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Takdim
Alemlerin hürmetine yarat›ld›¤› Sevgili Peygamberimiz
Muhammed aleyhisselam›n ve Dört Büyük Halifesinin hayatlar›n› anlatan ikiﬂer cildlik eserlerimizden sonra, O’nun
dostlar›, arkadaﬂlar› olan Eshab-› kiram(Aleyhimürridvân)
efendilerimizin hayatlar›n›, menk›belerini anlatan iki cildlik
kitab›m›zla siz de¤erli okuyucular›m›z›n karﬂ›s›nday›z.
Eshab-› kiram›n çok ayr› özel bir yeri vard›r biz Müslümanlar›n nezdinde. Çünkü, Eshab-› kiram, Peygamberlerden
sonra insanlar›n en üstünleridir. ‹slamiyet bütün dünyaya
onlar vas›tas›yla yay›lm›ﬂt›r. O mübarek insanlar, cenab-›
Hakk’›n son dini olan ‹slamiyet’i dünyadaki bütün insanlara
tan›tmak için, memleketlerini, mallar›n›, çoluk çocuklar›n›
terk edip dünyan›n dört bir yan›na da¤›ld›lar. ‹slamiyet’i
yaymak için hiçbir fedakarl›ktan kaç›nmad›lar. Mallar›n›
canlar›n› bu u¤urda feda etmekten zerre kadar çekinmediler.
Bunun için de, Peygamberlerden sonra insanlar›n en üstünü
oldular. Onlar›n verdi¤i bir avuç arpa, bizlerin verdi¤i da¤lar kadar alt›ndan daha üstün oldu.
Eshab-› kiram ve onlar›n yolunda olan Müslümanlar fitneden, kar›ﬂ›kl›ktan uzak kal›p hep insanlar›n huzuru ve saadeti için çal›ﬂm›ﬂlard›r. Kendileri bir ﬂey katmadan Resulullah efendimizden gördükleri gibi ‹slamiyet’i kendilerinden
sonra gelen nesillere ulaﬂt›rmaya gayret etmiﬂlerdir.
Bunun için Eshâb-› kirâm, dinî hükümler husûsunda en
muteber otoritedir. Çünkü Kur’ân-› kerîmi, Peygamberimizden ö¤renip, kendilerinden sonrakilere ö¤retmiﬂler ve aç›klam›ﬂlard›r. Peygamberimizin yapt›klar› ve söyledikleri hak-

k›nda bilgiler, bunlar›n bizzat görerek ve duyarak naklettikleri ﬂeylere dayan›r. ‹ﬂte bunlar›n bütün olarak naklettikleri
hükümler, hadîs-i ﬂerîflerin temelini teﬂkil etmiﬂtir. ‹slâmiyet’te ‹cmâ-› ümmet, yâni âlimlerin sözbirli¤i, ancak Eshâb-›
kiram›n zamân›nda tam ve mükemmel bir ﬂekilde gerçekleﬂmiﬂtir. Ayr›ca Eshâb›n herbiri, dinde sözü senet, vesîka olan
müctehid âlimlerdendir. Sonra gelen müctehidlerden üstündür.
Her Müslüman›n Eshab-› kiram›n tamam›n› sevmesi gerekir. Onlar› sevmek do¤rudan imanla ilgilidir. Onlar› sevmemek, onlardan ﬂüphe etmek dinde ﬂüphe etmek olur. Çünkü ‹slamiyet’i onlar bize nakletti. Kendilerine ﬂüphe duyulursa naklettikleri dinde de ﬂüphe meydana gelir. Dinde, inançta ise ﬂüphenin yeri yoktur. ﬁüpheli iman, iman olmaktan ç›kar.
Bunun için, her Müslüman›n Eshab› kiram sevgisini kalbine yerleﬂtirmesi, bu sevgiyi çocuklar›na nakletmesi gerekir.
Bu sevgi de, onlar›n hayatlar›n›, çektikleri s›k›nt›lar›, dini
yaymada gösterdikleri fedakârl›klar› okumak ve ö¤renmekle
olur. ‹ﬂte bizler bu maksatla bu mübarek, ﬂerefli insanlar›n
hayatlar›n› sizlere sunmak istedik. ‹ki cildlik Dört Büyük Halife kitab›m›zda, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti
Osman ve Hazreti Ali’nin hayatlar›n› verdi¤imiz için, bunlar› tekrar olmamas› için almad›k.
Bu eserimizin meydana gelmesinde eme¤i geçen tüm ilim
adamlar›m›za ve arkadaﬂlar›m›za teﬂekkür ediyoruz.
Hay›rl› olsun.
Selam ve Sayg›lar›m›zla.
Türkiye Gazetesi Yay›nlar›
Ansiklopedi Grubu

G‹R‹ﬁ
Peygamber efendimizi hayatta iken ve peygamber olarak
bir ân gören, e¤er âmâ ise bir ân konuﬂan mü’mine “Sahâbî” denir. Birkaç tânesine “Eshâb” veya “Sahâbe” denir.
Hürmet olarak Eshâb-› kirâm denir. Peygamberimizi, kâfir
iken görüp de, Resûlullah›n vefât›ndan sonra îmâna gelen
sahâbî olamaz.
Ehl-i sünnet âlimleri, Eshâb-› kirâm› üçe ay›rm›ﬂt›r:
1. Muhâcirler: Mekke ﬂehri al›nmadan önce, Mekke’den
veya baﬂka yerlerden, vatanlar›n›, yak›nlar›n› terk ederek, Medîne ﬂehrine hicret edenlerdir.
2. Ensâr: Peygamber efendimize ve Muhâcirlere her türlü
yard›mda ve fedâkârl›kta bulunacaklar›na söz veren Medîne ﬂehrinde veya bu ﬂehre yak›n yerlerde bulunan Müslümanlard›r.
3. Di¤er Eshâb-› kirâm: Mekke ﬂehri al›nd›¤› zaman ve
daha sonra Mekke’de veya baﬂka yerlerde îmâna gelenlerdir.
Eshâb-› kirâm›n en üstünleri, Resûlullah›n dört halîfesidir.
Bunlardan sonra en üstünleri Cennet ile müjdelenmiﬂ olan
di¤er aﬂere-i mübeﬂﬂere’dir.
Eshâb-› kirâm›n adedi: Mekke’nin fethinde on bin, Tebük
Gazâs›nda yetmiﬂ bin, Vedâ Hacc›nda doksan bin ve Resûlullah efendimiz vefât etti¤i zaman yüz yirmi dört binden fazla
sahâbî vard›. Bu konuda baﬂka rivâyetler de vard›r.
Allahü teâlâ, Eshâb-› kirâmdan râz› oldu¤unu, onlar› sevdi¤ini Kur’ân-› kerîmde bildiriyor. ve meâlen:
“Allah onlardan râz›, onlar da Allahtan râz›d›r”, ve:
“Hepsine hüsnây›, Cenneti va’dettik”, buyuruluyor. Allahü teâlân›n s›fatlar› ebedîdir, sonsuzdur. Bu bak›mdan Eshâb-›
kirâmdan râz› olmas› da sonsuzdur. Bunun için bu mübârek

insanlardan bahsederken s›radan bir insandan bahseder gibi
konuﬂmamal›d›r. Her zaman edebli, terbiyeli olmal›d›r.
Peygamber efendimizi sevenin, O’nun Ehl-i beytini ve Eshâb›n›, ya’nî arkadaﬂlar›n› da sevmesi lâz›md›r. Hadîs-i ﬂerîfte buyuruldu ki:
“S›rât köprüsünden ayaklar› kaymadan geçenler,
Ehl-i beytimi ve Eshâb›m› çok sevenlerdir.”
“Eshâb›ma dil uzatmakta, Allahü teâlâdan korkunuz! Benden sonra onlar› kötü niyetlerinize hedef tutmay›n›z! Nefsinize uyup, kin ba¤lamay›n›z! Onlar› sevenler, beni sevdikleri için severler. Onlar› sevmiyenler,
beni sevmedikleri için sevmezler. Onlara el ile, dil ile
eziyet edenler, onlar› gücendirenler, Allahü teâlâya eziyet etmiﬂ olurlar ki, bunun da muâhezesi, ibret cezâs›
gecikmez, verilir.”
“Allahü teâlân›n, meleklerin ve bütün insanlar›n
la’neti, Eshâb›ma kötü söz söyliyenin, üzerine olsun!
K›yâmette Allahü teâlâ, böyle kimselerin farzlar›n› da,
nâfile ibâdetlerini de kabûl etmez!”
“Allahü teâlâ, beni bütün insanlar aras›ndan ay›r›p
seçti. Bana eshâb ve akrabâ olarak en iyi insanlar› seçti. Bunlardan sonra, birçok kimse gelir ki, eshâb›ma ve
akrabâma dil uzat›rlar. Onlara yak›ﬂm›yan iftirâlar
söyliyerek, kötülemeye u¤raﬂ›rlar. Böyle kimselerle
oturmay›n›z! Birlikte yiyip içmeyiniz! Bunlardan k›z
al›p vermeyiniz.”
Eshâb-› kirâm›n herbirinin ismini hürmetle, sayg› ile söylemelidir. Birinin ad› söylenince “rad›yallahü anh: Allah
ondan râz› olsun” denir. ‹kisi için “rad›yallahü anhümâ:
Allahü teâlâ o ikisinden râz› olsun” Birkaç› veya hepsi söylenince “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn” veya k›saca
“rad›yallahü anhüm: Allah onlar›n hepsinden râz› olsun”
denir.

ESHÂB-I
K‹RÂM

ABBAS B‹N ABDÜLMUTTAL‹B
abbas bin
abdülmuttalib;
Hazreti Abbâs, gençlik
zaman›nda, ticâretle u¤raﬂt› ve çok zengin oldu. Kardeﬂlerinin içinde en zengini
oydu. Abisi Ebû Tâlib’in ise
mâli durumu çok kötü idi.
Resûlullah efendimizin teklîfi ile Ebû Tâlib’in o¤lu
Ukayl’in yetiﬂmesine yard›mc› oldu ve abisinin yükünü hafifletti.
Resûlullah efendimiz,
‹slâmiyeti anlatmaya baﬂlay›nca, Hazreti Abbâs
muhâlefet etmeyip, akrabâl›k ﬂefkatinden dolay›,
Peygamber efendimize
yard›mda bulundu ve destek oldu.
Akabe bî’at›nda Peygamber efendimizin yan›nda bulunup, orada
te’sîrli konuﬂmalar yapt›.
Bî’at etmek için gelen Medîneli Müslümanlara ﬂöyle hitâb etti:
- Ey Medîneliler! Bu,
kardeﬂimin o¤ludur. ‹nsanlar›n içinde en çok sev-

di¤im Odur. E¤er, Onu tasdîk edip, Allahtan getirdiklerine inan›yor ve beraberinizde al›p götürmek istiyorsan›z, beni tatmîn edecek sa¤lam bir söz vermeniz lâz›md›r.
Bildi¤iniz gibi, Muhammed aleyhisselâm bizdendir. Biz, Onu, Ona inanm›yan kimselerden koruduk.
O, bizim aram›zda izzet ve
ﬂerefiyle korunmuﬂ olarak
yaﬂamaktad›r. Bütün bunlara ra¤men, herkesten
yüz çevirmiﬂ ve sizinle beraber gitmeye karar vermiﬂ bulunmaktad›r.
E¤er siz, bütün Arap
kabîleleri birleﬂip, üzerinize hücûm etti¤inde, onlara karﬂ› koyacak kadar sa-

Akabe bî’at›n›n yap›ld›¤› mahâl
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vaﬂ gücüne sahipseniz, bu
iﬂe karar veriniz! Bu husûsu aran›zda iyice görüﬂüp
konuﬂunuz. Sonradan ayr›l›¤a düﬂmeyiniz! Verdi¤iniz sözde durup, Onu düﬂmanlar›ndan koruyabilecek misiniz?
Bunu lây›k›yla yapabilirseniz ne âlâ. Yok, Mekke’den ç›kt›ktan sonra
Onu yaln›z b›rakacaksan›z,
ﬂimdiden bu iﬂten vazgeçiniz ki, yurdunda ﬂerefiyle korunmuﬂ hâlde yaﬂas›n!
Buna karﬂ›l›k Medîneli
Müslümanlar, “Biz, Resûlullah› mal›m›z ve can›m›z
pahas›na koruyaca¤›z. Biz,
bu sözümüzde sâd›k›z” dediler ve Resûlullah efendimize bî’at ettiler. Sonra Hazreti Abbâs ﬂöyle duâ etti:
- Allah›m! Sen onlar›n,
ye¤enim hakk›nda verdikleri sözü, Onu korumak
için ettikleri yemîni iﬂiten
ve görensin. Kardeﬂimin
o¤lunu sana emânet ediyorum yâ Rabbî!
12 eshâb-› kirâm

Hazreti Ebû Süfyân,
Mekke’nin fethi s›ras›nda
Müslüman oldu. Kendisiyle Hazreti Abbâs ilgilendi.
Ebû Süfyân, Müslümanlar›n bir sabah vakti namaz
için coﬂkun haz›rl›klar›n›
görünce dedi ki:
- Ey Abbâs! Müslümanlara yeni bir ﬂey mi
emredildi?
- Hay›r, onlar namaza
haz›rlan›yorlar.
Daha sonra Ebû Süfyân’a abdest ald›r›p, Resûlullaha götürdü. Resûl aleyhisselâm namaz için cemâ’atin önüne geçip tekbîr
ald›. Cemâ’at da büyük bir
vecd içinde Ona uydu. Onlar›n rükü ve secdedeki hâllerini gören Ebû Süfyân dedi ki:
- Ey Abbâs! Böyle itâati
ne ‹ran saraylar›nda, ne
Rum diyârlar›nda gördüm.
Do¤rusu, ye¤enin büyük
bir hükümdâr olmuﬂ.
Bunun üzerine Hazreti
Abbâs dedi ki:
- Ey Ebû Süfyân! Bu iﬂ
saltanat de¤il, nübüvvettir.

ABBAS B‹N ABDÜLMUTTAL‹B
Peygamber efendimizin amcas› olan Hazreti
Abbâs çok zengin olup,
çok cömert idi. ‹krâm ve
ihsânlar› çok meﬂhûr idi.
Fakîr, fukarây› sevindirmeyi çok severdi. Özellikle
köle sat›n al›p, azâd etmekten çok memnun
olurdu. Yetmiﬂ kadar köle
azâd etmiﬂtir.
Yak›n akrabây› ziyâret
etmeye, onlar›n haklar›na
riâyete çok dikkat ederdi.
Peygamber efendimiz,
kendisini çok severdi. Bir
defas›nda buyurdu ki:
- Allah›m, Abbâs’› ve
o¤ullar›n› magfiret eyle ve
ba¤›ﬂla! Öyle ki, hiç günâhlar› kalmas›n! Yâ Rabbî, onu ve o¤ullar›n› meydana gelecek âfet ve belâlardan koru!

Peygamber efendimiz
birgün, Hazreti Abbâs’a
sordu:
- Sana bir ihsânda bulunay›m m›? Sana, akrabâl›k hakk›n› ödeyip faydal› olay›m m›?
- Evet yâ Resûlallah!
- Sana bir ﬂey ö¤reteyim ki, onu yapt›¤›n zaman, eski yeni, önceki
sonraki, gizli aç›k, hatâ ile
veya kasten iﬂledi¤in bütün günâhlar› Allahü teâlâ
affeder.
- Yâ Resûlallah ö¤retece¤in bu ﬂey nedir?
- Dört rek’atli namaz
k›l! Her rek’atte, sübhânekeden sonra on defa,
(Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illâllahü
vallahü ekber) dersin. Fâtiha’dan sonra bir zamm›
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sûre okuyup ayakta iken
onbeﬂ defa tekrar, (Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illâllahü vallahü
ekber) dersin!
Rükü’a e¤ilince bunu
on defa söylersin! Rükü’dan kalkt›¤›nda ayakta
oldu¤un hâlde, bunu on
defa söylersin! Sonra secdeye var›r, orada on defa
söylersin! Secdeden kalk›p
oturdu¤unda on defa söylersin! Tekrar secdeye vard›¤›nda on defa söylersin!
Sonra ikinci rek’ata kalkars›n! Birinci rek’attaki gibi dört rek’at› da k›lars›n!
Bu her rek’atta yetmiﬂbeﬂ,
dört rek’atta üçyüz eder.
Art›k senin günâhlar›n
Alic’in (yürümekle dört
gecede katedilen kumluk
bir yer) kumlar›n›n say›s›
kadar da olsa, Allahü teâlâ
seni ba¤›ﬂlar. Bunu hergün bir defa k›lmaya gücün yeterse k›l!
- Yâ Resûlallah, bunu
hergün yapmaya kimin
gücü yeter?
14 eshâb-› kirâm

- Hergün k›lmaya gücün
yetmezse, her Cum’a bir
defa k›l! Her Cum’a k›lamazsan, ayda bir defa k›l!
Ayda bir defa k›lamazsan
senede bir defa k›l! Senede
bir defa k›lamazsan ömründe bir defa olsun k›l!
(Kazâ borcu olan, nâfile
namaz yerine kazâ namazlar›n› k›larak, önce borcunu ödemelidir! Çünkü kazâ borcu olanlar›n nâfilelerine sevâb verilmez.)
Hazreti Abbâs, Kureyﬂ’in ileri gelenlerinden
ve reislerinden idi. Mescid-i Harâm›n tâmirât› ve
gelen hac›lara su da¤›tmak (sikâye) hizmetini yürütürdü. Müslüman olduktan sonra da bu vazîfeyi
devam ettirdi. Hazreti Abbâs ve kardeﬂleri, hac
mevsiminde zemzem kuyusu önünde dururlar, isteyenlere, kuyudan su çekip verirlerdi.
Hazreti Abbâs, Peygamber efendimizin en
çok sevdi¤i amcalar›ndan-

ABBAS B‹N ABDÜLMUTTAL‹B
d›r. Abdülmuttalib’in en
küçük o¤ludur. Peygamber efendimizden üç yaﬂ
büyüktür.
Bedir savaﬂ›nda daha
Müslüman
olmam›ﬂt›.
Müﬂriklerin zoruyla savaﬂa sokuldu. Savaﬂ sonunda, esîr edilip Medîne’ye
götürüldü. Peygamber
efendimiz kendisine buyurdu ki:
- Ey Abbâs, kendin, kardeﬂinin o¤lu Ukayl bin Ebû
Tâlib ve Nevfel bin Hâris
için kurtuluﬂ akçesi öde!
Çünkü sen zenginsin.
- Yâ Resûlallah, ben
Müslüman›m. Kureyﬂliler
beni zorla Bedir’e getirdiler.
- Senin Müslümanl›¤›n› Allahü teâlâ bilir. Do¤ru
söylüyorsan Allah sana elbette onun ecrini verir. Fakat senin hâlin, görünüﬂ
i’tibâriyle, aleyhimizedir.
Bunun için sen kurtuluﬂ
akçesi ödemelisin!
- Yâ Resûlallah, yan›mda 800 dirhemden baﬂka
param yoktur.

- Yâ Abbâs, o alt›nlar›
niçin söylemiyorsun?
- Hangi alt›nlar›?
- Hani sen Mekke’den
ç›kaca¤›n gün, han›m›n
Hâris’in k›z› Ümmül Fadl’a
verdi¤in alt›nlar. Onlar› verirken, yan›n›zda sizden
baﬂka kimse yoktu. Sen,
Ümmül Fadl’a, “Bu seferde baﬂ›ma ne gelece¤ini
bilmiyorum. E¤er bir felâkete duçar olup da dönemezsem, ﬂu kadar› senindir. ﬁu kadar› Fadl içindir.
ﬁu kadar› Abdullah içindir.
ﬁu kadar› Ubeydullah içindir. ﬁu kadar› da Kusem
içindir” dedi¤in alt›nlar?
Peygamber efendimiz
alt›nlar hakk›nda bu kadar
teferruatl› bir ﬂekilde bilgi
verince, Hazreti Abbâs çok
ﬂaﬂ›rd›:
- Allaha yemîn ederim
ki, ben bu alt›nlar› han›m›ma verirken yan›m›zda
kimse yoktu. Bunlar› sen
nereden biliyorsun?
- Allahü teâlâ haber
verdi.
eshâb-› kirâm 15
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- Senin, Allahü teâlân›n
Resûlü oldu¤una ﬂimdi
gerçekten inand›m. Do¤ru
söyledi¤ine ﬂehâdet ederim.
Hemen Kelime-i ﬂehâdet getirerek Müslüman
oldu.
Hazreti Abbâs Müslüman olunca, Resûlullah
onu Mekke’de görevlendirdi. Müslüman oldu¤unu kimseye söylemedi.
Mekke’de olup bitenleri,
gizlice Peygamber efendimize bildirirdi. Bir zaman
sonra Peygamber efendimizin hasretine dayanamay›p, Medîne’ye gelmek
istedi¤ini mektupla bildirdi¤inde, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
- Senin bulundu¤un
yerdeki cihâd›n daha güzel ve faydal›d›r.
Hazreti Abbâs, Mekke’nin fethine dâir yap›lan
haz›rl›klar›n son safhada oldu¤unu haber al›nca, art›k
Mekke’de kalmay› lüzûmlu
bulmay›p, fetihten az bir za16 eshâb-› kirâm

man önce Medîne’ye hicret
için yola ç›kt›. Zü’l-huleyfe’de Resûlullaha kavuﬂtu.
Âilesini Medîne’ye gönderip, kendisi Mekke’nin
fethinde, Peygamber efendimizin yan›nda bulundu.
Peygamber efendimiz ona
buyurdular ki:
- Ey Abbâs! Ben, Peygamberlerin sonuncusu
oldu¤um gibi, sen de muhâcirlerin sonuncususun.
Hazreti Abbâs, Resûlullah›n yak›n› olmas› sebebiyle, Eshâb-› kirâm aras›nda ayr› bir yeri vard›.
Sözü dinlenirdi.
Peygamber efendimiz
vefât edince, Eshâb-› kirâm›n akl› baﬂ›ndan gitti.
Mescidde a¤laﬂmaya baﬂlad›lar. Hiç kimsenin inanas› gelmiyordu.
Hele Hazreti Ömer, tamamen kendinden geçmiﬂ bir hâlde idi. Peygamber efendimizin mübârek
yüzüne bak›p, “Resûlullah
bay›lm›ﬂ, fakat bayg›nl›¤›
çok a¤›r” diyordu. Ölüm
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sözünü a¤z›na almad›¤›
gibi, kimsenin de söylemesini istemiyordu. D›ﬂar›
ç›k›p dedi ki:
- Kim, “Resûlullah öldü” derse, k›l›c›mla boynunu vururum!
Hazreti Ebû Bekir ile
Hazreti Abbâs’›n Eshâb-›
kirâm aras›nda bir a¤›rl›¤›
vard›. Eshâb-› kirâm› ancak bunlar teskîn edebilirdi. Bunun için beraber
mescide gittiler. Hazreti
Abbâs dedi ki:
- Ey insanlar! Resûlullah›n, “Ben vefât etmiyece¤im” dedi¤ini içinizde
duyan var m›?
- Hay›r böyle bir söz
duymad›k.
Sonra Hazreti Ömer’e
dönüp sordu:
- Yâ Ömer, bu husûsta
sen birﬂey duydun mu?
- Hay›r duymad›m.
Sonra Eshâb-› kirâma
dönüp buyurdu ki:
- Hiç kimse Resûlullah›n vefât etmiyece¤ini

söyleyemez. Cenâb-› Hakka yemîn ederim ki, Resûlullah ölümü tatm›ﬂ bulunmaktad›r. Allahü teâlâ
Kur’ân-› kerîmde, “Muhakkak, sen de öleceksin,
onlar da ölecektir” buyurmaktad›r. Resûlullah, ‹slâmiyetin bütün hükümlerini tamamlad›ktan sonra
aram›zdan ayr›ld›. Art›k
kendimize gelip, defin iﬂlerini tamamlayal›m.
Sonra, Hazreti Ebû Bekir de buna benzer konuﬂmalar yapt›. Böylece Eshâb-› kirâm›n akl› baﬂlar›na geldi.
Hayber
gazâs›ndan
sonra, Haccâc bin ‹lâtüssülem hazretleri, Peygamber efendimizin huzûruna
gelip dedi ki:
- Yâ Resûlallah, benim
Mekke’de çoluk çocu¤um,
mallar›m var. Bunlar› buraya getirmek istiyorum. Fakat, benim Müslüman oldu¤umu ö¤renirlerse, bunlar› vermezler. Mekke’ye
gitti¤imde, sizin hakk›n›zda
eshâb-› kirâm 17
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uygun olmayan sözler söylesem uygun olur mu?
Bunun üzerine Peygamber efendimiz izin
verdi.
Bu izin üzerine Mekke’ye gelip, Peygamber
efendimizin esîr al›nd›¤›n›,
öldürülmesi için Mekke’ye
getirilece¤ini söyledi.
Bu habere müﬂrikler
çok sevindi. Hazreti Abbâs
ise, haberi al›r almaz, üzüntüsünden bay›ld›. Kendinden geçmiﬂ bir hâlde evine
götürdüler. Bir müddet
sonra kendine geldi¤inde,
iﬂin asl›n› ö¤renmek için,
kimsenin bulunmad›¤› bir
zamanda, Haccâc’› evine
ça¤›rd›. Hazreti Abbâs’›n
periﬂan hâlini gören Haccâc dedi ki:
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- Yâ Abbâs sana müjde! Resûlullah, Hayber’de
zafere ulaﬂt›. Ben mallar›m› kurtarmak için Resûlullahtan izin alarak böyle
söyledim. Buradan ayr›ld›ktan üç gün sonra, yapt›¤›m hîleyi onlara söyleyebilirsin.
Hazreti Abbâs, Mekke’nin fethinden sonra yap›lan Huneyn gazâs›nda
da, Peygamber efendimizin yan›ndan ayr›lmad›. ‹slâm ordusu, sabah gün
›ﬂ›madan çukur ve geniﬂ
bir vâdiden aﬂa¤› iniyordu. Düﬂman ordusu, önceden oraya geldi¤i için,
vâdinin her iki yan›nda
gizlenip pusu kurmuﬂtu.
Müslümanlar tam oraya geldiklerinde, düﬂman
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etraftan sald›rmaya baﬂlad›. Müslümanlar ne olduklar›n› anlayamad›lar. Bir an
kar›ﬂ›kl›k oldu. Hazreti Abbâs, Hazreti Ebû Bekir ve
birkaç kahraman, ölümü
göze al›p, Resûlullahla birlikte bir ad›m gerilemediler.
Bunun üzerine Peygamber efendimiz buyurdu ki:
- Yâ Abbâs! Sen onlara; “Ey Medîneliler! Ey Semüre a¤ac›n›n alt›nda
bî’at eden sahâbîler!” diye seslen!
Hazreti Abbâs, iri yap›l›
ve heybetli idi. Ba¤›rd›¤›
zaman sesi çok uzaklardan duyuldu¤u için, bütün
gücüyle ba¤›rd›:
- Ey Medîneliler! Ey Semüre a¤ac›n›n alt›nda
Peygamberimize söz veren Eshâb! Buraya toplan›n›z! Da¤›lmay›n›z!
Bunu iﬂiten Eshâb-› kirâm geri dönmek istediler.
Fakat binek hayvanlar› öyle ürkmüﬂlerdi ki, ba’z›lar›
hayvanlar›n› geri döndü-

remediler. Binek hayvanlar›ndan kendilerini atmak
mecbûriyetinde kald›lar.
Müslümanlar toparland›lar ve ﬂiddetli bir muhârebeden sonra düﬂman yenik düﬂtü. Askerlerinin ço¤u öldürüldü. Bir k›sm› da
esîr al›nd›.
Hazreti Abbâs bin Abdülmuttalib, çok yi¤it idi.
Hazreti Câbir anlat›r:
“Resûlullah efendimiz
Tâif’e gitti¤inde, oradaki
halka, elçi olarak Hanzala
bin Rebî’i göndermiﬂti.
Hanzala Tâiflilerle görüﬂürken, kendisini yakalay›p kaleye hapsetmek istediler. Bunu gören Resûl
aleyhisselâm buyurdu ki:
- Kim bunlar›n elinden
Hanzala’y› kurtar›r? Bu iﬂi
baﬂarana bütün gâzilerin
sevâb› verilecektir.
Hazreti Abbâs bin Abdülmuttalib yerinden f›rlay›p, y›ld›r›m gibi koﬂtu.
Hanzala’y› kaleye sokmak
üzere olan Tâiflilere yetiﬂerek, ellerinden ald›. Kaeshâb-› kirâm 19

ABBAS B‹N ABDÜLMUTTAL‹B
leden Hazreti Abbâs’a taﬂ
at›yorlard›. Bu s›rada Resûlullah efendimiz de,
Hazreti Abbâs’a duâ ediyordu. Hazreti Abbâs yaralanmadan Hanzala’y›
Resûlullaha getirdi.”
632 senesinde Resûlullah efendimiz Eshâb›yla
vedâ hacc›na gittiler. Peygamber efendimiz, vedâ
hutbelerinde, sevgili amcas›ndan da bahsettiler...
Fâizin yasak oldu¤unu, ilk
kald›rd›¤› fâizin, amcas›
Hazreti Abbâs’›n fâizi oldu¤unu bildirdiler.
Peygamber efendimizin vefât›ndan sonra mübârek cenâzelerini y›kamak üzere; Hazreti Ali,
Hazreti Abbâs ve o¤ullar›
Fadl ve Kusem, Üsâme
bin Zeyd ve Sâlih odaya
girip kap›y› kapad›lar.
Peygamber efendimizi,
gömle¤i üzerinde oldu¤u
hâlde y›kamaya baﬂlad›lar.
Hazreti Abbâs ve o¤ullar› su döküp, Peygamber
20 eshâb-› kirâm

efendimizi sa¤a, sola döndürdüler. Hazreti Ali de y›kad›. Y›kad›kça, evin içine
eﬂine rastlanmam›ﬂ çok
güzel bir koku yay›ld›. Üç
parça kefen ile kefenledikten sonra, vefât etti¤i yere
kabr-i ﬂerîfi kaz›l›p, lahd
ﬂekline getirildi ve Resûlullah efendimizi, kabr-i
ﬂerîfine koydular.
Hazreti Ömer, fetihlerden elde edilen ganîmetlerden, Hazreti Abbâs’a
hisse ay›r›rd›. Hazreti
Ömer, Mescid-i Nebevînin
geniﬂletilmesini istedi.
Mescidin hemen yan›nda
Hazreti Abbâs’›n evi vard›.
Halîfe bu evi sat›n almak
istedi. Hz Abbâs ise evini
hediye olarak verdi.
Hazreti Ömer, Medîne’de kurakl›k olunca,
Hazreti Abbâs’›n duâ etmesini istedi. Hazreti Abbâs duâ edip, duâs› bereketiyle ya¤mur ya¤d› ve
toprak yeﬂerdi. Bundan
sonra Hazreti Ömer buyurdu ki:
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- Abbâs, Allahü teâlâ ile
bizim aram›zda vesîledir.
Hazreti Abbâs, Peygamber efendimize yak›nl›¤› ve fazîletlerinin çoklu¤undan dolay› herkes taraf›ndan sevilir, say›l›r,
hürmet edilir bir zât idi.
Herkes kendisine imrenirdi. Dört büyük halîfe gibi
büyük zâtlar, o gelince,
hürmetlerinden ve tevâzular›ndan aya¤a kalkarlard›.
Çok zengin idi. Medîne’ye yerleﬂtikten sonra
yap›lan bütün muhârebelerde ve özellikle, Bizans’a
karﬂ› gerçekleﬂtirilen seferde, ‹slâm ordusunun
techîzi için çok yard›m etti.

Ziyâdesiyle
cömert
olup, ikrâm ve ihsânlar› çok
idi. Köleleri sat›n al›p azâd
eder ve böyle yapmay› çok
severdi. Yetmiﬂ köle azâd
etti¤i meﬂhûrdur. Yak›n akrabây› ziyâret etmeye, onlar›n haklar›n› yerine getirmeye çok dikkat eder, muhtaç olanlara yard›m ederdi.
Hazreti Abbâs bin Abdülmuttalib, ömrünün sonunda göremez oldu. Hazreti Osman’›n ﬂehîd edilmesinden iki sene evvel,
652 senesinde 88 yaﬂ›nda
Medîne-i münevverede vefât etti. Cenâze namaz›n›
Hazreti Osman k›ld›rd›. Bakî’ kabristan›na defnedildi.

Abbas bin Abdülmüttâlib’in medfun bulundu¤u Bâki kabristan›
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K›zlar›ndan baﬂka on
erkek evlâd› vard›. Bunlar›n içinde, Abdullah bin
Abbâs hazretleri ilimde
çok yüksekti. K›zlar› içinde
Ümmü Gülsüm ba’z› hadîs-i ﬂerîfler rivâyet etti.
Hazreti Âiﬂe ﬂöyle anlat›r:
“Resûlullah efendimiz
Eshâb-› kirâm› ile oturuyordu. Yan›nda Hazreti Ebû
Bekir ile Hazreti Ömer vard›. O esnâda Hazreti Abbâs
içeri girdi. Hazreti Ebû Bekir
ona yer verdi. Hazreti Abbâs, Resûlullahla Ebû Bekir
aras›na oturdu. Resûl aleyhisselâm bu hareketinden
dolay› Hazreti Ebû Bekir’e
buyurdu ki:
- Büyüklerin k›ymetini
büyükler bilir.”
Peygamber efendimiz
Hazreti Abbâs hakk›nda
yine buyurdular ki:
(Bu Abdülmuttalib o¤lu Abbâs’d›r. Kureyﬂte en
cömert ve akrabâl›k ba¤lar›na en sayg›l› oland›r.)
(Abbâs,
bendendir.
Ben Abbâs’dan›m.)
22 eshâb-› kirâm

(Abbâs, amcamd›r. Beni korumuﬂtur. Ona ezâ
eden, bana ezâ etmiﬂ
olur.)
(Abbâso¤ullar›ndan
melikler olacak, ümmetimin baﬂ›na geçecekler. Allahü teâlâ dîni onlarla azîz
ve hâkim k›lacak.)
Hazreti Abbâs bin Abdülmuttalib, ekseriyâ ﬂöyle derdi:
- Kendisine iyilik yapt›¤›m hiç kimsenin kötülü¤ünü görmedim. Kendisine
kötülük yapt›¤›m hiç kimsenin de iyili¤ini görmedim.
Onun için, herkese iyilik ve
ihsânda bulunun! Çünkü
bunlar, sizi kötülü¤ün zararlar›ndan korur.
‹bni ﬁihâb’dan bildirildi¤ine göre; Hazreti Ebû
Bekir ve Hazreti Ömer’in
hilâfetleri s›ras›nda, kendileri bir binek üzerinde iken
Hazreti Abbâs’a rastlarlarsa, bineklerinden inerler,
onunla beraber gidece¤i
yere kadar yürürler, sonra
dönerlerdi.
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abbas bin ubâde;
Abbas bin Ubâde, Peygamber efendimizin davetini duyunca, Müslüman
olmak için koﬂarak gelen
Medineli ilk 12 kiﬂiden biridir. Birinci Akabe biat›nda Müslüman olan alt›
Medineli, ikinci sene yanlar›na alt› arkadaﬂ daha
al›p, oniki kiﬂi olarak Mekkeye geldiler.
Peygamberimizle gece
Akabede görüﬂmek üzere
söz ald›lar. Gece olunca
buluﬂtular ve aralar›nda
anlaﬂt›lar. Hazreti Abbas
bin Ubâde, Peygamber
efendimizle yap›lan anlaﬂmay› pekiﬂtirmek için arkadaﬂlar›na dedi ki:
- Ey Hazrecliler! Peygamber efendimizi niçin
kabul etti¤inizi biliyor musunuz?
Onlarda: “Evet” cevab›n› verdiler. Bunun üzerine
sözlerine ﬂöyle devam etti:
- Siz Onu, hem sulh,
hem de savaﬂ zamanlar›
için kabul edip, Ona tâbi

oluyorsunuz. E¤er, mallar›n›za bir zarar gelince, akraba ve yak›nlar›n›z helak
olunca, Peygamberimizi
yaln›z ve yard›ms›z b›rakacaksan›z, bunu ﬂimdiden yap›n›z!
Vallahi, e¤er böyle birﬂey yaparsan›z dünyada
ve ahirette helak olursunuz. E¤er davet etti¤i ﬂeyde, mallar›n›z›n gitmesine
ve yak›n akrabalar›n›z›n
öldürülmesine ra¤men,
Peygamberimize ba¤l› kalacaksan›z, Onu tutunuz.
Vallahi bu, dünyan›z ve
ahiretiniz için hay›rd›r.
Bu sözler üzerine arkadaﬂlar› da dediler ki:
- Biz Peygamberimizi,
mallar›m›z ziyan olsa da,
yak›nlar›m›z öldürülse de
yine tutar›z. Ondan hiçbir
zaman ayr›lmay›z. Ölmek
var, dönmek yok.
Sonra Peygamber
efendimize dönerek sual
ettiler:
- Ya Resulallah, biz bu
ahdimizi, sözümüzü yerieshâb-› kirâm 23
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ne getirirsek, bize ne vard›r, diye sual ettiler.
Peygamberimiz ise;
“Cennet” buyurdular.
Bundan sonra s›ra ile
Peygamberimize biat ettiler ve söz verdiler.
Peygamberimiz Medineli Müslümanlardan ﬂu
hususlarda söz ald›:
Allahü teâlâya hiçbir
ﬂeyi ortak koﬂmamak, h›rs›zl›k etmemek, zina etmemek, çocuklar› öldürmemek, yalan söylememek,
iftira etmemek, hay›rl› iﬂlere muhalefet etmemek.
Medinelilerin Peygamber efendimize biat etti¤i
s›rada Akabe tepesinden
ﬂöyle bir ses duyuldu:
- Ey Minada konaklayanlar! Peygamber ile
Müslüman olan Medineliler, sizlerle savaﬂmak üzere anlaﬂt›lar!
Peygamberimiz, bu ses
için buyurdu ki:
- Bu Akabenin ﬂeytan›d›r.
24 eshâb-› kirâm

Sonra seslenene de
buyurdular ki:
- Ey Allahü teâlân›n
düﬂman›! ‹ﬂimi bitirince,
senin hakk›ndan gelirim!
Biat eden Medinelilere
de buyurdu:
- Siz hemen konak yerlerinize dönün!
Hazreti Abbas bin Ubâde dedi ki:
- Ya Resulallah, yemin
ederim ki, istedi¤in takdirde, yar›n sabah, Minada
bulunan kâfirlerin üzerine
k›l›çlar›m›zla e¤ilir, onlar›n
hepsini k›l›çtan geçiririz.
Peygamber efendimiz
memnun oldular, fakat,
“Bize, henüz bu ﬂekilde
hareket etmemiz emrolunmad›. ﬁimdilik siz yerlerinize dönünüz” buyurdu.
Hazreti Abbas bin Ubade, Akabe’de biat ettikten
sonra, Peygamberimizden
ayr›lmam›ﬂ, Mekke’de kalm›ﬂt›r. Peygamberimize
hicret izni gelince, o da
Medine’ye hicret etmiﬂtir.
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Bu sebeple kendisine,
“Ensar›n muhaciri” denilmiﬂtir.
Peygamber efendimiz,
Mekke’den Medine’ye hicret etti¤inde, herkes Resulullah› misafir etmek istiyordu. Medine halk›, Peygamberimize, görülmemiﬂ bir tezahüratta bulunuyor, herkes, “Bize buyurun ya Resulallah” diyerek
evlerine davet ediyorlard›.
Resulullah›n
Kusva
ad›ndaki develeri, sa¤a
sola baka baka ilerlerken,
Abbas bin Ubade hazretleri ve Salim bin Avf o¤ullar›, Kusva’n›n önüne gerilerek dediler ki:
- Ya Resulallah! Bizim
yan›m›zda kal! Say›ca çokluk, mal ve silah bak›m›ndan, düﬂmanlar›na karﬂ›
seni koruyup savunacak
kuvvet ve kudret bizde var.
Peygamberimiz, gülümseyerek onlara buyurdular ki:
- Allahü teâlâ, onlar› size hay›rl› ve mübarek k›l-

s›n! Devenin yolunu aç›n›z! Nereye çökece¤i ona
bildirilmiﬂtir.
Peygamber efendimiz,
Mekke’den gelen muhacirlerle, Medineli Müslümanlar› birbirlerine kardeﬂ yapt›lar. Hazreti Abbas bin Ubade’yi de Hazreti Osman bin Maz’un ile
din kardeﬂi yapt›lar.
Abbas bin Ubade hazretleri, Uhud gazas›nda,
bir ara Eshab-› kiram›n da¤›lmakta oldu¤unu görünce, da¤›lan Eshab-› kirama
ﬂöyle seslendi:
- Ey kardeﬂlerim! Bu
u¤rad›¤›m›z musibet, Peygamberimizin emrini yerine getirmememizin neticesidir. O, sab›r ve sebat
ederseniz, yard›ma kavuﬂaca¤›n›z› size vaad etmiﬂti. Da¤›lmay›n›z! Peygamberimizin etraf›na geliniz!
E¤er bizler, koruyucular›n
yan›nda yer almaz da, Resulullaha bir zarar gelmesine sebep olursak, art›k
Rabbimizin kat›nda bizim
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için ileri sürülecek bir mazeret bulunmaz!
Bu sözleri söyledikten
sonra, iki arkadaﬂ›yla ileri
at›ld›lar. Büyük bir gayretle “Allah Allah” nidalar›yla, önlerine gelenle dövüﬂmeye baﬂlad›lar. Peygamber efendimizin u¤runda,
Onu korumak için ﬂehit
oluncaya kadar kahramanca çarp›ﬂt›lar. Müﬂriklerden Süfyan bin Ümeyye, Hazreti Abbas’› iki yerinden yaralad›. Akﬂam
üzeri Hazreti Abbas’›, kanlar içinde eli, yüzü kesilmiﬂ bir hâlde ﬂehit olmuﬂ
buldular.

Peygamberimiz Uhud’da
ﬂehit olan Eshab-› kiram
için buyurdular ki:
- Vallahi, eshab›mla
birlikte ben de ﬂehit olup,
Uhud da¤›n›n ba¤r›nda
gecelemeyi ne kadar isterdim. Ben, bunlar›n, Allahü teâlân›n yolunda hakiki ﬂehit olduklar›na k›yamet gününde ﬂahitlik edece¤im.
Hazreti Abbas bin
Ubade, Medineli Hazrec
kabilesine mensuptu. Babas›; Ubade bin Nadle’dir. Do¤um tarihi bilinmemektedir.

