet ve azameti hakk› için,
ben Hazreti Osman’› kendi
cân›mdan dahâ çok severim. Bir vakit Resûlullah’›n
huzuruna varm›ﬂt›m. Dedim ki, yâ Resûlallah! Bana birﬂey ver ki, bir han›m
alm›ﬂ›m, hiçbir nesne yoktur ki, onun mehrini vereyim. Resûlullah Efendimiz, bana bir ukiye alt›n
verdiler. Bir ukiye k›rk dirhem k›ymetinde alt›n idi.
Ebû Bekr de bir ukiye verdi. Hazreti Ömer de bir
ukiye verdi. Hazreti Osman iki ukiye verdi. Yâ Osmân, Resûlullah ve Ebû
Bekr ve Ömer birer verdiler. Sen niçin iki verdin,
dedim. Hazreti Osmân dedi ki, bir ukiye kendimden
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ötürü, bir ukiye de, Ali bin
Ebû Tâlib’den ötürü verdim ki, o vakit onun hâz›r
bir nesnesi yoktu ki, sana
versin. Ondan sonra dedim ki, yâ Resûlallah! Bu
mal›n bereketi olmas› için,
bana dua et. Resûlullah
Efendimiz buyurdu: “Bu
mal›n bereketi nas›l olmaz ki, bunu sana Peygamber ve S›ddîk ve iki
ﬂehîd verdi.” Hazreti Ali
bunu iﬂitti¤i zaman çok sevindi ve buyurdu ki, “do¤ru söyledin” .
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9– Sa’d bin ‹brâhîm rivâyet eder. Ali bin Ebî Tâlib,
Resûlullah’›n huzurlar›nda
oturmuﬂtu. Hazreti Hasen
ve Hazreti Hüseyin geldiler.
Server-i âlem onlar› gördü.
Buyurdu ki: “Yâ Ali! Bu ikisi, ya’ni Hasen ve Hüseyin,
Cennet gençlerinin büyükleridir [üstünleridir]. Onlar›n babalar› onlardan yüksektir. Osmân bin Affân, ‹brâhîm Halîl-ür-rahmân aleyhisselâma benzer.”
10– Sahih haber ile gelmiﬂtir. Muhâr›k bin Sümâ-
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me, k›z kardeﬂi Ümmü
Gülsüm’e söyledi ki,
mü’minlerin annesi Hazreti Âiﬂe’nin huzur-› ﬂerîflerine var. Benden selâm
söyle. Ümmü Gülsüm der
ki, Hazreti Âiﬂe-i S›ddîka’n›n huzuruna vard›m.
Dedim ki: Senin o¤ullar›ndan birisi sana selâm
eder. Buyurdu ki: Allahü
teâlân›n selâm› ve rahmeti onun üzerine olsun. Ben
dedim: Cenâb›n›zdan ricâ
ederim ki, Hazreti Osmân
bin Affân hakk›nda, bir hadîs-i ﬂerîf nakil buyurunuz
ki, onu ﬂehîd ettikleri vakit,
herkes bir söz söyledi.
Hazreti Âiﬂe buyurdu ki:
Ben ﬂehâdet ederim ki, bir
so¤uk gecede, Osmân bin
Affân’›, bu ev içinde, Resûlullah Efendimiz ile gördüm. Cebrâîl aleyhissalâtü vesselâm vahy getirdi.
Vahy gelince, Resûlullah
üzerine bir a¤›rl›k inerdi.
Nitekim, Hak teâlâ haber
verir. “Biz senin üzerine
vahy ederiz. Ya’ni Kur’ân
ki o, her ne kadar dil üze-

rinde hafîf ise de azametde a¤›rd›r.” Resûlullah
mubârek elini Osman’›n
arkas›na vurup, buyurdu
ki, “Bu makâm kime müyesser olur. Allahü teâlâ
hazretleri bu makâm› Peygamberlerinden baﬂka hiç
kimseye vermemiﬂtir. Ancak, o kimseye vermiﬂtir
ki, fazlaca ikrâm edendir.
Her kim ki, Osmân’a yaramazl›k söyler ise, Allahü
teâlân›n la’neti onun üzerine olsun.”
11– Enes bin Mâlik rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
Hazreti Lût aleyhisselâmdan sonra, han›m› ile, Allahü teâlâ yolunda ilk hicret
eden Osmân bin Affân’d›r.
Allahü teâlâ bilir ki, Eshâb-›
güzîn, Mekke’den Medîne’ye, Resûlullah Efendimizin huzuruna hicreti yaln›z
yapm›ﬂlard›r. Hazreti Osmân, ehli ve ›yâli ile berâber hicret etmiﬂtir.
12– Yûsüf bin Abdullah
bin Selâm rivâyet eder:
Resûlullah
Efendimiz
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“Ben; Allahü tebâreke ve
teâlâ huzurunda, Osman’›n
düﬂmanlar›n›n
hasm›y›m.” buyurmuﬂtur.
13– Resûlullah Efendimiz bir hadîs-i ﬂerîflerinde
buyurmuﬂlard›r ki, “Biz
Osmân bin Affân’›, Allahü
teâlâ kat›nda halîl ve kerîm olan babam›z ‹brâhîm
aleyhisselâma benzetiyoruz.”
14– Abdullah bin
Ömer’den rivâyet olunmuﬂtur. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Osmân benim ümmetimin
en hayâl›s› ve en çok ikrâm edenidir.”
15– Kelîb bin Velîd, ‹bni
Melbeke’den rivâyet eder.
Abdullah ibni Ömer huzuruna bir adam geldi ve
sordu: Osmân ibni Affân
Bedr gazâs›na hâz›r oldu
mu? Abdullah hazretleri
buyurdu ki, hây›r olmad›.
Bî’at-› R›dvân’a hâz›r oldu
mu. Buyurdu ki: Hây›r olmad›. ‹ki asker birbirine
mülâki olduklar› günde,
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yüz döndürdü mü? [Uhud
günü, da¤›lanlar aras›nda
de¤il mi idi.] Buyurdu ki,
evet! O kiﬂi kalkt› gitti. Dediler, bu kiﬂi sizden ba’z›
ﬂeyler sordu. Cevâb›n›zdan anlad› ki, siz Osman’›
zemmettiniz [kötülediniz].
Buyurdular ki, acele o
adam› geri döndürün. Ça¤›rd›lar, geri döndü. Buyurdular ki, benden sual
etti¤in sözleri anlad›n m›.
O ﬂah›s dedi ki, evet. Senden sual ettim. Osmân
Bedr gazâs›na hâz›r oldu
mu. Sen dedin, yok. Sual
ettim ki, Bî’at-› r›dvâna hâz›r oldu mu. Sen dedin,
yok. Sual ettim ki, Uhudda
da¤›lanlar aras›nda m› idi.
Sen dedin, evet.
Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Bedr gazâs›na
Hazreti Osmân hâz›r olmad›, ammâ, Allahü teâlân›n
ve Resûlünün hâcetinde
[iﬂinde] idi. Resûlullah
Efendimiz, Hazreti Osman’›n nasîbini o gazâda
ay›rd›. Ondan gayri hâz›r
olmayanlara nasîb verme-
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diler [hisse ay›rmad›lar].
Bî’at-› R›dvân’da da, Osmân ona hâz›r olmad›. Resûlullah hazretleri Hazreti
Osman’›, Mekke-i Mükeremeye elçi göndermiﬂ idi.
Eshâb-› güzîn bî’at ettiler.
Resûlullah Efendimiz kendi mubârek elinin birisini
di¤erine tutup, buyurdu ki,
bu Osman’›n eli olsun. Resûl-i ekremin mubârek eli,
Osman’›n elinden üstündür. Uhud Gazas›nda da¤›lanlar› Allahü teala affetti.
Nitekim; Allahü Sübhânehü ve teâlâ, kelâm-› kadîminde haber vermiﬂtir.
“Uhud gazâs›nda iki asker
karﬂ›laﬂt›¤› zaman, arka
çevirip dönenleri ﬂeytân
igfâl etti [yan›ltd›]. Allahü
teâlâ onlar› affetti. Allahü
teâlâ günâhlar› affedici ve
cezây› gecikdiricidir.” [Âl-i
imrân sûresi 155] Abdullah
bin Ömer o ﬂah›sa buyurdu ki: Sak›n ola ki, Osmân
hakk›nda kötü düﬂünmiyesin. Buna gayret et!
16– Abdullah bin Mubârek, Ebû Mus’ab’dan, o

da Yezîd bin Ebî Leheb’den rivâyet etmiﬂtir.
Osmân bin Affân ile kavga edenlerin cümlesi dîvâne [deli] oldular. Abdullah
bin Mubârek der ki, onlar›n Cehennem’de tadacaklar› azâb yan›nda delilikleri azd›r.
17– Ebû Sa’îd-i Hudrî
rivâyet eder: Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“Ey Allah›m! Muhakkak ki
Osmân, r›zân› taleb eder.
Sen de fadl ve keremin ile
Osmân’dan râz› ol!”
18– Abdullah bin Abbâs rivâyeti ile gelmiﬂtir.
Resûlullah Efendimiz buyurdular: “Ey Allah›m!
Osmân’a, k›yâmet gününün ﬂiddetinden rahatl›k
ve kurtuluﬂ ver. Çünkü, o
bizi nice s›k›nt›l› günlerimizde rahata kavuﬂturdu.”
19– Emîr-ül mü’minîn
Osmân hakk›nda rivâyet
olunur. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “E¤er
k›rk k›z›m olsa idi, cümle331 dört büyük halife
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sini birbiri ard›nca, hiçbiri
kalmay›ncaya kadar Osmân’a verirdim.”
20– Abdullah bin Ömer
rivâyet eder. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki:
“Muhakkak istedim ki, Eshâb›mdan dört kimseyi
âleme göndereyim ki, halka Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂân›
ta’lîm etsinler. Bizden önce de Îsâ bin Meryem
aleyhimüsselâm havârîlerini halka göndermiﬂti.”
Osmân bin Affân’›, Abdullah bin Mes’ûd’u ve Mu’âz
bin Cebel’i ve Übeyy bin
Ka’b’› “rad›yallahü teâlâ
anhüm” gönderdiler.
21– Abdullah bin Abbâs rivâyet eder. Resûlullah Efendimiz, buyurdular
ki: “Ümmetimden büyük
günâh iﬂleyip, Cehennem’e gitmesi îcâb eden
yetmiﬂ bin kimseye Osmân ﬂefâ’at eder. Allahü
teâlâ onlar› Cennet’e gönderir.”
Menk›be: K›ymetli kitaplarda haber verilmiﬂtir.
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Ebû Hüreyre buyurdular
ki: Birgün Resûlullah Efendimizin kerîmeleri ve Hazreti Osman’›n zevcesi olan
Hazreti Rukayye’nin huzurlar›na vard›m. Elinde
bir tarak tutuyordu. Buyurdu ki, k›ymetli babam
Resûlullah Efendimiz ﬂimdi yan›mdan gitti. Bu tarak
ile mubârek saç›n› ve sakal›n› tarad›m. Bana buyurdular ki, “Yâ Rukayye!
Ebû Abdullah Osmân bin
Affân’› nas›l buldun!”.
Ben dedim ki: “Hay›r ile
gördüm. ‹yilik ile gördüm!” Babam buyurdu ki:
“Cümle Eshâb›m aras›nda
ahlâk› bana en çok benziyen odur. Osmân’a hurmette kusur etme!”
Menk›be: Zübeyr bin
Harrâﬂ rivâyet eyler. Hazreti Ömer; k›z› Hafsa’y›
Hazreti Osmân’a nikâhlamak istedi. Hazreti Osmân
özür beyan etti. Hazreti
Ömer üzüldü. Bu haber
Resûlullah
Efendimize
eriﬂti. Hazreti Ömer’e buyurdular ki: “Yâ Ömer! K›-
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z›n› Osmân’dan dahâ iyisi
alacak. Ve Osmân Hafsa’dan iyisini zevce edinecek. Sen k›z›n› bana nikâh
et! Ben de k›z›m› Osmân’a
nikâh edeyim!”
Menk›be: Ukbe bin
Âmir el Cühenî bildiriyor.
Resûlullah Efendimiz birgün buyurdular ki: “Yâ
Ebâ Bekr ve Ömer! Sizin
ikiniz, dünyada ve âhirette kardeﬂlersiniz. ﬁimdi
her ikiniz, birbirinize selâm veriniz ve müsâfeha
ediniz.” Hazreti Ebû Bekr,
Hazreti Ömer’in elini tuttu.
Resûlullah Efendimiz tebessüm edip, buyurdu:
“Yâ Ebâ Bekr! Sen
Ömer’in önünde olursun!” Ya’ni dahâ önce halife olursun. Sonra buyurdular. “Yâ Zübeyr ve Talha! Siz de geliniz. Sizin
aran›zda da kardeﬂlik vereyim. Her ikiniz, dünyada
ve âhirette kardeﬂlersiniz.
ﬁimdi birbirinize selâm
verip, müsâfeha ediniz.”
Nas›l buyurdu ise öyle
yapt›lar. Sonra buyurdu.