Uhud savaﬂ›n›n yap›ld›¤› bölge ve Uhud da¤›
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ABDULLAH B‹N ABBÂS
abdullah bin abbâs;
Resûlullah efendimiz
Mekke’de iken, Abdullah
ibni Abbâs’›n annesine
buyurmuﬂtu ki:
- Senin bir o¤lun olacak. Do¤du¤u zaman bana getir!
Çocu¤u getirdiklerinde,
kula¤›na ezân ve ikâmet
okuyup, ismini Abdullah
koydular. “Allah›m! Onu
dinde fakîh k›l ve kitab›n›
ona ö¤ret” diyerek duâ ettiler. Sonra annesinin kuca¤›na verip buyurdular ki:
- Halîfelerin babas›n›
al, götür!
Babas› Abbâs bunu iﬂitip, bu durumu Peygamber efendimize gelip sorunca, “Evet, böyle söyledim. Bu çocuk halîfelerin
babas›d›r” buyurdu.
Abbâsî devletinin baﬂ›na çok halîfeler geldi. Bunlar›n hepsi, Abdullah bin
Abbâs’›n soyundan oldu.
Abdullah bin Abbâs,
Resûlullah›n duâs› bereketiyle, ilimde çok yüksek

derecelere ulaﬂt›. Daha
küçük yaﬂta iken, Resûl-i
ekrem efendimizin yan›na
giderdi. Teyzesi Meymûne
binti Hâris Resûlullah›n
zevcesi idi. Bu sebeple
pek çok defa Peygamberimizin evine gidip gelmiﬂ,
ba’z› geceler orada kalm›ﬂt›r.
Abdullah bin Abbâs,
Resûlullah›n abdest suyunu haz›rlar, birlikte namaz
k›larlard›. Abdest almay›,
namaz k›lmay›, Resûlullahtan görerek ö¤rendi.
Devaml› hizmeti sebebiyle, Resûlullah›n çok duâ
ve iltifât›na kavuﬂtu.
Bir defas›nda Peygamber efendimiz, mübârek
elini Abdullah bin Abbâs’›n baﬂ›na koyarak ﬂöyle duâ etti:
- Yâ Rabbî! Bütün ilim
ve hikmeti, bu baﬂa ver!
Onlar› te’vîl ve tefsîr edebilsin.
Bir baﬂka gün de mübârek elini gö¤sü üzerine
koyup:
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- Allah›m! ‹nsano¤luna
ihsân etti¤in her ilim ve
hikmet, bu güzel gö¤üste
toplans›n, buyurmuﬂtur.
Peygamberimiz, Medîne’ye hicret ettikten sonra,
Abdullah bin Abbâs, âilesi
ile birlikte hicretin sekizinci senesine kadar Mekke’de kald›. Mekke’nin fethinden önce Medîne’ye
hicret etti. Bu s›ralarda henüz 11-12 yaﬂlar›nda bulunuyordu. Akl›, zekâs›, çabuk kavray›ﬂ› ile dikkati çekiyor ve seviliyordu.
Peygamberimiz vefât
etti¤i s›rada, ‹bni Abbâs
onüç veya ondört yaﬂ›nda
bulunuyordu. Eshâb-› kirâm›n büyüklerinin meclisinde bulundu. Hazreti
Ömer’in sohbetlerine ve
ilim meclisine devam
edip, onun, Peygamberimizden ald›¤› ilme, feyze
ve ma’rifetlere kavuﬂtu.
Abdullah bin Abbâs,
dört halîfe devrinde fetvâlar verdi. Hazreti Osman
devrinde yap›lan Kuzey
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Afrika seferine kat›ld›. Bu
seferde, ‹slâm ordusu ad›na kendisine elçilik vazîfesi verildi. Burada hükümdârl›k eden Cercis ile görüﬂtü. Cercis ve adamlar›
onun akl›n›, zekâs›n›, fikrî
kuvvetini ve ilmini görerek
ﬂaﬂ›rm›ﬂlard›. Hattâ onlar›n, “Bu, Arablar›n en derin âlimidir” dedikleri bildirilmiﬂtir. Dönüﬂlerinde
Hazreti Osman’›n emriyle,
onun yerine hac emirli¤i
yapt›. Bu vazîfeden döndü¤ü zaman, Hazreti Osman ﬂehîd edilmiﬂti. Hazreti Ali’nin halîfeli¤i s›ras›nda, Basra vâlili¤inde
bulundu.
Abdullah bin Abbâs,
Eshâb-› kirâm aras›nda, ilminin üstünlü¤ü ile tan›nm›ﬂt›r. Übey bin Ka’b
onun hakk›nda buyurdu
ki:
- O, bu ümmetin âlimidir. Ona ak›l ve anlay›ﬂ verilmiﬂtir. Resûlullah efendimiz, onun dinde fakîh
olmas› için duâ etmiﬂtir.
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Abdullah bin Abbâs
hazretleri, Muhâcir ve Ensâr-› kirâmdan birçoklar›yla görüﬂür, onlara Resûlullah›n gazâlar› ve inzâl olan
sûreler hakk›nda suâller
sorard›. ‹lminin çoklu¤u
sebebiyle kendisine lakab
olarak Bahr-ül ilim, ya’nî
ilim deryâs› denildi.
Çal›ﬂmalar›, son derece
muntazam ve belli bir
plân dâhilinde idi. Hangi
gün ne iﬂ yapaca¤›n› önceden tesbit eder ve onlara aynen riâyet ederdi.
Dört büyük halîfe ve di¤er Eshâb-› kirâmdan çok
iltifât gördü. Bu iltifâtlar
karﬂ›s›nda aslâ hâlini de¤iﬂtirmedi. Tevâzudan hiç
ayr›lmad›. Çok methedildi¤i zaman; “Bana bu
ni’meti ihsân eden Allahü
teâlâd›r. Çünkü, Resûlullah efendimiz benim için
duâ etti” derdi.
Abdullah bin Abbâs
hazretleri, bilhassa
Kur’ân-› kerîmin tefsîri ve
âyet-i kerîmelerin îzâh›nda

yüksek bir ilme sahipti. Bu
vasf›ndan dolay› Tercümân-ül Kur’ân denilmiﬂtir.
Hazreti Ömer, onu, ilim
meclisinde bulundurur ve
dâimâ ilme teﬂvîk ederdi.
Yaﬂ›n›n küçüklü¤üne ra¤men ‹bni Abbâs’a hürmet
eder, onunla istiﬂârede
bulunur, ilim ve irfân›n›
takdîr ve tebrik ederdi.
Abdullah bin Abbâs
hazretleri, Hazreti Ömer’in
kendisini üstün tutup,
meclisinde bulundurmas›
hakk›nda ﬂöyle demektedir:
“Hazreti Ömer, beni,
Eshâb-› Bedir’in meclisinde bulundururdu. Onlardan ba’z›lar› Hazreti
Ömer’e, “Niçin bu genci
yan›nda bulunduruyorsun” diye suâl ettiklerinde
buyururdu ki:
- Bu, sizin bildiklerinizden de¤il.”
Talebesi Atâ bin Ebî
Rebâh der ki:
- ‹bni Abbâs’›n ilim
meclisinden daha üstün
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ve daha faydal› bir meclis
görmedim. Âlimler, sâlihler, ﬂâirler onun meclisine
devam ederler, her biri ilme doymuﬂ olarak huzûrundan ayr›l›rlard›.
Abdullah bin Amr bin
Âs da, ‹bni Abbâs’› methederek der ki:
- Sünneti ve Kur’ân-›
kerîmdeki âyet-i kerîmelerin ihtivâ etti¤i hükümlerin inceliklerini, en iyi bilenlerimizdendir.
Abdullah bin Abbâs
hazretleri, devrinin ilim, irfân ve fazîlet bak›m›ndan
önde gelenlerindendi.
‹limde canl› bir kütüphâne olup, bütün ilimleri kendisinde toplam›ﬂ; tefsîr, hadîs, f›k›h, edebiyât ve sahâbenin ihtilâf etti¤i konularda ve di¤er ilim dallar›nda
mütehass›s olmuﬂtu.
Kur’ân-› kerîmle ilgili ilmini, isteyen ve soranlara
ö¤retirdi. Kur’ân-› kerîm
âyetlerinin toplanmas›nda
ve neﬂrinde büyük hizmeti
olmuﬂtur.
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Meﬂhûr velîlerden ﬁakîk, bir hac mevsiminde
‹bni Abbâs’›n bir hutbesini
dinlemiﬂti. ‹bni Abbâs,
Nûr sûresinin tefsîrini
yapm›ﬂt›. ﬁakîk buna hayrân olup dedi ki:
- Bu tefsîrin kadri, k›ymeti yüksektir. E¤er Mecûsîler, Rumlar bunu duysalard›, hepsi Müslüman
olurdu.
Abdullah bin Abbâs
hazretlerinin, müstakil bir
tefsîr kitab› yoktur. Fakat
tefsîre dâir muhtelif rivâyetleri vard›r. ‹slâm âlimleri, tefsîr kitaplar›n› onun rivâyetleriyle süslediler.
Abdullah bin Abbâs
hazretlerinin nakledilegelen rivâyetlerinden bir k›sm›n›, Fîrûzâbâdî, Tenvîrül-Mikbâs min Tefsîr-i ‹bni
Abbâs adl› bir kitapta toplam›ﬂt›r. Onun tefsîre dâir
rivâyetleri çeﬂitli yollarla
nakledilmiﬂtir.
‹bni Abbâs hazretlerinin
verdi¤i fetvâlar, f›k›h ilminin en kuvvetli temellerin-
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dendir. Halîfe Me’mûn zaman›nda toplat›lan fetvâlar›, yirmi cildi bulmakta idi.
Kendisine havâle edilen
mes’elelere gâyet aç›k ve
isâbetli cevaplar vermesiyle meﬂhûr oldu. Bu sebeple
müﬂkillerini sormak üzere
kendisine çok say›da gelen
oluyordu. Suâl sormak için
gelenlerin çok kalabal›k olmas› sebebiyle, gelenleri
elliﬂer kiﬂilik gruplar hâlinde yan›na al›p, suâllerine
cevap verirdi.
Talebelerinden Ebû Sâlih anlat›r:
“‹nsanlar mes’elelerini
sormak için Abdullah bin
Abbâs’›n evi önünde toplanm›ﬂlard›. Yol, insanla
dolup taﬂm›ﬂt›. Kimsenin
gelip geçmesi mümkün
de¤ildi. Huzûruna girip,
kap› önündeki durumu haber verdim. Bana, su getirmemi söyledi. Getirdi¤im su ile, abdest ald› ve
buyurdu ki:
- ﬁimdi ç›k ve d›ﬂardakilere söyle! Onlardan,

Kur’ân-› kerîm ve k›râat ilmine dâir soru sormak isteyenler gelsinler!
D›ﬂar› ç›k›p söyledim.
O husûsta mes’elesi olanlar içeri girdiler. Ev doldu.
Müﬂkillerini sordular ve
cevaplar›n› fazlas›yla al›p
d›ﬂar› ç›kt›lar. Sonra tekrar
buyurdu ki:
- ﬁimdi Kur’ân-› kerîmin tefsîr ve te’vîli husûsunda bilgi edinmek isteyenler gelsin!
Söyledim. ‹çeri girdiler.
Onlar da evin odalar›n›
doldurdular. Onlar›n da
suâllerini cevapland›rd›.
Doymuﬂ olarak ç›kt›lar. Arkas›ndan tekrar buyurdu:
- Harâm, helâl ve f›k›htan mes’elesi olanlar gelsinler!
Haber verdim, onlar da
içeri girdiler. Evde yine
boﬂ yer kalmad›.
Gelenler de harâm, helâl ve f›khî mevzûlarda çeﬂitli suâller sordular. Onlara da çok güzel cevaplar
verdi.
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Gelenler d›ﬂar› ç›kt›lar.
Sonra tekrar buyurdu ki:
- Ferâiz ya’nî mîrâs
mes’elesine dâir suâlleri
olanlar girsinler!
Onlar gelip evi doldurdular. Cevaplar›n› al›p ç›kt›lar.
Onlar ç›kt›ktan sonra
yine buyurdu:
- Lügat ilminden ve
edebiyattan sormak isteyenler girsinler.
Onlar da gelip suâllerini sorup cevaplar›n› ald›lar. Böylece, suâli olanlar›n hepsi, cevaplar›n› teferruatl› bir ﬂekilde ald›lar.
Bu duruma yakînen ﬂâhit olduktan sonra anlad›m
ki, Kureyﬂ, Abdullah bin Abbâs hazretleri ile ne kadar iftihâr etse azd›r. Hayat›mda,
kap›s›nda böyle kalabal›k
insanlar›n topland›¤› bir
baﬂka kimse görmedim.”
‹bni Abbâs hazretleri,
hadîs ilminde bir deryâ
idi. 2660 civâr›nda hadîs-i
ﬂerîf rivâyet etti. Hadîs-i
ﬂerîfleri tedkîk ve araﬂt›r32 eshâb-› kirâm

ma ile ö¤renirdi. Rivâyetleri Kütüb-i sitte denilen
meﬂhûr alt› hadîs kitab›nda yer almaktad›r.
Abdullah bin Abbâs
hazretleri, ömrünün son
günlerinde 7-8 gün hasta
yatt›ktan sonra, 687 senesinde Tâif’te vefât etti. Cenâze namaz›n›, Hazreti
Ali’nin o¤lu Muhammed
bin el-Hanefiyye k›ld›rd›
ve buyurdu ki:
- Bugün, bu ümmetin en
âlimi vefât etti. Onun vefât›
Müslümanlar› çok üzdü.
Abdullah bin Abbâs
hazretleri, uzun boylu, güzel beyaz yüzlü, iri vücutlu
bir zât idi. Sakal›n› k›na ile
boyard›. Çok a¤lamas› sebebiyle, yanaklar›nda,
gözyaﬂlar›n›n b›rakt›¤› izler görünürdü. Ömrünün
sonuna do¤ru gözleri görmez olmuﬂtu. Bunun için
ﬂu beyti söylemiﬂti:
Allah, gözlerimden görme nûrunu ald›ysa, dilimde ve kalbimde o nûr devam ediyor.
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Abdullah bin Abbâs
hazretleri buyurdu ki:
“Da¤lar dahî birbirine
karﬂ› azsa, azg›n cezâs›n›
bulacakt›r.”
“‹çinde harâm olan›n,
ya’nî harâm yiyenin, namaz›n› Allahü teâlâ kabûl
etmez.”
“Benim için gecenin az
bir vaktini ilme ay›rmak,
bütün geceyi ibâdetle geçirmekten daha sevimlidir.”
“‹nsanlara hayr› ö¤retenler için, denizdeki bal›klara var›ncaya kadar
her ﬂey, Allahü teâlâdan
magfiret diler.”
“Resûlullah efendimiz
misvâk kullanmak husûsunda bize öyle emirler
verirdi ki, bu husûsta bir
âyet gelece¤ini zannederdik.”
“Her binân›n bir temeli
vard›r. ‹slâm binâs›n›n temeli de güzel ahlâkt›r.”
“Zengine ikrâm edip,
fakîre ihânet eden mel’ûndur.”

“K›yâmet günü Cennete ilk da’vet edilecek olanlar, her durumda Allahü
teâlâya hamd edenlerdir.”
“Ey çok günâh iﬂleyen! Yapt›¤›n iﬂin ﬂerli sonucu seni bekliyor, onun
için kendinden emîn olma!
Gülmektesin, ama baﬂ›na
neler gelece¤ini anlam›yorsun. Bu hâlin, günâhlar›n
en büyü¤üdür. Bir hatâl› iﬂte baﬂar› kazan›r, sevinirsin.
Bu sevinmen, yapt›¤›n hatâdan daha büyüktür.”
“‹ﬂleyece¤in yanl›ﬂ bir
iﬂin f›rsat›n› kaç›r›nca, üzülürsün. Hâlbuki bu, o hatâdan daha tehlikelidir. Sen
hatâdas›n. Allahü teâlâ,
seni dâimâ görmektedir.
Bu görüﬂ, kalbini titretmez. Bu hâlin, yapt›¤›n
hatâdan daha fenâd›r.”
“Sab›r üç çeﬂittir. Birincisi, farzlar›n yap›lmas›nda
güçlüklere sabretmek. Bunun sevâb› üçyüz derecedir.
‹kincisi harâmlardan ve yasak edilen ﬂeylerden sak›nma husûsunda sab›r. Bueshâb-› kirâm 33
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nun alt›yüz derece sevâb›
vard›r. Üçüncüsü, musîbetin ilk geldi¤i anda gösterilen sab›rd›r. Bunun da fazîleti dokuzyüz derecedir.”
Talebesi Mücâhid bin
Cebr, Abdullah bin Abbâs’›n ﬂöyle buyurdu¤unu
nakleder:
“Üzerine gerekmeyen
ve sana faydas› dokunmayan ﬂeyler hakk›nda konuﬂma! Çünkü bu fuzûlî
bir iﬂtir, zarar›ndan da
emîn de¤ilsin.
Yerini bulmad›kça lüzûmlu olan sözü de konuﬂma! Çok kere faydal›
söz yerini bulmaz da kaybolur gider.
Sefîh ve ahmak kimselerle mücâdele etme!
Çünkü sefîh, kalbinden
sana bu¤zeder. Ahmak,
âdî kimseler, dili ile sana
eziyet ederler.
Tan›d›¤›n kimse yan›ndan ayr›ld›¤› zaman, onun
ayr› bir yerde seni nas›l
anmas›n› istersen, sen de
onu öyle an!
34 eshâb-› kirâm

Sen, affedilmeni istedi¤in husûslarda, onu da affet! Kardeﬂinin sana ne
ﬂekilde muâmele yapmas›n› istersen, sen de ona o
ﬂekilde muâmele et!
Suçlu olarak yakalan›p
da, ihsân ile mükâfât görenin ameli gibi amel et!”
Abdullah bin Abbâs bir
dersinde ﬂöyle buyurdu:
- Besmeleyi okuyan,
Allahü teâlây› zikretmiﬂ
olur. Elhamdülillah diyen,
ﬂükretmiﬂ olur. Allahü ekber diyen, Allahü teâlây›
ta’zîm etmiﬂ, büyük bilmiﬂ
olur. Lâ ilâhe illallah diyen,
Allahü teâlây› tevhîd etmiﬂ olur. Lâ havle velâ
kuvvete illâ billâh diyen,
Allahü teâlâya teslîm olmuﬂ olur. Onun için Cennette yüksek bir derece ve
hazîneler vard›r.
Abdullah bin Abbâs
hazretleri, farzlara çok
önem verirdi. Nasîhat istiyenlere buyururdu ki:
- ‹lk önce farzlar› yapmal›d›r. Allahü teâlân›n
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emirlerini yerine getir ve
O’ndan yard›m iste! Allahü teâlâ bir kulunda, düzgün niyet ve kat›ndaki sevâba kavuﬂma arzûsu görünce, onun istemedi¤i
ﬂeyleri ondan men eder.
Allahü teâlâ, mü’min,
fâcir, günâhkâr herkesin r›zk›n› helâlden takdîr etmiﬂtir. Helâl r›zk› için sabrederse, Allahü teâlâ onu mutlaka gönderir. Sab›rs›zl›k gösterip harâmdan bir ﬂey yerse, helâl r›zk›ndan eksiltir.
Abdullah bin Abbâs
anlat›r:
“Resûlullah efendimiz
bana ﬂöyle buyurdu:
- Ey o¤lum! Sana faydal› olacak ve Allahü teâlân›n râz› oldu¤u birkaç
ﬂey ö¤reteyim mi?
Sen Allahü teâlân›n
hakk›n› gözetirsen, O da
seni gözetir. Geniﬂlik vaktinde O’nu unutmazsan,
s›k›nt›l› zaman›nda imdâd›na yetiﬂir.
‹nsanlar sana bir ﬂey
vermek için bir araya gel-

seler, o ﬂeyi Allahü teâlâ
takdîr etmedi ise vermeye
güçleri yetmez. Bir ﬂeyden
seni men ettiklerinde, e¤er
Allahü teâlâ o ﬂeyi takdîr
etti ise, mâni olamazlar.
Yapt›¤›n› Allah için
yap! Nefsinin hoﬂuna gitmeyen ﬂeylere sabretmekte, senin için çok hay›r ve iyilikler vard›r. Allahü teâlân›n yard›m›, sab›rla birlikte gelir. S›k›nt›dan
sonra rahatl›k vard›r.”
Abdullah bin Abbâs, kâinât›n yarat›l›ﬂ›yla ilgili olarak bir dersinde buyurdu ki:
Resûlullah efendimiz
buyurdu ki:
‹blîs, Âdem aleyhisselâm yeryüzüne indirilince,
Allahü teâlâya sordu:
- Kullar›na saâdet yolunu göstermek için, birçok
kitap ve Peygamberler
verdin. Kullar›n› azd›rmak
için, bana ne vereceksin?
- Senin kitâb›n, nefsi
azd›ran ﬂiirler ve mûsikîdir. Peygamberlerin, kâhinler, falc›lar, büyücülereshâb-› kirâm 35
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dir. Akl› gideren, kalbleri
karartan g›dalar›n da, Besmelesiz yenilen, içilen
ﬂeyler ve sarhoﬂ eden içkilerdir. Nasîhatlar›n, yalan;
evin, oyun sahalar› ve hamamlar; tuzaklar›n, ç›plak
gezen k›zlar; mescidlerin,
f›sk günah meclisleridir.
Abdullah bin Abbâs
buyurdu ki:
“Allahü teâlâ Îsâ aleyhisselâma buyurdu:
- Yâ Îsâ! Muhammed
aleyhisselâma îmân et!
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Senin ümmetinden, Onun
zaman›na yetiﬂecek olanlar›n, Ona îmân etmeleri
için de ümmetine emret!
Muhammed aleyhisselâm
olmasayd›, Âdem Peygamberi yaratmazd›m.
Muhammed aleyhisselâm olmasayd›, Cenneti,
Cehennemi yaratmazd›m.
Arﬂ› su üzerinde yaratt›m.
Hareket etti. Üzerine, Lâ ilâhe illallah yaz›nca durdu.”
Bir gün Abdullah bin
Abbâs hazretlerine sordular:
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- Beﬂ vakit namaz› emreden âyet-i kerîme,
Kur’ân-› kerîmin neresindedir?
Cevâb›nda buyurdu ki:
- Rûm sûresinin onyedinci ve onsekizinci âyetlerini oku! Bu iki âyet-i kerîmede meâlen buyuruldu ki:
(Akﬂam ve sabah vakitlerinde, Allah› tesbîh
edin! Göklerde ve yeryüzünde olanlar›n yapt›klar›
ve ikindi ve ö¤le vakitlerinde yap›lan hamdler, Allahü teâlâ içindir.)
Akﬂam yap›lan tesbîh,
akﬂam ve yats› namazlar›d›r. Sabah yap›lan tesbîh,
sabah namaz›d›r. ‹kindi ve
ö¤le vakitlerinde yap›lan
hamdler, ikindi ve ö¤le namazlar›d›r.
Bu âyet-i kerîmeler, beﬂ
vakit namaz› emretmektedir.
Abdullah bin Abbâs
anlat›r:
“Birkaç Sahâbî yolculukta bir çad›r kurduk. Burada kabir oldu¤unu bil-

miyorduk. Birisinin Mülk
sûresini baﬂ›ndan sonuna
kadar okudu¤unu iﬂittik.
Medîne’ye gelince, bunu
Resûlullaha arz ettik. Buyurdular ki:
- Bu sûre, ölüyü kabirdeki azâbdan kurtar›r.”
Abdullah bin Abbâs
buyurdu ki:
- Allahü teâlâ bütün
emirleri için bir s›n›r koymuﬂ, bu s›n›r› aﬂ›nca, özür
saym›ﬂt›r. Özür olan› affetmiﬂtir. Yaln›z, zikrediniz
emri, böyle de¤ildir.
Bunun için bir s›n›r ve
özür tan›mam›ﬂt›r. Hiçbir
özür ile zikir terkedilmez.
Çünkü O, “Dururken, otururken ve yatarken de zikrediniz!
Her yerde, her hâlde,
dil ile ve kalb ile zikredin!
Beni hiç unutmay›n” buyurdu.
Bekara sûresinin yüzelliikinci âyetinde meâlen,
“Beni zikredin! Ben de sizi zikrederim!” buyuruldu.
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abdullah bin amr
bin âs;
Abdullah bin Amr, Bedir ve Uhud harbinden
baﬂka bütün harplere kat›l›p, Peygamber efendimizin yan›nda bulundu. ‹lk iki
harbe yaﬂ› küçük oldu¤u
için kat›lamam›ﬂt›r. Kat›ld›¤› savaﬂlara süvâri olarak
kat›ld›. Ayr›ca harbe gidecek askerleri tâlim ile, onlar› savaﬂa haz›rlamak gibi
mühim vazîfelerde bulundu. Birçok harbe kumandan olarak kat›ld›.
Abdullah bin Amr hazretleri, kumandanl›¤› ile ilgili bir husûsu, kendisi
ﬂöyle anlat›r:
“Resûl-i ekrem efendimiz, yan›mda bulunan develere askerleri bindirerek,
bir tarafa göndermemi
emir buyurunca, develerin
askerlere kâfi gelmeyece¤ini gördüm. Peygamberimize mürâcaat ederek, ba’z›
askerlerin yaya kald›klar›n›
söyledim. Peygamberimiz
bana ﬂöyle buyurdu:
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- Zekât olarak gelen erkek develer karﬂ›l›¤›nda,
diﬂi develer sat›n alarak
askerlere binek temin et!
Ben de, bir erkek deve
karﬂ›l›¤›nda üç diﬂi deve
alarak, askerlerin gidecekleri yere varmalar›n› sa¤lad›m.”
Abdullah bin Amr hazretlerinin, Peygamber efendimizin vefât›ndan sonra
kat›ld›¤› ve büyük kahramanl›klar gösterdi¤i savaﬂlardan biri Yermük’tür. ﬁam
fâtihi olan babas› Amr bin
Âs da bu savaﬂta ordu kumandanlar›ndan idi.
240.000 kiﬂilik Bizans ordusuna karﬂ›, 46.000 kiﬂilik ‹slâm ordusu, k›sa zamanda
zafer kazand›.
Hazreti Abdullah bin
Amr bin Âs, Peygamber
efendimizin yan›nda bulunup, bizzat iﬂiterek çok ilim
ö¤renmiﬂtir. Peygamberimizden iﬂitti¤i her ﬂeyi yazmak için izin istemiﬂ ve ald›¤› müsâade üzerine pek
çok hadîs-i ﬂerîf yazm›ﬂt›r.
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Eshâb-› kirâmdan en
çok hadîs-i ﬂerîf rivâyet
eden Ebû Hüreyre, onun
hakk›nda buyurmuﬂtur
ki:
- Resûlullah›n hadîs-i
ﬂerîflerini, Abdullah bin
Amr’dan baﬂka benden
çok ezberleyen ve rivâyet
eden olmam›ﬂt›r. Çünkü
o, yaz›yordu. Ben yazmam›ﬂt›m.
Abdullah bin Amr’›n,
Resûlullah efendimizden
her iﬂitti¤ini yazd›¤›n› gören Eshâb-› kirâm›n ileri
gelenleri, ona dediler ki:
- Sen, Resûlullahtan
her iﬂitti¤in ﬂeyi yaz›yorsun. Hâlbuki, Resûl aleyhisselâm ba’zan gadab,

k›zg›nl›k, ba’zan da neﬂ’eli
hâllerde iken söz söylemektedir.
Bunun üzerine Hazreti
Abdullah, iﬂittiklerini yaz›
ile kaydetmek husûsunda
tereddütte kalm›ﬂ ve
mes’eleyi Resûl-i ekreme
arzetmiﬂti. Resûlullah
efendimiz, onu dinledikten sonra buyurdular ki:
- Yazmaya devam et!
Çünkü, Allahü teâlâya yemîn ederim ki, a¤z›mdan
hak (ya’nî do¤ru, gerçek)
olandan baﬂka bir ﬂey ç›kmam›ﬂt›r.
Hazreti Abdullah Resûlullahtan iﬂitti¤i bütün hadîs-i ﬂerîfleri, Sahîfe-i Sâd›ka ad›nda bir mecmû-
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ada toplam›ﬂt›r. Kendisine
sorulan suâllere, bizzat
Resûlullahtan iﬂiterek yazd›¤› bu mecmûay› ç›kar›p
bakar, sonra cevap verirdi.
Hadîs-i ﬂerîf râvîlerinden Ebû Kubeyl, Abdullah
bin Amr ile ilgili ﬂunu nakletmektedir:
“Abdullah bin Amr bin
Âs’›n yan›nda bulunuyorduk. Kendisine, ‹stanbul
ve Roma ﬂehirlerinden
hangisinin daha önce fethedilece¤i soruldu.
Hazreti Abdullah, suâli
dinledikten sonra, bir sand›k getirtmiﬂ ve Sahîfe-i
Sâd›ka’s›n› ç›karm›ﬂ ve
ona bak›p ﬂu cevâb› vermiﬂti:
- Bir gün, Resûlullah›n
etraf›nda oturmuﬂ, hadîs-i
ﬂerîf yaz›yorduk. Bir ara
Resûl-i ekreme; “‹stanbul
ve Roma ﬂehirlerinden
hangisi daha evvel feth
edilecek” diye soruldu.
(En önce Heraklius’un
ﬂehri olan ‹stanbul fetholunacakt›r) buyurdular.”
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Abdullah bin Amr’›n ilminden en çok istifâde
eden muhitlerden biri de
Basra’d›r. Bu ﬂehre vâli tâyin edilenler, onun derslerine koﬂmay› baﬂl›ca vazîfe biliyorlard›. Nakletti¤i
ilimlerden bütün Müslümanlar faydalanm›ﬂt›r.
Arapçadan baﬂka ‹brânice ve Süryânice de bilen
Abdullah bin Amr hazretleri, Resûlullah efendimizin mübârek a¤›zlar›ndan
iﬂiterek toplad›¤› hadîs-i
ﬂerîf mecmûas›na, son derece titizlik gösterirdi.
‹mâm-› Mücâhid diyor ki:
- Abdullah bin Amr’›n
elinde bulunan kitaplar›ndan hangisine bakmak istesek, mâni olmazd›. Fakat
bu hadîs-i ﬂerîf mecmûalar›ndan birini okumak
istedi¤imiz zaman, ona
son derece îtinâ gösterir
ve, “Ben, bunu bizzat Resûl-i ekremin mübârek a¤z›ndan iﬂiterek toplad›m.
Onu, bütün dünyaya de¤iﬂmem” derdi.
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Yedi yüz civâr›nda hadîs-i ﬂerîf rivâyet etmiﬂtir...
Abdullah bin Amr bin
Âs hazretleri, uzun boylu,
yak›ﬂ›kl› bir zât idi. Zühd
ve takvâs› çok olup, zirâatle iﬂtigâl eder ve geçimini
bu yoldan sa¤lard›. Son
derece cömert olup, eline
geçeni da¤›t›r ve herkesi
memnûn ederdi. 684 târihinde yetmiﬂiki yaﬂlar›nda
ﬁam’da vefât etti.
Bir gün Hazreti Abdullah’a soruldu:
- ﬁerrin en fenâs› ve
hayr›n en iyisi hangisidir?

Buyurdu ki:
- Hayr›n en iyisi; do¤ru
söz, kötülü¤ü düﬂünmeyen kalb ve itâat eden han›md›r. ﬁerlerin de en fenâs›; yalan söz, fenâ kalb ve
itâat etmeyen han›md›r.
Hazreti Abdullah ﬂöyle
bildiriyor:
Bir gün Resûl-i ekreme,
“Yâ Resûlallah! Müslüman›n hangisi hay›rl›d›r” diye sordu¤um zaman buyurdular ki:
- Fakîrleri doyuran, tan›y›p tan›mad›¤› her Müslümana iltifât edendir.

Kahire’de kendi ad›yla an›lan camii ve türbesi
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Abdullah bin Amr hazretleri, ilme çok ehemmiyet verirdi. Buyururdu ki:
- Resûlullahtan iﬂittim.
Buyurdu ki:
“‹lmin azalmas›, âlimlerin azalmas› ile olur. Câhil din adamlar›, kendi görüﬂleri ile fetvâ vererek fitne ç›kar›rlar, insanlar›
do¤ru yoldan sapt›r›rlar.”
Abdullah bin Amr hazretleri, gece sabaha kadar
namaz k›lar, gündüzleri
oruç tutard›. Harâmdan
son derece sak›n›r, hattâ

mubâhlar›n ço¤unu da terkederdi. Kur’ân-› kerîmi çok
okurdu. Ba’zan gece lâmbay› söndürür, Allah korkusundan sabaha kadar a¤lard›. Çok a¤lamaktan dolay› ömrünün sonuna do¤ru
gözleri görmez olmuﬂtu.
Kendisi ﬂöyle anlat›r:
Ben, devaml› olarak,
geceleri ibâdetle, gündüzleri de oruçlu olarak geçirece¤imi söylemiﬂtim. Benim bu sözlerim Resûlullah efendimize haber verilmiﬂti. Peygamber efen-

Abdullah bin Amr bin Âs Camiinin avlusu
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dimiz de bana buyurdular
ki:
- Böyle diyen sen misin?
- Evet, öyle söylemiﬂtim ya Resûlallah!
- Bunu yapamazs›n.
Bunun için ba’zan oruç
tut, ba’zan da tutma!
Hem uyu, hem de ibâdet
et ve ayda üç gün oruç
tut! Çünkü üzerinde bedeninin, gözlerinin, âilenin, misâfirlerin hakk›
vard›r. Ve muhakkak ki,
ayda üç gün oruç sana
yeter. Bu, bütün sene
oruç tutmak gibidir. Çünkü iyi amel, on misli ile
mükâfâtlan›r.
- Bundan daha fazlas›n›
yapabilirim.
- Bir gün tut, iki gün
boz!
- Bundan daha fazlas›n› yapabilirim ya Resûlallah!
- Bir gün tut, bir gün
tutma! Bu Hazreti Dâvüd’ün orucudur ve en
uygun oruç budur.

- Bundan daha fazlas›n› yapabilirim.
- Bunun fazlas› yoktur.
Bundan sonra Hazreti
Abdullah diyor ki: Resûlullah›n buyurdu¤u ayda
üç gün orucu kabûl etmiﬂ
olsayd›m, bana çoluk çocu¤umdan ve bütün mal›mdan daha sevgili olacakt›.
Hazreti Abdullah, misâfire ikrâm› çok severdi.
Bununla ilgili Resûlullahtan iﬂitti¤i ﬂu hadîsi söylerdi: “Allaha ve âh›ret
gününe îmân eden, misâfirine ikrâm etsin! Allaha ve âh›ret gününe
inanan, komﬂusuna hürmet etsin! Allaha ve âh›ret gününe îmân eden,
ya hay›r söylesin, yâhut
sussun.”
Abdullah bin Amr hazretleri ﬂöyle anlat›r:
Birisi Resûl-i ekreme
gelip cihâda gitmek için
izin istedi. Resûlullah
efendimiz, o kimseye buyurdu ki:
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Abdullah bin Amr bin Âs’›n sandukas›

- Anan baban hayatta
m›?
- Evet hayattalar yâ Resûlallah!
- Onlar›n yan›na dön ve
hizmetlerinde bulun!
Hazreti Abdullah bin
Amr bin Âs’›n hikmetli sözleri çoktur. Buyurdular ki:
“Faydas›z söz söylemeyiniz!”
“Müzevvirlik, ara bozuculuk ve iki dostun aras›n›
açmak, Allahü teâlân›n gadab›na sebep olur. E¤er siz
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benim bildi¤ime vâk›f olsayd›n›z, çok a¤lard›n›z.”
Hazreti Abdullah, meﬂhûr M›s›r fâtihi Âmr bin
Âs’›n o¤lu olup, 616 y›l›nda do¤muﬂtur. Annesi,
Rayta binti Münebbih’dir.
Babas›ndan önce îmân etti. Müslüman olmadan önce ad› Âs idi. Peygamber
efendimiz Abdullah olarak
de¤iﬂtirdi. Künyesi, Ebû
Abdurrahmân’d›r. Abâdiledendir. Yani meﬂhur dört
Abdullah’dan biridir.

ABDULLAH B‹N ATÎK
abdullah bin atîk;
Medîne’de, hicretten
önce Hazreti Es’ad bin Zürâre’nin ve Peygamberimiz taraf›ndan oraya
Kur’ân-› kerîmi ve ‹slâmiyeti ö¤retmek için gönderilen Hazreti Mus’ab bin
Umeyr’in tebli¤ hizmetleri
sebebiyle birçok kimse
îmân etmiﬂti. Daha Peygamberimizin hicreti gerçekleﬂmeden Müslüman
olmakla ﬂereflenenlerden
biri de Hazreti Abdullah
bin Atîk idi.
Hazreti Abdullah bin
Atîk, Bedir ve Uhud harplerinde, Resûlullah›n yan›nda birçok hizmetlerde
bulunmuﬂtur. 627 y›l›nda
Medîne’nin savunulmas›
için yap›lan Hendek harbine de kat›lm›ﬂt›r.
Mekke’de müﬂriklerin
zulmünden kurtulmak için
Peygamberimiz ve Müslümanlar Medîne’ye hicret
etmiﬂlerdi. Burada yaﬂayan Evs ve Hazrec kabîlelerinin tamam› ‹slâmiyeti

kabûl etmiﬂler, Resûlullaha her hususta yard›mc›
olmuﬂlard›.
Öteden beri bunlara
düﬂman olan Yahûdilerin
kini, ‹slâm düﬂmanl›¤› ile
birleﬂmiﬂti.
Resûlullah
efendimize düﬂmanl›kta
çok ileri gidenlerden biri
de, Hayber Yahûdilerinin
reisi olan Ebû Râfi Selâm
bin Ebû Hukayk idi.
Hayber Yahûdilerinin
reisi olan Ebû Râfi, az›l› ‹slâm düﬂman› birisi idi. S›k
s›k Resûlullah› rahats›z etti¤i gibi, Eshâb›n› da rahat
b›rakm›yor, f›rsat buldukça onlara eziyet ediyordu.
Müslüman olmayanlar›,
‹slâma karﬂ› düﬂmanl›kta
bir araya topluyor, devaml› onlar› k›ﬂk›rt›yordu.
Zengin oldu¤u için, Resûlullah›n düﬂmanlar›na
dünyal›k yard›m da yap›yordu.
Eshâb-› kirâm, kendilerine yap›lan s›k›nt›ya katlan›yor, fakat Resûlullaha
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lü râz› olam›yorlard›. Bunun için kendi aralar›nda
toplan›p, bunun bir çâresini arad›lar. Sonunda Ebû
Râfi’yi öldürmeye karar
verdiler. Beﬂ kiﬂi bu iﬂ için
izin almak üzere Resûlullaha gittiler.
Peygamber efendimiz
izin vererek, baﬂlar›na
Hazreti Abdullah bin Atîk’i
emîr tâyin etti. Sâdece
Ebû Râfi’nin öldürülmesini, kad›nlara, çocuklara
dokunulmamas›n› emretti.
Ebû Râfi’nin kendisine
âit muhkem bir kalesi vard›. Buradan d›ﬂar› ç›kmazd›.
Kaleye yaklaﬂt›klar›nda, Hazreti Abdullah arkadaﬂlar›na dedi ki:
- Siz burada kal›n, kaleye yaklaﬂmay›n! Ben kalede kalan birisiymiﬂ gibi,
içeri girmeye çal›ﬂay›m.
Kale kap›s›na iyice yaklaﬂt›¤›nda, kap›lar kapanmak üzere idi. Kap›n›n yak›n›ndakilerin aras›na gi46 eshâb-› kirâm

rip, onlardan biri gibi birﬂeylerle oyalanmaya baﬂlad›. O s›rada, kap›c› seslendi:
- Herkes içeri girsin, kap›lar› kapat›yorum, sonra
d›ﬂar›da kal›rs›n›z!
Bu f›rsat› iyi de¤erlendiren Hazreti Abdullah,
hemen içeri girdi. Bundan
sonras›n› kendisi ﬂöyle anlat›r:
‹çeri girince, ah›ra girip
sakland›m. Sakland›¤›m
yerden kap›c›y› tâkip ettim. Kap›y› kilitledi, anahtarlar› dire¤e as›p gitti.
Anahtarlar› al›p, her taraf›
dolaﬂt›m. Bakt›m en üst
katta, Ebû Râfi arkadaﬂlar›
ile sohbet ediyordu.
Abdullah bin Atîk, Ebû
Râfi’nin kalesinde yapt›klar›n› ﬂöyle anlatt›:
“Ebû Râfi’nin, sohbet
etti¤i yerden ayr›lmas›n›
bekledim. Sohbet da¤›l›p
yatt›ktan sonra, harekete
geçtim. Birçok kap›dan
geçtim. Her kap›y› açt›kça, kap›y› iç taraf›ndan
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sürgülüyordum. Bunu,
e¤er Ebû Râfi’nin adamlar› beni farkederlerse,
adam› öldürünceye kadar, bana yeteri kadar zaman kazand›rs›n, diye yap›yordum. Bu suretle Ebû
Râfi’nin yatt›¤› odaya kadar vard›m.
Odas› karanl›k oldu¤u
için, yatanlardan hangisinin oldu¤unu anlayabilmek için, “Yâ Ebâ Râfi” diye seslendim. “Kim o?”
diye yata¤›n birinden ses
geldi. Hemen sesin geldi-

¤i tarafa f›rlay›p, k›l›c›m›
indirdim. Fakat k›l›ç tam
isâbet etmemiﬂti.
“Yetiﬂin, birisi beni öldürmek istiyor!” diye ba¤›rd›. O arada hemen d›ﬂar› ç›k›p, de¤iﬂik bir sesle
dedim ki:
- Yâ Ebâ Râfi, birﬂey mi
istediniz?
- Can› Cehenneme!
Sen seslenmeden önce birisi gelip, beni oda içinde
k›l›çla yaralad›!
Art›k hedefimi tam tesbit etmiﬂtim. ‹yi bir k›l›ç

Abdullah bin Atîk’in de kat›ld›¤› Uhud savaﬂ›n›n yap›ld›¤› mahâl
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darbesi daha indirdim. Yine y›k›lmad›. Bu defa k›l›c›m› karn›na soktum. Yere y›k›l›nca, odadan ç›k›p
merdivenleri birer ikiﬂer
atlayarak inmeye baﬂlad›m. Nihâyet, merdivenlerin sonuna geldi¤imi
zannederek, kendimi yere att›m. Hâlbuki daha
yüksekteymiﬂim.
Yere
düﬂünce, bald›r kemi¤im
k›r›ld›. Baca¤›m› bir bezle
sar›p, oraya oturdum ve
kendi kendime, “ﬁunu öldürüp öldürmedi¤imi iyice anlay›ncaya kadar, bu
gece kaleden ç›kmam”
dedim.
Büyük ac›lar içinde k›vrana k›vrana beklemeye
baﬂlad›m. Bir zaman sonra, kalenin surlar›na birisi
ç›k›p ba¤›rd›:
- Ey Hicaz halk›! Büyük
tâcir Ebû Râfi, odas›nda
öldürülmüﬂ olarak bulundu. ‹lân ediyorum!
Art›k maksat hâs›l olmuﬂtu. Sevinçten baca¤›m›n a¤r›s›n› çoktan unut48 eshâb-› kirâm

muﬂtum. Hemen arkadaﬂlar›m›n yan›na var›p, dedim ki:
- Art›k kurtulduk! Ebû
Râfi’nin iﬂi tamam!
Hep beraber, Resûlullah›n huzûruna var›p, müjdeyi verdik. Resûlullah
çok sevindi. Aya¤›m›n k›r›ld›¤›n› duyunca, bana
buyurdu ki:
- Aya¤›n› uzat!
Ben de, aya¤›m› uzatt›m. Resûlullah efendimiz,
aya¤›m› s›vazlad›. Sanki
hiç a¤r› duymam›ﬂ kimseye döndüm. K›r›k tamamen iyileﬂmiﬂti.”
Hazreti Abdullah bin
Atîk, bu seriyyesinden
sonra, Hayber’in fethine
kat›larak, burada da büyük
yararl›klar gösterdi. Sonra
Mekke’nin fethine ve Huneyn harbine kat›ld› ve
çok hizmeti görüldü.
Abdullah bin Atîk hazretleri, mürtedlerle yap›lan savaﬂta çok özledi¤i
ﬂehîdlik rütbesine kavuﬂtu.