Übeyy bin Ka’b ve Abdullah bin Mes’ûd da öyle
yapt›lar. Sonra Ebû Ubeyde bin Cerrâh ve Sâlim’i,
ki Sâlim Ebû Huzeyfe’nin
kölesi idi, onlara da buyurdu. Onlar da öyle yapt›lar.
Sonra Üsâme tebni Zeyd
ile Ebû Hind öyle yapt›lar.
Ebû Hind Haccâm ki, Resûlullah Efendimizden Kan›n› al›rd›. Hazreti Resûlullaha ziyâde muhabbetten
onlar›n yan›nda kardeﬂlik
etti. Onlar da öylece yapt›lar. Sonra Abdürrahmân
bin Avf yüzünü Hazreti Osmân bin Affân taraf›na
döndürüp dedi ki: “‹nnâ
lillah ve innâ ileyhi râciûn!”. Bize ne olmuﬂtur ve
ne iﬂlemiﬂiz ki, Resûlullah
Efendimiz benim ve senin
taraf›m›za iltifât etmedi.
Allahü teâlân›n h›ﬂm›ndan
ve Resûlünün azar›ndan;
yine Allahü teâlâya s›¤›n›r›z, dedi. Resûlullah Efendimiz onlar taraf›na bak›p,
buyurdular ki: “Hak teâlân›n izzi ve celâli ve kudreti ve azameti hakk› için,
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Allahü teâlâ sizin üzerinize h›ﬂ›ml› [gadabl›] de¤ildir. Ve Resûlü de sizin
üzerinize azarl› [sizi azarlam›ﬂ] de¤ildir. Allahü teâlâ ve Resûlü ve melekleri
yan›nda ikrâm görenlerdensiniz! Velâkin, ben sizi
yâd etmek istedi¤im zaman, Hak teâlâ bir melek
göndermiﬂtir. Beni men’
etti ve dedi ki, onlar› sonra yâd et ki, onlar›n ikisi
de ganîdir [zengindir]. Ben
de ondan dolay› sizi sonra
yâd ettim. Bunun gibi, k›yâmet gününde hesâb
ederler. Fakîrlerin hesâb›n› önce yaparlar. Zenginlerin hesâb›n› sonra yaparlar. Ve sonra siz, dünyada ve âhirette kardeﬂlersiniz. Siz de birbirinize
selâm verip, müsâfeha
ediniz.” Onlar da öyle
yapt›lar.
Sonra Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, “Râz›
oldunuz mu!”. Onlar dediler ki: “Evet, râz› olduk. Allahü teâlâya ﬂükrederiz ki,
bizi rüsvâ etmedi.” Resû334 dört büyük halife

lullah Efendimiz buyurdu
ki: “Sizin üzerinize dahâ
ilâve edeyim mi!” Evet,
dediler. Resûlullah Efendimiz buyurdu: “Siz ikiniz
dünyada ve âhirette kardeﬂlersiniz! Cennet’te benim kardeﬂim ‹lyâs aleyhisselâmd›r. ‹lyâs aleyhisselâm, Allahü teâlâ hazretlerine bütün halk›n en
sevgilisi idi. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri Cebrâîl aleyhisselâm› ‹lyâs’a
gönderdi ki, Hak teâlâ sana kardeﬂlik verdi; bir kulun halâs›yle ki, onu zulüm
ile öldürürler. Ben ki, Resûlullah olarak Hak teâlây›
sizi ﬂâhid tutar›m ki, size
dünyada ve âhirette kardeﬂlik verdim. Siz bugün
cümlenin iyisisiniz.”
Menk›be: Sahih rivâyet
ile gelmiﬂtir. Resûlullah
Efendimizden sordular.
Cennet’te berk [›ﬂ›k, ﬂimﬂek] olur mu? Buyurdular
ki, evet olur. Osmân bin
Affân bir kasrdan bir kasra
giderken yüzünün nûru
›ﬂ›k olur. Bundan dolay›d›r
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ki, ona zinnûreyn derler.
Ülemân›n ba’z›n›n kavliyle, Hazreti Osmân uzun
gecelerde tâ’at yap›p ve
Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂân okumaktan geri kalmazd›.
Mubârek gözü a¤lamaktan kuru olmazd›.
Menk›be: Nu’mân bin
Beﬂîr’den sahih rivâyet ile
gelmiﬂtir. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “‹çinizde hayâ bak›m›ndan en
sâd›k›n›z, Osmân bin Affân’d›r.” Bu haber zâhir
delîldir ki, hiç kimsenin
hayâ ve hicâb› bu ümmette Osmân bin Affân’›n hayâ ve hicâb›ndan dahâ çok
ve üstün de¤ildir. Hazreti
Âdem aleyhisselâm›n zaman›ndan bu zamana gelene kadar, güzel ahlâktan
herkeste zuhûra gelmiﬂtir.
O güzel ahlâktan hayâ, o
ahlâklar›n eﬂreflerindendir. Bu sözün manâs› odur
ki, hay›rdan ve ﬂerden her
nesne ki, Allahü teâlâ halk
etmiﬂtir, onu çift halk etmiﬂtir. Kur’ân-› kerîm
onunla nât›kd›r. “Her ﬂey-

den çift yaratt›k...” buyurulmaktad›r. [Zâriyât sûresi 49] Açl›¤› yaratt›. Toklu¤u onun çifti k›ld›. S›hhati
yaratt›. Hastal›¤› ona çift
k›ld›. Fakîrli¤i yaratt›. Zengin olmay› ona çift k›ld›.
Kimseye muhtâc olmamak ile, baﬂkalar›na yük
olmay› çift k›ld›. Gönlü
[kalbi] yaratt›. Rûhu ona
çift k›ld›. Nefesi yaratt›.
Râyihây› ona çift k›ld›. Dîni
yaratt›. Kemâli ona çift k›ld›. “Bugün dininizi tamam ettim!” [Mâide sûresi 3] Dünyay› yaratt›. Zevâli [yok olmay›] ona çift k›ld›. “Dünya mal›ndan yan›n›zda olanlar fânîdir. Allah›n indinde, Cennet’teki
sevâb, oradakilerle bâkîdir!” [Nahl sûresi 96] Topra¤› yaratt›. Sükûnu [›zd›râbs›zl›¤›] onun çifti etti.
Yer alt›n› yaratt›. Darl›¤› ve
karanl›¤› onun çifti etti. Yeri yaratt›. Aç›lmay›, yay›lma¤› onun çifti etti. “Allahü teâlâ sizin için arz› döﬂek yapm›ﬂt›r. [Yeri geniﬂ
etti ki, üzerinde geniﬂ yol335 dört büyük halife
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lar aças›n›z.]” [Nûh sûresi
19] Gökü yaratt›. Yüksekli¤i [mertebeyi] onun çifti
etti. “Yedi kat gökleri çok
kuvvetli sa¤lam k›ld›k. Zamanla bozulmaz.” [Nebe’
sûresi 12] Cennet’i yaratt›.
Maddî ve ma’nevî s›k›nt›lar› ona çift k›ld›. Nitekim
Seyyid-i âlem Efendimiz
buyurdu ki: “Cennet, istenmeyen, s›k›nt› veren
ﬂeyler ile örtülüdür. Cehennem de, ﬂehvetler, arzûlanan ﬂeyler ile örtülüdür.” Îmân› yaratt›. Hayây›
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onun çifti etti. Çeﬂitli haberlerde gelmiﬂtir. Enes
bin Mâlik rivâyet etmiﬂtir.
Resûlullah Efendimiz buyurmuﬂtur ki: “Hayâ ve
îmân bir arada bulunur.”
Ya’ni hayâ ve îmân› birbirinin çifti etti. Lâkin hayây›
gözde yaratt›. Ne kadar ki,
hayâ gözdedir. Îmân da
gönüldedir. Allahü teâlâ
korusun, hayâ gözden zâil
olunca [gidince], îmân da
gönül [kalb] de zay›f olur.
Bu ikisi de kat’î delîl ile sâbittir. ﬁek ve ﬂüphe yoktur.
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Osmân Zinnûreyn hazretlerinin zaman›nda, yeryüzünde ondan fazîletli ve
azîz, yüksek hâlli kimse
yok idi. Hazreti Osmân’›n
yüksek hâlleri ve hayâs›
ve cömertli¤i ve sâir Menk›belar› say›s›zd›r. Hayâ,
Allahü teâlân›n s›fatlar›ndand›r. Mahlûklara da bu
s›fat gelmiﬂtir. Halka gelen
o hayâ s›fat› birkaç çeﬂiddir.
Birinci çeﬂidi hayâ-i hacâlettir. Ya’ni utanmak ﬂekilindeki hayâd›r. Âdem
aleyhisselâm›n hayâs› gibi. Yasak meyveden yedi.
Üzerinde elbise [Cennet
elbisesi] kalmad›. Hacil oldu [utand›], yüzünü döndürdü. Allahü teâlâ hazretleri. “Bizden kaç›yor musun!”, buyurdu. Hây›r, yâ
Rabbî! Elbiselerim ç›kar›ld›¤› için utan›yorum. O
utanmadan dolay› yüzümü döndüm.
‹kinci nev’i, hayâ-i azamettir. ‹srâfîl aleyhisselâm›n hayâs› gibi. Haberde
gelmiﬂtir ki, Resûlullah

Efendimiz buyurdular: “‹srâfîl her gün yetmiﬂ kere
yüzünü kendi kanad› ile
örter ve der ki, yâ ilâhel
âlemîn! Ne yapabilirim ki,
herkes gibi sana lây›k bir
secde ve bir rükû’ etmeye
kâdir de¤ilim.”
Üçüncü nev’i, heybet
hayâs›d›r. Melekler ve Nebîler hayâs› gibi ki, “Yâ
Rabbî! Seni tesbîh ve tenzîh ederiz. Sana hakk› ile
ibâdet edemedik”, derler.
Dördüncü nev’i hayâ,
hürmet ve hizmettir. Mûsâ
bin ‹mrân alâ nebiyyinâ ve
aleyhissalâtü vesselâm
hayâs› gibi. Mûsâ aleyhisselâm buyurdu ki: “Yâ
Rabbel âlemîn. Bana Cennet gerektir. Senden isterim. Senin dîdâr›n gerek.
Onu da senden isterim.
Lâkin her vakit ki, bana
tuz, ekmek ve koyun için
lâz›m olan hakîr ﬂeyler gerekince, bunlar› ben senden nas›l isterim.” Allahü
teâlâ hazretleri, “Yâ Mûsâ! Maksad budur. Ya’ni
onlar› istemektir. Kul, her
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vakitte bir sebeple, bir ihtiyâç ile huzura gelsin. Münâcât etsin. O bahâne ile
[o sebeple] kullu¤unu yerine getirsin. Vefâs›n› tâze
tutsun.” Bu k›ssa uzundur.
Bu makâmda bundan ziyâde mümkün de¤ildir.
Ammâ o hayâ ki, Allahü
teâlâ hazretlerinin ni’met
ve s›fat›d›r. Günâhlar› örter ve affeder. Kullar›n›n
günâhlar›n› görür, örter,
affeder.
Birçok haberde gelmiﬂtir. Câbir bin Abdullah rivâyet etmiﬂtir. Resûlullah
Efendimiz buyurmuﬂtur
ki: “Bir mü’min ve günâhkâr kul kabirden kalkar,
S›rat heyecân› ve Cehennem korkusu ile mahﬂere
gelirken, iki yol baﬂ›na eriﬂir. Korkarak ve a¤l›yarak,
sükûnet ve karâr ile, yolun birisine girer. Kimse
ondan bir söz sual etmez.
Dosdo¤ru Cennet kap›s›na eriﬂir. Sa¤ aya¤›n› kap›dan içeri koyup, sol aya¤›n› yerinden kald›rmazdan
önce, Allahü teâlâ ve te338 dört büyük halife

kaddes, bilâ-vâs›ta [vâs›tas›z] o kulun sa¤ eline bir
nâme verir. Kulum, sen al
bu nâmeyi oku ve o nâme
içindekileri ö¤ren. Ondan
sonra, hüküm senin hükmündür. Cennet-i ebediyyeye gir ve ondaki senin
himmetin ve murâd›nd›r.
Orada ebedî olarak kal,
buyurur. O kul da nâmeye
bakar görür ki, “ey benim
kulum, her ne yapt›n ise,
gördüm ve bildim. Lâkin
yapt›¤›n iﬂlerini, tekrar sana göstermeye hayâ ettim,” yaz›lm›ﬂ, görür.
Bu haberin benzeri
Ebû Süleymân-› Dârânî rivâyeti ile baﬂka bir vakitte
gelmiﬂtir. Resûlullah buyurmuﬂtur ki: “Allahü teâlâ buyurmuﬂtur. Gökten
indirilen kitaplar›n ba’z›s›nda, benim kulum, her
ne kadar ki, sen günâhkârs›n ve günâh›ndan
korkars›n ve hayâ edicisin. ‹zzim ve celâlim hakk›
için Ay›plar›n› ve günâhlar›n› Âdemo¤lunun gözünden ve gönlünden gizli
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ederim. Ve gözünün hâinliklerini, bedeninin gizli
günâhlar›n› meleklerin
anlay›ﬂ›ndan saklar›m.
Ben yan›lmalar›n› ve günâhlar›n› levh-i mahfûzda, kirâmen kâtibinden
gizli tutar›m. Ve k›yâmette seni muhâsebe makâm›na getirir ve hesâb›n›
kolay eylerim!”
Her kimse ki, günâhkâr
olur. Günâhlar› sebebi ile
utan›r ve korkar. Onun hesâb› çetin olmaz. Hazreti
Osmân bin Affân her günâhdan kaç›n›r, her iyili¤i
yapar, hilim, vefâ ve hayâ