ABDULLAH B‹N CAHﬁ
abdullah bin cahﬂ;
Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretleri, Uhud harbinde
Hazreti Abdullah bin
Cahﬂla aras›nda geçen konuﬂmay› ﬂöyle anlatt›:
“Uhud’da, savaﬂ›n çok
ﬂiddetli devam etti¤i bir and›. Abdullah bin Cahﬂ yan›ma sokuldu, elimden tuttu
ve beni bir kayan›n dibine
çekti. Bana ﬂunlar› söyledi:
- ﬁimdi burada sen duâ
et, ben “âmin” diyeyim.
Sonra ben duâ edeyim,
sen de “âmin” de!
Ben de, “Peki!..” dedim ve ﬂöyle duâ ettim:
- Allah›m, bana çok
kuvvetli ve çetin kâfirleri
gönder. Onlarla k›yas›ya
vuruﬂay›m. Hepsini öldüreyim. Gâzi olarak, geri
döneyim.
Abdullah bin Cahﬂ benim yapt›¤›m bu duâya,
bütün kalbiyle “âmin” dedi. Sonra kendisi ﬂöyle
duâ etmeye baﬂlad›:
- Allah›m, bana zorlu
kâfirler gönder, k›yas›ya

onlarla vuruﬂay›m. Cihâd›n hakk›n› vereyim. Hepsini öldüreyim.
En sonunda bir tanesi
de beni ﬂehîd etsin.
Gönlüm böyle bir duâya “âmin” demek arzu
etmiyordu. Fakat, o istedi¤i ve önceden söz verdi¤im
için
mecbûren
“âmin” dedim.
Daha sonra, k›l›çlar›m›z› çektik, savaﬂa devam ettik. ‹kimiz de önümüze geleni öldürüyorduk.
O, son derece bahad›râne harbediyor, düﬂman
saflar›n› tarumar ediyordu. Düﬂmana hamle üstüne hamle ediyor, ﬂehîd olmak için derin bir iﬂtiyakla hücûmlar›n› tazeliyordu.
“Allah Allah!..” diye
çarp›ﬂ›rken k›l›c› k›r›ld›. O
anda sevgili Peygamberimiz, ona bir hurma dal›
uzatarak, savaﬂa devam
etmesini buyurdu.
Bu dal bir mu’cize olarak k›l›ç oldu ve önüne geeshâb-› kirâm 49

ABDULLAH B‹N CAHﬁ
leni kesmeye baﬂlad›. Birçok düﬂman› öldürdü.”
[Daha sonra bu k›l›ç,
vârisleri elinde uzun seneler kald›. En son bir Türk
kumandan›, iki yüz alt›na
bunu sat›n alm›ﬂt›r.]
Savaﬂ›n sonuna do¤ru
Abdullah bin Cahﬂ, Ebûl
Hakem isminde bir müﬂrikin att›¤› oklarla arzu etti¤i
ﬂehâdete kavuﬂtu.
ﬁehîd olunca, kâfirler,
bu mübârek ﬂehîdin cesedine hücûm ederek burnunu, dudaklar›n› ve kulaklar›n› kestiler. Her taraf›
kana boyand›.
Muharebe
bittikten
sonra, Abdullah bin Cahﬂ’›
ﬂehîd edilmiﬂ bulan Hazreti Sa’d, durumu ve onun
yapt›¤› duây› Peygamber
efendimize anlatt›.
Resûlullah efendimiz
de, onun duâs›n›n kabûl
edildi¤ini ve bu dünyada
istedi¤ine kavuﬂtu¤unu,
âh›rette de istedi¤ine kavuﬂaca¤›n›n anlaﬂ›ld›¤›n›
bildirdi.
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Hazreti Abdullah bin
Cahﬂ’› ve day›s› “Seyyidüﬂﬂühedâ” ya’nî, “ﬁehîdlerin efendisi” Hazreti
Hamza’y› ayn› kabre defnettiler.
Abdullah bin Cahﬂ hazretleri, Resûlullah›n halas›
Ümeyme ile Cahﬂ’›n o¤ludur. Zevcât-› tâhirâttan
Zeyneb binti Cahﬂ’›n kardeﬂidir. Habeﬂe iki kere
hicret etti. Birkaç kere ordu kumandan› yap›ld›.Hazreti Ebû Bekir’in vas›tas›yla, kelime-i ﬂehâdet
getirerek, ilk Müslümanlardan olmak ﬂerefine kavuﬂtu.
Abdullah bin Cahﬂ hazretleri, ‹slâmiyeti heyecanla yaﬂayan zâtlardand›. ‹lk
Müslüman oldu¤u y›llarda, kâfirler kendisine her
türlü ezâ ve cefây› yapm›ﬂlard›. Hepsine de îmân›n›n
verdi¤i güç ile mukabele
etmiﬂ, ezâ ve cefâlara katlanm›ﬂt›r. Peygamber
efendimiz, kendisi için buyurmuﬂtur ki:
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- Açl›¤a ve susuzlu¤a
en çok dayanan ve katlanan›n›zd›r.
Resûlullah efendimizin
ﬂehîdler için verdi¤i müjdeleri duyarak, hep ﬂehîd
olmaya can atar, harplerde hep en önde kahramanca çarp›ﬂ›rd›.
Peygamber efendimiz
hicretin ikinci senesinde,
Nahle’de, Kureyﬂ müﬂriklerini gözetlemek üzere, ilk

önce Ebû Ubeyde bin Cerrâh’› göndermek istemiﬂti.
Hazreti Ebû Ubeyde, Peygamber efendimizden ayr›lmaya dayanam›yarak
a¤lamaya baﬂlad›. Bunun
üzerine Peygamberimiz,
onu göndermekten vazgeçti. Hazreti Abdullah bin
Cahﬂ der ki:
“O gün Resûlullah aleyhisselâm, yats› namaz›n›
k›l›nca bana buyurdu ki:
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- Sabahleyin yan›ma
gel! Silah›n da yan›nda
bulunsun! Seni bir tarafa
gönderece¤im.
Sabah olunca mescide
gittim. K›l›c›m, yay›m, ok
ve çantam üzerimde, kalkan›m da yan›mda idi. Resûlullah efendimiz, sabah
namaz›n› k›ld›rd›ktan sonra, muhâcirlerden benimle birlikte gidecek birkaç
kiﬂi buldu. Bir mektup vererek buyurdu ki:
- Seni bu kiﬂilerin üzerine kumandan tayin ettim. Git! ‹ki gece yol ald›ktan sonra, mektubu aç!
Orada yaz›lanlara göre
hareket et!
- Yâ Resûlallah! Hangi
tarafa gideyim?
- Necdiye yolunu tut!
Rekiye’ye, kuyuya yönel!”
Abdullah bin Cahﬂ hazretleri, Nahle seferine görevlendirildi¤i zaman, ilk
defa “Emîr-ül-mü’minîn”
s›fat› verildi. Böylece, ‹slâmda ilk tayin olunan
“emîr” oldu. Mücâhidle52 eshâb-› kirâm

rin, iki kiﬂisi için bir develeri vard›.
Sekiz veya oniki kiﬂilik
bir birlik ile iki gün sonra
Melel mevkiine vard›klar›nda, mektubu açt›.
Mektupta ﬂunlar yaz›l›yd›:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Bu mektubu gözden
geçirdi¤in zaman, Mekke
ile Tâif aras›ndaki Nahle
vâdisine ininceye kadar,
Allahü teâlân›n ismi ve
bereketiyle yürüyüp gidersin. Arkadaﬂlar›ndan
hiçbirini, seninle birlikte
gitmeye zorlamayas›n!
Nahle vâdisindeki Kureyﬂîleri, Kureyﬂîlerin kervan›n› gözetleyip denetleyesin! Onlar›n haberlerini bize bildiresin!
E m î r- ü l - m ü ’ m i n î n
Hazreti Abdullah bin
Cahﬂ, Peygamberimizin
mektubunu okuduktan
sonra, “Bizler Allahü teâlân›n kullar›y›z ve hep
O’na dönece¤iz. ‹ﬂittim
ve itâat ettim. Allahü te-
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âlân›n ve sevgili Resûlünün emrini yerine getirece¤im” diyerek mektubu
öpüp, baﬂ›na koydu. Sonra arkadaﬂlar›na dönerek
dedi ki:
- Hanginiz ﬂehîd olmay› istiyor ve özlüyorsa, benimle gelsin! Gelmek istemeyen dönüp gidebilir,
hiçbirinizi zorlay›c› de¤ilim. Gelmezseniz, ben tek
baﬂ›ma gidip, Resûl aleyhisselâm›n emrini yerine
getirece¤im.
Arkadaﬂlar› hep birden
cevap verdiler:
- Biz de, iﬂittik. Allahü
teâlâya, Peygamber efendimize ve sana itâat edicileriz. Nereye istersen, Allahü teâlân›n bereketi ile
yürü.
Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretlerinin de bulundu¤u küçük ordu ile Hicâz’a
do¤ru yol ald›lar ve Nahle’ye geldiler. Bir yere gizlendiler. Oradan gelip geçen Kureyﬂîleri gözetlemeye baﬂlad›lar.

Bu s›rada bir Kureyﬂ
kâfilesi geçti. Develer yüklü idi. Mücâhidler, Kureyﬂ
kâfilesine yaklaﬂarak, onlar› ‹slâma da’vet ettiler.
Kabûl etmeyince, çarp›ﬂma baﬂlad›. Çarp›ﬂma sonunda, birisini öldürdüler,
ikisini esir ald›lar. Birisi de
atl› oldu¤u için ona yetiﬂemediler. Kâfirlerin bütün
mal› mücâhidlere kald›.
Hazreti Abdullah bin
Cahﬂ, bu ganimet mallar›n›n beﬂte birini Resûlullah
efendimize ay›rd›. Bu ganimet, Müslümanlar›n ald›klar› ilk ganimetti. Bu
beﬂtebir hisse de, ilk ayr›lan beﬂte bir idi. ‹lk öldürülen müﬂrik ve al›nan esirler de, bu Nahle seferindeydi. Daha henüz ganimetle ilgili âyet-i kerîmeler gelmemiﬂti.
Bundan sonra Bedir gazâs› oldu. Al›nan esirler
için, Resûlullah efendimiz,
Hazreti Ebû Bekir, Hazreti
Ömer ve Hazreti Abdullah
bin Cahﬂ’a dan›ﬂt›. Hicretin
üçüncü senesinde yap›lan
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Abdullah bin Cahﬂ, Hazreti Hamza ile ayn› kabristanda yatmaktad›r.

Uhud harbinde büyük kahramanl›klar gösterdi. Hazreti Abdullah bin Cahﬂ yi¤itli¤in sembolüydü.
Abdullah bin Cahﬂ,
Peygamberimize çok ba¤l› idi. Resûlullah efendimiz, onu emîr tayin etti¤i
vakit, kendisine sormuﬂtu:
- Ey Abdullah! Dünyada en çok arzu etti¤in, özledi¤in nedir?
Bunun üzerine, “Allah
ve Resûlüne muhabbettir” diye arzetmiﬂti.
Hazreti Abdullah orta
boylu, çok yak›ﬂ›kl› bir zât
idi. Peygamber efendimizi
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pek ziyâde severdi. Bu muhabbet u¤runda can›n› fedâdan çekinmemiﬂ, Uhud
harbinde en büyük kahramanl›¤› göstererek, Allahü
teâlân›n r›zâs› u¤runda ﬂehâdet ﬂerbetini içmiﬂtir.
Eshâb-› kirâm aras›nda
lâkab›, “El Mücâhidü fillah”, ya’nî “Allah yolunun
fedâisi” idi. ﬁehîd oldu¤unda 40 yaﬂlar›nda idi.
Allah yolunda Habeﬂistan’a yap›lan ikinci hicretten sonra, âilece Medîne’ye hicret etmiﬂti. Medîne’ye hicret edince, As›m
bin Sâbit ile kardeﬂ oldu.

ABDULLAH B‹N HUZÂFE
abdullah bin huzâfe;
Peygamber efendimiz,
Hudeybiye antlaﬂmas›ndan sonra, ‹slâm›n bütün
dünyaya yay›lmas› ve insanlar›n Cehennemden
kurtulup, ebedî saâdete
kavuﬂmalar› için hükümdarlara elçiler göndermek
istiyordu. Zîrâ O, âlemlere
rahmet olarak gönderilmiﬂti.
Bu sebeple bir gün, Eshâb-› kirâma buyurdular ki:
- Ba’z›n›z›, yabanc› hükümdarlara göndermek
istiyorum. Sak›n, ‹srâilo¤ullar›n›n, Peygamberlerine karﬂ› davrand›klar› gibi, siz de bana karﬂ› davranmayas›n›z!
Eshâb-› kirâm cevap
verdiler:
- Yâ Resûlallah! Biz, sana karﬂ›, hiçbir zaman, hiçbir ﬂey hakk›nda ayk›r›
davranmay›z. Sen, bize,
istedi¤ini emret, bizi istedi¤in yere gönder!
Bunun üzerine ‹slâmiyete da’vet etmek üzere,

hükümdarlara birer mektupla alt› sahâbî gönderildi. Bu alt› elçiden birisi de,
Abdullah bin Huzâfe idi.
Peygamberimiz onu, Kisrâ’ya ya’nî ‹ran ﬂâh›na
göndermiﬂti.
Peygamberimiz, mektubunu Kisrâ’ya sunmak
üzere Bahreyn vâlisine
vermesini de Abdullah bin
Huzâfe’ye emretti.
Peygamberimiz, Kisrâ’ya yazd›¤› mektubunda
ﬂöyle buyurdu:
“Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah›n Resûlü Muhammed’den, Farslar›n
büyü¤ü Kisrâ’ya!
Hidâyete uyan, do¤ru
yolu tutanlara, Allaha ve
Resûlüne îmân edenlere,
Allahtan baﬂka hiçbir ilâh
ve ma’bûd olmad›¤›na,
O’nun eﬂi, orta¤› bulunmad›¤›na ve Muhammed’in de O’nun kulu ve
Resûlü oldu¤una ﬂehâdet
getirenlere selâm olsun!
Ben, seni, Allaha îmâna da’vet ediyorum! Çüneshâb-› kirâm 55
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ki ben; Allah›n, kalbleri diri ve ak›llar› baﬂ›nda olanlar› uyarmak, kâfirler hakk›nda da, o azâb sözü gerçekleﬂmek için bütün insanlara göndermiﬂ oldu¤u Peygamberiyimdir!
Öyle ise, Müslüman ol,
selâmeti bul! Da’vetimden
yüz çevirir, kaç›n›rsan, bütün Mecûsîlerin günâh› senin boynuna olsun!”
Peygamberimizin, ‹ran
ﬁâh›’na göndermiﬂ oldu¤u mektubun asl›, 1962 y›l› kas›m›n›n sonuna do¤ru
ﬁam’da bulunmuﬂtur. Parﬂömen üzerine yaz›lm›ﬂ
bulunan bu mübârek mektup, zamanla rengi de¤iﬂmiﬂ ve dokumas› eskimiﬂ
yeﬂil bir kumaﬂa yap›ﬂt›r›lm›ﬂ olup, boyu 28 cm, eni
21,5cm.dir.
Abdullah bin Huzâfe
hazretleri, Peygamberimizin mektubunu Kisrâ’ya
sunmak üzere, Bahreyn
vâlisi Münzir bin Sava’ya
baﬂvurdu. O da, onu Kisrâ’ya yollad›.
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Abdullah bin Huzâfe’nin bildirdi¤ine göre,
kendisi, Kisrâ’n›n kap›s›na
kadar vard›. Yan›na girmek için izin istedi.
Kisrâ, önce köﬂk salonunun süslenmesini emretti.
Sonra, Fars devlet adamlar›n›n, daha sonra da, Peygamberimizin elçisinin içeri al›nmas›na müsâade etti.
Abdullah bin Huzâfe
hazretleri, Peygamberimizin mektubunu sunmak
üzere ‹ran Kisrâ’s›n›n huzûruna girdi. Kisrâ, Peygamberimizin mektubunun elçiden al›nmas›n›
emretti. Abdullah bin Huzâfe dedi ki:
- Onu, Resûlullah efendimizin buyru¤u üzere,
sana kendim verece¤im!
Kisrâ bunun üzerine
dedi ki:
- Öyle ise, haydi yan›ma yaklaﬂ!
Abdullah bin Huzâfe,
Kisrâ’ya yaklaﬂarak mektubu sundu. Kisrâ, mektubu okutmak için Hîreli kâti-
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bini ça¤›rd›. Mektubu ona
okuttu. Kâtip, mektubu:
“Allah›n Resûlü Muhammed’den, Farslar›n büyü¤ü Kisrâ’ya!” diyerek
okumaya baﬂlay›nca, Kisrâ,
mektuba, Peygamberimizin kendi ismiyle baﬂlam›ﬂ
olmas›na son derecede öfkelendi. Ba¤›rd›, ça¤›rd›.
Bunun üzerine Abdullah bin Huzâfe, Kisrâ’n›n
huzûrunda ﬂöyle konuﬂtu:
- Ey Fars cemâ’at›! Sizler, yeryüzünden ancak ellerinizde bulunan bir k›sm›na hâkim olarak, Peygambersiz ve kitaps›z olarak say›l› günlerinizi geçiriyor, bir düﬂ hayat› yaﬂ›yorsunuz! Hâlbuki, yeryüzünün, hâkim olamad›¤›n›z k›sm› daha çoktur.
Ey Kisrâ! Senden önce, nice dünyal›k ve âh›retlik hükümdarlar gelmiﬂ geçmiﬂ ve hüküm
sürmüﬂlerdir. Onlardan,
âh›retlik olanlar,dünyadan da nasîblerini alm›ﬂlar; dünyal›k olanlar ise,

âh›ret nasîblerini yitirmiﬂlerdir! Dünyaya çal›ﬂmakta birbirlerinden geri
kalanlar, âh›rette bir hizâya gelmiﬂlerdir.
Sana getirip sundu¤umuz bu iﬂi, sen küçümsüyorsun, ammâ, vallahi,
nerede olursan ol, küçümsedi¤in ﬂey gelince, ondan korkacak ve korunamayacaks›n!
Kisrâ ise öfke ile saltanat›na gururlanarak dedi ki:
- ﬁuna bak! Benim, kulum, kölem olan kiﬂi, kalk›yor da, bana mektup yaz›yor hâ! Mülk ve saltanat,
bana mahsûstur! Benim,
bu husûsta ne yenilgiye
u¤ramaktan, ne de bana
bir ortak ç›kaca¤›ndan korkum vard›r!
Firavun, ‹srâilo¤ullar›na hâkim olmuﬂtu. Siz,
onlardan daha iyi ve güçlü
de¤ilsiniz. Sizi, hemen hâkimiyetim alt›na al›vermeme ne engel var? Ben, Firavun’dan daha iyi ve güçlüyümdür!
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Kisrâ, daha mektubun
içinde ne denildi¤ini ö¤renmeden mektubu al›p
y›rtt›. Ve Peygamberimizin
elçisini d›ﬂar› ç›karmalar›n› adamlar›na emretti.
Abdullah bin Huzâfe
hazretlerini d›ﬂar› ç›kard›lar.
Abdullah bin Huzâfe,
Kisrâ’n›n huzûrundan ç›kar ç›kmaz, hayvan›n›n
üzerine atlay›p yol almaya
koyuldu. Kendi kendine
dedi ki:
- Vallahi, benim için iki
yoldan hangisi olursa,
gam çekmem. Nas›l olsa
Resûlullah›n mektubunu
vermiﬂ, vazîfemi yapm›ﬂ
bulunuyorum.
Kisrâ, öfkesi geçtikten
sonra, elçinin içeri al›nmas›n› emretti. Onu, Hîre’ye
kadar aratt›rd› ise de bulduramad›.
Abdullah bin Huzâfe
hazretleri, Medîne’ye gelip durumu, Peygamberimize haber verdi. Kisrâ’n›n k›zarak mektubu
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y›rtt›¤›n›
söyleyince,
Peygamberimiz buyurdu
ki:
- Parça parça olsunlar!
O, benim mektubumu
parçalad›. Allah da, onun
mülkünü, saltanat›n› parçalas›n!
O, kendi eliyle mülkünü parçalam›ﬂ oldu! Ey Allah›m! Onun mülkünü,
saltanat›n› parçala!
Allahü teâlâ Resûlünün duâs›n› kabûl etmiﬂ,
Kisrâ, o¤lu taraf›ndan bir
gece hançerlenerek parça
parça edilmiﬂti. Hazreti
Ömer zaman›nda da bütün ‹ran topraklar› zaptedilerek Müslümanlar›n
eline geçti.
Abdullah bin Huzâfe
hazretleri, Hazreti Ömer
devrinde Bizansl›larla yap›lan bir savaﬂta birçok
Müslümanla birlikte esîr
düﬂmüﬂtü. Bizansl›lar, ellerine geçirdikleri esîrlere
önce H›ristiyanl›k telkîni
yapar, kabûl etti¤i takdirde
serbest b›rak›rlar, aksi hâl-
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de çeﬂitli iﬂkencelerle öldürürlerdi.
Abdullah bin Huzâfe’nin, Sahâbenin ileri
gelenlerinden biri oldu¤unu ö¤renen Kral, ona
ayr› bir ehemmiyet veriyor, H›ristiyanl›¤› kabûl
etmesi için devaml› telkînler yapt›r›yordu. Fakat
Abdullah bin Huzâfe bu
tekliflerin hiçbirisine kulak asm›yor, kelime-i ﬂehâdeti söylemeye devam
ediyordu. Kral henüz
ümidini kesmemiﬂti.
Hazreti Peygamberin
yak›n arkadaﬂlar›ndan bi-

risinin H›ristiyanl›¤› kabûl
etmesi, günden güne yay›larak, Bizans’› tehdit
eden Müslümanlar aras›nda bir panik meydana getirecek ve H›ristiyanl›k âlemi için büyük bir muvaffakiyet olacakt›.
Onun için Kral, Hazreti
Abdullah’›n H›ristiyan olmas› hâlinde kavuﬂaca¤›
dünyal›klar› durmadan
artt›r›yor, yeni yeni tekliflerde bulunuyordu. En sonunda ﬂöyle bir teklifte
bulundu:
- H›ristiyan olmay› kabûl etti¤in takdirde, k›z›m›

Peygamber efendimizin ‹slama davet mektubunu götürdü¤ü ‹ran
ﬁah› Kisra’n›n saray›
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verir, seni saltanat›ma ve
mülküme ortak ederim.
‹lk Müslümanlardan
olup, Mekkeli müﬂriklerin
daha önceki iﬂkencelerine
katlanm›ﬂ olan Hazreti Abdullah, izzetle hayk›rarak
ﬂu cevab› verdi:
- De¤il bütün Bizans
topraklar›n›, Arap ve Acem
topraklar›n› da versen, bir
an olsun dînimden dönmem!
Bunun üzerine Kral,
Hazreti Abdullah’a dedi ki:
- Öyle ise öldürüleceksiniz.
- Buna gücünüz yetebilir. Ama îmân›m› kalbimden ç›kar›p atamazs›n›z!
Abdullah bin Huzâfe’den bekledi¤i netîceyi
alamayan Bizansl›lar, Hazreti Abdullah’› çarm›ha
gerdiler ve okçular devaml› olarak, ellerine ve
ayaklar›na yak›n yerlere
ok ya¤d›rd›lar. Bu arada
yine H›ristiyanl›k telkînlerine devam ediliyordu. Ayn›
zamanda, bir kazan su
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kaynat›lm›ﬂ ve H›ristiyan
olmay› reddetmiﬂ olan di¤er Müslümanlardan birisi getirilmiﬂ, kazana at›lmak üzere bekletiliyordu.
Derken o Müslüman
kaynar suya at›ld›. Etrafta
bulunanlar ve Hazreti Abdullah bu fecî durumu
gördüler. Sonra kazan›n
yan›na Hazreti Abdullah
getirildi.
Bu esnada Hazreti Abdullah a¤lamaya baﬂlad›.
Kral Hazreti Abdullah’›n
korkusundan a¤lad›¤›n›
zannederek, tekrar H›ristiyan olmas›n› teklif etti.
Hazreti Abdullah yine tekliflerini reddetti. Bunun
üzerine kral sordu:
- O hâlde niçin a¤l›yorsun?
- Ben korkumdan a¤lam›ﬂ de¤ilim. Biz Müslümanlar Allah yolunda
ölümden korkmay›z. Benim a¤lamam›n sebebi
ﬂudur ki; baﬂ›mdaki saçlar›m adedince canlar›m bulunsa da, onlardan her bi-
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ri böyle Allah yolunda ölüme gitse, diye düﬂündüm
ve böyle bir düﬂünce beni
a¤lamaya sevketti.
‹slâm izzetinin ve iman-›
hakikî’nin müﬂahhas bir
timsâli olan Hazreti Abdullah’›n bu sözleri karﬂ›s›nda
Kral yeni bir teklifte bulundu:

- Baﬂ›mdan öpersen,
seni serbest b›rakaca¤›m.
Bizans saltanat›na ortakl›k teklifi karﬂ›s›nda bile
îmân›ndan fedâkârl›k göstermeyen Hazreti Abdullah,
bir H›ristiyan›n baﬂ›ndan
nas›l öperdi? ﬁöyle mukabil
bir teklifte bulundu:

Mescid-i Nebevî
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- Burada bulunan bütün Müslüman esîrleri
serbest b›rakt›¤›n takdirde, dedi¤ini yapar›m.
Hazreti Abdullah, kral›n
baﬂ›n› öpmeye giderken
ﬂöyle düﬂünüyordu:
“Bu adam›n, Allah›n
düﬂmanlar›ndan birisi oldu¤una inan›yorum. Bunun baﬂ›n› ise, ancak Müslüman kardeﬂlerimi serbest b›rakaca¤› için öpüyorum.”
Hazreti Abdullah, kral›n
baﬂ›n› öptü ve o da sözünde durarak 80 Müslüman
esîri serbest b›rakt›.
Abdullah bin Huzâfe’nin
îmân›ndan gelen izzet ve
fedâkârl›¤›, 80 Müslüman›n
kurtar›lmas›na ve daha nicelerinin îmân›n› kurtarmas›na vesîle olmuﬂtu.
Esîrlerle birlikte Medîne’ye dönen Hazreti Abdullah, Hazreti Ömer taraf›ndan karﬂ›land›. Hz
Ömer, Abdullah’› tebrik etti ve orada bulunan Müslümanlara hitâben;
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- Abdullah, kral›n baﬂ›ndan öperek 80 Müslüman kardeﬂimizin kurtuluﬂuna vesîle olmuﬂtur.
Onun için, Abdullah’›n baﬂ›ndan öpmek her Müslümana bir vazîfedir. ‹ﬂte ilk
önce ben öpüyorum, dedi
ve baﬂ›ndan öptü.
Abdullah bin Huzâfe,
ilk Müslümanlardan idi.
Soyu Hazreti Lüey’de Peygamber efendimizle birleﬂmektedir. Annesi Hâriso¤ullar›ndand›r. Müslüman olduktan sonra Mekkeli müﬂriklerin iﬂkencelerine ma’rûz kald›. ‹ki defa
Habeﬂistan’a hicret etti.
Bedir savaﬂ›ndan sonra Medîne’ye geldi. Resûlullahla birlikte bütün savaﬂlara kat›lan Abdullah
bin Huzâfe hazretleri, bir
ara Peygamberimiz taraf›ndan 50 kiﬂilik bir seriyyenin kumandanl›¤›na da
getirilmiﬂti. Abdullah bin
Huzâfe, Hazreti Osman
devrinde M›s›r’da vefât
etti.
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abdullah bin mes’ud;
Abdullah bin Mes’ûd
hazretleri, Eshâb-› kirâm›n
meﬂhûrlar›ndan olup, ilk
îmâna gelenlerdendir.
Gençli¤inde fakîr idi.
Bundan dolay› çobanl›k yap›yordu. Bir gün koyun güderken Peygamber efendimiz ve Hazreti Ebû Bekir ile
karﬂ›laﬂt›. Resûlullah:
- Ey genç! ‹çmemiz için
sütün var m›? diye sordu.
O da:
- Yok efendim, deyince,
Peygamber efendimiz, hiç
yavrulamam›ﬂ bir koyunun memesini elleri ile s›vazlay›p, duâ etti. Koyunun memesi derhal süt ile
doldu. Hazreti Ebû Bekir,
büyük bir kap getirip doldurdu. Bu sütten içtiler.
Peygamber
efendimiz
sonra: “Çekil, büzül” buyurdu. Koyunun memeleri
eski hâline geldi.
Abdullah bin Mes’ûd,
olanlar› hayretler içinde
seyretti. Dayanamay›p
sordu:

- Bu nas›l oldu? Hiç sütü olmayan koyundan bu
kadar sütü nas›l sa¤d›n›z?
Söyledi¤iniz duây› lütfen
bana da ö¤retin.
Peygamber efendimiz,
baﬂ›n› s›vazlay›p:
- Allahü teâlâ sana rahmet etsin! Sen Hakk› ö¤renebilecek bir çocuksun,
buyurdu.
Bu mu’cizeyi gören ve
konuﬂmalar› iﬂiten genç:
- Siz s›radan bir kimse
de¤ilsiniz. Senin, Cenâb-›
Hakk›n Peygamberi oldu¤una inand›m, deyip kelime-i ﬂehâdet getirdi ve
müslüman oldu.
Abdullah bin Mes’ûd
hazretleri Mekke’de ilk defa aç›ktan Kur’ân-› kerîm
okuyan sahâbîdir.
Bir gün Eshâb-› kirâm,
bir yerde oturup sohbet
ediyorlard›. ‹çlerinden birisi:
- Resûlullahtan baﬂka,
hiç kimse ç›k›p da Kur’ân-›
kerîmi müﬂriklere karﬂ›
aç›ktan okuyamad›. Bunu
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yapacak kimse yok mu?
dedi. ‹bni Mes’ûd hazretleri hemen at›l›p:
- Ben okurum, dedi.
- Biz, sana bir zarar vermelerini istemeyiz. Müﬂriklerin, kabîlesinden korkacaklar› bir kimse okusun.
- B›rak›n gideyim! Siz
dua edin! Allahü teâlâ beni korur!
Ertesi gün, Makâm-› ‹brâhim’e gitti. Müﬂrikler
orada toplanm›ﬂ hâldeydiler. ‹bni Mes’ûd hazretleri
Besmele-i ﬂerîfe çekip,
“Errahmânu allemel
Kur’âne...” diyerek Rahmân sûresini okumaya
baﬂlad›.
Müﬂrikler hep birlikte
üzerine yürüdüler. Tekme
tokat vurmaya baﬂlad›lar.
Yüzü gözü her taraf› yara
bere içersinde kald›. Fakat
o, sanki hiç bir ﬂey yap›lm›yormuﬂ gibi sâkin sâkin
Kur’ân-› kerîmi okumaya
devam etti. Okumas› bittikten sonra Eshâb-› kirâ64 eshâb-› kirâm

m›n yan›na vard›¤›nda dediler ki:
- Korktu¤umuz baﬂ›m›za geldi. Bir daha gidip onlar›n yan›nda okuma!
- Hay›r yine gidip okuyaca¤›m. Müﬂrikleri ilk defa böyle periﬂan hâlde
gördüm. Onlar›n âcizli¤i
beni çok sevindiriyor. Bana yap›lan iﬂkencelerden
ac› duymuyorum.
O, ertesi günü yine gidip, tekrar okudu. Yine tartaklad›lar. Hattâ k›zg›n çöllere yat›r›p iﬂkence ettiler.
O yine ald›rmadan okumalar›na devam etti. Sonunda müﬂrikler çâresiz
kald›lar.
Mekkeli müﬂrikler di¤er müslümanlara yapt›klar› gibi, Abdullah ibni
Mes’ûd’a da çok eziyet ve
iﬂkence yapt›lar. ‹ﬂkenceler dayan›lmayacak hâle
gelince izin ile iki defa Habeﬂistan’a hicret etti. Resûlullah efendimizin hicret
etmesinden sonra, Habeﬂistan’dan Medîne’ye hic-
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Abdullah bin Mes’ud’un müﬂriklerin yan›nda Kur’an-› Kerim okudu¤u
Makam-› ‹brahim
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ret etti. Burada önce Muâz
bin Cebel’in evinde misâfir kald›. Sonra Mescid-i
Nebî’nin yan›nda bir ev
yapt›rarak taﬂ›nd›.
‹bni Mes’ûd hazretleri,
cüssesinden umulmayan
kahramanl›klar göstermiﬂtir. Savaﬂlarda, Resûlullah›n yan›ndan ayr›lmay›p,
canfedâ bir ﬂekilde savaﬂ›rd›. Bedir savaﬂ›nda, küfrü
ve îmâns›zl›¤› meﬂhûr Ebû
Cehil’in baﬂ›n› o kesmiﬂtir.
Savaﬂta, Eshâb-› kirâmdan Afra hatûnun çocuklar› Muâz ve Muavviz,
k›l›ç darbeleri ile Ebû Cehil’i k›m›ldayam›yacak ﬂekilde yaralay›p, y›kt›lar. Öldü¤ünü zannedip oradan
ayr›ld›lar. Peygamber
efendimiz Ebû Cehil’i merak edip:
- Acaba Ebû Cehil ne
yapt›, ne oldu? Kim bakar? buyurarak, araﬂt›r›lmas›n› emretti. Arad›lar
bulamad›lar. Gelip durumu bildirince Peygamber
efendimiz:
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- Aramaya devam ediniz! E¤er onu tan›yamazsan›z, dizindeki yara izine
bak›n›z. Birgün ben ve o,
Abdullah bin Cûdan’›n ziyâfetine gittik. ‹kimiz de
gençtik. Ben ondan biraz
büyükçe idim. Orada onu
itince düﬂtü, dizlerinden birisi yaraland›. Bu iz onun
dizinden kaybolmad›, buyurarak Eshâb›na kolay tan›malar› için iﬂâret verdi.
Bunun üzerine, ‹bni
Mes’ûd hazretleri yerinden f›rlay›p aramaya gitti.
Epey bir aramadan sonra,
ölüler aras›nda ta’rife uygun yaral› birisini gördü.
Yan›na yaklaﬂ›p sordu:
- Sen Ebû Cehil misin?
- Evet, Ebû Cehil’im.
- Ey Resûlullah düﬂman›! Nihâyet Allahü teâlâ
seni hakîr ve zelîl etti?
Ald›¤› yaralardan, ac›lar
içinde k›vranan ‹slâm düﬂman› Ebû Cehil, hâlâ inad›na, düﬂmanl›¤›na devam
ediyordu. En ufak bir piﬂmanl›k eseri yoktu. Ebedî
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olarak, Cehennemde kalmak üzere dünyadan ayr›lmakta iken bile mel’ûn hâlâ a¤z›ndan kin kusuyordu:
- Ne diye beni zelîl ve
hakîr edecek ey koyun çoban›! Hakîr olan sizler olacaks›n›z! Sen bana zaferden bahset! Kim kazand›
kim kaybetti?
- Zafer Allah ve Resûlünün taraf›ndad›r, ey mel’ûn.
Art›k sonun geldi. Zehir kusan baﬂ›n›, ﬂu i¤renç vücûdundan ay›raca¤›m.
- Do¤rusu beni, senin
gibi birisinin öldürmesi
bana çok a¤›r gelecek.
- ‹ﬂte Allah ve Resûlüne
karﬂ› gelen, onlara düﬂmanl›k besliyenin sonu
böyle zelîl olmakt›r. Sen ve
senin gibi olanlar›n sonlar›
böyle olacak. Burada zelîl
oldu¤unuz gibi, âh›rette
daha zelîl olacaks›n›z! Ebedî olarak, Cehennem ateﬂi
ile yanacaks›n›z. Cehennemde, ﬂimdiki bu hâlinizi
çok arayacaks›n›z. Fakat
bulam›yacaks›n›z.

‹bni Mes’ûd hazretleri,
baﬂ›n› kesmek için Ebû
Cehil’in mi¤ferini ç›kart›rken:
- Ne olur hiç olmazsa,
boynumu gövdeme yak›n
kes ki, baﬂ›m heybetli görünsün, diyerek küfrünün,
gurur ve kibrinin ne dereceye ç›km›ﬂ oldu¤unu
gösterdi.
‹bni Mes’ûd, Ebû Cehil’in baﬂ›n› k›l›c›yla kopard›. K›l›c›n›, mi¤ferini ald›.
Baﬂ›na bir ip ba¤lay›p, sürükliyerek Resûlullah›n
huzûruna götürdü. Sevinç
içinde:
- Yâ Resûlallah! Bu, Allahü teâlân›n düﬂman›
Ebû Cehil’in baﬂ›d›r, dedi.
Peygamber efendimiz de:
- O Allah ki, O’ndan
baﬂka ilâh yoktur, buyurdu.
Sonra ‹bni Mes’ûd hazretleri ile beraber, Ebû Cehil’in cesedinin yan›na gitti. Ona hitap ile:
- Allahü teâlâya hamd
olsun ki seni zelîl ve hakîr
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k›ld›. Ey Allah düﬂman›!
Sen bu ümmetin fir’avn›
idin! buyurdu.
Hazreti Abdullah bin
Mes’ûd, Uhud’da, Hendek’te, Biat-› R›dvan’da,
Mekke’nin fethinde ve Tebük seferlerinde bulundu.
Peygamber efendimizin
vefât›ndan sonra da Yermük harbine kat›ld›. Kûfe
kad›l›¤›na tayin olundu.
Orada hazine muhaf›zl›¤›
da yapt›. Hazreti Ömer,
Kûfe halk›na yazd›¤› mektupta ﬂöyle diyordu:
- Ey müslümanlar! Size
iki arkadaﬂ›m› yolluyorum.
Ammâr vâlî, Abdullah kâd›
olacakt›r. Onlar› dinleyiniz
ve söylediklerini yap›n›z.
Çünkü ikisi de Resûlullah›n
Eshâb›ndan olup, Bedir
kahramanlar›ndand›r. ‹bni
Mes’ûd’u yan›mda al›koymayarak sizi kendime tercih ettim. Kendisi ayn› zamanda beytülmâl hesaplar›na da bakacakt›r.
Hazreti Osman’›n son
zamanlar›nda Medine’ye
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döndü. 60 yaﬂ›n›n üzerinde iken hastaland›. Halife
Hazreti Osman, ziyâretine
geldi. Dedi ki:
- Bir iste¤in mi var?
- Allahü teâlân›n rahmetini isterim.
- Bir tabib getirelim mi?
- Hâcet yok! Beni hasta
eden tabibdir.
Bu hastal›ktan vefât etti. Cenâze namaz›n› Hazreti Osman k›ld›rd›. Vasiyeti
üzerine Cennet-ül-Bakî
Kabristan›na defnedilmiﬂtir.
Abdullah bin Mes’ud,
Resûlullah›n huzurunda,
meclislerinde s›k s›k bulunurdu. O derece ki, Resûli ekremin Ehl-i beytinden
oldu¤u san›l›rd›. Resûlullah›n eﬂyalar›n› taﬂ›rd›.
Onlara hürmetinden çok
güzel giyinirdi.
Peygamber efendimiz,
Abdullah bin Mes’ûd’u
Kur’ân-› kerîm ö¤retenlerin baﬂ›nda sayard› ve,
“Kur’ân-› kerîmi, ‹bni
Mes’ûd, Salim, Übey bin

ABDULLAH B‹N MES’UD
Ka’b ve Muaz bin Cebel’den ö¤renin!” buyururdu. 70 sûreyi Resûlullah›n mübârek a¤›zlar›ndan
iﬂiterek ezberlemiﬂtir.
Âs›m, Hamza, Kisaî, Halef,
A’meﬂ gibi meﬂhur k›râat
imâmlar›n›n silsilesi, ‹bni
Mes’ud’da son bulmaktad›r.
Resûl-i ekrem Kur’ân-›
kerîmi ondan dinlemeyi
çok severdi. Peygamber
efendimiz bir gün ona buyurdu ki:
- Nisa suresini oku,
dinleyelim.
- Kur’ân-› kerîm size indi. Biz O’nu sizden okuduk
ve sizden ö¤rendik. Resûl-i ekrem bunun üzerine
buyurdu ki:
- Evet öyledir. Fakat
ben Kur’ân-› kerîmi baﬂkas›ndan dinlemeyi severim.
‹bni Mes’ûd okumaya
baﬂlad›. Meâlen; (Halleri
ne olacak? Her ümmetten
bir ﬂahit getirece¤imiz zaman...) Nisa: 41] âyet-i ke-

rimesine gelince, Resûlullah›n mübârek gözlerinden yaﬂlar boﬂand›.
‹bni Mes’ûd hazretleri,
Kur’ân-› kerîmi çok güzel
okurdu. Hazreti Ömer anlat›r:
Bir gün Resûlullah,
Hazreti Ebû Bekir ile müslümanlar›n durumunu konuﬂuyordu. Ben de yanlar›ndayd›m. Sonra beraber
d›ﬂar› ç›kt›k. Bakt›k, tan›mad›¤›m›z birisi mescidde
Kur’ân-› kerîm okuyor. Resûlullah dinlemeye baﬂlad›. Daha sonra da bize dönüp buyurdu ki:
- Kim Kur’ân-› kerîmi
indi¤i andaki tazeli¤i ile
okumaktan hoﬂlan›yorsa,
‹bni Mes’ûd gibi okusun!
‹bni Mes’ûd hazretlerinin vücûdu zay›f yap›l›
idi. Peygamber efendimiz
birgün Eshâb›na buyurdu
ki:
- Siz ‹bni Mes’ûd’un
vücutça zay›f oldu¤una
bakmay›n. Mîzânda hepinizden a¤›rd›r.
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abdullah bin ömer;
Abdullah bin Ömer
hazretleri, Eshâb-› kirâm›n
büyüklerinden olup, dört
büyük halîfeden Hazreti
Ömer’in o¤ludur. ‹lk îmâna gelenlerdendir. Babas›
îmân ile ﬂereflenince, o da
küçük yaﬂta Müslüman oldu.
Küçük yaﬂtan itibaren
Peygamber efendimizle
beraber bulundu. Bunun
için Eshâb-› kirâm içinde
en çok hadîs-i ﬂerîf nakledenlerden oldu. Ayr›ca,
yarat›l›ﬂ olarak üstün hâllere sahip oldu¤undan ve
Resûlullah›n hizmeti ile
ﬂereflenip, uzun zaman
sohbetlerinde bulundu¤undan, bütün ilimlerde
mâhir oldu.
Harâm ve ﬂüphelilerden sak›nmakta, dünyaya
düﬂkün olmamakta örnek
durumdayd›. Her iﬂte çok
araﬂt›r›c›, inceleyici ve dikkatliydi. Çok cömert olup,
ikrâm etmeyi çok severdi.
Akﬂam yemeklerini, yaln›z
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yedi¤i hiç vâki de¤ildi.
Mutlaka misâfir arar bulurdu.
Bir gün Abdullah bin
Ömer hazretlerine, bin dirhem para ile k›ymetli bir
kaftan hediye getirilmiﬂti.
Dostlar›ndan birisi ertesi
gün, onu, çarﬂ›da hayvan›na veresiye yem al›rken
görünce ﬂaﬂ›rd›. Evine gidip sordu:
- Dün Abdullah bin
Ömer’e bin dirhem para
ile k›ymetli bir kaftan gelmemiﬂ miydi?
- Evet gelmiﬂti.
- Fakat bugün onu veresiye al›ﬂ-veriﬂ yaparken
gördüm.
- Do¤rudur. Hediyeleri
ald›¤› gün, kaftan› omuzuna al›p, çarﬂ›ya ç›kt›. Dönüﬂünde ne kaftan ne de
paralar vard›. ‹htiyac›
olanlara hepsini da¤›tm›ﬂ.
Gençli¤inde bir rü’yâ
gördü. Rü’yâs›nda ipek bir
kumaﬂ parças›n›n üzerine
binerek uçuyor, Cennetteki istedi¤i yerlere konu-
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yordu. Bu s›rada birileri
onu Cehenneme götürmek istedi.
Hemen karﬂ›s›na bir
melek ç›k›p, “Korkma!”
dedi. Sonra al›p tekrar
Cennete götürdü.
Hazreti Hafsa, onun bu
rü’yâs›n› Resûlullaha anlat›nca, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
- Abdullah ne iyi insand›r. Keﬂke geceleri de namaz k›lsa!
O zamandan sonra gece namaz›n› hiç b›rakmad›.
Allahtan baﬂka kimseden korkmazd›. Bir gün
yolculu¤a ç›kt›. Yolda karﬂ›lar›na bir aslan ç›k›nca,
arkadaﬂlar› korkup ne yapacaklar›n› ﬂaﬂ›rd›lar. O
korkusuzca aslan›n yan›na
yaklaﬂ›p, kula¤›na dedi ki:
- Resûlullahtan iﬂittim.
“‹nsano¤lu Allahtan baﬂkas›ndan korkmazsa, hiçbir ﬂeyi ona musallat etmez” buyurdu. Yoldan çekil de yolumuza devam
edelim.