sâhibi idi, utan›r idi. Osmân bin Affân’a hesâb olmaz. O’nun dostlar›na da
hesâb az olur. Birçok haberde gelmiﬂtir: Resûlullah buyurdular ki, “Allahü
teâlâ k›yâmet gününde
yüz yirmi dört binden ziyâde nebîyi ümmetleri ile
muhâsebe yerinde durdurur. Herkesi meﬂgûl oldu¤u ﬂey miktar› [ameline
göre] çok müddet veyâ az
müddet o yerde durdurur.
Osmân bin Affân’› ve onu
sevenleri hesaps›z mahﬂerden geçirir.” Herkesi
makâm› ne olursa olsun,
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s›dk [do¤ruyu söyleyecek]
makâma getirir. Allahü teâlâ Resûllere ve Nebîlere
çok fazîletler, Menk›beler
vermiﬂtir. O haslet ve fazîlet ve fahr-i ﬂehâdet ki [ﬂehîd olmak ki], Allahü teâlâ
Zekeriyyâ ve Yahyâ aleyhimesselama vermiﬂtir.
[Hazreti Osmân’a da vermiﬂtir.] ‹kinci haslet, fadl-›
zühd ve fahr-i hicrettir ki,
Allahü teâlâ Îsâ bin Meryem’e vermiﬂtir. Üçüncü
haslet, mukâleme fazîleti
ki, Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri onu Mûsâ
aleyhisselama vermiﬂtir.
Dördüncü haslet, hüsn-i
cemâl fazîleti ki, Rabbil
âlemîn onu Yûsüf aleyhisselama vermiﬂtir. Beﬂinci
haslet, cömertlik [sehâvet]
fazîletidir. Allahü teâlâ onu
‹brâhîm Halîl aleyhisselama vermiﬂtir. Alt›nc› haslet, yaﬂl›l›k, pîrlik [ihtiyârl›k] üstünlü¤ü ki, Allahü
teâlâ onu Nûh aleyhisselama vermiﬂtir. Yedinci
haslet, hayâ ve hicâb fazîletidir ki, Allahü tebâreke
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ve teâlâ onu Âdem safiyyullaha ve Muhammed
Mustafâ (aleyhi efdalüssalât ve ekmelütteh›yyât)
Efendimize vermiﬂtir. Allahü teâlâ bu fazîletlerin
hepsinin benzerini ve bu
Menk›be›n mahsûlünü
Osmân bin Affân hazretlerine vermiﬂtir. Onun hayâs› fazîletlerine iﬂârettir.
Allahü teâlâ pîrlik [ihtiyârl›k] hil’atini [elbisesini]
Nûh aleyhisselâma vermiﬂtir. Nûh aleyhisselâm
o sebebdendir ki, Resûllerinin pîri olmuﬂtur. Bunun
gibi, Allahü teâlâ azze ve
celle pîrlik hil’atini [elbisesini] Osmân’a verdi. Hazreti Osmân da o sebeple
kendi zaman›nda ümmetin pîri oldu. Resûlullah
Efendimizin ömr-i ﬂerîfleri
altm›ﬂüç idi. Ebû Bekr-i
S›ddîk ve Ömer-ül Fârûk’un da ömr-ü ﬂerîfleri
altm›ﬂüç oldu. Lâkin Osmân-› Zinnûreyn’in ömrü
onlara muvâf›k olmad›.
Sekseniki yaﬂ›nda vefât etti. Onun ömrünün uzun ol-
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mas›n›, ömrünün sonunda, kahr ve zulüm ve cevr
görmesini Allahü teâlâ
âlimdir, bilir. Yahyâ bin Zekeriyyâ aleyhisselam gibi;
mübârek baﬂ›n› keserler.
Allahü tebâreke ve teâlâ,
Hazreti Osmân hazretlerinin ömrünü uzun irâde etmiﬂ ki, o sebeple cân teslîm etti¤i vakitte rahat olsun. Ma’lûmdur ki, ham
meyve tâze a¤açtan zor
ayr›l›r. Bunun gibi genç
olan kiﬂinin rûhu da bedeninden zor ç›kar. Kemâl
bulmuﬂ
[olgunlaﬂm›ﬂ]
meyve a¤ac›ndan tez [kolay] ayr›l›r. Pîr [yaﬂl›] olan
kimsenin de rûhu bedeninden kolay ç›kar [ayr›l›r].
Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri, Fütüvvet ve
sehâveti Peygamberlerin
önderi olmas› için, ‹brâhîm alehhisselama verdi.
Bunu Hazreti Osmân’a da
verdi ki, böylece zaman-›
ﬂerîfinde Evliyân›n önderi
olsun!
“‹ﬂâret”: Rahip Mugîre’nin Tâif’de bir ba¤› var-