Aslan sessizce oradan
uzaklaﬂt›.
Ac›kmay›nca yemez,
yedi¤inde de çok az yerdi.
Nitekim Irak’tan ziyâretine
gelen bir dostu, kendisine
hediye olarak bir ilâç getirerek dedi ki:
- Bu iyi bir ilâçt›r. Sana,
Irak’tan getirdim.
- Bu ilâç neye yarar?
- Haz›ms›zl›¤a iyi gelir.
- O zaman, sen bu ilâc›
baﬂkas›na ver!
- Niçin?
- Çünkü, ben ömrümde
hiç karn›m doyana kadar
yemek yemedim. Bundan
sonra da yemiyece¤im
için bende haz›ms›zl›k olmaz.
Bir gün Abdullah bin
Ömer hazretlerinin devesi
kayboldu. Çok arad›, bulamad›. “Alana helâl ettim!”
deyip mescide girdi. Sonra
birisi gelip dedi ki:
- Deven filân kimsede.
Mescidden ç›k›p giderken, hat›rlad›. “Ben onu
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alana hediye etmiﬂtim”
deyip tekrar mescide döndü.
Peygamber efendimiz
bir nasîhatinde, Abdullah
bin Ömer hazretlerine buyurdu ki:
- Allah için sev, Allah
için dar›l, Allah için anlaﬂ!
Velîlik mertebesine ancak
böyle kavuﬂabilirsin! Bu
minvâl üzere olm›yan kiﬂi, namaz› ve orucu çok
olsa bile, îmân›n tad›n›
alamaz.
Yâ Abdullah, sabaha
ç›kt›¤›n zaman akﬂam için
kendini kayg›land›rma!
Akﬂama ç›kt›¤›n zaman
sabah için kendini kayg›land›rma! Sa¤l›¤›nda hastal›¤›n ve hayat›nda ölüm
için tedbîr al!
Abdullah bin Ömer
hazretleri, harâmdan çok
korkard›. Bunun için, s›k
s›k buyururdu ki:
- Kambur oluncaya kadar namaz k›lsan›z ve k›l
gibi oluncaya kadar oruç
tutsan›z, harâmdan kaç72 eshâb-› kirâm

mad›kça bunlar›n va’dedilen mükâfât›na kavuﬂamazs›n›z!
Birisi, Abdullah bin
Ömer hazretlerine, “Allah
için, seni çok seviyorum”
deyince buyurdu ki:
- Ben de Allah için, seni
hiç sevmiyorum. Çünkü
sen, ezân› tegannî ederek,
ﬂark› söyler gibi okuyorsun.
Tâbiînin büyüklerinden
hazreti Nâfi’ buyurdu ki:
“Ben henüz çocuk iken
Abdullah bin Ömer ile beraber gidiyorduk. Ney sesi
iﬂittik. Hazreti Abdullah,
kulaklar›n› parmaklar› ile
kapad›. Oradan h›zla uzaklaﬂt›k. Bir müddet sonra
bana dedi ki:
- Ney sesi daha iﬂitiliyor mu?
- Hay›r iﬂitilmiyor.
Ancak ondan sonra
parmaklar›n› kulaklar›ndan ay›rd›.”
Resûlullah efendimiz,
Abdullah bin Ömer’i çok
severdi. Nitekim bir gün
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Hazreti Abdullah, Resûlullah›n huzûrlar›na gelmiﬂti.
Resûlullah efendimiz ona
çok iltifât edip, (K›yâmet
günü herkesin berât› [kurtuluﬂ vesîkas›] her iﬂi ölçüldükten sonra verilir.
Abdullah’›n berât› ise,
dünyada verilmiﬂtir) buyurarak onu medh ve senâ buyurdu. Sebebi soruldu¤unda buyurdu ki:
- Kendisi vera’ ve takvâ
sahibi oldu¤u gibi, duâ
ederken “Yâ Rabbî! Benim vücûdumu, k›yâmet
günü o kadar büyük eyle
ki, Cehennemi yaln›z ben
dolduray›m. Cehennemi
insanla dolduraca¤›m diye verdi¤in sözün böylece
yerine gelmiﬂ olsun da,
Muhammed aleyhisselâm›n ümmetinden hiç kimse Cehennemde yanmas›n” diyerek, din kardeﬂlerini kendi can›ndan daha
çok sevdi¤ini göstermiﬂtir. [Ebû Bekr-i S›ddîk’›n da
böyle duâ etti¤i Menâk›b-i
çihâr yâr-› güzîn kitâb›nda
yaz›l›d›r.]

Abdullah bin Ömer
hazretleri bir gün, birkaç
arkadaﬂ› ile Medîne-i münevvere d›ﬂ›na ç›km›ﬂlard›. Yemek vakti gelince
sofra haz›rlad›lar. O s›rada
köle olan bir çoban selâm
verdi. Hazreti Abdullah çoban› yeme¤e da’vet etti.
Çoban oruçlu oldu¤unu
söyleyip sofraya oturmad›. ‹bni Ömer ona sordu:
- Bu çok s›cak günde
hem koyunlar› otlatman,
hem de oruç tutman nas›l
oluyor?
Çoban da cevap verdi:
- Bu hâlde çok günler
oruç tuttum. Abdullah bin
Ömer hazretleri, onu denemek için dedi ki:
- Koyunlar›ndan birini
satar m›s›n? Hem paras›n›, hem de iftâr etmen için
etinden veririz?
- Koyunlar efendimindir.
- Efendine kayboldu¤unu söylersin.
Bunun üzerine çoban,
tam bir teslimiyetle ﬂöyle
cevap verdi:
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- Allahü teâlâ görüp biliyor.
Abdullah bin Ömer
hazretleri, çoban›n sözünü
birkaç defa tekrar etti. Medîne’ye döndüklerinde,
çoban›n efendisine birisini
gönderip, sürüyü ve çoban› sat›n ald›. Onu azâd
ederek, koyunlar› da ona
hediye etti.
Mekke’nin fethi s›ras›nda, ‹bni Ömer yirmibeﬂ
yaﬂlar›nda bulunuyordu.
Sür’atli koﬂan bir at› vard›.
Bu at üzerinde, elinde m›zra¤› oldu¤u hâlde çok
heybetli idi. Resûlullah
efendimiz onun bu hâlini
görünce, “Abdullah! ‹ﬂte
Abdullah” buyurarak mücâhidli¤ini övdüler. Müslüman ordusu, büyük bir
ihtiﬂâmla Mekke’ye girdi¤i
zaman, Resûl-i ekrem bir
deve üzerinde olup, ‹bni
Ömer de yan›nda bulunuyordu.
Mekke’nin fethinden
sonra Abdullah bin Ömer,
Huneyn muhârebesine ka74 eshâb-› kirâm

t›ld›. Büyük kahramanl›klar gösterdi.
Ordu bir ara geri çekilmek üzere iken ‹bni Ömer,
Resûlullah
efendimize
yaklaﬂarak, duâ istedi ve,
“Zafer nasîb olursa i’tikâf
edece¤im” diye arzetti.
Resûl-i ekrem onun bu arzûsu üzerine buyurdu ki:
- Diledi¤ini yapar, ada¤›n› yerine getirirsin.
Sonra zafer nasîb oldu.
Huneyn’den sonra Tâif
muhâsaras› oldu. Bu muhâsarada öncü kuvvetlerinden idi. Resûlullah›n
duâs› ile fetih nasîb oldu.
Abdullah bin Ömer
hazretleri, Mûte harbinde
de bulundu. Bu husûsla ilgili kendisi ﬂöyle anlat›r:
“Resûlullah efendimiz
Mûte gazâs›nda Zeyd bin
Hârise’yi kumandan yapm›ﬂ, “E¤er Zeyd ﬂehîd
olursa, Ca’fer bin Ebî Tâlib, o da ﬂehîd olursa, Abdullah bin Revâha kumandanl›k yaps›n” buyurmuﬂtu.
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Ben de bu savaﬂta
idim. Ca’fer bin Ebî Tâlib’i
harb meydan›nda arad›k
ve ﬂehîdler içerisinde bulduk. Vücûdunda doksandan fazla k›l›ç ve m›zrak
yaras› vard›.”
‹yilik etmesini, hayr›, sadakay›, köle azâd etmeyi
çok severdi. ‹yi ve güzel
huylu olup, kötülükten
uzakt›. Her iﬂini ve her ﬂeyini Allah için yapard›. Yüzü¤ünün taﬂ›nda, “Abdullah
bin Ömer, Lillah” ibâresi
yaz›l› idi. Abdullah bin
Ömer hazretleri buyurdu ki:
- Müslümanl›kla ﬂereflendikten sonra, en büyük
sevinç ve neﬂ’em; gönlümün, herkesi peﬂinden
koﬂturan birtak›m istek ve
arzûlara meyletmemiﬂ olmas›d›r.
Hazreti Ebû Bekir devrinde, Amr bin Âs komutas›ndaki orduda vazîfe ald›.
Ordu, Filistin topra¤›na girince, Amr bin Âs, Abdullah bin Ömer’e bir sancak
ve emrine bin süvâri verdi.

Birlik, Amr bin Âs’›n
emri üzerine hareket etti.
Sabaha kadar yürüdüler.
Bu s›rada, kalabal›k insan
toplulu¤una dâir birtak›m
izlere rastlad›lar. Abdullah
bin Ömer hazretleri dedi
ki:
- Zannederim bu asker
izi, Rumlar›n öncü birliklerine âittir.
Sonra emrindeki askerlerle birlikte durdu. Askerler dediler ki:
- Bu izi takip edelim.
Bunun üzerine Abdullah bin Ömer ﬂu tâlimât›
verdi:
- Hay›r, izin kime âit oldu¤unu kesin olarak ö¤reninceye kadar kimse da¤›lmas›n!
Kimse yerinden ayr›lmad›. Araﬂt›rma netîcesinde, Müslümanlardan
haber almak için dolaﬂan,
onbin kiﬂilik Rum askerinin, yak›nlar›nda oldu¤unu anlad›lar. Abdullah bin
Ömer, onlar› görünce, askerlerine seslendi:
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- Bu f›rsat› kaç›rmay›n›z! Cennet k›l›çlar›n gölgesi alt›ndad›r!
Bütün asker gür bir
sesle, “Lâ ilâhe illallah
Muhammedün Resûlullah” dedi. Kelime-i tevhîd
sesleri semây› ç›nlatt›.
Sanki a¤açlar, taﬂlar ve
her ﬂey onlara Kelime-i
tevhîd ile cevap veriyordu.
‹lk hücûm eden ‹krime bin
Ebî Cehl oldu. Onu Süheyl
bin Amr, sonra da Dehhâk
takip etti. ‹ki ordu birbirine
girmiﬂti. Abdullah bin
Ömer hazretleri, savaﬂ hâlini ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:
“O anda, Rumlar›n önde gelen cengâverlerinden, iri yap›l›, sa¤›na soluna çevik hareketlerle vuran birini gördüm. Bu, öncü kuvvetlerinin komutan›
ve Rumlar›n gözbebe¤i
olan birisi idi.
Rum askerinin üzerinde moral yönünden büyük
te’sîri vard›. Üzerine hücûm edip, m›zra¤›m› uzatt›m, fakat kendini kurtard›.
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Öldürmek için tekrar
bir f›rsat›n› bulup, yaralad›m. K›l›c›mla vurdukça
vuruyordum. Sanki taﬂa
çal›yordum. Her vuruﬂta
k›l›ç, sert taﬂa vurulmuﬂ
gibi ses ç›kar›yordu. Hattâ
k›r›ld›¤›n› zannettim. Nihâyet yere düﬂürdüm.
Bunu gören Rumlar
büyük bir korkuya kap›ld›lar. Müslüman mücâhidler
ise daha ﬂiddetli ve aﬂkla
çarp›ﬂmaya baﬂlad›lar. Allah için, Dehhâk ve Hâris
bin Hiﬂâm çok kahramanl›klar gösterdiler ve düﬂman büyük bir hezîmete
u¤ray›p da¤›ld›. Böylece
Allahü teâlân›n yard›m› ile
zafere ulaﬂt›k.”
Muhârebe
bittikten
sonra, Müslüman askerleri topland›lar. Rumlardan
ald›klar› mallar› ve ganîmetleri ortaya getirdiler.
Bütün askerler döndü¤ü
hâlde, Abdullah bin Ömer
hâlâ görünmüyordu. Müslümanlar birbirlerine soruyordu:
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- Abdullah bin Ömer
nerede?
‹çlerinden birisi, onun
çok zâhid ve ibâdete düﬂkün oldu¤unu söyledi.
Baﬂkalar› da, onu medheden konuﬂmalarda bulundular.
Bu konuﬂmalar›, bulundu¤u yerde dinleyen
Abdullah bin Ömer hazretleri yüksek sesle, tekbîr
ve tehlîllerle, Resûlullaha
salâtü selâm getirdi ve
elindeki bayra¤› sallad›.
Bunu gören Müslümanlar,
yan›na koﬂtular. Kendisine, nerede oldu¤unu sorduklar›nda, “Rumlar›n kumandanlar› ile meﬂgûldüm. Onu öldürdüm” dedi.
Abdullah bin Ömer
hazretleri, Mûte ve Yermük savaﬂlar›nda bulundu. Hazreti Ebû Bekir’in hilâfeti zaman›nda Hâlid bin
Velîd’in Arabistan’da isyân hâlinde bulunan mürted kabîlelere karﬂ› açt›¤›
sefere iﬂtirâk etti.

Ayr›ca Nihâvend muhârebesine ve Hazreti Osman’›n M›s›r vâlisi Abdullah bin Sa’d’›n Kuzey Afrika fütûhat›n› tamamlamak
için Medîne’den gönderdi¤i yard›mc› kuvvetler ile
harbe kat›ld›.
Yine az zaman sonra
650-651 târihinde Sa’îd
bin Âs kumandas›ndaki
Horasan ve Taberistan seferine iﬂtirak etti.
Abdullah bin Ömer
hazretleri, Hazreti Muâviye’nin hilâfetinde, Yezîd
bin Muâviye ile Bizans seferine kat›ld›. Eyyûb Sultân hazretleriyle ‹stanbul
surlar› önüne kadar gelip,
Bizansl›lar ile olan mücâdelede bulundu.
Abdullah bin Ömer hazretleri, devlet kadrosunda
vazîfe almaktan uzak durdu. Babas› Hazreti Ömer,
ﬂehâdetinden önce yerine
o¤lunu göstermesini isteyenlere buyurmuﬂtu ki:
- Bir evden bir kurban
yeter.
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Seçilmemek ﬂart›yla
Hazreti Osman’› halîfe seçen ﬂûrâ üyeli¤inde bulundu.
Hazreti Osman’›n ﬂehâdetinden sonra, Hazreti
Ömer’in o¤lu olmas›, ilmî
mertebesinin yüksekli¤i ve
savaﬂlardaki kahramanl›¤›
ileri sürülerek, halîfe olmas›
istendiyse de kabûl etmedi.
Hazreti Ali’ye bî’at etti. Fakat, iç hâdiselere kar›ﬂmad›.
“Cihâd, ‹slâm ülkesinde, Müslümanlar aras›nda
olmaz. Cihâd, kâfirlere ve
gayr› müslim memleketine karﬂ›d›r” buyururdu.
Abdullah bin Ömer, Resûlullah› görme, sohbetinde bulunma, Ona hizmet
etme ﬂerefine kavuﬂma ve
f›traten üstün hâllere sahip
olmas› sebebiyle, bütün
ilimlerde mâhir, üstâd idi.
‹lmi, harâm ve ﬂüphelilerden sak›nmas› ve dünyaya düﬂkün olmamas›
yönleri ile örnek durumdayd›. Her iﬂte çok araﬂt›r›c›, inceleyici ve dikkatliydi.
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Kur’ân-› kerîmin tefsîri
husûsunda sahâbenin ileri
gelenlerinden idi. Helâle
ve harâma âit hadîs-i ﬂerîflerin ço¤unu o bildirmiﬂtir.
‹ﬂitti¤i hadîs-i ﬂerîfleri yazar, gerek duymad›kça hadîs-i ﬂerîf rivâyet etmezdi.
‹bni Ömer hazretleri,
ekseriyâ Resûlullah efendimizin hizmetinde ve huzurunda bulunurdu. Bulunmad›¤› zamanlarda,
Onun söz, fiil ve takrîrini
sorar, araﬂt›r›rd›.
Anl›yamad›¤›nda, bizzat Resûl-i ekremden ö¤renir, bildi¤ini ö¤retmekten zevk duyard›.
Medîne-i münevverede ders meclisi kurup, hadîs-i ﬂerîf ö¤retti. Ayr›ca
hac mevsiminde de dünyan›n her yerinden gelen
ilim ve hak âﬂ›klar›na hadîs-i ﬂerîf rivâyetinde bulundu.
Hazreti Âiﬂe buyurdu
ki:
- Hâl ve hareketinde
Resûlullaha en çok benze-
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yenlerden biri de ‹bni
Ömer idi.
Abdullah bin Ömer
hazretleri, f›k›h ilminde de
kemâl derecesinde idi.
Fetvâ husûsunda çok titiz
idi. Birçok mes’eleye, “Bilmiyorum” diye cevap verirdi. Fetvâlar› çok k›ymetlidir. ‹mâm-› Mâlik onun
hakk›nda buyuruyor ki:
Abdullah bin Ömer,
Peygamberimizden sonra
hac mevsiminde ve baﬂka
zamanlarda, insanlara altm›ﬂ sene fetvâ vermiﬂtir.
Hadîs ve f›k›h âlimleri
aras›nda Abdullah bin
Ömer, Abdullah bin Abbâs, Abdullah bin Zübeyr

ile Abdullah bin Amr bin
Âs’a Abâdile-i erbea, ya’nî
dört Abdullah ünvân› verilmiﬂtir. Bu dört zât, bir
mes’elede ittifâk edince,
“Abâdile’nin kavli” denilir.
Ancak f›k›h kitaplar›nda,
Abâdile denilince, ekseriyâ ‹bni Mes’ûd, ‹bni Abbâs ve ‹bni Ömer hazretleri kasdedilir.
Tâbiînin büyüklerinden
hazreti Nâfi’, Abdullah bin
Ömer’in azâdl›s›d›r. Onu,
onbin dirheme sat›n ald›ktan sonra buyurdu ki:
- Seni Allah r›zâs› için
azâd ettim.
Çok cömert, halîm ve
selîm idi. Köle ve câriyele-

Abdullah bin Ömer’in de haz›r bulundu¤u Mute savaﬂ›n›n yap›ld›¤› mahâl
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rinden hangisini Allahü teâlâya ibâdet ederken görse,
onu azâd etmek âdeti idi.
Kölelerinin böyle görünerek kendisini aldatt›klar›n›
söylediklerinde buyurdu ki:
- Hay›r için aldanmaktan iyi ﬂey var m›d›r?
‹mâm-› Nâfi’, efendisi
ile ilgili olarak buyurdu ki:
- Abdullah bin Ömer,
bin kiﬂi azâd etmeyince,
rûhunu teslim etmedi.
Sevmeye baﬂlad›¤› bir ﬂeyi Allah r›zâs› için, ihtiyâc›
olana verirdi. Böylece, Allahü teâlân›n; “Sevdi¤iniz
ﬂeylerden infâk etmedikçe, iyili¤e kavuﬂamazs›n›z!” (Âl-i ‹mrân sûresi:
92) meâlindeki âyet-i celîlesiyle amel ederdi.
Zaman›n zenginlerinden Abdülazîz bin Hârûn,
“Her ne ihtiyâc›n varsa
bana bildir” diye Abdullah
bin Ömer’e mektup yazm›ﬂt›. Karﬂ›l›k olarak ﬂöyle
mektup yazd›:
Resûlullahtan, “Önce
geçindirmekle yükümlü ol80 eshâb-› kirâm

du¤un kiﬂilere ver; yüksek
el, alçak elden hay›rl›d›r!”
buyurduklar›n› iﬂittim. Yüksek elin veren el, alçak elin
de alan el oldu¤unu san›yorum. Senden hiçbir iste¤im
yoktur. Allahü teâlân›n bana gönderdi¤i bir ni’meti de
geri çevirmem.
Abdullah bin Ömer
hazretleri, Cum’a namaz›na gitmeden önce mutlaka gusleder ve güzel kokular sürünürdü. Bayram
namazlar› için de ayn› ﬂeyi yapard›. Günde iki defa
güzel koku sürünür, elbiselerinin tertemiz ve kokusunun güzel olmas›na
dâimâ dikkat ederdi.
Abdullah bin Ömer’in
o¤lu Hâlid’in azâd etti¤i
Ebû Gâlib diyor ki:
“Abdullah bin Ömer
Mekke’ye geldi¤i zaman,
bize misâfir olurdu. Geceleri kalkar, teheccüd namaz› k›lard›. Bir gece sabah namaz› yaklaﬂt›¤› zaman, bana dedi ki:
- Kalk›p namaz k›lmaya-
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cak m›s›n? Kur’ân-› kerîmin
üçte birini okusan da olur.
Benim, “Sabah yaklaﬂt› ve bu kadar k›sa zamanda Kur’ân-› kerîmin üçte
birini okuyup yetiﬂtiremem” cevab›m üzerine
buyurdu ki:
- ‹hlâs sûresi, Kur’ân-›
kerîmin üçte birine eﬂittir.
Birisi Abdullah bin
Ömer hazretlerine, “Ey
insanlar›n en iyisi” deyince buyurdu ki:
- Ben insanlar›n en iyisi
de¤ilim. ‹nsanlar›n en iyisinin o¤lu da de¤ilim. Ben
sâdece Allahü teâlân›n bir
kuluyum. O’nun r›zâs›n›
bekler, O’ndan korkar›m.

Siz böyle övmeye devam
ederseniz, insan› helâk
edersiniz.
Âdem bin Ali’den rivâyet edildi¤ine göre, Abdullah bin Ömer bir sohbetinde, “K›yâmet gününde aksaklar diye ça¤r›lacak kiﬂiler vard›r” dedi. Cemâ’at, “Aksaklar
kimlerdir” diye sorunca
ﬂöyle cevap verdi:
- Sa¤a-sola bakmak ve
ba’z› hareketler yapmak
sûretiyle namazlar›n› eksilten ve aksatan kimselerdir.
‹bni Ömer birisinin zâlim Haccâc’›n aleyhinde
konuﬂtu¤unu duydu ve
kendisine sordu:
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- Haccâc burada olsa,
böyle konuﬂabilir miydin?
- Hay›r konuﬂamazd›m.
- ‹ﬂte biz, Resûl-i ekrem
zaman›nda, bunu münâf›kl›k, iki yüzlülük sayard›k.
Abdullah bin Ömer
hazretleri, birçok sohbetlerinde buyurdu ki:
“Ey Âdemo¤lu! Bedeninle dünyada ol, kalbinle
âh›reti bul!”
“Hikmet ondur; dokuzu
sükût, biri de az konuﬂmakt›r.”
“‹nsan›n mâhiyeti arkadaﬂ›ndan anlaﬂ›l›r.”
“Kendinden üsttekine
hased, aﬂa¤›dakine tahakküm eden ilim ehli say›lmaz.”
“Peygamber efendimize yapt›¤›m bî’at›, bugüne
kadar bozmad›m ve de¤iﬂtirmedim. Fitne ve kargaﬂal›¤a taraftar olan kiﬂiye de
bî’at etmedim.
Hiçbir Müslüman› rahat
döﬂe¤inden uyand›rmad›m, rahats›z etmedim.”
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“Allah için sev, Allah
için bu¤zet, Allah için dost
ol, yine Allah için düﬂmanl›k et! Allahü teâlân›n sevgisine bu ﬂekilde kavuﬂulur.”
“Biz öyle zamanlar gördük ki, hiç kimse Müslüman kardeﬂinden daha çok
paraya, pula sahip olmay›
düﬂünmedi. ﬁimdi ise, alt›n
ve gümüﬂ daha k›ymetli
gelmeye baﬂlad›.”
“Allah korkusundan
dolay› bir damla yaﬂ ak›tmak, benim için, bin alt›n
sadaka vermekten daha
sevimlidir.”
“‹nsan, imkân› kadar
iyilik etmeli, her zaman
tatl› konuﬂmal› ve güleryüzlü olmal›d›r.”
Abdullah bin Ömer’in
künyesi Ebû Abdurrahmân’d›r. Müslümanlar›n
gözbebe¤i Hazreti Ömer’in
o¤ludur. Mekke-i mükerremede hicretten ondört sene önce do¤up, ayn› yerde
692 y›l›nda vefât etti. Kabri,
Muhasseb’dedir.
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abdullah bin revâha;
Hicretin yedinci senesi
idi... Sevgili Peygamberimiz ve Eshâb› hep birlikte,
Medîne’den hareket ettiler.
Niyetleri; Mekke’ye var›p
“mübârek” Kâbe’ye yüzlerini sürmekti... Çünkü geçen sene müﬂrikler, buna
engel olmuﬂlard›. Fakat bu
y›l için anlaﬂmalar› vard›...
Böylece
Resûlullah
efendimiz ve arkadaﬂlar›,
umre ibâdetlerini de ifâ etmiﬂ, yerine getirmiﬂ olacaklard›.
Mekke’ye yaklaﬂ›rken
Resûlullah efendimiz Kusvâ adl› devesinin üzerinde
ve devenin yular› da Abdullah bin Revâha’n›n elinde bulunuyordu. Abdullah
bin Revâha, hem ﬂiirler
söylüyor, hem ilerliyordu:
Bu ﬂiirleri iﬂiten Hazreti
Ömer, hiddetlendi ve:
- Ey Abdullah!.. Beytullah’›n önünde ve Peygamber efendimizin huzurlar›nda, nas›l böyle ﬂiir söyliyebilirsin, diye ç›k›ﬂt›.

Fakat sevgili Peygamberimiz:
- B›rak Yâ Ömer... Allaha yemîn ederim ki, Abdullah’›n sözleri; düﬂmana, ok
saplamas›ndan fazla te’sir
eder. Ey Revâha’n›n o¤lu
devam et!.. buyurdular.
Peygamber efendimiz
biraz sonra Hazreti Abdullah bin Revaha’ya;
– Allahü teâlâdan baﬂka ilâh yoktur, Bir olan
O’dur! Va’dini gerçekleﬂtiren O’dur! Bu kuluna yard›m eden O’dur. Askerlerini güçlendiren O’dur. Toplanm›ﬂ olan kabîleleri bozguna u¤ratan da yaln›z
O’dur de! buyurdu ve hay›r duada bulundu.
Abdullah bin Revâha
da söylemeye devam etti.
Di¤er Eshâb-› kirâm da
onun söylediklerini tekrar
ediyordu.
Hakikaten o zamanlar,
ﬂâirlerin önemi çok fazlayd›. Çünkü radyo, gazete,
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di. Bu yüzden herkes kendi fikirlerini, ﬂiirle be¤endirmeye çal›ﬂ›yordu. Veya
aksine be¤enmediklerini
de, ancak o yolla tenkîd
edebiliyordu. ﬁâirler bu
yüzden çok önemliydiler...
Din düﬂmanlar› da ayn›
yolu, ac›mas›zca kullan›yorlard›. Puta tapan ve kâfir ﬂâirler; alçakça ‹slâmiyete sald›r›yorlard›. Dînimiz ve Peygamber efendimizle, utanmadan alay
ediyorlard›.
‹ﬂte bu hâin propagandaya karﬂ›, islâm›n ilk büyük ﬂâirleri üç kiﬂiydiler:
Hassân bin Sâbit, Kâ’b bin
Züheyr ve Abdullah bin
Revâha hazretleri...
Bunlar›n yazd›¤› beyit
ve k›t’alar, hemen ezberlenirdi. Her yerde tekrarlanan
bu ﬂiirler, kâfir kalblerine ok
gibi saplan›yordu...
Ama günün birinde,
ﬂâirler için “âyet-i kerîme”
indi. Cenâb› Hak, Kelâm›nda meâlen buyurdu ki:
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“... Onlara, ﬂâirlere ancak, sap›klar uyarlar...”
Bu ﬂiddetli hitap karﬂ›s›nda, Hazreti Abdullah ve
arkadaﬂlar› a¤lamaya baﬂlad›lar. Bunu gören Peygaber efendimiz, âyetin devam›n› okudular:
“... Ancak îman edip,
iyi iﬂler yapanlar ve Allah›
çok ananlar müstesnâ,
Onlar öteki ﬂâirler gibi de¤ildirler...”
Hazreti Abdullah ve arkadaﬂlar› da, baﬂka türlü
de¤illerdi ki... Ancak dînimizi övüyor, din düﬂmanlar›n› yeriyorlard›. Ayet-i
kerimenin devam› gelince, üzüntüleri sevince dönüﬂtü.
Mübârek bir cum’a günü Sevgili Peygamberimiz, mescidde hutbeye
ç›kt›lar...
Hazreti Abdullah da telâﬂla, cum’aya yetiﬂmeye
çal›ﬂ›yordu. Henüz epeyce
ilerde, “Beni Ganm”de bulunuyordu. Tam o s›rada,
Peygamber efendimizin:
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- Oturun!.. buyurduklar›n› iﬂitti.
Derhal bulundu¤u yere
oturdu. ‹ki Cihân Güneﬂi’nin hutbeleri bitinceye
kadar da, yerinden kalkmad›... Bu hâli gören müslümanlar, durumu Peygamber efendimize arz ettiler:
- Yâ Resûlallah!.. Revâha o¤lunun, nerede oturdu¤unu görüyor musunuz?
Sevgili Peygamberimiz
o tarafa do¤ru bakt›lar.
- Çünkü sizin “oturun”
emrinizi, orada duydu ve
hemen oturdu!.. dediler.
Peygamber efendimiz
bu hareketten çok hoﬂlan›p, Hazreti Abdullah’a:
- Cenâb› Hak senin, yüce Allaha ve Resûlüne
olan itâatte h›rs›n› artt›rs›n... diye dua buyurdu.
Hazreti Abdullah›n ﬂâirli¤i kadar, cengâverli¤i de
(savaﬂç›l›¤›) meﬂhurdu...
Peygamber efendimizle
birlikte, bütün savaﬂlara

kat›ld›. Hepsinde büyük
kahramanl›k gösterdi.
‹ﬂte bunlardan biri de
Hicretin 8. y›l›ndaki Mûte
gâzâs›d›r. Sefere ç›k›lmas›n›n sebebi, bir islâm elçisinin öldürülmesidir.
Resûlullah efendimiz,
Bizans imparatoruna ba¤l›
Busrâ emîrine de bir mektup yollad›lar. Fakat küstah emîr, ald›¤› ‹slâma dâvet mektubunu y›rtt›. Üstelik ‹slâm elçisini de, hâince ﬂehîd etti. ‹ﬂte bu alçakl›¤a üzülen Allahü Teâlân›n Resûlü, o zâlimler
üzerine kuvvet göndermeye karar verdi.
Hepsi de gönüllü olan
3.000 kiﬂilik mücâhidler
ordusu k›sa zamanda haz›rland›.
‹ki cihan sultân› Peygamber efendimiz, ö¤le
namaz›n› k›ld›rd›ktan sonra, bu mübârek orduyu
bizzat u¤urlamaya ç›kt›lar.
Sanca¤› ﬂerîflerini, Hazreti
Zeyd’e teslim ettiler. Sonra da buyurdular ki:
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- Cihâd için haz›rlanan
bu ordunun baﬂ›na Zeyd
bin Hârise’yi kumandan
ta’yin ettim. ﬁâyet Zeyd ﬂehîd olursa, sanca¤› Ca’fer
als›n... O da ﬂehîd düﬂerse,
Abdullah bin Revâha als›n... O da ﬂehîd olursa sizler, istedi¤iniz birini “Kumandan” seçersiniz...
Herkes birbiriyle kucaklaﬂ›yor, helâllaﬂ›yordu...
Bu s›rada arkadaﬂlar›, Hazreti Abdullah’›n a¤lad›¤›n›
farkettiler:
- Niçin a¤l›yorsun, ey
Revâha’n›n O¤lu, diye
sordular. Cevap verdi:
- Vallahi, dünyây› sevdi¤im için a¤lam›yorum.
Sizlerden ayr›laca¤›m için
de de¤il...
- Peki, niçin a¤l›yorsun!..
- Peygamber efendimizden duydu¤um, Allah›n kelâm›n› hat›rlad›m:
“... ‹çinizden hiçbiriniz hâriç olmamak üzere hepiniz,
Cehenneme
varacaks›n›z...” deniyordu. ‹ﬂte ora86 eshâb-› kirâm

ya cehenneme vard›¤›m
zaman, hâlim ne olacak diye a¤l›yorum... dedi. Aradaﬂlar›, O’nu tesellî ettiler.
Zeyd bin Hârise kumandas›ndaki ordu hareket etti¤inde Abdullah bin
Revâha Peygamber efendimizin huzûruna gelerek:
- Yâ Resûlallah! Bana
ezberliyece¤im ve akl›mdan hiç ç›karm›yaca¤›m
bir tavsiye de bulunur musunuz, dedi. Resûlüllah
efendimiz buyurdular ki:
- Sen, yar›n Allaha pek
az secde edilen bir ülkeye
varacaks›n. Orada secdeleri ço¤alt!
- Yâ Resûlallah! Bana
nasîhatinizi art›r›r m›s›n›z?
- Allahü teâlây› zikret,
çünkü, Allahü teâlây› zikir,
umdu¤una kavuﬂmanda
sana yard›mc› olur.
Ordu, Medîne d›ﬂ›ndaki
hurmal›klara gelince, sevgili Peygamberimiz son
emirlerini verdiler:
- Çocuklar›, kad›nlar›,
âma’lar› sak›n öldürme-
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yin... Evleri y›k›p, a¤açlar›
yak›p harâp etmeyin...
Zeyd bin Erkam der ki:
Ben Abdullah bin Revâha’n›n terbiyesi alt›nda yetiﬂmiﬂ bir yetimdim. Mûte
seferine ç›kt›¤›m›zda beni
de terkesine bindirmiﬂti.
Geceleyin biraz gidince dudaklar›ndan ﬂehidli¤i özledi¤ini ve buna kavuﬂmak
için yand›¤›n› ifâde eden ﬂiirler söylüyordu. Bu beyitleri iﬂitince a¤lad›m. Bunu
fark eden Abdullah bin Revâha, bana dedi ki:
- Sana ne oluyor! ﬁehid
olmam›n sana ne zarar›

var? Hak teâlâ bana ﬂehidli¤i nasîb ederse, sen de hayvan›ma biner, geri döner,
yerine ulaﬂ›rs›n. Ben ise
dünyân›n dert, tasa, üzüntü ve hâdiselerinden kurtularak özledi¤im ﬂehidlik
makâm›na kavuﬂurum.
Abdullah bin Revâha,
gece inip iki rekat namaz
k›l›p, uzunca bir duâ yapt›.
Sonra Zeyd’e dönüp dedi
ki:
- Ey çocuk! ‹nﬂallah bu
sefer ﬂehidlik nasib olacakt›r.
‹slâm ordusu, ﬁam topraklar›nda bulunan, Ma’an

Mute Savaﬂ›nda ﬂehid düﬂenlerin isimlerinin yaz›l› oldu¤u kitabe
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ﬂehrine kadar hiç durmad›.
Ancak orada, Bizans imparatorunun kendilerine karﬂ›, 100.000 kiﬂilik büyük bir
ordu yollad›¤›n› haber ald›lar. Derhal istiﬂâre toplant›s› yap›ld›. Baz›lar›, ﬂu fikri
ileri sürdüler:
- Peygamber efendimize yazal›m. Düﬂman say›s›n›n çok fazla oldu¤unu
arz edelim. Ya bize, yard›mc› kuvvet gönderirler
veya ne yapaca¤›m›z› emrederler... Biz de, o ﬂekilde
hareket ederiz...
Baﬂka fikirler de öne
sürülürken, Hazreti Abdullah aya¤a kalkt›:
- Ey Mücâhidler!.. Bu
sefere niçin ç›kt›¤›m›z›, hat›rlam›yor gibisiniz!.. Çünkü hepiniz biliyorsunuz ki,
ya kahramanca savaﬂ›p zafer kazanaca¤›z veya Allah
r›zas› için ölüp, ﬂehîd olaca¤›z... Bu mertebelerin ikisi
de, her müslümân için, en
büyük ﬂereftir.
Müslümanlar heyecanla dinliyorlard›. O devamla:
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- Kardeﬂlerim... Unutmay›n ki biz düﬂmana karﬂ›, say› ve silâh çoklu¤uyla savaﬂm›yoruz... Cenâb-›
Hakk›n lutfetti¤i, ‹slâm dîni ve îman gücümüzle, er
meydan›na at›ld›k. Hepimiz yüce Allahtan, iki ﬂey
diliyoruz: Ya gâzilik, ya ﬂehîdlik... diyerek sözlerini
tamamlad›. Oradakiler:
- Vallahi, “Revâha’n›n
O¤lu” do¤ru söylüyor...
dediler. Sonra da hep birlikte, ilerlemeye baﬂlad›lar.
Hazreti Ca’fer, Mûte savaﬂ›nda çarp›ﬂ›rken ﬂöyle
diyordu:
“Cennette yaﬂamak ne
güzeldir! Onun ﬂerbetleri
tatl› ve so¤uktur. Rumlara
gelince, Rumlar›n âk›betleri yak›nd›r, kâfir ve cehennemliktirler. Bana düﬂen onlardan karﬂ›laﬂt›¤›ma k›l›ç vurmakt›r.”
Hazreti Ca’fer böyle
söyliyerek k›l›ç sall›yordu
ama, kefere sürüsü, tükenecek gibi de¤ildi. Yüzlercesi birden, Hazreti Ca-
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fer’e çulland›lar. Önce, sa¤
kolunu k›l›çlad›lar. Sanca¤›, öbür eline ald›. Sol kolunu da uçurdular... Mübârek sanca¤› ﬂerîfi, mübârek vücûduna sard›. O hâliyle savaﬂa devam etti.
Bu inan›lmaz kahramanl›¤a, Bizans ﬂövalyeleri hayret ediyorlard›. Bir
türlü yere y›kamad›klar› o
büyük mücâhide, yüzlerce
ok ve m›zrak saplad›lar.
Art›k o, Hazreti “Ca’fer-i
tayyâr” oldu. Cennete
uçarken, Hazreti Abdullah
koﬂturdu. At›ndan yere indi. Sanca¤› kapt›. Göklere
do¤ru yükseltti...
Mute’de Ca’fer-i tayyâr’›n ﬂehid düﬂmesi ile
sanca¤› al›p, göklere yükselten Abdullah bin Revâha bu anda, en son ﬂiirini,

kendisine söyledi ve kâfirler üzerine, bir ok gibi
at›ld›.
Abdullah bin Revâha
çarp›ﬂ›rken bir ara parma¤› a¤›r yaraland›. Kopmak
üzere idi.
Bunun üzerine at›ndan
indi. Yaral› parma¤›n› aya¤›n›n alt›na koyup:
“Sen sadece yaral› parmak de¤il misin? Zaten
bu kazâya da Allahü teâlân›n yolunda u¤ram›ﬂ bulunuyorsun” diyerek çekip
kopard›.
Sonra tekrar at›na binip olanca gücüyle çarp›ﬂmaya devam etti.
Çarp›ﬂman›n bir an›nda Abdullah bin Revâha
at›ndan inmiﬂti. Amcas›n›n o¤lu kendisine biraz
piﬂmiﬂ et getirdi ve:
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- Al, bunu ye de biraz
güçlen, dedi.
Abdullah bin Revâha
üç günden beri bir ﬂey yememiﬂti. Etten a¤z›na bir
lokma ald›¤› s›rada, müslümanlar›n bulundu¤u
yerde bir kar›ﬂ›kl›k gördü.
Bunun üzerine:
“Arkadaﬂlar›n bu hâlde
iken sen halâ bu dünyâdas›n ve yiyip-içmekle meﬂgulsün” diyerek nefsini k›nad› ve elindeki eti b›rakarak tekrar savaﬂa baﬂlad›.
Çok geçmeden sevgili
Peygamberimizin, mübârek sözleri gerçekleﬂiyordu. Hazreti Abdullah da,

Abdullah bin Revahâ’n›n
Ürdün’deki kabr-i ﬂerifi.
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önceki kumandanlar gibi
ﬂehîd oldu. Murâd›na erdi.
Bundan sonra sancak
Hâlid bin Velîd hazretlerine verildi. Hâlid bin Velid
kumandas› ve sanca¤› alt›nda hücüma geçen mücâhidler düﬂman› ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂürüp bozguna u¤ratt›lar. Hâlid bin Velîd:
- O gün benim elimde
dokuz k›l›ç parçaland›.
Elimde geniﬂ yüzlü bir Yemen palas›ndan baﬂka bir
ﬂey kalmam›ﬂt›, diyerek o
zaman› dile getirmiﬂtir.
Bu esnada Medîne’de,
Mescid-i Nebî’de bulunan
Allahü teâlân›n Resûlü,
ﬂehidlerin Arﬂ-› a’lâya yükseldiklerini haber verdiler.
Abdullah bin Revâha,
Peygamber efendimizin
vahy katipleri aras›ndad›r.
Onun hakk›nda buyurdular ki:
- Cenab-› Hak, Abdullah bin Revâha’ya rahmet
eylesin. Melekler onun
meclisiyle ö¤ünürlerdi...
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abdullah bin selâm;
Abdullah bin Selâm hazretleri, Eshâb-› kirâmdan
olup, Ensâr›n büyüklerindendir. Medîne’deki Yahûdî
Benî Kaynuka kabîlesinden
idi. Soyu Hazreti Yûsuf’a
dayan›yordu. As›l ismi Husayn idi. Müslüman olunca
Resûlullah efendimiz ona
Abdullah ismini verdi.
Îmân etmeden önce,
Yahûdî âlimlerinden idi.
Müslüman olmas› çok ibretlidir. Müslüman oluﬂunu kendisi ﬂöyle anlat›r:
“Babam Yahûdîlerin ileri gelen âlimlerinden idi.
Bana Tevrat’› okutur, dindar yetiﬂmem için elinden
geleni yapard›. Bir gün âhir
zaman Peygamberinin alâmetlerini ve yapaca¤› iﬂleri
anlatarak dedi ki:
- E¤er âhir zaman Peygamberi, Hârûn aleyhisselâm›n neslinden ya’nî kendi kavmimizden gelirse
inan›r›m, baﬂka kavimden
gelirse inanmam! Sen de
inanma!