d›. Kâfirler, her hafta baﬂ›nda o ba¤da bir meyvenin turfandas› yetiﬂir, diye
ö¤ündüler. Mü’minler de,
Medîne-i münevverede,
Hazreti Osman’›n saray›
var. Bir y›l ki üçyüzaltm›ﬂ
gündür. Hergün o sarayda, garîblere ve miskînlere bir yeni da’vet ve aç›ktan [âﬂikâre] Misafir kabûl
olunur, diye ö¤ündüler.
Menk›be: Hazreti Câbir
ve Hazreti Enes rivâyet etmiﬂlerdir. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, “Ben
mi’râc gecesi dünya gökünde bir mihrâb gördüm.
Dört mil uzunlu¤u, bir mil
eni ve mercân tanesinden
idi. O mihrâb›n içinde Osman’›n hüsn ve cemâlinin
sûretini gördüm. ‹kinci gökün üzerinde bir mihrâb
gördüm. K›rk mil uzunlu¤u ve on mil eni ve bir tane inciden idi. Onun da
içinde Osman’›n hüsn ve
cemâlinin sûretini gördüm. Üçüncü gökün üzerinde bir mihrâb gördüm.
Dörtyüz mil uzunlu¤u ve
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yüz mil eni ve bir firûzeden idi. O mihrâb›n içinde
Osman’›n güzel sûretini
gördüm. Dördüncü gök
üzerinde bir mihrâb gördüm. ‹kibin mil uzunlu¤u
ve bin mil eni ve bir yâkut
dânesinden idi. O mihrâb›n içinde Osman’›n güzel
yüzünü gördüm. Beﬂinci
gök üzerinde bir mihrâb
gördüm. Üç bin mil uzunlu¤u, ikibin mil eni, bir tane k›rm›z› yakuttan idi. O
mihrâb›n içinde Osman’›n
genç cemâlini gördüm.
Alt›nc› gök üzerinde bir
mihrâb gördüm. Dört bin
mil uzunlu¤u ve bin mil
eni ve bir tane zebercedden idi. O mihrâb›n içinde
Osman’›n hüsn-ü sûretini
gördüm. Fevc fevc, tâife
tâife, gürûh gürûh, her ân
ve her sâat mukarreblerden ve rûhânîlerden ve
kerûbîlerden [melekler]
gelirler ve o mihrâb›n berâberinde durup, Osman’›n hüsn-i sûret ve cemâline karﬂ› Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine
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senâ ederler. Ben dedim
ki, yâ Cebrâîl! Mihrâblar›n
sadr›nda [içinde] olan Osman’›n bu sûret, hüsn ve
cemâli ne zamandan beri
zûhura gelmiﬂtir. Cebrâîl
aleyhisselâm dedi: O Allahü teâlâ hakk› için ki,
Âdem safîyullah halk
olunmazdan dörtyüz bin
sene önce, Osman’›n bu
sûret ve cemâli bu yedi
gök üzerinde mihrâblarda
zuhûr etmiﬂtir. Amel-i sâlihînin bereketinden ve
hayrât›ndan zuhûra gelmiﬂtir.”
Bu sâlih amellerin birincisi odur ki, Osmân dâimâ oruc tutard›. ‹kincisi,
gece yatmaz. Bütün gece
namaz k›lard›. Üçüncüsü,
elbisesi olmayanlara elbise alarak giyindirir. Dördüncüsü, açlar›n karn›n›
doyurur. Beﬂincisi, Sûre-i
‹hlâs› çok okur. Alt›nc›s›,
Hazreti Osmân gönlünde
Müslümanlara bir zerre g›l
ve g›ﬂ, kin, hased, sû-i zân
tutmaz. Yedincisi, her acz,
her belâ, her musîbet Os-
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man’›n önüne gelir. O hâlde h›ﬂm›n› yutup, sabreder ve kimseye ﬂikâyet etmezdi.
Menk›be: Ebû Osmân
Hîrî, Letâif kitab›nda yazm›ﬂt›r. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki, “Mi’râc
gecesi beni gö¤e götürdüler. Dünya göküne vard›m. Osman’›n sûretini
gördüm. Dedim, bu mertebeye ne ile eriﬂtin. Dedi,
gece namaz› ile. ‹kinci gö¤e vard›m. Osman’›n sûretini gördüm. Dedim, bu
mertebeye ne ile eriﬂtin.
Dedi, Kur’ân-› azîm-üﬂﬂân okumak ile. Üçüncü
gö¤e eriﬂtim. Osman’›n
sûretini gördüm. Dedim,
bu mertebeye ne ile erdin.
Dedi, sûre-i ‹hlâs okumak
ile. Dördüncü gö¤e vard›m. Osman’›n sûretini
gördüm. Dedim, bu mertebeye ne ile eriﬂtin. Dedi,
Âl-i Resûle [Resûlün akrabâs›na] nasîhat etmekle.
Beﬂinci gö¤e eriﬂtim. Osman’›n sûretini gördüm.
Dedim, bu mertebeye ne

ile eriﬂtin. Dedi, Mescidde
i’tikâf etmekle. Alt›nc› gö¤e vard›m. Osman’›n sûretini gördüm. Dedim, bu
mertebeye ne ile eriﬂtin.
Dedi, Allahü teâlâdan hayâ etmek ile. Yedinci gö¤e
eriﬂtim. Osman’›n sûretini
gördüm. Dedim, bu mertebeye ne ile eriﬂtin. Dedi,
Musîbetler ve mihnetler
çekmekle.”
Menk›be: Hazreti Osmân’a Zinnûreyn denilmesinin baﬂka sebepleri
oldu¤u da bildirilmiﬂtir.
Ma’lûmdur ki, Allahü teâlâ
hazretleri Mûsâ “alâ nebiyyinâ ve aleyhisselâm”
hazretlerine iki nûr vermiﬂti. Biri Tevrât nûru. Biri
Yed-i Beydâ nûru. Hazreti
Osmân’a da iki nûr vermiﬂti. O sebeple Zinnûreyn derler. Bir kavil de ﬂudur ki, iki nûr, Resûlullah
Efendimizin iki kerîmelerini, biri Rukayye ve biri
Ümmü Gülsüm’dür alm›ﬂt›r. Aliyyül mürtedâ hazretlerinin ö¤ünmesi Resûlullah Efendimizin bir kerî343 dört büyük halife
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mesiyle idi. Hazreti Osmân’›n ö¤ünmesi ondan
ziyâde olur. O iki nûr iki
hicrettir ki, Osmân bin Affân’a nasîb olmuﬂtur. Bir
kavil de odur ki, o iki nûr iki
gazâd›r. Biri Bedr gazâs›,
biri Hudeybiye gazâs›d›r.
Ammâ Bedr gazâs›nda Resûlullah Efendimiz, Osmân bin Affân’a buyurdular ki, “Yâ Osmân! Ben
sendenim, sen bendensin!” Hem kendi nûrunu
tutas›n ve hem benim nûrumu tutas›n. Hudeybiye
gazâs›nda
Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki,
iﬂte bu iki elimin biri benim elimdir. Ve biri Osman’›n elidir. Do¤ru Bî’at-›
R›dvân ettim. O vakitte Resûlullah Efendimizin iki
mubârek eli birbirine ulaﬂt›. Bir elinden güneﬂ gibi
bir nûr ve bir elinden ay gibi bir nûr parlad›. Buyurdular ki, “Bu iki nûr Osman’›n nûrudur. Osmân
benim ile ebedî olarak
Cennet’te refîktir.” Bir kavil de odur ki, iki nûrun bi344 dört büyük halife

ri, gündüz oruclu olman›n,
biri gece namaz k›lman›n
nûrudur. Bir kavilde odur
ki, o iki nûrun biri îmân nûru ve biri Kur’ân nûrudur.
Bir kavil de odur ki, iki nûrun biri zâhirinin nûru ve
biri bât›n›n›n nûrudur. Herkesin ittifâk›yla Hazreti Osmân hem ﬂeyh-i ehl-i îmân
idi ve hem ﬂeyh-i Kur’ân
idi. ﬁu sebebden ﬁeyh-i
ehl-i îmân idi ki, yetîmler
babas› idi. Dertliler yard›mc›s› idi. ‹htiyâr kad›nlar›n yard›mc›s› idi. A’mâlara
yard›m ederdi. Medîne-i
münevvere beldesinde bir
aç veyâ bir ç›plak var ise, o
aç kimseyi doyurmay›nca
kendi yemez, o ç›plak kimseyi giyindirmeyince, kendi giyinmezdi. ﬁeyh-i
Kur’ân idi. Ya’ni Kur’ân-›
azîmüﬂﬂân› kendi hadd› ile
dört mushaf-› ﬂerîf yazd›.
Âlemin dört taraf›na gönderdi. Yirmi küsur sene akﬂam namaz›n› k›ld›ktan
sonra, dört rekat namaz
k›ld›. Her rekatte sûre-i Fâtihâdan sonra k›rk kere
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Kulhüvallahü ehad sûresini okurdu. Ondan sonra
ihlâs ile dörtbin tesbîh,
tehlîl ve dua okurdu. Bunlar› yerine getirdikden sonra, bütün Kur’ân-› kerimi
ki, yüzondört sûre, alt›binalt›yüzaltm›ﬂalt› âyettir,
bir kavile göre; tertîb ve