Resûlullah efendimiz
Medîne’ye hicret etmeden
önce babam vefât etti.
Resûlullah efendimiz
Medîne’ye hicretinden önce, Mekke’de Peygamberli¤ini aç›klad›ktan sonra,
s›fatlar›na ve yapt›¤› iﬂlere
bakt›m, t›pa t›p babam›n
anlatt›klar›na uyuyordu.
Fakat, kavmimizin ileri gelenleri, s›rf Arab kavminden geldi diye Resûlullaha
karﬂ› ç›k›yorlard›. Tevrat’ta
bildirilen alâmetler gâyet
aç›kt›.
Bir gün Yahûdîlerin
hurma bahçelerine gittim.
Kendi aralar›nda, “Arablar›n adam› geldi!” diye
konuﬂuyorlard›. Bu sözü
duyunca beni bir titreme
tuttu. Elimde olmadan
“Allahü Ekber” diye ba¤›rd›m. Benim tekbîr getirdi¤imi gören halam Hâlide binti Hâris bana k›z›p
dedi ki:
- Allah seni umdu¤una
kavuﬂturmas›n, elini boﬂa
ç›kars›n? Vallahi sen Mûsâ
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bin ‹mrân’›n gelece¤ini
iﬂitmiﬂ olsayd›n bundan
fazla sevinmezdin.
Ben de ona ﬂöyle karﬂ›l›k verdim:
- Ey hala! Vallahi O,
Hazreti Mûsâ gibi Peygamberdir. Mûsâ aleyhisselâm›n tevhîd dînindendir. Buna niçin karﬂ› ç›k›yorsunuz?
- Ey kardeﬂimin o¤lu!
Yoksa o K›yâmete yak›n
gönderilece¤i bize bildirilen Peygamber midir?
- Evet.
- Öyleyse sevinmekte
hakl›s›n.
Dayanamay›p, Resûlullah› görmek için bulundu¤u yere gittim. Daha ilk
gördü¤ümde kendi kendime, “Bu güzel yüzün sâhibi yalan söyliyemez!” dedim. Resûlullah insanlar
aras›na oturmuﬂ, onlara
nasîhat ediyordu. ‹lk iﬂitti¤im hadîs-i ﬂerîf ﬂuydu:
- Selâm› aran›zda yay›n›z, aç kimseleri doyurunuz, s›la-i rahm yap›n›z,
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yak›n akrabalar›n›z› ziyâret ediniz! ‹nsanlar uykuda iken namaz k›l›n›z!
Böylece Cennete selâmetle girersiniz.
Sonra bana dönüp sordu:
- Sen Medîne âlimi ‹bni
Selâm de¤il misin?
- Evet
- Ey Abdulah, Allah için
söyle! Tevrat’ta benim vas›flar›m› okuyup ö¤renmedin mi?
- Evet, ö¤rendim. Yâ
Resûlallah Cenâb-› Hakk›n
s›fatlar›n› söyler misin?
Resûlullah efendimiz
bana ‹hlâs sûresini okudu.
“De ki: O Allah birdir.
Hiçbir ﬂey O’nun dengi de¤ildir!” meâlindeki âyet-i
kerîmeyi iﬂitince:
- ﬁehâdet ederim ki, Allahtan baﬂka ilâh yoktur.
Sen O’nun kulu ve resûlüsün, diyerek îmân ettim.”
Abdullah bin Selâm
Müslüman olduktan sonras›n› ﬂöyle anlat›yor:
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Müslüman olduktan
sonra Resûlullaha dedim
ki:
- Yâ Resûlallah! Yahûdîler kadar, yalanc›, inatç›,
zâlim kimse yoktur. Hiçbir
iftirâdan çekinmezler. ﬁimdi benim Müslüman oldu¤umu ö¤renirlerse olmad›k iftirâ ederler, bunu
aç›klamadan önce onlara
beni sorunuz!
Sonra ben bir perdenin arkas›na sakland›m.
Resûlullah bir grup Yahûdîyi ça¤›rd›. Onlara sordu:
- Aran›zdaki Husayn
[Abdullah] bin Selâm nas›l bir kimsedir?
- Çok büyük bir âlimimizdir. Onun gibi hay›rl›
birisi az bulunur. O do¤ru
sözlüdür.
- E¤er o Müslüman olduysa siz ne dersiniz?
- Allah onu böyle birﬂeyden korusun!
Sonra sakland›¤›m yerden ç›k›p dedim ki:

- Ey Yahûdî toplulu¤u,
Allahtan korkunuz! Size
geleni kabûl ediniz! Allaha
yemîn ederim ki, siz Resûlullah›n hak Peygamber
oldu¤unu biliyorsunuz.
Çünkü alâmetleri Tevrat’ta
aç›k olarak yaz›l›d›r. Baﬂka
kavimden geldi¤i için inad›n›zdan îmân etmiyorsunuz. Ben ﬂehâdet ederim
ki, Allahtan baﬂka ilâh yoktur. Ve yine ﬂehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm Allah›n resûlüdür.
Bunun üzerine Yahûdîler:
- Bizim en kötümüz budur. Aram›zda bundan daha kötü biri yoktur, deyip
olmad›k iftirâlar etmeye
baﬂlad›lar. Peygamber
efendimiz Yahûdîlere dönüp buyurdu ki:
- Birinci ﬂehâdetiniz bize kâfidir, ikincisi ise lüzûmsuzdur.
Hazreti Abdullah hemen evine döndü. Ailesini ve akrabalar›n› ‹slâmieshâb-› kirâm 93

ABDULLAH B‹N SELÂM
yete da’vet etti. Halas› da
dâhil hepsi Müslüman oldular.
O’nun îmân etmesi Yahûdîleri çok k›zd›rd›. Bunun
için kendisini s›k›ﬂt›rmaya
baﬂlad›lar. Hattâ Yahûdî
âlimlerinden ba’z›lar›:
- Araplardan peygamber ç›kmaz. Senin adam›n
hükümdard›r, diyerek, Abdullah bin Selâm’› ‹slâmiyetten vazgeçirmeye kalk›ﬂt›larsa da muvaffak olamad›lar.
Kendisi ile birlikte Sa’lebe bin Sa’ye, Üseyd bin
Sa’ye, Esed bin Ubeyd ve
ba’z› Yahûdîler samîmî olarak Müslüman oldular. Fakat ba’z› Yahûdîler dediler ki:
- ‹slâmiyete yaln›z bizim kötülerimiz inand›.
E¤er, onlar hay›rl›lar›m›zdan olsalard›, atalar›n›n
dînini b›rakmazlard›.
Bunun üzerine inen
âyet-i kerîmede meâlen
ﬂöyle buyuruldu:
(Onlar›n, Ehl-i kitab›n
hepsi bir de¤ildir. Ehl-i
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kitab›n içinde bir cemâ’at vard›r ki, onlar gece vakitlerinde secdeye
kapanarak Allah›n âyetlerini okurlar.) [Al-i ‹mran: 113]
Abdullah bin Selâm’›n
îmân etti¤ine ve fazîletine
Kur’ân-› kerîmin ﬂu âyet-i
kerîmesinin ﬂehâdet etti¤ini müfessîrler ifâde etmektedirler. Bu âyet-i kerîme meâlen ﬂudur:
(‹nkâr edenlere de ki:
E¤er Kur’ân-› kerîm Allah
taraf›ndan gönderilmiﬂ
olup da siz inanmay›p inkar ettiyseniz ve ‹srailo¤ullar›ndan bir ﬂâhid
Kur’ân-› kerîmi benzerine,
Tevrat’a göre bu da Allah
kelâm›d›r diye ﬂehâdet
edip inand› da siz yine de
büyüklük taslars›n›z, bana
söyleyin kendinize yaz›k
etmiﬂ olmaz m›s›n›z?
ﬁüphesiz Allah zalim milleti do¤ru yola eriﬂtirmez.) [Ahkâf: 10]
Tefsîr âlimlerine göre,
âyetteki ‹srailo¤ullar›ndan
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bir ﬂâhid olarak bahsedilen kimse Abdullah bin
Selâm’d›r. Çünkü O kendi
milletine:
- Hazreti Mûsâ’ya inen
Tevrat’› Allah kelâm› olarak kabûl edip de Hazreti
Muhammed’i ve O’na
inen Kur’ân-› kerîmi inkâr
etmek zulümdür, diyerek
Müslüman olmuﬂtur.
Abdullah bin Selâm
hazretleri, Yahûdî âlimi
iken Müslüman olup îmân
ile ﬂereflenince, kendini tamamen ‹slâm dînine verdi.
Yahûdilerin kendisi hakk›nda uydurduklar› iftirâlara
kulak asmad›. Kur’ân-› kerîme dört elle sar›l›p, Resûlullah› bir gölge gibi takip
etmeye baﬂlad›. Peygamber efendimiz onun hakk›nda buyurdu ki:
- Cennetlik birini görmek istiyen, Abdullah bin
Selâm’a baks›n.
Bir gün Resûlullah›n
huzûruna gelip dedi ki:
Yâ
Resûlallah,
rü’yâmda kendimi bir

bahçede gördüm. Bahçenin içinde demirden bir
direk vard›. Dire¤in bir
ucu yerde, bir ucu gökte
idi. Yukar›s›nda bir kulp,
bir çember vard›. Bana,
“Haydi bu dire¤e ç›k!” denildi. Ben de “Gücüm yetmez” dedim. Bunun üzerine yan›ma birisi gelerek,
s›rt›mdaki elbiseyi ç›kard›.
Böylece rahatça dire¤in
tepesine ç›kt›m, kulpundan tuttum. “‹yi tut, b›rakma!” diye de tenbîh edildi. Böylece dire¤in kulpu
elimde oldu¤u hâlde
uyand›m.
Peygamber efendimiz
rü’yâs›n› ﬂöyle ta’bîr etti:
- Gördü¤ün bahçe ‹slâm dînidir. Direk de ‹slâm
dîninin dire¤i, tevhîdidir.
O kulp da sa¤lam olan
îmând›r. Sen ölünceye kadar ‹slâm dîni üzere yaﬂayacaks›n!
Baﬂka bir zamanda
Peygamber efendimiz, Eshâb› ile sohbet ederken
buyurdu ki:
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- ﬁu kap›dan ilk girecek
olan, Cennet ehlinden biridir.
Eshâb-› kirâm merakla
kimin girece¤ini beklerken, Abdullah bin Selâm’›n girdi¤ini gördüler.
Daha sonra bu müjdeli haberi kendisine bildirerek
sordular:
- Yâ Abdullah, bu dereceye hangi amel ile ulaﬂt›n?
- Ben zay›f bir kimseydim. En kuvvetli ümidim,
kalb selâmeti ya’nî kimseye karﬂ› içimde kötülük
beslememem ve boﬂ sözleri terk etmemdir. Bundan baﬂka beni kurtaraca¤›ndan ümitli oldu¤um bir
amel bilmiyorum.
Abdullah bin Selâm
hazretleri nefsini kötü
huylardan ve isteklerden
tamamen temizleyip terbiye etmiﬂti. Kendisi zengin
oldu¤u hâlde, ba’zan Medîne çarﬂ›s›nda s›rt›nda
yük taﬂ›d›¤› görülürdü. Bir
gün yine onu bu hâlde görenler dediler ki:
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- Senin çocuklar›n, hizmetçilerin var. Bu iﬂleri niçin onlara gördürmüyorsun?
- Evet bu iﬂleri görecek
kimselerim vard›r. Fakat
ben nefsimi denemek istiyorum. Böyle iﬂler nefsime
a¤›r geliyor mu, gelmiyor
mu? Maksad›m bunu anlamakt›r. Çünkü Peygamber
efendimiz bir hadîs-i ﬂerîflerinde, (Kalbinde hardal tanesi kadar kibir, büyüklenme bulunan kimse, Cennete girmiyecektir) buyurmuﬂtur. Baﬂka bir hadîs-i
ﬂerîflerinde de, (Meyve veya herhangi bir ﬂeyi kendi
eliyle evine götüren, kibirden uzaklaﬂm›ﬂt›r) buyurmuﬂtur. ‹ﬂte bunun için yükümü kendim taﬂ›yorum.
Abdullah bin Selâm
hazretleri, Hazreti Osman’›n ﬂehâdeti esnâs›nda yan›nda bulunuyordu.
‹syânc›lara dedi ki:
- Tarihte öldürülen her
peygamber için yetmiﬂ
bin asker öldürülmüﬂtür.
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Öldürülen her halîfe için
de onbeﬂ bin kiﬂi öldürülmüﬂtür. Gelin bu iﬂten
vazgeçin! Yoksa âhirette
bunun cezâs›n› çok ﬂiddetli olarak çekeceksiniz!
Ayr›ca Hazreti Osman’›n
üzerinizde çok hakk› vard›r.
Fakat âsîler sözünü
dinlemediler, ayr›ca kendisine hakâret ettiler.
Hazreti Abdullah hakikaten, ahlâk ve ilim ile
kendini süsleyen Cennetlik insanlardan idi.
Eshâb-› kirâmdan
Mu’âz bin Cebel, 639’da
Suriye taraflar›nda ortaya
ç›kan veba hastal›¤›na yakalanm›ﬂt›. Vefât edece¤i
s›ralarda, baﬂucunda a¤layan talebesi Yezid bin
Âmire’ye dedi ki:
- Niçin a¤l›yorsun?
- Ben dünya için a¤lam›yorum. ‹lmi senden ö¤renmekteydim, bunu kaybedece¤ime üzülüyorum!
Bunun üzerine Mu’âz
bin Cebel buyurdu ki:

- ‹lim benim vefât›mla
kaybolmaz. Benden sonra ilmi ﬂu dört kiﬂiden ö¤ren:
Abdullah
bin
Mes’ud’dan, Abdullah
bin Selâm’dan, çünkü Resûlullah onun hakk›nda,
“O, Cennetlik olanlardand›r” buyurdu. Hazreti
Ömer’den ve Selmân-›
Fârisî’den ö¤ren.
Abdullah bin Ömer
ﬂöyle anlat›r:
Medîne’de bir tak›m
Yahûdî toplulu¤u Resûlullaha gelerek dediler ki:
- Senin getirdi¤in dinde recm var m›d›r?
Resûlullah efendimiz
de onlara sordu:
- Recm cezâs› hakk›nda Tevratta ne yaz›yor?
- Tevratta recm cezâs›
yoktur.
Abdullah bin Selâm
Yahûdîlere dedi ki:
- Yalan söylüyorsunuz!
Tevratta recm âyeti vard›r.
Bunun üzerine Tevrat›
getirip açt›lar. Yahûdîlereshâb-› kirâm 97
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den birisi elini recm âyetinin üzerine koyarak
bundan önceki ve sonraki
âyetleri okumaya baﬂlad›. Abdullah bin Selâm
ona:
- Elini kald›r! dedi.
O da elini kald›r›nca
recm âyeti göründü. O zaman Yahûdîler dediler ki:
- Ey Muhammed! Abdullah bin Selâm do¤ru
söyledi. Tevratta hakikaten recm âyeti vard›r.
Birgün Hazreti Abdullah bin Selâm, Ka’b-ül Ahbâr’a ﬂöyle bir soru sordu:
- Âlimler ilmi ö¤renip
zihinlerine yerleﬂtirdikten
sonra, onu oradan söküp
atan nedir?
Hazreti Ka’b dedi ki:
- Tama’, h›rs ve ihtiyaç
peﬂinden koﬂmakt›r.
Birisi de Fudayl bin
Iyâd’a dedi ki:
- Ka’b’›n bu sözünü bana izâh eder misin?
Bunun üzerine Hazreti
Fudayl ﬂöyle cevap verdi:
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-Tama’, insan›n bir ﬂeyi
aramas› ve mukaddes de¤erlerini bu u¤urda fedâ
etmesi demektir. H›rs ise
nefsinin herﬂeyi istemesi,
senin de onun istediklerini
yerine getirmendir.
Bunun için de ona buna, kötü insanlara vb. ihtiyac›n olur. ‹htiyac›n› yerine getirenler de seni burnundan yakalam›ﬂ olurlar.
Ya’nî seni emirleri alt›na al›rlar, istedikleri yerlere sürüklerler, sen de onlara boyun e¤ersin.
Onlar hasta olduklar›
zaman, dünya sevgisinden dolay› onlar›n ziyâretlerine gider, tesadüf etti¤in zaman kendilerine selâm verirsin.
Bu verdi¤in selâm›, yapt›¤›n ziyâreti Allah r›zâs›
için yapmazs›n. E¤er bu
kimselere ihtiyaç göstermezsen, senin için çok daha hay›rl› olurdu. Bu benim
sana anlatt›¤›m, yüz hadîs-i
ﬂerîf rivâyet etmekten senin için daha hay›rl›d›r.
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abdullah bin süheyl;
Abdullah bin Süheyl ilk
Müslüman olanlardand›r.
‹kinci Habeﬂistan hicretine
kadar Müslümanl›¤›n› gizledi. Sonra Habeﬂistan’a
hicret eden kâfileye o da iﬂtirak etti. Habeﬂistan’dan
dönüﬂünde, babas› taraf›ndan hapsedilip, iﬂkence yap›lm›ﬂ, Müslümanl›ktan
vazgeçmeye zorlanm›ﬂt›.
Bu yüzden çok ﬂiddetli eziyet ve s›k›nt›lara mâruz kald›. Çâresiz kalarak babas›n›n sözüne uymuﬂ gibi göründü. Asl›nda, istemiyerek îmân›n› gizlemiﬂti.
Peygamberimizin ve
Müslümanlar›n ço¤unlu¤u
Medîne’de bir araya gelmiﬂler, gün geçtikçe güçlenmekte ve durumlar› iyiye do¤ru gitmekteydi.
Mekke müﬂrikleri bunu
bir türlü hazmedemiyorlar
ve en k›sa zamanda, Müslümanlar› ve ‹slâmiyeti yok
etmek istiyorlard›. Bu yüzden Bedir Muharebesine
büyük bir intikam h›rs›yla

haz›rlanm›ﬂlard›. Bu Abdullah bin Süheyl’in iﬂine
yaram›ﬂt›. Bedeni müﬂrikler aras›nda ama, rûhu Resûlullah ve Müslümanlarla
beraberdi. ﬁirk ve küfür ordusu aras›nda bulunmak
istemiyordu ama, Resûlullaha kavuﬂmak için bir
müddet sebredecekti.
Bu arada, babas› kendisini zaman zaman kontrol
ediyor, fakat Abdullah bin
Süheyl, iç dünyas›nda olup
bitenleri, rûhunda yaﬂad›¤›
ve tatt›¤› lezzeti, babas›na
ve etraf›ndakilere aslâ hissettirmiyordu. Günler böyle geçti. Babas›, onda anormal bir durum, ‹slâmiyete
dâir bir belirti görmedi¤inden, art›k onun hakk›nda
ﬂüphesi kalmam›ﬂt›.
Hâlbuki o, onlar›n kirli
ve insanl›ktan uzak dünyas›ndan, Resûlullah›n Cennet misâli huzûrlar›na,
onun mübârek sohbetlerine, Müslümanlar›n o saâdet ve mutluluk dünyas›na nas›l kavuﬂaca¤›n›n
plânlar›n› yapmaktayd›.
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Abdullah bin Süheyl,
sanki baﬂka âlemde yaﬂamakta, müﬂriklerden çok
çok uzaklarda bulunmaktayd›. Onun durumundan,
kimsenin haberi yoktu.
Müﬂriklerin, Müslümanlardan birkaç misli fazla
olan küfür ve ﬂirk ordusu,
Bedir’e varm›ﬂ, bütün techizat› yerleﬂtirmiﬂ, muharebeye haz›r duruma gelmiﬂti. Karﬂ›l›kl› tek tek vuruﬂmalar bitmiﬂ, iki ordu
birbirine girmiﬂti. Harp iyice k›z›ﬂm›ﬂt›.
Abdullah bin Süheyl
için tam zaman› idi. ‹slâm
ordusu saflar›na geçebilirdi. F›rsat› kaç›rmad› ve
Müslümanlar›n saflar›na
kat›ld›. Böylece, günlerden beri hayâli ile yaﬂad›¤› dünyan›n içine girmiﬂti.
ﬁimdi baﬂka bir hava teneffüs etmeye baﬂlam›ﬂt›.
Bu, rûhlara hem g›da ve
hem de ﬂifâ olan bir hava
idi. O, Allahü teâlân›n sevgilisinin yan›nda, onunla
yan yana cihâd ediyordu.
Ne büyük saâdetti. K›yâ100 eshâb-› kirâm

mete kadar hay›rla, duâ ile
an›lacaklar›n aras›na girmiﬂti.
Babas› Süheyl, onun bu
hareketine çok k›zm›ﬂ ve
a¤›r laflar söylemiﬂti. Abdullah ise babas›na, “Allahü teâlâ bunu benim hakk›mda çok hay›rl› k›ld›” diye cevap verdi. Abdullah
bu esnâda 27 yaﬂ›nda idi.
Abdullah bin Süheyl
art›k yerinde duram›yordu. Aslanlar gibi, ﬂirk ordusunun üzerine at›ld›.
Sanki önceki Süheyl de¤ildi. Di¤er Sahâbe-i kirâm
gibi o da kahramanca savaﬂt›. Sonunda müﬂriklerin ﬂirk ordusu periﬂan oldu. Abdullah’›n babas› da
esîr düﬂmüﬂ, daha sonra
fidye ile kurtulmuﬂtu.
Abdullah bin Süheyl,
Bedir’den sonra Uhud ve
Hendek gazâlar›na kat›lm›ﬂ, Hudeybiye antlaﬂmas›nda da haz›r bulunmuﬂtur. Fakat bu antlaﬂma s›ras›nda gördü¤ü manzara, onun kalbine bir han-
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çer gibi saplanm›ﬂ ve çok
üzülmüﬂtü. Çünkü bu antlaﬂmada, Mekkeli müﬂrikleri, babas› Süheyl temsil
etmiﬂ ve antlaﬂmaya “Allah›n Resûlü” ifâdesinin
yaz›lmas›na itiraz ederek
demiﬂti ki:
- Biz senin Resûlullah
oldu¤unu kabûl etseydik
seninle savaﬂmazd›k.
Onun bu kaba hareketleri Abdullah’› çok üzmüﬂtü. Resûlullah efendimiz,
onun bütün ﬂartlar›n› kabûl
etmiﬂti. Antlaﬂma imzalanmadan önce olan bir olay
da, bütün Müslümanlar›
üzmüﬂ, Resûlullah efendimiz de mahzûn olmuﬂtu.
Çünkü, Abdullah bin
Süheyl’in küçük kardeﬂi
Ebû Cendel Müslüman olmuﬂtu. Bu yüzden Mekke’de zincire vurulup, hapsedilmiﬂti. Ancak bir yolunu bulup kaçm›ﬂ, Hudeybiye antlaﬂmas› imzalan›rken, kendini Resûlullah›n
mübârek ayaklar›n›n dibine atarak demiﬂti ki:

- Beni kurtar yâ Resûlallah!
Fakat müﬂriklerin temsilcisi olan babas› Süheyl
o¤lunu orada görünce,
Ebû Cendel’i boynundan
tutup dedi ki:
- Yâ Muhammed! Antlaﬂmam›z üzerine bana
geri çevirece¤in insanlar›n
ilki budur!
Resûlullah efendimiz,
onu teslim etmek istememiﬂti. Bunun üzerine Süheyl diretti:
- O zaman antlaﬂmay›
imzalamam!
Ancak Resûlullah bu
antlaﬂman›n yap›lmas›n›,
birçok sebepten dolay› istiyorlard›. Bütün taleplere

Abdullah bin Süheyl’in de haz›r
bulundu¤u Bedir Savaﬂ›n›n yap›ld›¤› bölgedeki Bedir kuyular›
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ra¤men, müﬂrikler tekliflerinden vazgeçmedi.
Ebû Cendel’in, babas›na teslim edilirken söyledi¤i sözler, bütün Müslümanlar›n gözlerini yaﬂartm›ﬂt›.
Baﬂlang›c› Müslümanlar›n
aleyhine gibi görünen Hudeybiye antlaﬂmas›, daha
sonra, Müslümanlar›n lehine netîce vermiﬂ, Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde bu
antlaﬂmay›, Feth-i Mübîn
diye vas›fland›rm›ﬂt›r. Ebû
Cendel hazretleri de, bilâhare kurtulmuﬂ, sa¤ sâlim
Medîne’ye dönmüﬂtür.
Hudeybiye antlaﬂmas›ndan iki sene sonra, Abdullah bin Süheyl Mekke’nin fethinde de bulundu. Mekke fethedilmiﬂ, öldürülecek olanlar›n listesi
yap›lm›ﬂt›. Bunlar›n aras›nda, Abdullah bin Süheyl’in babas› da vard›.
Babas›na dayanamam›ﬂt›.
Babas›n›n öldürülmemesi için teﬂebbüste bulundu. Durum Resûlullaha
arz edildi. Resûlullah efen102 eshâb-› kirâm

dimiz Hazreti Abdullah’›n
bu istirhâm›n› kabûl etti.
Babas›na bir emannâme
verildi. Daha sonra babas›
Süheyl bin Amr Müslüman oldu. Sahâbelik ﬂerefine nâil oldu. O kadar ihlâsl› bir Müslüman oldu ki,
Resûlullah›n âh›rete teﬂrifleri s›ras›nda konuﬂmalar›
ile, birçok kimsenin, dinden dönmesine mâni oldu.
Abdullah bin Süheyl,
Yemâme’de Cevaﬂ muharebesinde ﬂehîd olmuﬂtu.
Hazreti Ebû Bekir, Kureyﬂ
ve Mekke’nin ileri gelenleriyle birlikte, o¤lunun ﬂehâdetinden dolay›, babas› Süheyl’e tâziyede bulunmuﬂlard›. O¤ullar›na her türlü
iﬂkenceyi daha önce yapm›ﬂ olan Süheyl dedi ki:
- Keﬂke ben de ﬂehîd olsayd›m. Resûlullah efendimiz bana, ﬂehîdin, âilesinden 70 kiﬂiye ﬂefâ’at edece¤ini bildirdi. Ben o¤lumun benden önce kimseye ﬂefâ’at etmiyece¤ini
umuyorum.

ABDULLAH B‹N ÜMM-‹ MEKTÛM
abdullah bin ümm-i
mektûm;
Abdullah bin Ümm-i
Mektûm, Peygamberimizin ‹slâmiyeti anlatmaya
baﬂlad›¤› ilk zamanlarda
îman ile ﬂereflenerek
Müslüman oldu. Mekke’de kâfirlerin zulüm ve
eziyetlerinin dayan›lmaz
hâle gelmesi üzerine ve
Medîneli Müslümanlara
din esaslar›n› ö¤retmek
için, Medîne-i Münevvereye hicret etti.
Âmâ olup, sesi çok
gürdü. Sabah namaz›nda,
önce Hazreti Bilâl, sonra
‹bni Ümm-i Mektûm ezan
okurdu. Kâfirlerle silahl›
mücâdele baﬂlay›nca,
harplere kat›l›p, gür sesiyle düﬂman›n moralini bozard›.
Bâz› savaﬂlarda Peygamber efendimiz, onu
Medîne-i Münevverede
vâli olarak b›rak›rd›. Peygamberimizin zaman›nda,
onüç defa Medîne’de kal›p, vâlilik ve imaml›k yap-

t›. Resûlullah efendimiz
kendisine çok iltifat edip,
dâima gönlünü al›rd›.
Medîne’de vâlilik ve
imametle vazifelendirilmesi, âmâ hâliyle sefer ve
muharebelere kat›lmas›n›n güç olmas›ndand›r.
Bir defas›nda Resûlullah efendimiz, insanlara
dînimizin esaslar›n› anlat›rken, ‹bni Ümm-i Mektûm yan›na geldi. Peygamberimiz, meﬂguliyetlerinden dolay›, alâkalanmakta geç kald›lar. Daha
cevap veremeden Kur’an-›
kerimin sekseninci sûresi
olan Abese sûresinin ilk
on âyet-i kerimesi indi.
‹lâhi emir üzerine, Peygamberimiz, daha fazla
alâkalan›p, iltifat›n› art›rd›.
Hatta ona, “Merhaba! Ey
Rabbimin bana itâb ve
ikâz›nda bulunmas›na sebep olan kiﬂi!” diye iltifat
edip, yan›na oturtur, hâlini, hat›r›n› sorard›.
Hâne-i saadetine al›p,
onunla sohbet ederdi. Bir
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defas›nda, yine Peygamber efendimizi ziyâret için
evine gelmiﬂti. Resûlullah›n huzuruna girmek için
müsaade istedi. O s›rada,
Peygamberimizin mübârek han›mlar› da huzurundayd›.
Resûlullah efendimiz,
onun eve girmesine müsaade ettikten sonra, han›mlar›na, çekilmelerini
emir buyurdular. Bunun
üzerine han›mlar›, gelen
kimsenin gözlerinin görmedi¤ini bildirerek, çekilmelerinin sebebini suâl ettiler. Bunun üzerine buyurdu ki:
- O görmüyorsa, siz de
görmüyor de¤ilsiniz ya!
Abdullah ibni Ümm-i
Mektûm, Vedâ Hacc›na
kat›ld›. Peygamberimiz
Vedâ Hutbesini okurken,
gür sesiyle hutbeyi tekrarlad›. Hazreti Ebû Bekir’in hilâfetinde müezzinlik, Hazreti Ömer devrinde de ‹slâm ordusunda vazife ald›.
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Abdullah bin Ümm-i
Mektûm hazretleri, Kur’an›
kerimi ezbere bilenlerdendi. Kur’an-› kerimin k›raat›n› ö¤retirdi. Resûlullah›n
buyurduklar›n› unutmamak için, sohbetlerinde
devaml› hadis-i ﬂerif rivâyet ederdi.
Evi Mescid-i Nebeviye
uzakta olmas›na ra¤men,
dâima cemaate gelirdi.
Mescide gelirken Hazreti
Ömer yard›m ederdi. Mücâhid olup, cihâdlara dâima kat›lmak isterdi. Fakat
gözleri görmedi¤i için, fiilen kat›lamamaktan dolay› çok üzülürdü.
Kat›ld›klar›nda da gür sesiyle düﬂman›n moralinin
bozulmas›na sebep olurdu.
636 senesinde yap›lan Kadisiye savaﬂ›nda, elinde sancak oludu¤u hâlde, bir tepeye ç›kt›. Gür sesiyle düﬂman›n moralini bozdu.
‹bni Ümm-i Mektûm’un
bu muharebede ﬂehit oludu¤u veya dönüﬂünde vefât› rivâyet edilir.

ABDULLAH B‹N ZEYD
abdullah bin zeyd;
Hicretten sonra Medîne’de Peygamber efendimizin mescidi yap›lm›ﬂ,
burada müslümanlar cemâ’atle namaz k›l›yorlard›.
Ancak o günlerde namaz
vakitlerini bildirmek, zahmetli oluyordu. Müslümanlar, Mescid’e toplan›r;
namaz vaktini beklerlerdi.
Ba’z›lar› da tam vakti tesbit edemezlerdi.
Sevgili Peygamberimiz, buna bir çâre ar›yorlard›. Bir gün arkadaﬂlar›n›
toplad›lar. Meseleyi hep
birlikte konuﬂmaya (istiﬂâreye) baﬂlad›lar. ‹lk önce
ﬂu teklif yap›ld›:
- Namaz vakitlerinde
çan çald›rsak!
Bunun üzerine Peygamber efendimiz buyurdu ki:
- Çan çald›rma âdeti,
H›ristiyanlara mahsûstur.
Bize yak›ﬂmaz.
Sonra, baﬂka bir düﬂünce ileri sürüldü:
- Boru çald›rsak!
- O da Yahûdîlere âittir.
Do¤ru olmaz.

- Yüksek yerlerde ateﬂ
yaksak. Böylece namaz
vakitlerini, görerek ö¤renmiﬂ oluruz!
Bu teklife de Allahü teâlân›n Resûlü ﬂöyle buyurdu:
- Ateﬂ yakmak, ateﬂperestlerin, ateﬂe tapanlar›n
iﬂidir. Mecûsîlerin yapt›¤›n›
taklîd edemeyiz. Son olarak:
- Namaz vakitlerinde,
bir bayrak çekelim, teklifinde bulunuldu.
Peygamber efendimiz,
bunu da be¤enmediler. Neticede, karar veremeden da¤›ld›lar. Müslümanlar üzgün
olarak evlerine çekildiler.
O toplant›da bulunan
Abdullah bin Zeyd, ayn›
gece bir rü’yâ gördü... Ertesi gün, sabah namaz›ndan sonra, Sevgili Peygamberimize gördü¤ü
rü’yây› anlatt›:
“Yâ Resûlallah! Dün gece rü’yâmda, mübârek bir
zât gördüm. Elinde parlak
bir çan vard›. Ona sordum:
- Onu bana satar m›s›n?
- Çan› ne yapacaks›n?
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- Müslümanlar› namaza da’vet edece¤im.
O mübârek zât güldü
ve dedi ki:
- Sana ondan daha hay›rl›, bir ﬂey ö¤reteyim mi?
- Ö¤ret!.
O zaman bana, kelimesi kelimesine, Ezân-› Muhammedî’yi okudu.”
Abdullah bin Zeyd hazretlerinin rü’yâlar›n› anlatmas›ndan sonra, Allahü
teâlân›n Resûlü de tebessüm ederek buyurdular ki:
- ‹nﬂâallah gördü¤ün hak
rü’yâd›r, sâlih rü’yâd›r. ﬁimdi kalk da ö¤rendiklerini, Bilâl’e ö¤ret! Ezân›, O okusun.
Çünkü sesi, senden daha
gür, daha yüksektir.
Bu rü’yâ ve Ezân kelimelerini iﬂiten Hazreti
Ömer dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Seni
hak Peygamber olarak
gönderen Allaha yemîn
ederim ki, ayn› rü’yây›
ben de gördüm.
Bunun üzerine sevgili
Peygamberimiz, ellerini
semâya kald›rarak; cenâb-›
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Hakka ﬂükrettiler, hamdettiler.
Bundan sonra Sâhib-ül
Ezân diye meﬂhûr olan Abdullah bin Zeyd, Medîneli
Müslümanlar›n Hazrec koluna mensuptur. Ebû Muhammed el-Medenî ad› ile
künyelenmiﬂtir. Akabe bîât›nda bulunarak Resûlullaha îmân edip müslüman olmakla ﬂereflenmiﬂtir. Bedir
muharebesine iﬂtirak etmiﬂ
ve di¤er bütün harplere kat›larak, büyük kahramanl›klar göstermiﬂtir.
Resûlullah ile beraber
Vedâ Hacc›’nda bulundu.
Bu hac esnas›nda elinde
bulunan bütün mallar›n›,
hayvanlar›n›, fakirlere sadaka olarak da¤›tt›. 644 y›l›nda
64 yaﬂ›nda iken vefât etti.
Buyurdu ki:
“Dünyada olup da âhiret
hayat› yaﬂ›yan insan saâdet
içindedir. Bir insan yaﬂad›¤›
müddetçe Allah› hat›r›ndan
ç›karmay›p, O’na hep yalvar›rsa âhirette merhametine
sebep olur. Böylece âhiret
hayat› yaﬂam›ﬂ olur.”

ABDULLAH B‹N ZÜBEYR
abdullah bin zübeyr;
Abdullah bin Zübeyr,
Medîne’de muhâcirlerden
ilk dünyaya gelen çocuktur. Hicretten yirmi ay sonra 622’ de Medîne yak›n›ndaki Kubâ’da dünyaya gelince, Muhâcirler çok sevinip rahatlad›lar. Çünkü Yahûdîler, “Biz muhâcirlere
sihir yapt›k, çocuklar› olmayacak” diyorlard›.
Bu mübârek zât›n do¤umu, Yahûdîlerin yalanlar›n›n ortaya ç›kmas›na
sebep oldu. Resûlullah
efendimiz ona duâ edip,
ismini “Abdullah”, künyesini de “Ebû Bekir” koydu.
Di¤er künyesi “Ebû Hubeyb” idi.
Hiﬂâm bin Urve ﬂöyle
anlatm›ﬂt›r:
“Abdullah bin Zübeyr
dünyaya gelince, annesi
daha onu hiç emzirmeden, do¤ruca Resûlullah
efendimize götürdü. Peygamber efendimiz çocu¤u
kuca¤›na al›p ismini koydu ve duâ etti.”

Yedi yaﬂ›nda iken babas› taraf›ndan Peygamberimize getirildi¤inde,
Ona bî’at etme ﬂerefine
kavuﬂtu. Böylece sahâbeden olma ﬂerefine nâil oldu.
Hazreti Ebû Bekir devrinden sonra yavaﬂ yavaﬂ
çocukluk hayât›ndan ç›karak, Hazreti Ömer zaman›nda kendini göstermeye
baﬂlad›. 636 senesinde
oniki yaﬂlar›nda iken, babas› ile Yermük savaﬂ›na
gitti. Yine dört sene sonra,
babas› ile birlikte Amr bin
Âs’›n kumandanl›¤›nda
M›s›r’›n fethine kat›ld›.
Abdullah bin Zübeyr,
gündüzleri oruç tutar, gecelerini de namaz k›larak
geçirirdi. Çok namaz k›lmas› sebebiyle, kendisine
Mescid güvercini denmiﬂtir. Birkaç gün bir ﬂey yemedi¤i olurdu. Çok cesûr,
kuvvetli ve kahraman idi.
Abdullah bin Zübeyr,
hicretin 30. senesinde
Sa’îd bin Âs kumandas›neshâb-› kirâm 107
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daki ordu ile Horasan seferinde bulundu.
Ayn› sene Hazreti Osman taraf›ndan Kur’ân-›
kerîmin nüshas›n›n ço¤alt›lmas› için toplanan ilmî
hey’ete da’vet edildi. Hazreti Osman ﬂehîd edilmeden önce, bütün gücüyle
fitnecilerle mücâdele etti.
Cemel vak’as›nda babas›
ile beraber bulundu.
Abdullah bin Zübeyr,
ﬂecâat ve cesâretiyle birlikte çok ibâdet ederdi. Namazda o kadar huzura dalard› ki, ta’rîfi mümkün de¤ildir. Babas› onun hakk›nda; “‹nsanlar›n Ebû Bekr-i
S›ddîk’a en çok benzeyeni” buyurmuﬂtur.
Eshâb-› kirâm›n f›k›h,
tefsîr ve hadîs âlimlerinden biri olan Abdullah bin
Zübeyr hazretleri, Resûlullah efendimizden bizzat
iﬂiterek hadîs-i ﬂerîf rivâyet etti¤i gibi, babas›ndan,
Hazreti Ebû Bekir, Hazreti
Ömer ve Hazreti Osman’dan, teyzesi Hazreti
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Âiﬂe’den, Hazreti Ali gibi
Eshâb-› kirâm›n ileri gelenlerinden de hadîs-i ﬂerîf rivâyet etmiﬂtir.
Onun bildirdi¤i otuzüç
hadîs-i ﬂerîfin tamam› Ahmed bin Hanbel’in Müsned adl› kitab›nda yer alm›ﬂt›r. ‹slâmiyette ilk olarak yuvarlak gümüﬂ paray› Mekke-i mükerremede
bast›ran odur.
Bir gün hak yoldan ayr›lan hâricîlerden bir grup,
Abdullah bin Zübeyr hazretlerinin huzûruna giderek dediler ki:
- Senin görüﬂünü ö¤renmek için geldik. E¤er do¤ru,
ya’nî bizim gibi düﬂünüyorsan, seninle birlikte oluruz.
Yoksa, seni bu i’tikâd›n› b›rakmaya da’vet ederiz.
Sonra da ﬂöyle sordular:
- ﬁeyhayn, ya’nî Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti
Ömer hakk›nda ne dersin?
Abdullah bin Zübeyr
hazretleri, onlar›n sorular›na ﬂöyle cevap verdi:

ABDULLAH B‹N ZÜBEYR
- Onlar hakk›nda sâdece hay›r söylerim.
Hâricîler bunun üzerine,
- Peki Osman hakk›nda
ne diyorsun? diye sordular. Sonra da Hazreti Osman’›n ﬂân›na lây›k olmayan ithâmlarda bulundular.
Daha sonra; babas› Zübeyr ve Talha hakk›nda da
ileri geri konuﬂtular.
Onlar›n bu konuﬂmalar› üzerine, Abdullah bin
Zübeyr hazretleri dedi ki:
- Sizin o büyükler hakk›nda böyle konuﬂman›z,
aslâ do¤ru de¤ildir. Çünkü
Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâm ile kardeﬂi Hârûn
aleyhisselâm›, en az›l› kâfirlerden olup ilâhl›k dâvâs›n-

da bulunan Fir’avn’a gönderirken, gâyet yumuﬂak
konuﬂmalar›n› emretti.
Bu husûs Kur’ân-› kerîmde ﬂöyle bildirilmektedir:
(‹kiniz (Mûsâ ve Hârûn
aleyhimesselâm) Fir’avn’a
gidin! Çünkü o, ilâhl›k iddiâs›nda bulunmakla hakîkaten pek azg›nl›k etti.
Ona yumuﬂak muâmelede bulunun! Yumuﬂak söz
söyleyin! Olur ki, nasîhat
dinler, yahut Allahü teâlân›n azâb›ndan korkar.)
[Tâhâ sûresi: 43, 44]
Resûlullah efendimiz
de bir hadîs-i ﬂerîflerinde
ﬂöyle buyurmaktad›r:
(Ölmüﬂ kimselere sövmek veya dil uzatmak sûretiyle dirilere eziyet etmeyiniz!)
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Bunun için Resûlullah
efendimiz, ‹krime bin Ebî
Cehil’e eziyet vermemek,
onu üzmemek için babas›
Ebû Cehil’e sövmeyi, la’net
etmeyi yasaklam›ﬂt›r.
Hâlbuki, Ebû Cehil, Allahü teâlân›n ve Resûlünün düﬂman› idi. Hicretten
önce, Resûlullah efendimize bu¤z ve düﬂmanl›k
etmiﬂ, hicretten sonra da
savaﬂta bulunmuﬂtu.
Hepsi bir tarafa, az›l› bir
müﬂrik olmas› günâh olarak ona kâfi idi. Kâfir oldu¤u hâlde, la’netlenmesine
izin verilmemesi; babam
Zübeyr’e, arkadaﬂ› Hazreti
Talha’ya ve di¤er Eshâba
söyledi¤iniz
sözlerden
vazgeçmeniz için yeterli
bir sebeptir.
Bu ma’kûl sözlere verecek cevap bulamayan Hâricîler yan›ndan ayr›ld›lar.
Abdullah bin Zübeyr’e
cevap veremeyen Hâricîler, ertesi gün tekrar geldiler. Abdullah bin Zübeyr
gelip, yüksekçe bir yere
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oturdu. Allahü teâlâya
hamd ve Resûlüne salât
ve selâm getirdi. Sonra
Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ömer’den çok güzel
bahsetti. Hazreti Osman’›n
hilâfetiyle ilgili olarak da
ﬂunlar› söyledi:
- Hazreti Osman bin Affân’›n durumunu bugün
benden daha iyi bilen hiç
kimse yoktur. Hakem bin
Âs’› Resûlullah efendimizin mübârek izinleri ile
Medîne-i münevvereye
kabûl etmiﬂtir. Yapt›¤› iﬂlerde faydalar var idi.
Daha sonra Abdullah
bin Zübeyr, M›s›rl›lar›n ele
geçirip getirdi¤i, içinde
ba’z› kimselerin öldürülmesi emredilen mektubu,
onun yazmad›¤›n› belirtip
ﬂöyle dedi:
- Bunu Hazreti Osman
yazmad›. Dilerseniz, onun
yazd›¤›na dâir delîlinizi getiriniz, delîliniz yoksa ben
size onun yazmad›¤›na yemîn edeyim. Allahü teâlâ
yemînin kabûl edilmesini

ABDULLAH B‹N ZÜBEYR
emrediyor. Hele Resûlullah›n dâmâd›, imâmetteki vekîli, onun sebebiyle a¤aç
alt›nda Bî’at-› R›dvân’›n yap›ld›¤› Hazreti Osman’›n
yazmad›¤›na dâir yemîni,
elbette kabûl etmek lâz›md›r. Ancak hak olan bir ﬂeye
yemîn edilir. Resûlullah
efendimiz buyuruyor ki:
(Kim Allahü teâlâya yemîn ederse, tasdîk edilsin! Yemîn edilen kimse
de râz› olsun.)
Hazreti Osman, Hazreti
Ebû Bekir ve Hazreti Ömer
gibi mü’minlerin emîridir.
Ben onu sevenin dostu,
ona düﬂman olan›n düﬂman›y›m. Babam ve arkadaﬂ› Hazreti Talha, Resûlullah efendimizin iki sahâbîsidir.
Hazreti Talha’n›n Uhud
muhârebesinde parma¤›
kesilince, Resûlullah efendimiz;
(Parma¤› Talha’dan önce
Cennet’e girdi) ve, (Talha,
Cennet’e girmesine vesîle
olacak bir iﬂ yapt›) buyurdu.

Hazreti Ebû Bekir,
Uhud harbinden bahsedilince, “Uhud harbinin
hepsi veya ço¤u Talha’ya
âittir” buyurdu.
Babam Zübeyr bin Avvâm’a gelince, O Resûlullah efendimizin havârîsidir. Resûlullah efendimiz
onu bu s›fatla zikretmiﬂler,
Talha ile beraber Cennetlik oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Nitekim Allahü teâlâ
Kur’ân-› kerîmde meâlen
ﬂöyle buyurdu:
(Sana, a¤aç alt›nda ellerini uzatarak söz verenlerden Allahü teâlâ râz› oldu. Hepsini sevdi.) [Feth
sûresi: 18]
Ayr›ca, onlar›n, Allahü
teâlân›n ve Resûlünün gadab›na u¤rad›klar›na dâir
bir haber bize ulaﬂmad›.
Onlar›n hak olarak
yapt›klar›na gelince, onlar
zâten buna lây›kt›rlar. ﬁâyet onlarda bir zelle sürçme meydana gelmiﬂse, o
sürçmeyi, onlar›n Resûlullaha yapt›klar› hizmeteshâb-› kirâm 111
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lerin hürmetine gidermek, Allahü teâlân›n aff›ndand›r.
Hâricîler bu sözler karﬂ›s›nda da verecek cevap
bulamad›lar ve dönüp gittiler.
Abdullah bin Zübeyr
649 senesinde, Abdullah
bin Sa’d ile Afrik›yye harbine kat›ld›. Yüzyirmi bin
düﬂman askeri ile yirmi
bin ‹slâm mücâhidi savaﬂ›rken, o birkaç mücâhid
ile Bizans ordusu kumandan›, Roma asilzâdesi
Gregorius’u öldürdü. Bu
baﬂar›s› üzerine düﬂman
kuvvetleri bozuldu. Zaferin kazan›lmas›nda mühim bir rol oynad›.
Abdullah bin Zübeyr,
Afrik›yye’nin fethinden
döndükten sonra, Hazreti
Osman’›n huzûruna gidip,
ona fethin nas›l gerçekleﬂti¤ini anlatt›. Hazreti Osman mescidde kalk›p, cemâ’ate ﬂöyle hitâb etti:
- Ey mü’minler! Allahü
teâlâ Afrik›yye’nin fethini
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nasîb ve müyesser eyledi.
‹ﬂte bu Abdullah bin Zübeyr’dir. ﬁimdi size Afrik›yye’nin fethini anlatacakt›r.
Bunun üzerine Abdullah bin Zübeyr, minberin
yan›nda oldu¤u yerden
aya¤a kalk›p, cemâ’ate,
Afrik›yye’nin fethinin nas›l
gerçekleﬂti¤ini anlatmaya
baﬂlad›:
“Ey mü’minler! Kalblerimizi birleﬂtiren, birbirimizi
sevdiren
ve
ni’metleri aslâ inkâr olunamayan, Allahü teâlâya, bildirdi¤i ﬂekilde
hamdolsun. Yine Allahü
teâlâya hamdolsun ki,
Muhammed aleyhisselâm› seçip, vahyini Ona
emânet etti. Kur’ân-› kerîmi gönderdi.
Muhammed aleyhisselâma insanlardan yard›mc›lar seçti. Ona îmân ettiler; hürmet ve ta’zîmde
bulundular. Allahü teâlân›n dîni u¤runda hakk›yla
cihâd ettiler. Bir k›sm› bu
hak yol olan ‹slâmda, Al-
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lah yolunda ﬂehîd düﬂtüler. Geride kalanlar› ise,
Allahü teâlân›n r›zâs›n›
kazanmak için çal›ﬂmaktad›rlar. K›nayanlar›n k›namalar›, onlar› bu yoldan
aslâ çevirememektedir.
Ey insanlar! Allahü teâlâ size merhamet eylesin! Biz, bildi¤iniz ve anlatt›¤›m bu maksatla cihâda ç›km›ﬂt›k. Emîr-elmü’minîn’in tavsiyelerine
ve emîrlerine titizlik ile
uyan bir vâli ile beraber
idik. Sabah-akﬂam o da bizimle beraber yürüyor, ö¤le vaktinde bizimle konakl›yordu. Geceleyin yola
devam edip, kurak yerler-

de durmadan acele geçiyor, bereketli ve bolluk
yerlerde oldukça fazla kal›yorduk.
Afrik›yye’ye var›ncaya
kadar, Rabbimizin ihsân
buyurdu¤u en güzel hâl
üzere yolumuza devam ettik. Nihâyet at kiﬂnemelerini, deve bö¤ürtülerini
düﬂmanlar›m›z›n duyaca¤› bir yere konduk. Birkaç
gün orada ikâmet ettik. Bu
s›rada, atlar›m›z› istirahata
b›rakt›k. Silâhlar›m›z› harbe haz›rlad›k.
Sonra Afrik›yyelileri ‹slâma da’vet ettik. Fakat
onlar Müslüman olmaya
yanaﬂmad›lar. Bunun üze-
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rine, sulh ve zillet içinde
kalmalar› için onlardan
cizye istedik. Bu teklîfimize ise hiç yanaﬂmad›lar.
Onlar›n
karﬂ›s›nda
onüç gece bekledik. Bu
arada, elçilerimiz gidip
geldi. Nihâyet teklîflerimizi kabûl etmeyeceklerine
iyice kanâat getirince, komutan›m›z kalk›p, Allahü
teâlâya hamd ve senâ etti.
Sonra cihâd›n fazîletini
anlatt›. Sabredip Allah için
cihâd edenlerin kavuﬂacaklar› sevâbdan bahsetti.
Sonra hep birden düﬂman
üzerine hücûm edip, muhârebeye baﬂlad›k.
Düﬂmanla karﬂ›laﬂt›¤›m›z ilk gün pek ﬂiddetli bir
muhârebe oldu. ‹ki taraf
da çok çetin savaﬂt›. Düﬂmandan pek çok kimse öldü¤ü gibi, bizden de pek
çok kimse ﬂehîd düﬂtü. O
gece, her iki taraf da savaﬂ
meydan›nda geceledi.
Biz Müslümanlar›n bulundu¤u yerden, Kur’ân-›
kerîm okuyanlar›n sesleri
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yükseliyordu. Düﬂman
ise, içki içerek ve e¤lence
içinde geceyi geçirdi. Sabah olunca, biz önceki
günkü gibi yerlerimizi ald›k ve düﬂman üzerine hücûm ettik.
Allahü teâlâ bize sab›r,
yard›m ve zafer ihsân etti.
‹kinci gün akﬂama do¤ru
Allahü teâlâ bize Afrik›yye’yi fethetmek nasîb eyledi. Pek çok ganîmet elde ettik. Mervân bin Hakem, bu
ganîmetlerin beﬂtebirini
devletin hazînesine koydu.
Müslümanlar›n yan›ndan, onlar› sevinçli b›rakarak ayr›ld›m. Al›nan bu ganîmetler, Müslümanlar›
zenginleﬂtirdi. ‹ﬂte ben, Allahü teâlân›n bize nasîb
etti¤i bu zaferi, ﬂirkin u¤rad›¤› bu hezîmeti, Emîrel-mü’minîne ve size müjdelemek için geldim.
Ey Allah›n kullar›! Verdi¤i ni’metlerden dolay›
ve düﬂmanlar›m›za indirdi¤i azâbdan dolay›, Allahü teâlâya hamdederiz.”
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Abdullah bin Zübeyr,
692 y›l›nda Haccâc taraf›ndan ﬂehîd edildi. Resûlullah efendimiz bu hadîseye
iﬂâret ederek Abdullah’a
buyurmuﬂtu ki:
- ‹nsanlardan senin baﬂ›na neler gelecek biliyor
musun? Senden de insanlara çok ﬂey gelecek. Cehennem ateﬂi seni yakmaz.
Abdullah bin Zübeyr,
Eshâb-› kirâma çok hürmet ederdi. Hattâ babas›
Zübeyr bin Avvâm’dan
nakletti¤i hadîs-i ﬂerîfte,
Resûlullah›n ﬂöyle buyurdu¤unu bildirirdi:
(Herhangi bir memlekette vefât eden Eshâb›mdan biri, k›yâmette, mahﬂer yerine giderlerken, o
memleketin Müslümanlar›na önder olur ve onlar›n
önlerini ayd›nlat›r.)
Abdullah bin Zübeyr,
Mekke’de namazlar›n›
Mescid-i Harâm’da k›lard›.
Buyururdu ki:
“Resûlullahtan iﬂittim.
Buyurdu ki:

(Benim mescidimde k›l›nan namaz, Mescid-i Harâm hariç di¤er mescidlerde k›l›nan namazlardan üstündür. Mescid-i Harâm’da
k›l›nan bir namaz, Mescid-i
Nebî’de k›l›nan 100 namazdan efdaldir, üstündür.)
Abdullah bin Zübeyr,
Kâ’be-i muazzamaya çok
hizmet etmiﬂti. Daha önce
Hazreti Ömer halîfe iken,
onyedi senesinde, Mescid-i
saâdeti geniﬂletirken, Hucre-i saâdetin etraf›na k›sa
bir taﬂ duvar çevirmiﬂti. Abdullah bin Zübeyr bu duvar› y›k›p, siyah taﬂ ile yeniden sa¤lam yapt›rd›. Bu duvar›n üstü aç›k olup, kuzey
taraf›nda bir kap›s› vard›.
Abdullah bin Zübeyr’in
babas›, Aﬂere-i mübeﬂﬂereden, ya’nî Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri
olan Zübeyr bin Avvâm,
annesi Ebû Bekr-i S›ddîk’›n k›z› Esmâ, teyzesi
mü’minlerin annesi Âiﬂe-i
S›ddîka’d›r. Babas›n›n annesi (ninesi) Hazreti Safiyye, Resûlullah›n halas› idi.
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abdurrahman bin avf;
Eshab-› kiram›n büyüklerinden ve Cennetle müjdelenenlerden ve ilk Müslüman olan 8 kiﬂiden biri.
‹smi; Abdurrahman bin
Avf bin Abd-i Avf bin Haris
bin Zühre bin Kilab bin
Mürre bin Kusey’dir. Annesinin ismi, ﬁifa binti
Avf’dir. Soyu, dedelerinden Kilab bin Mürre’de,
Resulullah Efendimiz ile
birleﬂmektedir. Künyesi
Ebu Muhammed’dir. ‹slamiyet’ten önce ismi, Abd-i
Amr, Abd-ül-Ka’be veya
Abd-ül-Haris olup, Müslüman oldu¤u zaman Peygamber efendimiz taraf›ndan Abdurrahman olarak
de¤iﬂtirildi. Fil vak’as›ndan on y›l sonra, 580 senesinde do¤du ve 651
(H.31) senesinde Medine-i
münevverede vefat etti.
Abdurrahman bin Avf,
ticâretle meﬂgul olurdu.
Bu sebeple çeﬂitli yerlere
ticâret için giderdi. ﬁöyle
anlat›r:
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Peygamber efendimize peygamberlik emri bildirilmeden bir y›l önce, ticâret için Yemen’e gitti¤im zaman, Askelân bin
Avâkir-ül-Himyerî’ye misâfir olmuﬂtum. O zât,
çok yaﬂl› idi ve ona her
var›ﬂ›mda ona konuk
olurdum. O da bana Mekke’den haber sorarak derdi ki:
- ‹çinizde kendisi hakk›nda haber ve zikir bulunan zât zuhûr etti mi? Dîniniz hakk›nda size karﬂ›
olan bir kimse var m›?
Ben de hep, “hay›r,
yoktur” derdim.
Nihâyet, Resûlullah
efendimize peygamberlik
bildirilip, ‹slâm dînini insanlara gizlice tebli¤ etmeye baﬂlad›¤› sene idi.
Yemen’e yine gidip ayn›
zâta misâfir oldu¤umda
bana dedi ki:
- Ben seni ticâretten
daha hay›rl› bir müjde ile
müjdeleyeyim mi?
- Evet, müjdele.
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- Hiç ﬂüphesiz, Allah senin kavminden, kendisinden râz› oldu¤u, seçti¤i bir
peygamber gönderdi ve
O’na Kitab da indirdi. O, insanlar› putlara tapmaktan
men edecek ve ‹slâmiyete
da’vet edecek. Hakk› buyuracak ve iﬂleyecek, bât›l› da
men ve iptâl edecektir. O,
Hâﬂimo¤ullar›ndand›r. Siz
O’nun day›lar›s›n›zd›r. Dönüﬂünü çabuklaﬂt›r! Gidip
O’na yard›mc› ol! Kendisini tasdîk et ve ﬂu beytleri
de Ona götür!
Yemenli ihtiyâr›n söyledi¤i beytleri ezberleyip,
Mekke-i
mükerremeye

döndüm ve Hazreti Ebû
Bekir ile buluﬂtum. Ona,
Yemenli ihtiyâr›n söylediklerini haber verdim. Ebû
Bekir dedi ki:
- O kimse, Abdullah’›n
o¤lu Muhammed aleyhisselâmd›r. Allahü teâlâ,
Onu insanlara peygamber
olarak gönderdi. Hemen
Ona gidip îmân et!
Hemen Resûlullah›n
evine gittim. Resûlullah
efendimizin beni görünce
gülümsedi ve sordu:
- Arkanda ne haber var,
ey Abdurrahman?
- Yâ Muhammed, bu
ne demek?

Abdurrahman bin Avf’›n Amman’da bulunan makâm›
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- Bana tevdî edilmek
üzere o kimsenin seninle
gönderdi¤ini getir, ver. Hiç
ﬂüphesiz onu bana gönderen
H›myero¤ullar›
mü’minlerinin üstünlerindendir.
Resûlullah efendimizin
bu sözlerini iﬂitince hemen Kelime-i ﬂehâdet getirerek Müslüman olma
ﬂerefine kavuﬂtum ve Yemenli ihtiyâr›n söyledi¤i
beytleri okuyarak, onun
anlatt›klar›n› anlatt›m. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz buyurdu ki:
- Zaman zaman öyle
mü’minler bulunacak ki,
onlar beni görmeden bana inanacak ve beni tasdik edeceklerdir. ‹ﬂte, bunlar, benim gerçek kardeﬂlerimdir.
Hazreti Abdurrahman
‹slâmiyeti kabûl edince di¤er Müslümanlar gibi eziyet ve iﬂkencelere mâruz
kald›. Böylece vatan›n› terketmek suretiyle hicrete
mecbur oldu. Habeﬂis118 eshâb-› kirâm

tan’a hicret eden müslümanlarla beraber bu
memlekete gitti. Çok geçmeden Peygamber efendimiz Medine-i münevvereye hicretinden sonra
Medîne’ye gelerek Resûlullaha kat›ld›.
Peygamber efendimiz,
hicretten sonra, Mekke’den hicret eden Müslümanlarla (Muhacirler)
Medineli Müslümanlar
(Ensar) aras›nda kardeﬂlik andlaﬂmasi ilan ettikleri zaman; Abdurrahman bin Avf’› da, Sa’d
bin Rebi el-Ensarî ile kardeﬂ yapt›. Bir kaç gün
sonra, Resulullah Efendimiz O’nu kokulanm›ﬂ görerek güldü ve;
-Ne var Abdurrahman?
buyurdu. O da;
-Ya Resulallah! Ensardan bir kad›nla evlendim,
dedim. Resulullah efendimiz;
-Ona ne takdim ettin?
buyurdular. Bir miktar alt›n verdi¤ini söyleyince;
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-Ey Abdurrahman! Bir
dügün yeme¤i tertiple ve
bir koyun kes, buyurdular.
Hazreti Abdurrahman
bütün harplerde bulundu.
Bedir’de kahramanl›klar›
çok oldu. Abdurrahman
bin Avf hazretleri, Bedir
muhârebesinde ﬂâhit oldu¤u bir hâdiseyi ﬂöyle
anlat›r:
Savaﬂ esnâs›nda yan›mda ensârdan iki genç
belirdi. Gençlerin gayreti
hoﬂuma gitti. Kendilerine
muhabbetle bakt›m.
Gençlerden birisi yan›ma
yaklaﬂarak dedi ki:
- Biz, islâm düﬂman›
Ebû Cehil’i öldürmeye azmettik. Fakat kendisini tan›m›yoruz. Onu bize gösterir misin?
- Peki siz bu iﬂi baﬂarabilecek misiniz?
- Resûlullaha ve ‹slâm
dînine hakâret eden kimse
sa¤ oldu¤u müddetçe, bizim sa¤ kalmam›z›n bir
önemi yoktur. Allaha yemin ederiz ki, onu gördü-

¤ümüzde, kan›m›z›n son
damlas›na kadar, onu öldürmek için çal›ﬂaca¤›z.
Gençlerin bu kararl› hâline g›pta ettim. Bu arada
Ebû Cehil karﬂ›dan geçiyordu. Gençlere dedim ki:
- ‹ﬂte arad›¤›n›z, ﬂu karﬂ›dan geçmekte olan kimsedir.
Ebû Cehil’i gören gençler, Ebû Cehil’in askerlerinin çoklu¤una bile bakmadan, k›l›çlar›n› çektikleri gibi, üzerine at›ld›lar.
Ebû Cehil’in askerleri
hiç beklemedikleri böyle
bir durum karﬂ›s›nda donakald›lar. Onlar›n ﬂaﬂk›nl›klar› geçmeden, gençler,
Ebû Cehil’i öldürünceye
kadar k›l›ç darbesine tuttular.
Sonra dönüp Resûlullah›n huzuruna geldiler.
Ve hâdiseyi arz ettiler.
Peygamber efendimiz çok
memnûn olarak, gençlere
sordu:
- Bunu hanginiz öldürdü?
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‹kisi de birden dediler ki:
- Ben öldürdüm.
Bunun üzerine, gençlerin k›l›çlar›n› muâyene ettikten sonra;
- ‹kiniz öldürmüﬂsünüz, buyurdu.
Abdurrahman bin Avf
hazretleri, Uhud savaﬂ›nda yirmi yerinden yaraland›. 12 diﬂi k›r›ld›. Peygamber efendimiz, Medîne’de
kendisini Saîd bin Rebii
hazretleri ile kardeﬂ yapt›.
Kardeﬂi, mal›na ve servetine onu da ortak yapmak
istedi¤inde ﬂöyle dedi:
- Aziz kardeﬂim, Allah
sana ve çoluk çocu¤una
bereket ihsân etsin, mal›n›
ço¤alts›n! Sen bana çarﬂ›n›n yolunu göster, ben
orada ticâret yapar ihtiyâçlar›m› karﬂ›lar›m.
Bu sözü Peygamber
efendimize bildirilince,
çok sevindi. Kendisine hay›r duâ etti. Bu duâdan
sonra yapt›¤› ticâret sebebiyle k›sa zamanda çok
zengin oldu. Buyururdu ki:
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- Taﬂa uzansam, o taﬂ›n
alt›nda ya alt›na veya gümüﬂe rast gelirdim.
Abdurrahman bin Avf
hazretlerine sordular:
- Bu büyük serveti nas›l
kazand›n?
- Çok az kâra râz› oldum. Hiçbir müﬂteriyi boﬂ
çevirmedim.
Abdurrahman bin Avf,
Resûlullah›n sa¤l›¤›nda Allah yolunda çok mal harcad›. Üç kere mal›n›n yar›s›n›
verdi. Birinci defa 4000 dirhem, ikincide 40.000 dirhem ve üçüncüde de
40.000 alt›n sadaka olarak
Allah yolunda da¤›tt›.
Uhud savaﬂ› esirlerinden 30 tanesini azâd ettirdi
ve her birine 1000 alt›n da¤›tt›. Tebük seferi için 500 at
ve 500 yüklü deve verdi.
Birgün bu¤day, un ve
çeﬂitli zahire yüklü 700 devesi ile Medîne’ye girdi¤inde, Hazreti Âiﬂe, Resûlullah efendimizin;
- Abdurrahman bin
Avf, Cennete emekliyerek
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girer, buyurdu¤unu bildirince, Abdurrahman bin
Avf, develerin hepsini
yükleriyle birlikte Allah
yolunda da¤›taca¤›n› söz
verip, onu ﬂâhit tutmuﬂtur.
Bedir harbinde bulunup
da sa¤ kalanlar›n herbirine,
kendi mal›ndan 400 dirhem alt›n para verilmesini
vasiyet etti. Vasiyeti hemen
yerine getirildi.
Tebük harbi dönüﬂünde, Peygamber efendimiz
gecikince, namaz geçmesin diye, Abdurrahman
bin Avf hazretleri imâm
yap›ld›. ‹kinci rek’atte iken
Peygamber efendimiz yetiﬂip kendisine uydu. Namazdan sonra;
- Bir peygamber sâlih
bir kimsenin arkas›nda
namaz k›lmad›kça rûhu
kabzolmaz, buyurdu.
Abdurrahman bin Avf
hazretleri nakleder:
Bir gün Peygamber
efendimiz yaln›z olarak,
yola ç›kt›. Ben de geriden
tâkip ediyordum.

Kâbe-i ﬂerif kap›s›

Hurmal›k bir yere vard›. Yere kapand›. Secde o
kadar uzad› ki, kendi kendime, “Aman yâ Rabbî,
acaba Resûlullaha birﬂey
mi oldu?” diyerek büyük
bir korku ile yan›na yaklaﬂt›m ve oturdum.
Resûlullah, secdeden
baﬂ›n› kald›r›p sordu:
- Sen kimsin?
- Ben Abdurrahman’›m.
- Bir ﬂey mi oldu?
- Hay›r yâ Resûlallah,
secdeniz o kadar uzad› ki,
size bir hâl olmas›ndan
endiﬂe ettim.
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- Yâ Abdurrahman!
Cebrâil aleyhisselâm ﬂunu
müjdeledi: “Yâ Resûlallah, kim ki, sana salât ve
selâm getirirse, Cenâb-›
Hakk›n magfiret ve selâm›na nâil olur.” Ben de bu
müjde sebebiyle ﬂükür
secdesinde bulundum.
Abdurrahman bin Avf
hazretleri, Resûlullah›n
âh›rete teﬂrîfinden sonra,
Onunla geçirdi¤i günleri
hat›rl›yarak dâimâ a¤lard›.
Onun
sohbetlerinden
mahrûm olduktan sonra,
kendisi için dünyan›n hiçbir k›ymeti kalmad›¤›n›
söylerdi.
Nevfel bin ‹yas hazretleri anlat›r:
Abdurrahman bin Avf
hazretleri, bizi bir gün evine götürdü. Bize tepsi içinde leziz yemekler ikrâm etti. Yeme¤i önümüze koyunca, a¤lamaya baﬂlad›.
O a¤lay›nca biz de a¤lamaya baﬂlad›k. Fakat niçin
a¤lad›¤›m›z› bilmiyorduk.
Sordum:
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- Ey Abdurrahman, seni bu kadar a¤latan nedir?
- Biz bu kadar ni’metler
içerisindeyiz. Resûlullah
vefât etti. Fakat kendisi ve
ehli arpa ekme¤inden bile
bir defa olsun doyas›ya
yemedi. Biz bu yediklerimizin ﬂükrünü nas›l yapaca¤›z? Bunun için a¤lar›m.
Abdurrahman bin Avf,
Hicretin 6. senesinde, Resûlullah efendimiz taraf›ndan Kelb kabîlesini ‹slâma
da’vet etmek için Dûmetül-Cendel’e gönderilen
700 kiﬂilik orduya, kumandan tâyin edildi. Dûmetül-Cendel, Tebük ﬂehrinin
yak›n›nda olup, büyük bir
panay›r ve ticâret merkezi
idi.
Resûlullah efendimiz,
Abdurrahman bin Avf’›
yan›na ça¤›r›p buyurdu ki:
- Haz›rlan! Seni bugün
veya yar›n sabah inﬂâallah askerî birli¤in baﬂ›nda
görece¤im.
Sabah namaz›n› mescidde k›ld›ktan sonra, Pey-
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gamber efendimiz onun
Dûmet-ül-Cendel’e hareket
etmesini ve oran›n halk›n›
‹slâmiyete da’vet etmesini
emir buyurdu. Dûmet-ülCendel’e gidecek ordu, seher vakti Medîne d›ﬂ›ndaki
Cürüf denilen mevkîde topland›. Peygamber efendimiz, Abdurrahman bin
Avf’›n geride kald›¤›n› görünce buyurdu ki:
- Arkadaﬂlar›ndan niçin
geri kald›n?
- Yâ Resûlallah! En son
görüﬂmemin ve konuﬂmam›n sizinle olmas›n› istedim. Yolculuk elbisem
üzerimdedir.
Abdurrahman bin Avf,
baﬂ›na, siyah pamuklu ve
kal›n bezden, geliﬂi güzel
bir bez sarm›ﬂt›. Peygamber efendimiz, onun sar›¤›n› eliyle çözüp, sar›¤›n
ucunu iki omuzunun ortas›ndan sark›tarak ba¤lad›
ve, “Ey ‹bni Avf! ‹ﬂte sar›¤›n› böyle sar” buyurdu.
Daha sonra eline bir sancak vererek devam etti:

- Ey ‹bni Avf! Allahü teâlân›n ad›yla, O’nun yolunda cihâd et ve Allah›
inkâr edenlerle çarp›ﬂ. Zulüm ve taﬂk›nl›k yapma.
Allah›n emri dâiresinde
hareket et. Çocuklar› öldürme. E¤er o belde ahâlisi senin da’vetine icâbet
ederlerse, o kabîlenin reîsinin k›z›yla evlen.
Abdurrahman bin Avf,
emrine verilen 700 kiﬂilik
orduyla birlikte hareket
ederek, Dûmet-ül-Cendel’e ulaﬂt›. Kelb kabîlesini, tatl› bir üslûbla ‹slâma
da’vet etti. Üç gün orada
kald›ktan sonra, Kelb kabîlesinin reîsi Esba¤ bin
Amr ve kavminin büyük
bir k›sm› Müslüman olup,
H›ristiyanl›¤› terkettiler.
Bir k›sm› da H›ristiyan olarak kal›p, cizye vermeye
râz› oldular.
Abdurrahman bin Avf,
Müslüman olan Esba¤’›n
k›z› Tümad›r ile evlendi.
Onunla birlikte Medîne’ye
geldi. Tümad›r, Abdurrahman bin Avf’›n o¤lu Ebû
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Seleme’nin annesidir. Ebû
Seleme ise Medîne’nin
yedi büyük f›k›h âlimlerinden biridir.
Hazreti Ömer’in halîfeli¤i zaman›nda bir ticaret
kervan› gelip, gece Medîne’nin d›ﬂ›nda kondu. Yorgunluktan hemen uyudular. Halîfe Ömer, ﬂehri dolaﬂ›rken bunlar› gördü.
Abdurrahman bin Avf’›n
evine gelip dedi ki:
- Bu gece bir kervan
gelmiﬂ. Hepsi kâfirdir. Fakat bize yabanc› olanlar›n,
yolcular›n; bunlar› soymas›ndan korkuyorum. Gel,
bunlar› koruyal›m.
Sabaha kadar bekleyip,
sabah namaz›nda mescide gittiler. ‹çlerinden bir
genç uyumam›ﬂt›. Arkalar›ndan gitti. Soruﬂturup,
kendilerine bekçilik eden
ﬂahs›n halîfe Ömer oldu¤unu ö¤rendi. Gelip arkadaﬂlar›na anlatt›. Roma ve
‹ran ordular›n› periﬂan
eden, binlerce ﬂehir alm›ﬂ
olan, adâleti ile meﬂhur
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yüce halîfenin, bu merhamet ve ﬂefkatini görerek,
‹slâmiyetin hak din oldu¤unu anlad›lar. Hepsi seve
seve Müslüman oldu.
Abdurrahman bin Avf
hazretleri, fazîlet ve kemâl
sâhibi bir insand›. Kalbi
sadece, Allah korkusu, Resûlüne muhabbet, do¤ruluk, iffet, merhamet ve
ﬂefkat ile doluydu. Allah
yolunda mal›n› da¤›tmaktan zevk al›rd›.
Eshâb-› kirâm›n en zenginlerinden oldu¤u hâlde,
mala karﬂ› en ufak bir sevgisi yoktu. Her zaman âhireti dünyaya tercîh ederdi.
En büyük arzûsu, dînin
emirlerine eksiksiz uyabilmekti.
Bir gün bir yerde yemek ikrâm edilmiﬂti. O
gün de kendisi oruçlu idi.
Tam iftâr edece¤i zaman,
bir hât›ras›n› anlatmas› istendi. Hemen hât›ras›n›
anlatmaya baﬂlad›:
“Benden çok hay›rl›
olan Mus’ab bin Ümeyr
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ﬂehîd oldu¤unda, onu bir
kumaﬂ parças› ile kefenledik. Baﬂ›n› örttü¤ümüz zaman, ayaklar› aç›k kal›yor,
ayaklar›n› örttü¤ümüz zaman baﬂ› aç›k kal›yordu.
Sonra Hazreti Hamza ﬂehîd oldu. O da benden çok
üstündü. Onu da zor ﬂartlar
alt›nda defnettik. Onlar benden çok hay›rl› oldu¤u hâlde, dünyay› b›rak›p gittiler.
Sonra bize dünya kap›s›
aç›ld›. Türlü türlü ni’metlere
kavuﬂtuk. Bunlar›n hesâb›n›
nas›l verece¤iz” deyip a¤lamaya baﬂlad›.
Oruçlu oldu¤unu unutup, iftâr yeme¤ini bile yemedi. Zaten o günleri hat›rlay›nca yemek yiyecek
hâli de kalm›yordu.
Halîfe Ömer ﬁam’a gidiyordu. ﬁam’da tâ’ûn
ya’nî vebâ hastal›¤› oldu¤u iﬂitildi. Yan›nda bulunanlar›n ba’z›s›, “ﬁam’a
girmiyelim” dedi. Bir k›sm› da dedi ki:
- Allahü teâlân›n kaderinden kaçm›yal›m.

Bunun üzerine Halife
de buyurdu ki:
- Allahü teâlân›n kaderinden, yine O’nun kaderine kaçal›m, ﬂehre girmiyelim. Birinizin bir çay›r›
ile, bir ç›plak kayal›¤› olsa,
sürüsünü hangisine gönderirse, Allahü teâlân›n
takdîri ile göndermiﬂ olur.
Sonra Abdurrahman
bin Avf’› ça¤›r›p sordu:
- Sen ne dersin?
- Resûlullah efendimizden iﬂittim ki, (Vebâ olan
yere girmeyiniz ve vebâ
olan bir yerden baﬂka bir
yere gitmeyiniz, oradan
kaçmay›n›z) buyurmuﬂtu.
Halife de, “elhamdülillah, benim sözüm hadîs-i
ﬂerîfe uygun oldu” deyip
ﬁam’a girmediler.
Vebâ bulunan yerden
d›ﬂar› ç›kman›n yasak edilmesine sebep, sa¤lam
olanlar ç›k›nca, hastalara
bakacak kimse kalmaz, helâk olurlar. Vebâl› yerde kirli hava, herkesin içine yerleﬂince, kaçanlar hastal›keshâb-› kirâm 125
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tan kurtulamaz ve hastal›¤›
baﬂka yerlere götürmüﬂ,
bulaﬂt›rm›ﬂ olurlar. Hadîs-i
ﬂerîfte buyuruluyor ki:
(Vebâ hastal›¤› bulunan yerden kaçmak, muharebede kâfir karﬂ›s›ndan kaçmak gibi, büyük
günâht›r.)
Hazreti Ömer vefât
ederken halîfeli¤e aday
olarak gösterdi¤i 6 kiﬂiden
biri de Abdurrahman bin
Avf’d›r. Hazreti Ömer’in
defninden sonra, tâyin
edilen bu alt› sahâbî topland›lar. ‹lk olarak Abdurrahman bin Avf söz al›p
ﬂöyle dedi:
- Ey Cemâ’at! Bu husûsta hepimizin de görüﬂleri var. Dinleyiniz, ö¤renirsiniz, anlars›n›z. Muhakkak ki, hedefe isâbet
eden ok, isâbet etmeyenden üstündür. Bir yudum
yavan fakat so¤uk su, hastal›¤a sebep olan tatl› sudan daha faydal›d›r.
Sizler, Müslümanlar›n
rehberleri, mürâcaat olu126 eshâb-› kirâm

nan âlimlerisiniz. O hâlde,
aran›zda meydana gelecek
ihtilâflarda b›ça¤›n a¤z›n›
köreltmeyin. K›l›çlar› düﬂmanlar›n›zdan ay›r›p k›nlar›na sokmay›n›z. Yoksa
düﬂmanlar›n›z karﬂ›s›nda
tek kalm›ﬂ, amellerinizi
noksanlaﬂt›rm›ﬂ olursunuz.
Herkesin muayyen bir
eceli, her evin emrine itâat
edilen, yasaklar›ndan çekinilen bir emîri, reisi vard›r.
Öyleyse aran›zdan, iﬂlerinizi görecek birisini emir
tâyin edin. Böylece maksada eriﬂirsiniz. ﬁâyet, kör
fitne, ﬂaﬂ›rtan dalâlet olmasayd› niyetlerimiz bildiklerimizden, amellerimiz niyetlerimizden baﬂka olmazd›. Zîrâ fitne ehli;
gözlerinin görmedi¤ini,
fitnenin kendilerini, çölde
ﬂaﬂk›n, nereye gidece¤ini
bilmez bir ﬂekilde b›rakt›¤›n› söylerler.
Nefslerinize ve fitnecilerin sözlerine uymaktan
sak›n›n›z. Sözle olan hîle,
k›l›c›n yaras›ndan daha
ﬂiddetlidir. Halîfeli¤i; mu-
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sîbet ve felâket zamanlar›nda metânet ve sab›rl›,
bu iﬂte muvaffak olaca¤›n›
umdu¤unuz, onun sizden,
sizin ondan râz› olaca¤›n›z
birisine veriniz. Size nasîhat eder görünen fesatç›lara itâat etmeyiniz. Size
yol gösteren rehbere muhâlefet etmeyiniz. Söyleyeceklerim bundan ibârettir. Allahü teâlâdan
kendim ve sizin için magfiret dilerim.
Abdurrahman bin Avf
bundan sonra, ﬂu teklifte
bulundu:
- ‹çimizden üçümüz, di¤er üçümüz lehine adayl›ktan çekilsin.
Abdurrahman bin Avf’›n
bu teklifi hemen kabûl olunarak Zübeyr Ali’ye, Talhâ
Osman’a, Sa’d bin Ebî Vakkâs da Abdurrahman bin
Avf’a oylar›n› verdiler. Arkas›ndan Abdurrahman bin
Avf da çekildi ve Hazreti Osman ile Hazreti Ali kald›lar.
Netîcede Hazreti Osman’a
bîât olundu.