tertil ile her gece vitr namaz›nda okurdu. Bu mertebelerden sonra, bir de
ﬂehâdet mertebesine kavuﬂtu. Haberde gelmiﬂtir
ki, Resûlullah Efendimiz
buyurdu ki, “Ben mi’râc
gecesi dedim ki, yâ Rabbî!
Osmân bin Affân senin he-
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sâb›n için hayâ eder. Allahü teâlâ buyurdu: Yâ Muhammed! Ben cümle
mahlûku hesâba çeksem
de Osmân’a hesâb etmem, ben Osmân’dan hesâb› ref’ etmiﬂim [kald›rd›m].”
‹ﬂâret: Her kim beﬂ
nesneyi yapar; ondan
beﬂ nesneyi men’ etmezler. Her kim hayâ eder.
Ondan hayâ ederler. Her
kim rahm eder [rahmet
eder], ona rahmet ederler. Her kim mal›n› Cennet’e bedel verir. Cennet’i
ona bedel verirler. Her
kim affeder. Onu affederler. Her kim Hak teâlây›
tan›d›. Ya’ni bilip korktu.
‹ﬂleri tamam olur. Allahü
teâlây› bulup, vâs›l olur.
Bu beﬂ nesneyi Osmân
bin Affân yapard›.
Nükte: Büyüklük dünyada dört ﬂey ile olur. Âhirette de dört ﬂey ile olur.
Dünyada hüsn ve cemâl
ile olur. Sehâvet ve mal ile
olur. Aﬂîret ve Âl [yak›nlar]
ile olur. Âhirette iyi sünnet
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ve iyi ibâdet ile, iyi huy ile
ve iyi sîret ile olur. Emîr-ül
mü’minîn Osmân bin Affân hazretlerinde, bu sekizi de mevcut idi. Mal ve
cemâl sâhibi idi. Resûlullah’›n yak›n akrabâs›ndan
idi. Emîr-ül mü’minîn idi.
Sünneti iyi bilirdi ki,
Kur’ân-› azîm-üﬂ-ﬂân› toplay›p, dört tarafa gönderdi. K›yâmete kadar tilâvet
edenlerin sevâb›na ortak
oldu. Ahlâk›n›n güzel olmas›ndan dolay›, Resûlullah muhterem kerîmeleri
Ümmü Gülsüm’ü, Hazreti
Osmân’a tezvîc buyurduklar›nda söyledikleri dahâ
önce beyan olunmuﬂtur.
‹bâdeti ve iyili¤i de dahâ
önce bildirildi. Sîreti, iyili¤i odur ki, birisi kalkt›, Osmân bin Affân’›n huzuruna gitmek için ç›kt›. Giderken yolda bir kad›n gördü.
Tekrar ona bakt›. Sonra
huzurlar›na vard›. “Gözlerinizde zinâ eseri görürüm!” dedi. O kimse, yâ
Emîr-el mü’minîn! Resûlullah’tan sonra vahy in-
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miﬂ midir?” Buyurdular,
vahy inmedi. Velâkin,
mü’minin firâseti do¤rudur. Nitekim, Seyyid-il
âlem Efendimiz buyurdular ki: “Mü’minin firâsetinden kaç›n›n›z. Çünkü,
mü’min, Allahü teâlân›n
nûru ile bakar.”
“‹ﬂâret”: ‹slâm›n bekâs› dört nesne iledir. K›râet
ile, tahâret ile ve ibâdet ile
ve mücâhede ile. Allahü
teâlâ, bu dördünü de Hazreti Osmân’a müyesser
etti. Bu dört dâimâ onun
için olur: Kur’ân-› kerimi
k›râ’et için cem’ etti. Rûme
kuyusunu, mü’minlerin su
içmesi için sat›n ald›. Mescid-i ﬂerîfi ibâdet için geniﬂletti. Tebûk gazâs›nda
askeri mücâhede için techîz etti.
Menk›be: Hazreti Osman bir defâs›nda Resûlullah’›n evinde hiç yiyecek kalmad›¤›n› iﬂitmiﬂti.
Hemen bir semiz koyun,
bir miktar bal ve bir çuval
un al›p Hazreti Aiﬂe’nin
evine götürdü. Hazreti Ai-

ﬂe’ye ﬂöyle dedi: “Ey müminlerin annesi, Resûl-i
ekremin bunu di¤er han›mlar› aras›nda paylaﬂt›raca¤›n› zannediyorum.
Hiç paylaﬂt›rmas›n çünkü
ben onlara da bunlar›n ayn›s›n› gönderdim dedi.
Peygamber efendimiz eve
gelip durumu ö¤renince;
“Yâ Rabbi Osman’›n geçmiﬂ, gelecek, gizli, âﬂikâr,
bütün günahlar›n› affet.”
diyerek duâ etti.
Menk›be: Hazreti Osmân’dan sual ettiler. Yâ
Emîr-el mü’minîn! Allahü
teala hakk› için söyle ki, bu
makâma ne ile ulaﬂt›n. Cevap verdi ki, Kitâbullah›
sa¤ taraf›ma koydum.
Sünnet-i Resûlullah› sol
taraf›ma koydum. Bilirdim
ki, Allahü teâlâ hazretleri
benim s›rlar›m› bilir.
Haberde gelmiﬂtir. Hazreti Ali, Fâtimâ-tüz-zehrâ
üzerine bir baﬂka han›m
dahâ almak istedi. Resûlullah Efendimize kerîh gelip, Hazreti Alî’ye üzüldüler. Hazreti Ebû Bekr ﬂe347 dört büyük halife
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fâ’at etti. Affetmedi.
Ömer-ül Fârûk ﬂefâ’at etti.
Affetmedi. Osmân bin Affân ﬂefâ’at etti. Af buyurdular. Sonra sordular ki,
yâ Resulallah! Neden Ebû
Bekr ve Ömer’in ﬂefâ’atini
kabûl etmediniz de Osman’›n ﬂefâ’atini kabûl
edip, af ettiniz. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki,
“Bir kimsenin ﬂefâ’atini
kabûl ettim ki, Allahü teâlâya hitap edip dese ki,
yâ Rab! Bu yer ile gö¤ü
yer de¤iﬂtir. Veyâ dese ki,
yâ Rab! Ümmet-i Muhammed’in cümle âsîlerine
rahmet eyle! Allahü teâlâ
ﬂefâ’atini kabûl edip, cümlesini affeder.”
Menk›be: Bir gün Resûlullah Efendimiz, Âiﬂe-i
S›ddîka’n›n hücresinde
[evinde] otururdu. Hazreti
Osmân dört deve yükü
bu¤day› Fahr-i kâinâta hediye ettiler. Hizmetçileri
geri gelip dediler ki, yâ
efendi, bu¤day› Habîb-i
Rabbil âlemîn, muhâcirîne
verdiler. Hazreti Osmân
348 dört büyük halife

dört deve yükü dahâ bu¤day› gönderdi. Onu da Resûl-i ekrem hazretleri Ensâra da¤›tt›lar. Hazreti Osmân dört deve yükü bu¤day› dahâ gönderdi. Fahr-i
kâinât onu da ailesi aras›nda taksîm edip, evlerine gönderdiler. Getiren
Hizmetçilere sordular ki,
seyyidinize kaç deve yükü
bu¤day getirmiﬂlerdi. Hizmetçiler dediler, oniki yük.
Resûlullah Efendimiz buyurdular. “Tamam›n› bize
gönderdi. Kendi için bir
miktar al›koymad›.” Mubârek ellerini kald›r›p, buyurdu: “Yâ Rab! Ben Osman’›n ihsân›ndan âciz oldum. Her kim bana ihsân
etti, Ben ona mükâfat›n›
verdim. Ammâ Osman’›n
mükâfât›ndan âcizim yâ
Rab. Sen Osmân’a karﬂ›l›¤›n› ver.” Derhâl Cebrâîl
aleyhisselâm geldi. Buyurdu, “Yâ Rasulallah! Allahü teala sana selâm
eder. Buyurdu ki, Osmân’a benden selâm söyle. Söyle ki, biz ondan râz›
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olduk. Onu Cennet’te Sana refîk ettik. Arasat hesâb›n› ondan ref’ ettik. E¤er
sen ona mükâfattan âciz
isen, biz ona mükâfattan
âciz de¤iliz.”
Menk›be: Bir gün Hazreti Osmân yedi taba¤› alt›n ile doldurup, yedi Hizmetçinin eline verdi. Peygamber Efendimize hediye gönderdi. Hizmetçiler,
tabaklar› huzuruna koydular. Hazreti Resûl-i ekrem buyurdular ki, geri
gidin, efendinize selâm
götürün. Hizmetçiler [köleler] dediler ki: Yâ Resûlallah, efendimiz bizi de
tabaklar ile size hibe etmiﬂtir. Resûlullah hazretleri buyurdular ki, “Yâ
Rabbî! Osman’› sana havâle ettim.” Hemen Cebrâîl aleyhisselâm geldi ki,
“Allahü teâlâ sana selâm
eder ve buyurur ki, Osmân’a benden selâm
eriﬂtir ve de ki, Huld ve
Na’îm Cennet’ini bu hediyesine karﬂ›l›k olarak ona
ba¤›ﬂlad›m.”

Menk›be: Hazreti Ali,
Hazreti Fât›ma ile evlenece¤i zaman dü¤ün masraf› yapmak üzere z›rh›n› sat›lmas› için pazara göndermiﬂti. Hazreti Osman pazardan geçerken Hazreti
Ali’nin z›rh›n› tan›d›.Tellal›
ça¤›r›p bu z›rh›n sâhibi buna ne kadar para istiyor?
diye sordu. Tellal dört yüz
dirhem istiyor dedi. Gel
paras›n› verip alay›m dedi. Evine gittiler, z›rh› al›p
paras›n› verdi. Sonra bu
z›rh›n yan›na dört yüz dirhem para koyup Hazreti
Ali’ye gönderdi ve ﬂöyle
haber yollad›: “Bu z›rh
senden baﬂkas›na lây›k
de¤ildir. Bu dört yüz dirhemi de dü¤ününe harca bizi ma’zur gör...”
Menk›be: Bir defâs›nda
Medîne’de k›tl›k vard›. O
s›rada Hazreti Osman’›n
ﬁam’dan yüz deve yükü
bu¤day kervan› gelmiﬂti.
Eshâb-› kirâm sat›n almak
için yan›na gittiler. Hazreti
Osman sizden daha iyi al›c›m var ve sizden daha faz349 dört büyük halife
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la veren var, ona verece¤im dedi. Eshâb-› kirâm
durumu Hazreti Ebû
Bekr’e bildirip bundan
üzüldüklerini söylediler.
K›tl›k zamân›nda böyle
yapmas› uygun olur mu
dediler. Hazreti Ebû Bekr;
“Osman,
Resûlullah’›n
dâmâd› olmakla ﬂeref
kazanm›ﬂt›r ve Cennette
onun arkadaﬂ›d›r. Siz onun
sözünü yanl›ﬂ anlad›n›z
berâber gidelim.” buyurdu. Hazreti Ebû Bekr
yan›na gidip; “Yâ Osman,
Eshâb-› kirâm senin bir
sözüne üzülmüﬂler.” deyip
durumu anlatt›. Hazreti
Osman; “Evet ey Resûlullah’›n halîfesi! Onlardan
iyi al›c› olan bire yedi yüz
veriyor. Onlar bire yedi
veriyor. Biz bu bu¤day›
bire yedi yüz verip alana
verdik.” dedi. Bundan sonra yüz deve yükü bu¤day›
Medîne’de bulunan fakirlere, Eshâb-› kirâma bedâva da¤›tt›. Yüz deveyi de
kesip fakirlere yedirdi.
Hazreti Ebû Bekr bu iﬂe
350 dört büyük halife

çok sevinip, Hazreti Osman’›n aln›ndan öptü.
Menk›be: Hazreti Aliyyül Mürtedâ, Resûlullah
Efendimizden sordu: “Yâ
Resûlallah! K›yâmet günü
önce kimin hesâb›n›
görürler. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki, “Önce hesâb› görülen benim.
Sonra Ebû Bekr, sonra
Ömer, sonra sen yâ Ali!”.
Hazreti Ali dedi ki, “Osman’›n hesâb› nas›l olur?”
Buyurdular ki, “Benim bir
vakit Osmân’a bir hâcetim düﬂtü [ihtiyâç›m oldu]. O hâceti Osmân’dan
gizli taleb ettim [Gizlice
yapmas›n› istedim]. Osmân o hâcetimi [iste¤imi]
gizlice yerine getirdi. Ben
Hak teâlâdan ricâ ettim
[istedim],
Osman’›n
hesâb› gizli olsun.”
Emîr-el mü’minîn Osmân dâimâ bu duay›
okurdu: “Allah›m! Dînimi,
‹slam›m›, emânetimi ve
îmân›m›, fercimi [hayâm›]
muhâfaza eyle!”
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