Hazreti Abdurrahman
yüksek ahlâk, fazîlet ve kemâl sahibi, çok iyi ve çok
temiz, seciyeli bir insand›.
Onun kalbi, Allah korkusu
ile Resûl-i ekreme muhabbetle, do¤ruluk ve iffetle,
rahmet ve ﬂefkatle dolu
idi. Cömertti. Allah yolunda mal›n› da¤›tmaktan
zevk al›rd›. Kalbinde Allah
korkusu o kadar yer etmiﬂti ki, kendisi hiç bir vakit
dünyas›n› dînine tercih etmemiﬂ, hayatta servet ve
mal sahibi olmaya ehemmiyet vermemiﬂ, tam
Müslüman olarak yaﬂamay› herﬂeyin üstünde
tutmuﬂtu.
Abdurrahman bin Avf’›
Peygamber efendimiz ve
Eshâb-› kirâm›n büyükleri
methetmiﬂlerdir. Resûlullah efendimiz onun hakk›nda buyurdu ki:
- Göktekiler ve yerdekiler kat›nda, sen emînsin.
Abdurrahman bin Avf
651 senesinde 75 yaﬂ›nda
vefât etti.
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adî bin hâtim-i tâi;
Eshâb-› kirâm efendilerimiz, Peygamber efendimizin emriyle zaman zaman Medîne d›ﬂ›ndaki kabîlelere seferler düzenler,
buralardaki halk› ‹slâma
da’vet ederlerdi. Da’veti
kabûl etmiyenlerle savaﬂ
yap›l›r, ganîmet ve esir al›n›rd›.
Tay kabîlesi üzerine
yap›lan seferde, reisleri,
Adî bin Hâtim kaçt›. Kardeﬂi Sefâne esir al›nd›.
Kendisine çok iyi muâmele yap›ld›. Çünkü babas› meﬂhûr cömertlerdendi. Onun cömertli¤ine hürmeten, k›z›na iyi
muâmele yap›ld›.
Peygamber efendimiz,
Sefâne’yi kardeﬂini bulup
getirmesi için serbest b›rakt›. O da kardeﬂini bulup
baﬂ›ndan geçenleri anlatt›.
Kardeﬂi Adî bin Hâtim,
kardeﬂinin anlatt›klar›ndan cesâret alarak, Medîne’ye gitti. Bundan sonras›n› kendisi ﬂöyle anlat›r:
Medîne’ye vard›¤›mda,
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Resûlullah Mesciddeydi.
Huzûruna var›p, selâm
verdim. Bana:
- Kimsiniz, buyurdu.
Ben de:
- Adî bin Hâtim’im, dedim.
Beni al›p evine götürdü. Yolda giderken, yaﬂl›
bir kad›n, ihtiyaçlar›n› arz
etti. Onunla ilgilenip, ihtiyaçlar›n› giderdi. Bu hâli
görünce, “Bu, melik de¤ildir” dedim.
Eve var›nca, içi lifle dolu bir minder gösterip,
“Buraya oturun!” buyurdu. Ben oturmak istemedim. Israr edince mecbûren oturdum. Kendisi de
yere oturdu. Kendi kendime, “Vallahi bu melik olamaz, melik olan kimse bu
kadar tevâzu ehli olamaz!” dedim. Sonra bana:
- Yâ Adî bin Hâtim,
Müslüman ol ki, selâmette
olas›n, buyurdu. Ben de:
- Benim dînim vard›r,
dedim. Bunun üzerine:
- Senin dînini senden
daha iyi bilirim. Sen Raku-
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siyye dîninden de¤il misin? Kavminin dörtte bir
ganîmetini yemiyor musun? Bu senin dîninde sana helâl de¤ildir, buyurdu.
Ben içimden:
- Vallahi do¤ru söylüyor. Bilinmiyen ﬂeyleri biliyor. Bu peygamberdir,
dedim. Sonra buyurdu ki:
- Yâ Adî bin Hâtim, seni ‹slâma girmekten al›koyan nedir? Seni “Lâ ilâhe
illallah” demekten uzaklaﬂt›ran nedir? Allahtan
baﬂka ilâh var m›? Neden
çekiniyorsun? Seni, Allah
büyüktür demekten al›koyan nedir?
Bu sözleri büyük bir huﬂû içinde dinledim. Bu kadar güzel yüzlü, tatl› sözlü
bir kimse yalanc› olamazd›.
Hemen Kelime-i ﬂehâdet
getirip Müslüman oldum.
Resûlullah sonra beni,
kabîleme ‹slâmiyeti anlatmak ve onlar›n zekâtlar›n›
toplamak için geri gönderdi. ‹lk zekât topl›yan ben oldum. Kabîlemin Müslüman
olmas›na vesîle oldum.

Birgün kabîlemden birkaç kiﬂi ile beraber, Hazreti Ömer’in huzûruna gitmiﬂtik. Kendisine sordum:
- Beni tan›d›n›z m›?
- Evet tan›d›m! Sevgili
Peygamberimize kavmin
inanmad›¤› bir zamanda
sen inand›n, vefâkâr oldun! Kavmin sana zulmettikleri zaman onlara
sabreden sensin! Muhakkak ki, kabîlesinde ilk zekât› toplay›p, Peygamber
efendimizi sevindiren de
sensin.
Adî bin Hâtim hazretleri, dünyaya hiç k›ymet vermez, kazand›¤›n› fakîrlere
da¤›t›rd›. Peygamber efendimizin huzuruna gitti¤inde ona yan›nda yer verirdi.
Kendisine iltifatlarda bulunurdu.
Allahü teâlâ ona uzun
bir ömür verdi. Hazreti
Ali’nin vefât›ndan çok
sonra 120 yaﬂ›nda Kûfe’de
vefât etti. Ölünceye kadar,
‹slâmiyeti yaymak için ç›rp›nd›. Vaktini hiç boﬂa geçirmezdi.
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Âiﬂe-i s›dd›ka;
Hazreti Âiﬂe validemiz,
küçük yaﬂta iken okumayazma ö¤renmiﬂ olup, çok
zekî ve kabiliyetli idi. Her
bir hâdise üzerine hemen
bir ﬂiir söylemesi, onun
zekâs›na bir delildir. Ö¤rendi¤i ve ezberledi¤i bir
ﬂeyi katiyen unutmazd›.
Çok ak›ll›, zekî, âlime, edibe ve afife ve saliha idi.
Resulullah efendimiz
Hazreti Hadice’nin vefat›ndan sonra, ikinci defa olarak, Hazreti Ebu Bekir’in
k›z› Hazreti Aiﬂe’yi nikahlad›, fakat dü¤ünü yap›lmad›. Peygamberimizin Hazreti Âiﬂe ile evlenmelerinde en önemli husus, nikah
akdinin Hazreti Peygamberin arzusuyla de¤il, Allahü teâlân›n emri ile olmas›d›r. Buhârî ve Müslim’in rivayetlerinde Peygamberimiz Hazreti Aiﬂe’ye ﬂöyle buyurdu:
- Seni üç gece rüyada
gördüm. Bir melek ipek
kumaﬂa sarm›ﬂ “Bu senin
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han›m›nd›r” dedi. Ben de
yüzünü açt›m ve “E¤er Allah taraf›ndan ise cenab-›
Hak imza eylesin” dedim.
[Yani e¤er rüya Rahmânî
ise Allahü teâlâ müyesser
k›ls›n demektir.]
Resulullah efendimiz
Medine’ye hicret etti¤i zaman, ev halk›n› Mekke’de
b›rakm›ﬂt›. Medine’yi ﬂereflendirince, Ebu Rafiî ile azatl› kölesi Zeyd bin Hârise’yi,
iki deve ve ihtiyaçlar› olabilecek ﬂeyleri sat›n almak
üzere 500 dirhem harçl›kla
Mekke’ye gönderdi.
Hazreti Ebu Bekir de Abdullah bin Ureyk›t’› iki deve
ile onlar›n yan›na kat›p, han›m› Ümm-i Ruman ve k›z›
Hazreti Âiﬂe ile k›zkardeﬂi
Esma’y› develere bindirerek göndermesini, o¤lu Abdullah’a mektup yazarak
emretti. Hazreti Aiﬂe, annesi Ümm-i Ruman ve Resulullah›n kerimeleri kafile
olarak yola ç›kt›. Kubeyd
mevkiinde Hazreti Zeyd
500 dirhemle üç deve daha
sat›n ald›. Kafileye Talha
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bin Ubeydullah da kat›ld›.
Mina mevkiinden Beyda
denilen yere ulaﬂt›klar› zaman, Hazreti Aiﬂe’nin devesi kaçt›. Hazreti Âiﬂe buyuruyor ki:
“Devem kaçt›. Ben devenin üstünde mahfe’nin
içindeydim. Annem de yan›mdayd›. Annem, “Eyvah k›zca¤›z›m, eyvah gelinci¤im” diyerek ç›rp›n›yordu. Allahü teâlâ devemize sükûnet verdi ve bizi
kurtard›. Nihayet Medi-

ne’ye geldik. Ben Hazreti
Ebu Bekir’in ev halk› ile
birlikte indim.”
O zaman Mescid-i Nebevî ve etraf›ndaki odalar
yap›lm›ﬂt›. Mescid-i ﬂerif
yap›l›rken, Peygamberimizin han›mlar› Hazreti
Âiﬂe ve Sevde için birer
oda yap›ld›. Sonra, ihtiyaç
oldukça bir oda yap›larak,
adetleri dokuz oldu. Odalar, Arap âdeti üzere, hurma dal›ndan idi. Üstleri
k›ldan keçe ile örtülü idi.
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Odalar mescidin cenup, ﬂark ve ﬂimâl taraflar›nda idi. Kerpiçten yap›lm›ﬂ olan› da vard›. Ço¤unun kap›s› mescide aç›l›rd›. Tavanlar›n›n yüksekli¤i,
orta boylu insan boyundan bir kar›ﬂ fazla idi. Hazreti Fât›ma ile Hazreti Aiﬂe’nin odalar› aras›nda kap› vard›.
Mekke’den gelen Resulullah›n ev halk›, kendi
odalar›n›n önünde indi.
Hazreti Âiﬂe validemiz,
Hazreti Ebu Bekir’in evinde bir müddet ikâmet buyurdular. Hazreti Ebu Bekir birgün Resulullaha
ﬂöyle arzetti:
- Ya Resulallah, ehlinle
evlenmekten seni al›koyan nedir?
Bunun üzerine Resulullah efendimiz, gerekli haz›rl›klar› yaparak, Hazreti
Âiﬂe ile, nikahlar›n›n vuku
buldu¤u ﬁevval ay›nda
evlendiler.
Hazreti Âiﬂe validemiz
buyuruyor ki:
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“Medine’ye hicret edip
geldi¤imiz zaman, buras›,
hastal›¤› bol olan bir yer
idi. Bütün eshab-› kiram
hastal›¤a tutuldular. Bu
hastal›ktan, ancak Resulullah efendimiz, Allahü teâlân›n korumas›yla kurtuldu.”
Hazreti Âiﬂe de hastaland›.
Peygamberimiz
Hazreti Aiﬂe’ye, “Sende
gördü¤üm nedir” diye sorunca, Hazreti Âiﬂe ﬂu cevab› verdi:
- Anam-babam sana
feda olsun ya Resulallah,
hummad›r. Allah onu kahretsin.
Bunun üzerine Peygamber efendimiz buyurdu ki:
- Hay›r, ona kötü söyleme! O, vazifelidir. ‹stersen
sana bir duâ ö¤reteyim.
Onu okudu¤un zaman, Allahü teâlâ onu senden giderir.
Hazreti Âiﬂe de, “Ö¤ret
ya Resulallah” dedi.
Peygamber efendimiz
duây› ö¤retince, humma
geçti.
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Hazreti Âiﬂe validemiz,
Medine’de, Resulullah›n
gazalar›na kat›lm›ﬂ di¤er
sahabî hatunlar› gibi, yaral›lar›n tedavisi ve bak›m›yla meﬂgul olmuﬂ, büyük hizmetler görmüﬂtür.
Cephelerde eline k›l›ç al›p,
çarp›ﬂmay› istemiﬂ ise de,
Resulullah efendimiz buna müsaade buyurmam›ﬂt›r. Mesela Uhud günü, Peygamber efendimiz
yaralanm›ﬂ, mübarek yüzü müﬂriklerin att›¤› taﬂla
yaralan›p, kan içinde kalm›ﬂt›.
Hazreti Fât›ma validemiz, Resulullah›n mübarek yüzünü y›kam›ﬂ, kan
durmay›nca, yünden has›r
yakm›ﬂ ve külünü âlemlere rahmet olarak gelen
Peygamberimizin mübarek yüzüne basarak, kan›
durdurmuﬂtu.
Hazreti Âiﬂe validemiz
de s›rt›nda yiyecek ve içecek su taﬂ›yarak Uhud’a
gelmiﬂti. Hazreti Âiﬂe ve
Ümm-i Süleym k›rba ile
su taﬂ›yorlar, Hamne ise

Bürük (üzeri yaz›l› örtü) beyaz astar
üzerine nesih ile Kur’an-› Kerim
ayetleri ve Vefk yaz›l›d›r. Hazreti
Âiﬂe validemize ait oldu¤u
kay›tl›d›r. T.S.M. Env. No: 21/478

susuzlara su veriyordu.
Enes bin Malik diyor ki:
“Uhud gazas›nda müslümanlar bozulup, Resulullah›n yan›ndan da¤›ld›klar›
zaman, Hazreti Âiﬂe ile
Ümm-i Süleym’i gördüm.
Arkalar›nda k›rbalarla koﬂa
koﬂa su taﬂ›yorlar, yaral›lar›n a¤›zlar›na boﬂalt›yorlard›. K›rbalar› boﬂald›kça koﬂarak gidiyorlar, doldurunca koﬂarak gelip, yine yaral›lara su veriyorlard›.”
Kad›nlar›n Uhud savaﬂ›na kat›lmas›na müsaade
edilmesinin sebebi, yaral›lar› tedavi için idi.
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Hazreti Aiﬂe, Müreysi
gazas›na kat›lm›ﬂ ve bu gazada baz› münaf›klar›n ç›kard›¤› bir iftiraya maruz
kalm›ﬂ, bunun üzerine Allahü teâlâ Nur suresinde 17
ayet-i kerime göndererek,
onun temizli¤ini bildirdi.
Hazreti Âiﬂe buyurdu ki:
“Resulullah›n ilk hastal›¤›, Hazreti Meymune’nin
evinde oldu. O gün Resulullah›n Hazreti Meymune’ye
u¤rad›¤› gündü. Burada
Resulullah›n hastal›¤› artt›.
Di¤er ezvac-› tahirat gelerek
Resulullah›n hizmetine koyuldular. Peygamberimiz
de buyurdular ki:
- Ey benim zevcelerim,
mâzur görün, takat›m yoktur ki, evlerinizi dolaﬂay›m.
‹zin verirseniz Aiﬂe’nin evine gideyim, bana orada
hizmet edersiniz.
Resulullah efendimiz
Hazreti Abbas ve Hazreti
Ali’nin omuzlar›na dayan›p, benim odama geldiler. Döﬂe¤e yatt›lar. Bu
odada mübarek baﬂ›, gö¤134 eshâb-› kirâm

sümde oldu¤u hâlde vefat
ettiler.”
Resulullah›n vefat›ndan sonra da, eshab-› kiram›n, Hazreti Âiﬂe validemize hürmetleri, ikramlar›
ve izzetleri çok fazla idi.
Hatta bu hususta Hazreti
Ömer, bunda o derece ileri gitti ki, Hazreti Aiﬂe,
“Resulullah›n vefat›ndan
sonra Hazreti Ömer bana
çok iyilik etti. Ya Rabbi,
bundan böyle, beni, onun
ihsan ve iyilikleri için
ayakta tutma” buyurdu.
Hazreti Âiﬂe validemiz,
Hazreti Osman zaman›nda
da din-i ‹slâm› ö¤retmekle
meﬂgul oldu. Hazreti Âiﬂe
müctehid idi. Bütün ‹slâm
ilimlerinde çok büyük derecesi vard›. Bilhassa kad›nlara mahsus hâllere
dair f›khî hükümler kendisinden sorulurdu. Çünkü
Hazreti Aiﬂe, hem müminlerin annesi, hem de dinlerini ö¤renecekleri bir müftî müctehid idi. Ayet-i kerime ile medh ve sena olundu. Âlim, edip, çok ak›ll› ve
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üstad idi. Çok fasih ve beli¤ konuﬂurdu.
Aiﬂe-i S›dd›ka hazretlerinin faziletleri, üstünlükleri, say›lamayacak kadar
çoktur. Eshab-› kirama fetva verirdi. Âlimlerin ço¤una göre, f›k›h bilgilerinin
dörtde birini Hazreti Âiﬂe
haber vermiﬂtir. Hadis-i
ﬂerifte buyuruldu ki:
- Dininizin üçte birini
Humeyra’dan ö¤reniniz!
Resulullah efendimiz,
Hazreti Aiﬂe’yi çok sevdi¤i
için, ona “Humeyra” derdi.
Eshab-› kiramdan ve tâbiînden çok kimse, Hazreti
Aiﬂe’den iﬂittikleri hadis-i
ﬂerifleri haber vermiﬂlerdir.
Ürvet übnü Zübeyr hazretleri buyuruyor ki:
“Kur’an-› kerimin manalar›n› ve helal ve haramlar› ve Arap ﬂiirlerini
ve nesep ilmini Hazreti Aiﬂe’den daha çok bilen
kimse görmedim.”
Eshab-› kiram, hediyelerini, Resulullaha, Aiﬂe’nin
evinde getirip, böylece sev-

gisini kazanmak için yar›ﬂ›rlard›. Zevceler, iki grup idi.
Âiﬂe taraf›nda Hafsa, Safiyye, Sevde vard›. ‹kincisi,
Ümm-i Seleme ve ötekiler
idi. Bunlar, Ümm-i Seleme’yi Resulullaha gönderip, “Eshab›na emir buyursan›z da, hediye getirmek
isteyen, hangi zevce yan›nda iseniz, oraya getirse”
dediklerinde, Resulullah
efendimiz buyurdu ki:
- Beni, Âiﬂe hakk›nda
incitmeyiniz! Cebrail bana
yaln›z Aiﬂe’nin yan›nda
iken geldi.
Ümm-i Seleme de dedi¤ine piﬂman olup, tevbe
ve af diledi.
Resulullah efendimiz
bir defas›nda, k›z› Hazreti
Fât›ma’ya buyurdu ki:
- Ey k›z›m, benim sevdi¤imi, sen sevmez misin?
Hazreti Fât›ma’n›n, “Elbet severim” demesi üzerine, yine buyurdular ki:
- O hâlde, Aiﬂe’yi sev!
Resulullah efendimiz,
Hazreti Aiﬂe’yi çok severeshâb-› kirâm 135
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di. Resulullaha, “En çok kimi seviyorsun” denildi¤inde buyurdular ki:
- Aiﬂe’yi.
“Erkeklerden kimi” dediklerinde, buyurdu ki:
- Aiﬂe’nin babas›n›.
Yani, en çok Hazreti
Ebu Bekir’i sevdi¤ini bildirdi.
Hazreti Aiﬂe’ye sordular ki:
- Resulullah efendimiz
en çok kimi severdi?
- Fât›ma’y› severdi.
- Erkeklerden en çok kimi severdi?
- Fât›ma’n›n zevcini.
Bundan anlaﬂ›l›yor ki,
zevceleri aras›nda, Hazreti
Aiﬂe’yi, çocuklar› aras›nda
Hazreti Fât›ma’y›, Ehl-i
beyti aras›nda. Hazreti
Ali’yi, eshab› aras›nda ise,
Hazreti Ebu Bekir’i en çok
severdi.
Hazreti Âiﬂe buyuruyor
ki: “Birgün Resulullah
efendimiz, mübarek nal›nlar›n›n kay›ﬂlar›n› çak›yor136 eshâb-› kirâm

du. Ben de iplik e¤iriyordum. Mübarek yüzüne
bakt›m. Parlak aln›ndan
ter daml›yordu. Ter damlas›, her tarafa nur saç›yor,
gözlerimi kamaﬂt›r›yordu.
ﬁaﬂakald›m. Bana do¤ru
bakarak buyurdular ki:
- Sana ne oldu ki, böyle dalg›n duruyorsun?
Ben de, “Ya Resulallah! Mübarek yüzünüzdeki
nurlar›n parlakl›¤›na ve
mübarek aln›n›zdaki ter tanelerinin saçt›klar› ›ﬂ›klara
bakarak kendimden geçtim” dedim.
Bunun üzerine, Resulullah efendimiz kalk›p yan›ma geldi. Aln›mdan öptü ve buyurdular ki:
- Ya Aiﬂe! Allahü teâlâ
sana iyilikler versin! Beni
sevindirdi¤in gibi, seni sevindiremedim.
Yani, senin beni sevindirmen, benim seni sevindirmemden çoktur, buyurdu. Hazreti Aiﬂe’nin mübarek aln›ndan öpmesi, Resulullah› severek, onun
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cemalini anlayarak gördü¤ü için, aferin ve takdir olmaktad›r.
Birgün Peygamber
efendimiz, k›yamet gününden bahisle Hazreti Aiﬂe’ye buyurdu ki:
- K›yamet gününde insanlar elbisesiz olarak
haﬂredilecektir.
- Erkekler de kad›nlar
da böyle mi olacak?
- Evet.
- O zaman birbirlerine
bakmayacaklar m›?
- Ey Aiﬂe, o gün insanlar
meﬂguliyetlerinden birbirlerine bakmaya zaman bulamayacaklard›r. Gözleri
gö¤e dikilmiﬂ olarak k›rk
sene öylece kalacaklard›r.
Yemeyecek, içmeyeceklerdir. ﬁiddetli terliyecekler.
Kiminin terinden biriken
su, ayaklar›n› örtecektir. Kiminin de dizlerine, kiminin
de karn›na kadar yükselecektir. Kiminin de tepesine
kadar ç›kacakt›r.
Musa bin Talha diyor
ki:

- Hazreti Aiﬂe’den daha
fasih, düzgün konuﬂan›
görmedim. Resulullah›
metheden ﬂu manada bir
ﬂiir söylemiﬂtir:
“M›s›rdakiler, Onun yanaklar›n›n güzelli¤ini iﬂitmiﬂ olsalard›, Yusuf aleyhisselam›n pazarl›¤›nda hiç
para vermezlerdi. Yani, bütün mallar›n›, Onun yanaklar›n› görebilmek için saklarlard›. Zeliha’y› kötüleyen
kad›nlar, Onun parlak aln›n›
görselerdi, ellerinin yerine
kalblerini keserlerdi de ac›s›n› duymazlard›.”
Hazreti Aiﬂe, kendisinin,
Peygamberimizin di¤er han›mlar›n›n hepsinden daha
üstün oldu¤unu söyleyerek, Allahü teâlân›n nimetlerini sayar, övünürdü. Bunlardan da baz›lar› ﬂunlard›r:
1- Resulullah efendimiz, beni istemeden önce,
Cebrail aleyhisselam›n
benim suretimi getirip,
kendisine gösterdi¤ini ve,
“Bu senin zevcendir” dedi¤ini söylerdi.
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2- Resulullah›n zevceleri
içinde, koca görmeden Resulullah ile evlenen, benden baﬂka olmam›ﬂt›r.
3- Resulullah›n zevceleri içinde, yaln›z benim
yan›mda iken vahiy geldi.
Resulullah efendimiz, baz›
zevcelerine, “Aiﬂe’yi üzerek, beni incitmeyiniz! Biliniz ki, onun yan›nda bana vahiy gelmektedir” buyurmuﬂtu.
4- Resulullah›n zevceleri aras›nda, benden baﬂka hiçbirinin hem babas›,
hem de annesi hicret etmiﬂ de¤ildir.
5- Allahü teâlâ benim
hakk›mda berât ayetini
nâzil eyledi.
6- Resulullah vefat
ederken, mübarek baﬂlar›
benim gö¤sümde idi.
7- Resulullah benim
odamda vefat etti.
8- Benim odam Resulullah›n türbesi olmuﬂtur.
Hazreti Âiﬂe validemiz,
Resulullah›n r›zas›na kavuﬂmak için, gecesini
138 eshâb-› kirâm

gündüzüne katard›. Onu
birazc›k üzgün görse, teselli etmek için elinden gelen her ﬂeyi yapard›. Hatta
Resulullah›n akrabalar›n›
da gözetir, onlara karﬂ› da
her türlü iyili¤i yapard›.
Hazreti Âiﬂe buyuruyor ki:
“Günde ikinci defa yemek yiyordum. Resulullah
efendimiz görünce buyurdu ki:
- Ya Aiﬂe! Yaln›z mideni
doyurmak, sana, her iﬂten
daha tatl› m› geliyor?
Günde iki kere yemek de
israftand›r. Allahü teâlâ,
israf edenleri sevmez.”
Hâdimî hazretleri, buray› ﬂöyle aç›kl›yor: “Resulullah efendimiz Hazreti
Aiﬂe’nin ikinci yeme¤i,
ac›kmadan yedi¤ini anlayarak böyle buyurmuﬂtur.
Yoksa, kefaretler için, günde iki kere yedirmek laz›m
oldu¤u meydandad›r.”
Resulullah›n vefat›ndan sonra, Hazreti Aiﬂe’ye, yemek yiyip yimedi¤ini sordular. “Hiçbir za-
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man doyas›ya yemedim”
buyurdular ve a¤lad›lar.
Hazreti Âiﬂe buyurur ki:
“Peygamber efendimizin
karn› hiçbir zaman yemek
ile doymam›ﬂt›r. Bu hususta hiç kimseye yak›nmam›ﬂt›r. ‹htiyaç içinde olmak,
onun için zenginlikten daha iyi idi. Bütün gece açl›ktan k›vransa bile, Onun bu
durumu, gündüz orucundan onu al›koymazd›.
‹steseydi, Rabbinden
yeryüzünün bütün hazinelerini, meyvelerini ve refah
hayat›n› isterdi. And olsun
ki, Onun, o hâlini gördü¤üm zaman ac›rd›m ve a¤lard›m. Elimle karn›n› s›vazlard›m ve derdim ki:
- Can›m sana feda olsun! Sana güç verecek, ﬂu
dünyadan baz› menfaat-

ler, yiyecek ve içecekler temin etsem olmaz m›?
Bunun üzerine bana
buyururdu ki:
- Ey Aiﬂe, dünya benim
neyime! Ulul’azm olan
peygamber kardeﬂlerim,
bundan daha çetin olan›na karﬂ› tahammül gösterdiler. Fakat o hâlleri ile
yaﬂay›ﬂlar›na devam ettiler, Rablerine kavuﬂtular.
Bu sebeple Rableri, onlar›n kendisine dönüﬂlerini
çok güzel bir ﬂekilde yapt›, sevaplar›n› art›rd›. Ben
refah bir hayat yaﬂamaktan hayâ ediyorum. Çünkü böyle bir hayat, beni
onlardan geri b›rak›r. Benim için en güzel ve sevimli ﬂey, kardeﬂlerime,
dostlar›ma kavuﬂmak ve
onlara kat›lmakt›r.
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Bu sözlerinden sonra
fazla zaman geçmedi, bir ay
kadar sonra vefat ettiler.”
Peygamber efendimiz
Hazreti Aiﬂe’ye birçok tavsiyelerde bulunmuﬂtur. Bunlardan baz›lar› ﬂunlard›r:
“Peygamber efendimiz
buyurdu ki:
- Ey Aiﬂe! Geceleri ﬂu
dört ﬂeyi yapmadan uyuma:
1- Kur’an-› kerimi hatim etmeden,
2- Benim ve di¤er peygamberlerin ﬂefaatlerine
kavuﬂmadan,
3- Müminleri kendinden hoﬂnut etmeden,
4- Hac etmeden.
Resulullah efendimiz
bunlar› söyledikten sonra

namaza durdu. Namaz›n›
bitirip de yan›ma geldi¤inde, kendilerine dedim ki:
- Ey iki cihan›n güneﬂi
olan Efendim! Annem, babam, can›m sana feda olsun. Bana dört ﬂeyi yapmam› emrediyorsun. Ben
bunlar› bu k›sa müddet
içinde nas›l yapabilirim?
Bunun üzerine tebessüm ederek buyurdular ki:
- Ya Aiﬂe! Ondan kolay
ne var? Üç ‹hlâs-› ﬂerifi ve
bir Fâtiha suresini okursan, Kur’an-› kerimi hatmetmiﬂ; bana ve di¤er
peygamberlere salevat
getirirsen, ﬂefaat›m›za
kavuﬂmuﬂ; önce müminlerin ve sonra da kendi aff›n› dilersen, müminleri
kendinden hoﬂnut etmiﬂ;

Kabe-i ﬂerifin
eski kilidlerinden biri.
140 eshâb-› kirâm

Â‹ﬁE-‹ SIDDIKA
“Sübhânallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ ﬂerîke leh.
Lehül mülkü velehül
hamdü ve hüve alâ külli
ﬂey’in kadîr” tesbihini
okursan hac etmiﬂ say›l›rs›n.”
Peygamber efendimizin
Hazreti Aiﬂe’ye tavsiyelerinden baz›lar› ﬂunlard›r:
- Ey Aiﬂe, yumuﬂak ol;
zira Allahü teâlâ bir ev
halk›na iyilik murad ederse, onlara r›fk, yumuﬂakl›k
kap›s›n› gösterir.
- Ey Âiﬂe bilmez misin;
kul secde etti¤i zaman,
Allah onun secde yerini
yedi kat yerin sonuna kadar tertemiz k›lar.
- Ey Aiﬂe, hiç hayâs›z
söz söyledi¤imi gördün
mü? K›yamet gününde Allah kat›nda en kötü insan,
ﬂerrinden kaçarak insanlar›n terketti¤i kimsedir.
- Ey Aiﬂe, Allah, kullar›na lutf ile muamele edicidir. Her iﬂte yumuﬂak davran›lmas›n› sever.

- Ey Aiﬂe, sana birisi, istemeden, birﬂey verirse,
kabul et! Çünkü o, Allahü
teâlân›n sana gönderdi¤i
bir r›z›kt›r.
Sevgili Peygamberimizin huzurlar›na, birtak›m
yahudiler girdiler. “Essâmü
aleyk” diyerek, s›r›tt›lar. Allahü teâlân›n Resulü de,
“Ve aleyküm” karﬂ›l›¤›nda
bulundular. Bunlar› duyan
Hazreti Aiﬂe, yahudilere
“lânet” etmeye baﬂlad›.
Çünkü “Essâmü aleyk!”
sözlerinin manas›, “Ölüm,
senin üzerine olsun” demekti. ‹ﬂte bu yüzden Peygamber efendimizin han›m›, kendini tutamam›ﬂt›.
Bu ﬂaﬂk›n yahudiler,
güya kurnazl›k ettiler! Selam verir gibi görünüp,
Hak teâlân›n en ﬂerefli
Peygamberine hakarete
yeltendiler. Hazreti Aiﬂe’yi
üzen de onlar›n bu “sefîl”
niyetleriydi.
Fakat Peygamber efendimiz sakin görünüyorlard›. Han›m›na sordular:
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- Ey Aiﬂe! Sana ne oldu
ki, onlara lânet ettin?
Hazreti Aiﬂe-i S›dd›ka
hâlâ hiddetini yenememiﬂti. “Ne söylediklerini
iﬂitmediniz mi, ya Resulallah” dedi. Peygamber
efendimiz de, “Sen de, benim onlara, (Ve aleyküm...) dedi¤imi iﬂitmedin
mi” buyurdu.
Gerçekten, “Ve aleyküm” demek, “Sizin üzerinize olsun” manas›na geliyordu. Böylece yahudilerin “ölüm” temennisini;
sevgili Peygamberimiz,
aynen kendilerine iade etmiﬂlerdi.
Hazreti Aiﬂe, birgün
Resulullah
efendimize
sordu:
- ﬁehitlerin derecesine
yükselen olur mu?
- Hergün yirmi kere ölümü düﬂünen kimse, ﬂehitlerin derecesini bulur.
- Ya Resulallah! Sizin
üzerinize, Uhud gününden (harbinden) daha ﬂiddetli bir gün geldi mi?
142 eshâb-› kirâm

- Ya Aiﬂe! Gördü¤üm
eziyetin en ﬂiddetlisi, Tâif
ﬂehrinde olmuﬂtur.
Hazreti Aiﬂe’nin annesi
Ümm-i
Ruman
binti
Amir’dir. Lâkab› S›dd›ka’d›r.
Hazreti Aiﬂe’nin çocu¤u
yoktu. Bunun için künyesi
de yoktu. Araplarda künyeye çok ehemmiyet verilirdi.
Bunun için Hazreti Âiﬂe
üzülürdü. Birgün Hazreti
Peygambere bunu arzetmiﬂ ve Peygamberimiz de
buyurmuﬂtu ki:
- Sen ye¤enin Abdullah
bin Zübeyr’i kendine evlat
edinirsin ve onun ismine
izafeten de künye al›rs›n.
Bundan sonra Hazreti
Âiﬂe ye¤eni Abdullah bin
Zübeyr’e izafeten ümm-i
Abdullah diye künyelendi.
Hazreti Aiﬂe, Hicret’ten dokuz sene önce
Mekke-i mükerremede
do¤du. 676 senesinin Ramazan ay›n›n 17. sal› günü Medine-i münevverede vefat etti.

AMMÂR B‹N YÂSER
ammâr bin yâser;
Ammâr bin Yâser, ilk
müslümanlar›n otuzuncusudur. Süheyb-i Rûmî ile
birlikte, Dâr-ül Erkam’da ayn› vakitte Müslüman olmuﬂlard›. O zaman Peygamber
efendimiz Dâr-ül Erkam’da
bulunuyordu. Ammâr bunu
ﬂöyle anlat›yor:
Bir gün Hazreti Erkam’›n
evinin önünde Hazreti Süheyb bin Sinan’a rastlad›m.
Ona dedim ki:
- Burada ne yap›yorsun?
- Sen ne yap›yorsun?
- Ben içeri girece¤im
ve Hazreti Muhammed’in
sözlerini dinleyip bildirdi¤i dîne girece¤im. Müslüman olaca¤›m.
- Ben de ayn› maksatla
buraya geldim.
Böylece ikimiz beraber
içeri girdik. O s›rada Peygamber efendimiz de orada bulunuyordu. Beraber
Müslüman olduk, akﬂama
kadar orada kald›k. Akﬂamdan sonra evimize döndük.

‹mâm-› Mücâhid buyurdu ki:
- Mekke’de Müslüman
oldu¤unu ilk aç›klayan,
önce Resûlullah sonra da
Ebû Bekir, Bilâl, Habbâb,
Süheyb, Ammâr ve annesi Sümeyye han›md›r.
Peygamber efendimiz
halk› aç›ktan îmâna ça¤›rmaya baﬂlay›nca, müﬂrikler, kimsesiz Müslümanlara ezâ ve cefâ etmeye baﬂlad›lar. Ebû Tâlib hayatta
iken, putperestler Resûl-i
ekreme kötülükte bulunamazlard›. Eshâbdan tan›nm›ﬂ kimselere de kavimlerinin himâyesi ve aﬂîretlerinin kalabal›k oluﬂu sebebiyle, istedikleri gibi ezâ
ve cefâ edemezlerdi.
Ancak Müslümanlar›n
kimsesizlerini ve fakirlerini bulup, bunlara çeﬂit çeﬂit azâb ile eziyet edip, türlü cefâlar ederlerdi. Bunlar›n içinde en çok eziyet görenler, Bilâl, Süheyb, Habbâb ve Ammâr bin Yâser’dir.
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Müﬂrikler Ammâr’› yaln›z yakalad›klar› zaman
Ramda mevkiine, Mekke
kayal›klar›na götürürler,
elbiselerini ç›kar›p, demir
gömlek giydirirler, günün
s›ca¤›nda k›zm›ﬂ taﬂlarla
da¤larlar, ba’zan da s›rt›n›
ateﬂle da¤lar, k›zg›n güneﬂ
alt›nda aç ve susuz b›rak›p
derlerdi ki:
- Muhammed’in dîninden dön, Lat ve Uzzâya
tap kurtul!
Ba’zan da kuyuya dald›r›p bo¤mak isterlerdi.
Onlar, bu dayan›lmaz cefâlara sabredip,
- Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed
aleyhisselâmd›r, diyerek ‹slâm dîninden dönmezlerdi.

Ammâr bin Yâser’in k›l›c›
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Ebû Huzeyfe bin Mugîre, Ammâr’›n babas› Yâser’in dostu oldu¤u ve sözleﬂme gere¤ince yard›m etmesi lâz›m geldi¤i hâlde, o
da müﬂriklerle bir olup, o
Müslüman âileye, arkalar›na ateﬂ yap›ﬂt›rmak sûretiyle iﬂkence yap›yordu.
Benî Mahzûm kabîlesinin ileri gelenleri, Ammâr
bin Yâser’in babas›na ve
vâlidesi Sümeyye’ye iﬂkenceye devâm edip, s›cak günde kuma gömerler
ve üzerinde et piﬂecek kadar s›cak taﬂlar›, gövdesine dizerlerdi. Sonra derlerdi ki:
- Lât ve Uzzâ, Muhammed’in dîninden iyidir deyin!
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Bunun üzerine onlar da
ﬂöyle cevap verirlerdi:
- Derimizi yüzseniz, etimizi dilim dilim do¤rasan›z
sizi dinlemeyiz. Allahtan
baﬂka ilâh yoktur. Muhammed aleyhisselâm O’nun
kulu ve Peygamberidir.
Yine bir gün, Resûlullah efendimiz Bathâ denilen yerden geçerken, Yâser âilesine iﬂkence yap›ld›¤›n› görüp çok üzüldüler. Hazreti Yâser suâl etti:
- Yâ Resûlallah! Zaman›m›z hep böyle iﬂkence
ile mi geçecek?
Peygamber efendimiz
de buyurdu ki:
- Sabrediniz ey Yâser
âilesi! Sevininiz ey Ammâr âilesi! Hiç ﬂüphesiz,
sizin mükâfât yeriniz Cennettir.
Ammâr bin Yâser’in,
Kureyﬂli müﬂriklerden
gördü¤ü iﬂkence, dillere
destân olacak ﬂekildedir.
Bir defas›nda Ammâr Resûlullah efendimize gelerek hâlini arz etti:

- Yâ Resûlallah! Müﬂriklerin bize yapt›¤› iﬂkenceler son haddine
vard›.
Resûlullah efendimiz
onlar›n bu hâlini biliyor ve
onlar için üzülüyordu. Buyurdu ki:
- Sabrediniz ey Yakzân’›n babas›!
Sonra da ﬂöyle duâ ettiler:
- Yâ Rabbî! Ammâr âilesinden hiç kimseye Cehennem azâb›n› tatt›rma.
Yine bir gün Mekke
müﬂrikleri Ammâr’a ateﬂle eziyet ve iﬂkence ediyorlard›. Resûlullah efendimiz oray› teﬂrif ettiler.
Buyurdular ki:
- Ey ateﬂ! ‹brâhim’e
(aleyhisselâm) oldu¤un
gibi, Ammâr’a da serin ve
selâmet ol.
Daha sonra Ammâr,
s›rt›n› açt›¤›nda ateﬂin izi
görünüyordu. Bu iz Resûlullah efendimizin duâs›ndan önce idi.
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Yine güneﬂin çok yak›c› oldu¤u bir gündü. Güneﬂ sanki bütün Mekke’yi
yakmak istiyordu. Topra¤›n üstünde ve alt›ndaki
bitkiler kavrulmuﬂtu. Çöl
ve taﬂl›k bölgeler, k›zg›n
bir ekmek f›r›n›n› and›r›yordu. Kureyﬂli Mahzumo¤ullar›, daha da k›zg›nd›lar!
Yâser ve han›m› Sümeyye’ye, yapmad›k iﬂkence b›rakmad›lar. Fakat bu
Yemenli Müslümanlar, onlar›n bunca iﬂkencelerine
ra¤men onlar›n isteklerini
yerine getirmedi. Nihayet
Yâser’i k›zg›n taﬂlar üzerine
yat›rd›lar. Üzerindeki k›sa
çöl elbisesini y›rtt›lar.
Buras›, Mekke’nin baﬂtan baﬂa taﬂl›k ve çorak bir
semtiydi. Hiç su bulunmad›¤› için zalimler, buray›
seçmiﬂlerdi. Güneﬂ en fazla bir saatte, her insan› piﬂirebilirdi. Ama yere yat›r›lan Yemenli Müslüman,
gülüyordu! Putperest
Mahzumo¤ullar›, h›rslar›ndan çatl›yacak gibiydi146 eshâb-› kirâm

ler. Hepsi k›pk›rm›z› olmuﬂlard›. Nihayet Yâser’in bir koluna, bir deve;
öbür koluna, baﬂka bir deve ba¤lad›lar. Ayaklar›na
da, ayn› ﬂeyi yapt›lar.
Sonra içlerinden, en
dinsizi ba¤›rd›:
- Hemen ﬂimdi, ‹slâm
dînini inkâr edeceksin!
Hazreti Yâser:
- Allah birdir, O’ndan
baﬂka tap›lacak ilâh yoktur. Muhammed aleyhisselâm, Allah›n Resûlüdür,
diye hayk›rd›.
Hâin müﬂrik, ﬂiddetle
üzerine do¤ru e¤ildi:
- O hâlde, hiç görülmedik ﬂekilde, can vermeye
haz›rlan!
‹ﬂte o zaman, gerçekten, dünyada pek görülmemiﬂ bir vahﬂet emri verildi.
4 gaddar cellât, 4 deveyi ayn› anda; ellerindeki
yanm›ﬂ a¤açlarla da¤lad›lar. Can havliyle, dört bir
yana koﬂuﬂan develer;
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Hazreti Yâser’i, do¤ru
Cennete uçurdular. Da¤lar
taﬂlar, kurtlar kuﬂlar, yerlerdeki ve göklerdeki Melekler; ayn› ilâhi kelimeyi
tekrarl›yorlard›:
- Lâ ilâhe illallah. Muhammedün Resûlullah.
Bu manzaraya, insan
yüre¤i dayan›r m›? Fakat
Sümeyye Hâtun dayand›.
Çünkü kat’î olarak biliyordu
ki; sevgili kocas› Yâser ﬂu
anda, Cennet-i âlâdad›r.
Yâser âilesinin ezâya ve
bir musîbete u¤ramad›¤›
gün, hemen hemen yok gibiydi. Hazreti Yâser’i ve o¤lu Abdullah’›, görülmedik
ﬂiddetli bir iﬂkence ile ﬂehîd
ettikten sonra, Sümeyye

Hâtun ‹slâm›n en büyük
düﬂman›yla karﬂ›laﬂt›. Ebû
Cehil s›r›tarak dedi ki:
- ‹nand›¤›n Allah, kocan› ölümden kurtaramad›!
Sümeyye Hâtun sükûnetle cevap verdi:
- Allah O’nu, Cennetine
ald›. Kocam›; sizin gibi
putlara, paraya ve dünyaya tap›nmaktan kurtard›.
Allahü teâlân›n Resûlü
O’na ve bize do¤ru yolu
gösterdi.
- Ey Allah ve Resûlullah
düﬂman›! Sen git, kendi
ahmakl›¤›nla yaﬂa! Kocaman kafan›, vücûdundan
kopard›klar› gün; içinde beyin olmad›¤› anlaﬂ›lacakt›r.
Ama o zaman, ne fayda!
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Ebû Cehil’in hakikaten,
kocaman olan kafas› k›zd›
ve ba¤›rd›:
- Sus, ey Ebû Huzeyfe’nin kölesi! Benim gibi
bir Efendiye, bunlar› nas›l
söyliyebilirsin?
- Sen, köpekten de
aﬂa¤›l›ks›n! Çünkü kuduz
köpekler bile; sizin yapt›¤›n›z ﬂekilde insan öldürmezler.
Ebû Cehil, elindeki k›sa
m›zrakla oynuyordu. Birden onu, kad›nca¤›za f›rlatt›. Sümeyye Hâtun orac›kta ﬂehîd oldu. ‹slâm’da
ilk ﬂehîd olan bunlard›r.
Ya’nî kad›nlardan Sümeyye Hâtun, erkeklerden
Hazreti Yâser idi.
Hazreti Ammâr’a da
Mugireo¤ullar›, böyle iﬂkenceler
yapm›ﬂlard›.
Müﬂrikler yine suya bat›rarak iﬂkence yapm›ﬂ olduklar› bir s›rada, Peygamberimiz Ammâr bin
Yâser’e rastlam›ﬂt›. Ammâr a¤l›yordu. Kâinât›n
efendisi mübârek elini,
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onun gözlerinin üzerine
sürdü ve buyurdu ki:
- Bir daha kâfirler seni
yakalay›p suya bat›r›rlar
ve sana, ﬂunlar› söyle,
derler ve bu iﬂkenceyi tekrarlarsa, onlar›n söyletmek istediklerini söyleyiver, iﬂkenceden kurtul!
Mugireo¤ullar› Ammâr’› bir gün yakalad›lar.
Meymun kuyusunun içine
bat›rd›lar.
- Sen Muhammed’i inkâr edip, putlar›m›za dönünceye kadar seni b›rakm›yaca¤›z, dediler.
Hazreti Ammâr da, kâfirlerin dediklerini, kalbiyle
kabûl etmedi¤i hâlde diliyle söyledi.
Resûl-i ekreme, “Ammâr kâfir oldu” diye haber
verildi. Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Hâﬂâ! O kâfir olmaz.
Baﬂtan aya¤a kadar îmând›r ve eti ile derisi aras›
îmân ile doludur.
Ammâr, küffâr elinden
kurtulup, Resûlullah›n ya-
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n›na geldi. Kâfirlerin ezâ
ve cefâs›ndan a¤lad›. Resûlullah efendimiz iki mübârek eliyle gözünün yaﬂ›n› sildi ve teselli buyurdu.
Bu hâdise üzerine,
Nahl sûresinin; Kim Allaha küfrederse, onlara ﬂiddetli bir azâb vard›r. Ancak kalbine îmân yerleﬂmiﬂ oldu¤u hâlde küfür
kelimesini söylemeye zorlan›p, sâdece diliyle söyliyenler müstesnâ, meâlindeki 106. âyet-i kerîmesi
nâzil oldu.
Resûlullah sallallahü
aleyhi ve sellem de Hazreti Ammâr’a buyurdu ki:
- Müﬂrikler eziyet ederlerse yine böyle söyle.
Ammâr bin Yâser hazretleri, Mekke devrinde
gördü¤ü iﬂkenceler karﬂ›s›nda Habeﬂistan’a hicret
edenler aras›nda bulunmuﬂtur. Bilâhare tekrar
Mekke’ye dönmüﬂ, bir
müddet orada kald›ktan
sonra Medîne’ye göç ederek, Hazreti Münzir bin Ab-

dülmübeﬂﬂir’in misâfiri olmuﬂtur. Daha sonra Peygamber efendimiz onu,
Ensârdan Huzeyfe bin Yemân ile din kardeﬂi yapm›ﬂt›r.
Hazreti Ammâr, Medîne-i münevvereye gelince, Resûlullah için bir ibâdet ve istirâhat yerinin gerekli oldu¤unu söyledi. ‹slâmda mescid yap›lmas›na ilk teﬂebbüs eden o idi
ve bu sâyede Kubâ mescidi yap›ld›.
Ammâr bin Yâser,
Mescid-i Nebevî’nin de
yap›m›nda bulundu. Mescid-i Nebevî’nin temeli
at›ld›¤›nda, duvar yap›lmak üzere kerpiç kestirilmiﬂti. Kuruyan kerpiçler,
bulunduklar› yerden mescid arsas›na Eshâb-› kirâm›n s›rtlar›nda taﬂ›n›yordu. Herkes birer birer taﬂ›rken, Hazreti Ammâr büyük fedâkârl›k gösterip;
- Biri kendim, biri Resûlullah için, diye iki kerpiç
getiriyordu ve diliyle de;
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Ammâr bin Yaser’in teﬂebbüsüyle inﬂa edilen ve ilk mescid olma
özelli¤ini taﬂ›yan Kuba camii

- Biz Müslümanlar
mescidler inﬂâ ederiz, diyordu.
Peygamber efendimiz
Ammâr’›n yan›na geldi ve
mübârek eliyle arkas›n› s›¤ad› ve buyurdu ki:
- Ey Sümeyye’nin o¤lu! Senin iki ecrin, sevâb›n, baﬂkalar›n›n bir ecri
var. Senin, dünyada en
son az›¤›n, r›zk›n da bir
içim süttür.
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Hazreti Ebû Sa’îd Hudrî
der ki:
- Biz kerpici birer birer
taﬂ›rd›k. Ammâr ise, ikiﬂer
ikiﬂer taﬂ›rd›. Resûlullah,
Ammâr’› böyle üzeri toz
toprak içinde görünce,
onun üzerindeki tozlar› silkeleyerek:
- Vah Ammâr! Vah
Ammâr! Onu bâgîler öldürecektir, diye haber
verdi.
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Ammâr bin Yâser, Bedir baﬂta olmak üzere,
Uhud, Hendek ve Tebük
gazâs› dâhil, Resûlullah
efendimizin bütün gazâlar›na kat›ld›. Her savaﬂta
ﬂecâat ve cesâretiyle tan›nd›. Resûlullah›n yan›ndan hiç ayr›lmad›.
Bedir günü, hâin Ebû
Cehil’in koca kafas›; iki
mücâhîd taraf›ndan kesildi. O zaman Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Ammâr’a buyurdu ki:
- Allah teâlâ, anac›¤›n›n katilini öldürdü.
Resûlullah efendimizin vefât›ndan sonra,
Hazreti Ebû Bekir devrinde yap›lan savaﬂlarda da
ayn› ﬂecâat ve cesâretle
dö¤üﬂtü. Abdullah bin
Ömer der ki:
- Yemâme’de mürtedlere karﬂ› sald›ran eﬂsiz bir
yi¤it gördüm. Düﬂman
saflar›n› yerle bir ediyor,
bir taraftan k›l›ç sall›yor,
di¤er yandan ﬂöyle söylüyordu:

“Bizim Peygamberimiz,
Muhammed-ül Emîn’dir.
Peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra, Peygamber gelmiyecektir. Aksini söyliyenlerin hepsi, yalanc› sahtekârd›rlar.”
Bu sözleri, Müseylemetül Kezzab taraftarlar›n› bile
ikna ediyordu. Tam bu s›rada, h›zl› bir k›l›ç darbesi, baﬂucunda v›z›ldad›. Keskin
demir, bir kula¤›n› kesti.
Akan kanlar›, eliyle durdurmaya çal›ﬂ›yordu. Bir yandan da “Cennet ilerde!..
Cennet ilerde!” diye hayk›r›yor, mücâhidleri aﬂka getiriyordu. Sanki, ﬂehîd ana
ve babas›n› görüyor gibi,
savaﬂ›yordu. Yalanc› Müseyleme de, yalanc›lar ordusu da k›sa zamanda; darmada¤›n oldular.
Ammâr bin Yâser, Hazreti Ömer devrinde Kûfe
vâlili¤ine tâyin olundu.
Halîfe, tâyin emrinde Kûfelilere ﬂöyle yazd›:
- Size Ammâr bin Yâser’i vâli, ‹bni Mes’ûd’u
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ö¤retmen ve yard›mc›
olarak ta’yin ettim. Bunlar›n ikisi de Eshâb-› kirâm›n
seçilmiﬂlerindendir. ‹kisi
de Bedir harbinde bulunmuﬂlard›r. Onlar› dinleyip,
itâat ediniz.
Hazreti Ammâr, Kûfe’yi
bir sene dokuz ay mükemmel bir ﬂekilde idâre etti.
Halîfe Hazreti Ömer, Ammâr’› Medîne’ye ça¤›rd›¤›nda, ona sordu:
- Üzüldün mü?
- Vâlili¤e ta’yin olundu¤umda sevinmedim ki,
al›nd›¤›m zaman üzüleyim.
Hazreti Osman devrinde, fitne ve kar›ﬂ›kl›klar
baﬂlad›¤›nda, halîfe bunun sebebini ö¤renmek
için Ammâr’›, M›s›r’a gönderdi. Bu büyük sahâbî,
fitne ve fesâd› ortadan kald›rmak için çok gayret etti.
Daha sonra S›ffîn muhârebesine kat›ld›. Savaﬂ
esnas›nda yan›ndakilere
sordu:
- ‹çecek, bir ﬂeyimiz var
m›?
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K›rm›z› halkal› kap içinde, süt getirdiler. Bunu gören, Ammâr bin Yâser dedi ki:
- Allah Resûlünü, tasdik
ederim, do¤rular›m! Y›llarca önce bize, böyle bir kaptan içece¤im sütün, benim
dünyadaki son r›zk›m olaca¤›n› buyurmuﬂtu.
Sonra sütü, Besmeleyle son damlas›na kadar içti. Allaha hamd etti.
Ammâr bu savaﬂta 94
yaﬂ›nda ﬂehîd oldu. Hazreti Ali, Ammâr bin Yâser’in
ﬂehîd oldu¤unu ö¤renince, çok üzüldü buyurdu ki:
- Allahü teâlâ Ammâr’a
rahmet eylesin. O, Resûlullah›n etraf›nda birkaç kiﬂi
varken Müslüman olmuﬂtu.
Kendisi hiç ﬂüphesiz magfirete kavuﬂacakt›r. Çünkü
Allahü teâlân›n Resûlü, Ammâr âilesini Allah›n magfiretiyle müjdelemiﬂti.
Cenâze namaz›n› bizzat
kendisi k›ld›rd› ve elbisesiyle, y›kanmadan Kûfe
kabristanl›¤›na defnedildi.
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Ammâr bin Yâser, ahlâken yüksek bir zâtt›. Az
konuﬂur, çok kerre hüzünlü ve kederli olurdu. Son
derece do¤ru ve hakka riâyetkâr idi. Zühd ve takvâ
sahibi olup sâde yaﬂard›.
Gâyet belî¤ (aç›k) ve veciz
bir hitâbete sahipti. Namaz›na çok dikkat ederdi.
Ammâr bin Yâser, hadîs-i ﬂerîfleri en do¤ru bilenler aras›nda say›lmaktad›r. ﬁöhretini; dünyaya
düﬂkün olmamas›na ve harâmlardan sak›nmas›na, insanlar üzerinde b›rakt›¤›
i’timâda, da’vâs›na sadâkatle ba¤l›l›¤›na borçludur.
Hazreti Ammâr hadîs-i
ﬂerîflerle medholundu:

(Cennet üç kiﬂiyi ﬂiddetle arzû eder. Bunlar; Ali,
Ammâr ve Selmân’d›r.)
(Ammâr’a düﬂman olana, Allahü teâlâ düﬂman
olur. Ona bu¤zedene, Allahü teâlâ bu¤zeder.)
Ebû Vâil ﬂöyle anlatt›:
Ammâr bin Yâser bize
k›sa bir hutbe okudu. Hutbeyi okuyup, indikten sonra kendisine; hutbeyi gâyet
k›sa okudu¤unu söyledik.
Bunun üzerine ﬂöyle dedi:
- Resûlullah efendimizin, “Bir kimsenin namaz›n›n uzun, hutbenin k›sa olmas›, onun f›k›h bildi¤ine
alâmettir. Namaz› uzun,
hutbeyi k›sa yap›n›z” buyurdu¤unu duydum.
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amr bin âs;
Önceleri
kabîlesine
uyarak, ‹slâm aleyhinde
çal›ﬂan Amr bin Âs, sonra
yapt›klar›na piﬂman olarak
Müslüman oldu. Yapt›klar›n› ve Müslüman olmas›n› kendisi ﬂöyle anlat›r:
Hendek savaﬂ›ndan
döndükten sonra, ba'z› ileri gelen kiﬂileri toplad›m.
Onlara dedim ki:
- Muhammed aleyhisselâm gün geçtikçe kuvvetleniyor. K›sa zamanda
Mekke'yi ele geçirir. Bu
yüzden sizlere Habeﬂ hükümdâr› Necâﬂî'ye s›¤›nmay› teklif ediyorum. Biz,
Necâﬂî'nin yan›nda bulundu¤umuz s›rada, Muhammed aleyhisselâm kavmimize galip gelirse, bizim,
Necâﬂî'nin yan›nda olmam›z, O'nun eli alt›nda bulunmam›zdan daha iyidir.
ﬁâyet kavmimiz savaﬂ› kazan›rsa, geri döneriz.
Bu teklifimi be¤endiler
ve Necâﬂî'ye vermek üzere
hediyeler haz›rlad›k. Necâ154 eshâb-› kirâm

ﬂî'nin huzûruna vard›¤›m›zda, bizden önce Necâﬂî'nin yan›na, Resûl-i ekremin elçisi Amr bin Ümeyye girdi. Resûl-i ekremin ,
Ümmü Habîbe binti Ebû
Süfyân'› kendisine nikâhlamas› için gönderdi¤i bir
mektubunu sundu.
Amr bin Ümeyye d›ﬂar›
ç›kt›ktan sonra Necâﬂî'nin
yan›na girdim. Necâﬂî bana dedi ki:
- Merhabâ! Hoﬂ geldin
ey dostum! Bana memleketinden bir ﬂeyler hediye
edecek misin?
- Ey Hükümdâr! Sana
çok miktarda deri getirdim, diyerek hediyeleri
önüne koydum. Deriler,
Necâﬂî'nin çok hoﬂuna gitti. Bu durumdan faydalanarak dedim ki:
- Ey Hükümdâr! Huzûrundan ç›kan birini gördüm. Onu teslim et, öldüreyim. O, bize düﬂman birisinin elçisidir ve eﬂrâf›m›zdan ba'z› kiﬂileri öldürmüﬂtür.
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Amr bin Âs Camii

Necâﬂî, benim bu sözlerime çok k›zd›. Eliyle
burnuma öyle bir vurdu
ki, burnum k›r›ld› sand›m
ve f›ﬂk›ran kan üzerimi
berbat etti. Zillet ve mahcûbiyet içinde kald›m. O
an yer yar›lsayd›, utanc›mdan yerin dibine girerdim. Daha sonra kendimi
toplayarak;
- Ey Hükümdâr! K›zaca¤›n›z› bilseydim, böyle
söylemezdim, dedim.
O zaman bana dedi ki:

- Ey Amr! Sen, Mûsâ
ve Îsâ aleyhimesselâma
gelmiﬂ olan Cebrâil'in
kendisine gelen bir zât›n
elçisini, öldürmek üzere
sana vermemi mi istiyorsun? E¤er onu öldürmüﬂ
olsayd›n, vallahi sizden
kimseyi sa¤ b›rakmazd›m.
Hiç Resûl-i ekremin elçisi
öldürülür mü?
O anda, Allahü teâlâ
kalbimi ‹slâmiyete açt›.
Kendi kendime, "Arablar
ve Arab olmayanlar bu
gerçe¤i kabûl etti¤i hâlde,
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sen hâlâ muhâlefet etmekte ve karﬂ› koymaktas›n. Yaz›klar olsun sana"
dedim. Sonra da Necâﬂî'ye sordum:
- Ey Hükümdâr! O gerçekten bir peygamber midir? O'nun peygamber oldu¤una ﬂehâdet ediyor
musun?
- Ey Amr! Sana yaz›klar olsun. Ben O'nun Allahü teâlâ taraf›ndan gönderilmiﬂ bir resûl oldu¤una ﬂehâdet ediyorum.
Sen sözümü dinle, hemen O'na tâbi ol! Zîrâ O,
vallahi hak üzeredir ve
Mûsâ
aleyhisselâm›n,
Fir'avna ve ordusuna galip geldi¤i gibi, kendisine
karﬂ› koyan herkese galip
gelecektir.
- Öyleyse, benim O'na
bî'atimi kabûl eder misin?
Bu sorum üzerine
"Evet" deyince, elimi eline
uzatt›m ve Kelime-i ﬂehâdet getirerek Müslüman
oldum.
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Amr bin Âs, Necâﬂî'nin
huzûrunda bîât ettikten
sonra gerisini ﬂöyle anlatt›:
Müslüman olman›n
verdi¤i bir haz ile kendimi
kuﬂ gibi hafif hissederek
ayr›ld›m. Arkadaﬂlar›m›n
yan›na döndüm ve Müslüman oldu¤umu saklad›m.
Onlar bana sordular:
- Dostun Necâﬂî'den istedi¤ini alabildin mi?
- Kendisiyle ilk görüﬂmemde bunu dile getirmeyi uygun bulmad›m.
Daha sonra gitti¤imde
söyleyece¤im.
Sonra Amr bin Ümeyye'nin yan›na gittim ve
onunla kucaklaﬂt›m. Bir
iﬂimi bahâne ederek, geldi¤im kiﬂilerden ayr›ld›m.
Limana giderek ﬁuaybe'ye giden kereste yüklü
bir gemiye bindim. ﬁuaybe'ye gelince, gemiden
inip, bir deve sat›n alarak,
Medîne'ye gitmek için yola koyuldum. Merruzzahrân'› geçtikten bir süre
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sonra yolda, Hâlid bin Velîd ve Osman bin Talhâ ile
karﬂ›laﬂt›m. Hâlid bin Velîd'e sordum:
- Ey Ebû Süleymân!
Nereye gidiyorsun?
- Ey Amr! Tutulacak yol
belli oldu. ‹ﬂ ayd›nland›.
Bu zât muhakkak Allah›n
resûlüdür. Ben hemen gidip Müslüman olaca¤›m.
Akl› baﬂ›nda olan kimselerden Müslüman olmayan kalmad›. Bunun üzerine;
- Ben de O'nun yan›na
gidiyorum, dedim.
Hep birlikte orada konaklad›k. Sabah olunca
Medîne'ye gitmek üzere
yola ç›kt›k. Ebû ‹nâbe kuyusunda bulunan bir zât;
- Yâ Rebâh! Yâ Rebâh!
diye ba¤›rd›.
O zât›n bu sözlerini
hayra yorarak yolumuza
devam ettik. O zât bize
tekrar bakarak;
- Mekke art›k bu ikisinden sonra hâkimiyetini
kaybetti, dedi.

O zât›n bu sözüyle, beni ve Hâlid bin Velîd'i kasdetti¤ini anlad›m.
Harre mevkiinde develerimizi çöktürdük. Üzerimize temiz elbiseler giydik. O arada ikindi ezân›
okundu. Resûlullah›n yan›na gittik. Yüzü ay›n on
dördü gibi parl›yordu.
Mü'minler etraf›n› sarm›ﬂlard›. Önce Hâlid bin Velîd
bîât ederek Müslüman oldu. Sonra Osman bin Talhâ bîât ederek Müslüman
oldu. O s›rada kendimi
birden Resûl-i ekremin
önüne oturmuﬂ buldum.
Utanc›mdan dolay› yüzüne bakam›yordum.
- Yâ Resûlallah! Sa¤
elinizi aç›n›z da, size bîât
edeyim, dedim.
Server-i âlem elini
aç›nca, ben elimi çektim.
Bunun üzerine buyurdular
ki:
- Yâ Amr! Sana ne oldu?
- Bîat için ﬂart koﬂmak
istiyorum.
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Amr bin Âs Camii minberi

- ﬁart›n nedir?
- Yâ Resûlallah! Ben
geçmiﬂte olan günâhlar›m
ba¤›ﬂlanmak ﬂart›yla size
bîat edece¤im.
Gelecek günâhlar›m
için magfiret taleb etmek
akl›ma gelmedi. Bunun
üzerine Fahr-i âlem efendimiz buyurdu ki:
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- Ey Amr! Bîat et! Hiç
ﬂüphesiz ki, Müslüman olmakla, ‹slâmiyetten önce
yap›lanlar›n hesâb› sorulmaz.
Bîat etti¤im anda insanlardan hiç biri bana,
Resûl-i ekremden daha
sevgili ve O'ndan daha
yüce olmam›ﬂt›. Vallahi,
Müslüman olduktan sonra
önemli iﬂlerde Server-i
âlem beni ve Hâlid bin Velîd'i di¤er Eshâb›ndan
ay›rmad›.
Bir gün Amr bin Âs,
Peygamber efendimize
arz etti ki:
- Yâ Resûlallah, nice
müddettir, ‹slâmiyet saray›n› y›kmaya kasdettim.
ﬁimdi murâd›m odur ki,
‹slâma geldi¤im belli ola.
Habîb-i kibriyâ buyurdu ki:
- Yak›nda seni bir hizmete gönderirim.
Bir süre sonra Resûl-i
ekrem, Amr bin Âs'a;
- Elbiseni giy, silâh›n›
kuﬂan ve yan›ma gel, bu-
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yurunca, derhal bu emri
yerine getirerek huzûra
vard›. Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Ey Amr! Seni ordunun baﬂ›nda gazâya gönderece¤im. Allahü teâlâ
sana selâmet ve ganîmet
versin ve çok sâlih mal ile
dön.
- Yâ Resûlallah! Ben
mal kazanmak için Müslüman olmad›m. ‹slâma
olan sevgimden dolay›
Müslüman oldum.
- Ey Amr! Sâlih mal,
sâlih kimsede ne güzeldir.
Server-i âlem, Amr bin
Âs için beyaz bir sancak
ba¤lad› ve ayr›ca siyah bir
bayrak verdi. Babas›n›n
day›lar› olan Belî bin
Ömer bin Lihaf kabîlesini
‹slâma da'vet etmesini,
Müslümanl›¤› kabûl etmedikleri takdirde savaﬂmas›n› emir buyurdu.
Amr bin Âs'›; Süheyb
bin Sinân, Sa'îd bin Zeyd,
Sa'd bin Ebî Vakkâs ve
Sa'd bin Ubâde gibi Mu-

hâcir ve Ensâr›n ileri gelenlerinden üç yüz sahâbînin baﬂ›na geçirdi. Askerî birlikte otuz at vard›.
Gündüzleri gizlenerek,
geceleri ise hedefe do¤ru
ilerliyerek, Zât-üs-Selâsil'e yaklaﬂt›lar. Burada,
kâfirlerin baﬂka kabîlelerle birleﬂti¤ini haber alan
Amr bin Âs, durumu Resûlullah efendimize bildirdi.
Fahr-i âlem efendimiz,
Ebû Ubeyde bin Cerrâh'›n
emri alt›nda, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in de bulundu¤u bir birli¤i Amr
bin Âs'a yard›m için gönderdi. Ebû Ubeyde bin
Cerrâh, Amr bin Âs'›n yan›na var›nca, ona tâbi oldu.
Mücâhidlerin gitti¤i
bölge çok so¤uktu. Is›nmak için ateﬂ yakmak istediler. Amr bin Âs karﬂ› ç›karak dedi ki:
- Kim ateﬂ yakarsa, onu
yakt›¤› ateﬂin içine ataca¤›m.
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Onun bu sözleri Eshâb›n çok a¤r›na gitti. Hz.
Ömer, onun bu sözlerini
iﬂitince çok üzüldü ve yan›na gitmek istedi. Hz. Ebû
Bekir ona engel oldu:
- Onu kendi hâline b›rak. Resûl-i ekrem onu,
savaﬂtaki üstün bilgisi yüzünden bize kumandan
tâyin etti.
Bu sözler üzerine Hz.
Ömer sükût etti. Amr bin
Âs, gece ve gündüz ilerleyip, Belî kabîlesine bask›n
ve ak›nlar yapt›. Önceleri
güçlü bir ordu ile karﬂ›laﬂmad›. Belî topraklar›nda
bir müddet ilerledikten
sonra, düﬂman ordusuyla
karﬂ›laﬂan Amr bin Âs'›n
birli¤i, savaﬂa baﬂlad›.
Tekbîr sesleriyle toplu hücûma geçen mücâhidler
karﬂ›s›nda kâfirler pek az
dayand›lar ve kaçmaya
baﬂlad›lar. Mücâhidler onlar› tâkib etmek istedi ise
de, Amr bin Âs izin vermedi ve gazâda çok say›da
esir ve ganîmet ele geçirildi.
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Medîne'ye döndüklerinde, mücâhidlere ateﬂ
yakt›rmama konusu Resûl-i ekreme intikâl etti.
Bunun üzerine Amr bin Âs
dedi ki:
- Ey Allah›n Resûlü!
Müslümanlar›n say›s› az
idi. Düﬂman›n, yanan ateﬂe bakarak, onlar› az görmesinden korktum. Kâfirleri tâkib etmekten onlar›
menettim. Zîrâ pusu kurulmas›ndan, pusuya düﬂürülmekten çekindim.
Amr bin Âs'›n bu davran›ﬂ› Resûl-i ekremin hoﬂuna gitti.
Mekke'nin fethinden
sonra Resûl-i ekrem ba'z›
hükümdârlara,
‹slâma
da'vet eden mektuplar
gönderdi. Ummân'a, Amr
bin Âs'› ve beraberinde
Kur'ân-› kerîmi çok güzel
okuyan hâf›zlardan Ebû
Zeyd-ül-Ensârî'yi gönderdi.
Amr bin Âs ile Ebû
Zeyd, Ummân sultân›
Ceyfer ile kardeﬂi Abdi'yi,
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deniz k›y›s›ndaki Suhar'da buldular. Amr bin
Âs, Ceyfer ve kardeﬂi Abdi ile buluﬂmas›n› ﬂöyle
anlat›r:
Ummân'a vard›¤›m zaman, önce Abdi ile görüﬂmek istedim. Zîrâ o, a¤abeyinden daha candan idi.
Ona dedim ki:
- Ben, Allahü teâlân›n
kulu ve resûlü olan Muhammed aleyhisselâm›n
sana ve kardeﬂine gönderdi¤i elçiyim.
- A¤abeyim yaﬂ ve saltanat bak›m›ndan benden
önde gelir. Ben seni ona
götüreyim. Getirdi¤in
mektubu o okusun.
Sonra aram›zda ﬂu konuﬂma geçti:
- Ey Amr! Sen kavminin büyü¤ü olan bir zât›n
o¤lusun. Baban bu husûsta nas›l davrand›? ﬁüphesiz, o bize bu yolda bir misâl olabilir?
- Ben, onun da Müslüman olmas›n› ve Muhammed aleyhisselâma
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tâbi olmas›n› çok arzû
ederdim. Ben de önceleri
O'na karﬂ› idim. Nihâyet,
Allahü teâlâ benim kalbime îmân nûrunu yerleﬂtirdi.
- Ne zaman ve nerede
Müslüman oldun?
- K›sa bir zaman önce
Necâﬂî'nin huzûrunda
Müslüman oldum. Necâﬂî
de Müslüman oldu.
- Peygamberiniz neleri
emrediyor, nelerden sak›nd›r›yor? Onlar› bana
bildir.
- Allahü teâlân›n emirlerine uymay› emrediyor.
O'na karﬂ› gelmekten ve
âsî olmaktan sak›nd›r›yor.
‹yili¤i, akrabâ haklar›n›
gözetmeyi emrediyor.
Zulmü, haks›zl›¤›, zinây›,
taﬂlara, putlara tapmay›
yasakl›yor.
- O'nun dâvet etti¤i
ﬂeyler ne kadar güzel!
A¤abeyim beni dinlese
de, bana uysa da, gidip
Muhammed aleyhisselâma îmân etsek ne kadar
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iyi olurdu. Fakat o, saltanata düﬂkündür.
- E¤er o Müslüman
olursa, Resûl-i ekrem yine onu kavmine sultan
yapar. Zenginlerinden zekât al›r, fakirlerine ve yoksullar›na verir.
- Hiç ﬂüphesiz, bu da
güzel ahlâkt›r!
Bu görüﬂmemizden
sonra Ceyfer'in huzûruna
girmek için günlerce bekledim. Abdi; benden ö¤rendiklerini a¤abeyine
iletiyordu. Bir süre sonra
Ceyfer beni yan›na ça¤›rd›. Huzûruna girince, Resûl-i ekremin mührünü
taﬂ›yan mektubu verdim.
Mektubu okuyan Ceyfer,
daha sonra okumas› için
kardeﬂine verdi. Abdi de
mektubu okudu. Ceyfer,
Kureyﬂlilerin bu durum
karﬂ›s›nda ne yapt›¤›n› ve
O'nun yan›nda bulunanlar›n kimler oldu¤unu
sordu. Ben de dedim ki:
- Bir k›sm› ‹slâmiyeti
benimseyerek, bir k›sm›

da cizye vererek k›l›ç zoru
ile O'na tâbi oldular. Allahü teâlân›n hidâyeti ile
ak›llar› baﬂlar›na gelip, dalâlet içinde bulunduklar›n›
anlam›ﬂ, ‹slâmiyete gönül
vermiﬂ ve Resûlullah› baﬂka ﬂeylere tercih etmemiﬂ
olanlar, O'nun yan›nda
bulunurlar.
E¤er sen bugün, ‹slâmiyeti kabûl etmez, Resûl-i
ekreme uymazsan, mücâhid ordular›n›n ayaklar› alt›nda çi¤nenirsin. Halk›n
darmada¤›n olur. ‹slâmiyeti kabûl ederek selâmete er! Yine kavminin hükümdâr› olursun. ‹slâm ordular› senin topraklar›na
gelmez.
Ceyfer ﬂöyle cevap verdi:
- Sen bugün, beni kendi hâlime b›rak, yar›n yine
yan›ma gel.
Bir süre sonra Ceyfer'in huzûruna kardeﬂi
vâs›tas›yla tekrar kabûl
edildim. Ceyfer bana dedi
ki:
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- Da'vetin üzerine düﬂündüm. ﬁâyet saltanat›m› baﬂka birisine b›rak›rsam, Arablar›n en zay›f› ve
düﬂkünü olurum.
- O zaman yar›n ben
memleketime dönüyorum.
Gidece¤imi anlayan
Abdi, a¤abeyine dedi ki:
- Biz bu konuda O'na
üstün gelemeyiz. Kendilerine elçi gönderdi¤i hükümdârlar›n bir ço¤u
O'nun da'vetine icâbet etti.
Ertesi gün, Ceyfer beni
tekrar huzûruna da'vet etti.

Amr bin Âs Camii avlusu
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Huzûra girince aram›zda
ﬂöyle bir konuﬂma geçti:
- Ey Ceyfer! Sen bizden
uzak bulunuyorsan da, Allahü teâlâdan uzak de¤ilsin. Seni yaratan Allahü teâlâ, yaln›z kendisine ibâdet
etmene, ibâdet ederken
O'na ortak koﬂmamana lây›kt›r. ﬁunu bil ki, sen ölü
bir hâlde iken, O seni diri
k›ld›. Seni tekrar eski hâline
döndürecek ve k›yâmet
günü tekrar diriltecektir.
Muhammed aleyhisselâm, dünya ve âh›ret saâdetine kavuﬂturacak bir
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din getirdi. Âh›rette ecir
ve mükâfat isteyen, O'nun
yoluna sar›l›r. Nefsinin arzû ve isteklerine uyan ise
bu yoldan ayr›l›r. ‹yi düﬂün
ki, O'nun getirdikleri, hiç
insanlar›n söylediklerine
benziyor mu? E¤er benzese idi, aç›kça görülürdü.
Sen bu husûsta serbestsin.
- Vallahi, ben Muhammed aleyhisselâm›n hay›r
ve iyilik ad›yla emredece¤i ﬂeyleri yapacak, yerine
getirecek olanlar›n ilki olaca¤›m. O'nun yasaklayaca¤› ﬂeyleri b›rakacak
olanlar›n baﬂ›nda yine
ben gelece¤im. Verilen
söz yerine getirilecek. Ben
ﬂehâdet ederim ki; Allahü
teâlâ birdir ve Muhammed aleyhisselâm O'nun
kulu ve Resûlüdür.
Ceyfer böyle diyerek
Müslüman oldu.
Yan›nda bulunan kardeﬂi Abdi de derhal Müslüman oldu. Sonra orada
bulunan bütün Arablar› ‹s-

lâmiyete da'vet ettiler. Onlar da bu da'veti seve seve
kabûl ettiler.
Umman halk› Müslüman olunca, Resûlullah
efendimiz Amr bin Âs'›
Umman'a vâli tâyin etti.
Resûl-i ekremin vefât›na
kadar vazifede kald›.
Amr bin Âs, ‹slâmiyeti
kabûl ettikten sonra, eski
hatâlar›na çok piﬂman oldu. ‹slâma hizmet etmeyi,
müﬂriklere karﬂ› savaﬂmay› ﬂiddetle arzû etti. Böylece ‹slâm dîninin yi¤it bir
mücâhidi oldu. Birisi, Amr
bin Âs'a sordu:
- Siz ak›ll› adamd›n›z.
Niçin ‹slâma girmekte geciktiniz?
- Biz yaﬂ ve bilgi bak›m›ndan, bizden üstün kabûl edilen insanlarla beraberdik. Onlar, Resûlullah
efendimiz Peygamber olarak gönderilince, O'nu kabûl etmediler. Biz de onlara tâbi olduk.
Onlar gidip, s›ra bize
gelince, düﬂündük, inceleeshâb-› kirâm 165
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dik, hakk›n çok aç›k oldu¤unu gördük. Böylece ‹slâmiyet kalbime yerleﬂti.
Resûlullah efendimizin;
iyilik yapana öldükten
sonra iyilik, kötülük yapana kötülük yap›laca¤›, sözünü içimde do¤ru buldum. Bozuk ve bât›l olan
bir ﬂeye devamda, hiç bir
fayda görmedim.
Amr bin Âs, Hz. Ebû Bekir'in hilâfeti s›ras›nda, önce Umman'daki mürtedleri, sonra Benî Kudaa mürtedlerini yola getirdi. Bundan sonra Hz. Ebû Bekir taraf›ndan ﬁam'›n fethine
gönderildi. Baﬂkumandan
Hâlid bin Velîd'in idâresinde cereyan eden Yermük
Muharebesinde büyük
kahramanl›klar gösterdi ve
ﬁerahbil bin Hasene ile beraber ordunun sa¤ kanad›n› idâre etti.
Yermük Muharebesi,
‹slâm ordusunun zaferiyle
bitti. Bu savaﬂta Müslümanlar 250 bin kiﬂilik Rum
ordusunu büyük bir hezîmete u¤ratt›.
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Amr bin Âs, Ecnadin'de büyük bir Rum ordusunu bozguna u¤ratt›.
Bütün Filistin ve Ürdün'ü
elegeçirdi. Hz. Ömer'in halîfeli¤i s›ras›nda Filistin vâlili¤ine ta'yin edildi.
Bir süre sonra Amr bin
Âs, halîfe Hz. Ömer'den
M›s›r'›n fethi için izin istedi. ‹zin verilmesi üzerine
haz›rl›klara baﬂlad›. Yezid
bin Ebû Süfyân, Amr bin
Rebîa ve Müslüman olan
Haleb'in eski vâlisi Yukanna da, 4.000 kiﬂilik kuvveti
ile ‹slâm ordusuna kat›lm›ﬂt›.
Amr bin Âs, ordusuyla
önce Ferema ﬂehrini fethetti. Sonra Bilbis'i ele geçirdi. Sonra, Tendonyas
ﬂehrine yürüdü. ﬁehrin
yak›n›na vard›klar› zaman,
M›s›r veliaht›ndan elçi geldi¤ini gördüler. Gelen elçi,
veliaht›n kendisine elçi
gönderilmesini, böylece
sulh yapabilece¤ini söyleyince; Amr bin Âs birkaç
lisan bilen Verdân ad›ndaki Remleli hizmetçisini ala-

AMR B‹N ÂS
rak yola ç›kt›. Saraya var›nca, z›rhl› ve silahl› askerlerin saf tuttuklar›n›
gördü.
Amr bin Âs, k›l›c›n› kuﬂanm›ﬂ ve at üzerinde içeri girmek isteyince, nöbetçiler mâni olmaya kalk›ﬂt›lar. Bu durum karﬂ›s›nda
Amr bin Âs dedi ki:
- Veliaht›n›z bu ﬂekilde
kabûl ederse ne âlâ, yoksa
geri dönüp giderim. Biz
Müslümanlar müﬂrikler
için at›m›zdan inmeyiz.
Buraya gelmemizi veliaht
istedi. De¤ilse bizim herhangi bir iste¤imiz yoktu.
Askerler, Amr bin Âs'›n
sözlerini haber verince,
Veliaht Arsütalis emir verdi:
- B›rak›n›z, istedi¤i gibi
girsin!
Nöbetçiler, Amr bin
Âs'a, ne ﬂekilde isterse öyle girebilece¤ini söylediler. Amr bin Âs, veliaht›n
bulundu¤u avluya at› üzerinde girdi. Burada nöbetçilerin, kumandanlar›n ve

veliaht›n taht›n›n bulundu¤unu gördü. Hepsi gâyet güzel ve zînetli giyinmiﬂlerdi. Amr bin Âs onlar› böyle görünce tebessüm etti:
(Size dünyada verilen
ﬂeyler, tekrar geri al›nacak
birkaç dünya menfaatidir.
Hâlbuki Allahü teâlân›n
vahdaniyetine îmân edip
iﬂlerinde O'na tevekkül
edenler için, Allahü teâlâ
indinde olan ﬂeyler daha
hay›rl› ve bâkidir, dâimidir) [ﬁurâ: 36] meâlindeki
âyet-i kerîmeyi okudu ve
at›ndan indi.
Bir eli at›n›n dizgininde, di¤eri de k›l›c›nda idi.
Yanlar›na yürüyerek dört
bir taraftaki süslere bak›p;
(E¤er insanlar kâfirlerin dünyadaki refah›na bakarak h›rslanmasalar ve
bu yüzden küfre ra¤bet
etmeseler ve böylece tek
bir ümmet hâline gelmeyecek olsalard›, biz O Rahmân'› inkâr eden kimselerin evlerine gümüﬂten taeshâb-› kirâm 167
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vanlar ve üzerinde ç›kacaklar› merdivenler yapard›k) [Zuhrûf: 33] meâlindeki âyet-i kerîmeyi okudu.
Amr bin Âs veliaht›n
huzûruna girince, veliaht
dedi ki:
- Ey Arab kardeﬂ! Siz
bizden ne istiyorsunuz?
Bize kasdedenler dâimâ
elleri boﬂ olarak, hezîmete
u¤rayarak dönmüﬂlerdir.
Hem bize baﬂka yerlerden
de yard›m gelecektir.
Amr bin Âs buna karﬂ›
ﬂu cevab› verdi:
- Bizler, kalabal›k ordulardan korkmay›z. Çünkü
Allahü teâlâ, bize yard›m›n›, zaferi ve bizi yeryüzünün vârisleri k›laca¤›n› vâdeyledi. ﬁimdi sizi ﬂu üç
ﬂeye da'vet ediyoruz: Ya
Îslâm› kabûl edersiniz, ya
cizye verirsiniz, yâhut muhârebe ederiz.
- Biz melik Mukavk›s'la
meﬂveret etmedikçe bir
iﬂe karar vermeyiz. Fakat,
ey Arab kardeﬂ! Senin ar168 eshâb-› kirâm

kadaﬂlar›n aras›nda senden daha cesûr ve lisân›
daha fasih birisinin olaca¤›n› zannetmiyoruz.
- Arkadaﬂlar›m aras›nda en fasih konuﬂamayan
benim. E¤er onlardan birisinin konuﬂmas›n› görseydiniz, benimle aslâ
mukâyese kabûl etmeyecek kadar ilerde oldu¤unu
görürdünüz.
- Bu mümkün de¤il.
Onlar aras›nda senin gibi
birisi bulunamaz.
- Ben melik'e, onlardan
on tanesini getirebilirim.
Ancak onlar mektupla
gelmezler. Melik isterse,
ben gider onlar› getiririm.
Veliaht, Amr bin Âs'›n
bu sözleri üzerine yan›ndakilere dönerek K›ptî diliyle dedi ki:
- Onlar geldiklerinde
hepsini yakalar, salmay›z.
Böylece on bir kiﬂi yakalamak, bir kiﬂiyi yakalamaktan daha iyidir.
Amr bin Âs'›n hizmetçisi Verdân, baﬂka bir lisân
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ile konuﬂulanlar› Amr bin
Âs'a anlatt›. Bu arada durum melik'e bildirildi. Melik; Amr bin Âs'a dedi ki:
- Git, gecikmeden gel.
Amr bin Âs at›na bindi
ve h›zla ﬂehrin d›ﬂ›na ç›kt›.
Amr bin Âs'›n selâmetle
dönmesinden dolay› mücâhidler Allahü teâlâya
hamd ettiler.
Ertesi sabah veliaht›n
elçisi gelip;
- Seni ve di¤er on kiﬂiyi
veliaht bekliyor, dedi.

Bunun üzerine Amr bin
Âs hazretleri buyurdu ki:
- Hâinlik, onu ve ehlini
helâk edecektir. Azg›nlar›n ve haddini aﬂanlar›n
baﬂ›na çok belâ ve musîbet gelir. Melikinize yaz›klar olsun. Hem bizden
elçi istedi, hem de yan›na
gidince, beni öldürmek
istedi. Hakk›mda ﬂöyle
ﬂöyle konuﬂtu. ﬁimdi, seni öldürmek istesem, öldürürüm. Fakat biz hâinlerden de¤iliz. Sâhibine
dön. Ona hakk›mda ko-

Amr bin Âs hazretlerinin kabri
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nuﬂtuklar›n›n hepsinden
haberdâr oldu¤umu söyle. Art›k aram›zda harbden baﬂka yap›lacak bir
ﬂey kalmad›.
Elçi, melikin yan›na
döndü. Amr bin Âs'›n dediklerini oldu¤u gibi anlatt›.
Bundan sonra yap›lan
savaﬂlar neticesinde M›s›r'›n tamam›, ‹slâm topraklar›na kat›ld›. Sonra,
Kuzey Afrika'ya yönelerek,
Trablusgarb ve Siyre'yi

Amr bin Âs Camii avlusu
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feth etti ve M›s›r vâlisi tâyin edildi. Hz. Osman zaman›na kadar bu vazîfede
kalan Amr bin Âs, sonunda halîfenin müﬂâviri oldu.
Amr bin Âs hazretlerinin, 664 senesinde, ölüm
döﬂe¤inde son sözleri
ﬂunlar oldu:
Allah›m! Sen bana yard›m et. Suçluyum. Özürümü kabûl et. Senden af diliyorum. Senden baﬂka ilâh
yoktur.

ÂSIM B‹N SÂB‹T
âs›m bin sâbit;
Asr-› saâdette küfür ve
ﬂirk karanl›klar›ndan kurtulup, ‹slâm nûruna kavuﬂanlar›n hayatlar›nda, tamamen bir de¤iﬂiklik oluyor
ve eski hayatlar›yla alâkal›
her ﬂeyi terk ediyorlard›.
Müslüman olmadan önceki hayatlar›n› hat›rlatan bir
hâdise onlara büyük bir ›zd›rap veriyordu. Bu durum
Akabe bî’at›ndan önce
Müslüman olan Medîneli
Âs›m bin Sâbit’te de kendini göstermiﬂti.
Âs›m Müslüman olduktan sonra, hiç bir müﬂrike
dokunmamaya ve müﬂriklerden hiçbirini de kendine
dokundurmamaya karar
vermiﬂti. Bu karar›nda sâbit
olmas› için de devaml› olarak Allahü teâlâya duâ ediyor, yalvar›yordu.
Âs›m bin Sâbit Bedir
savaﬂ›na kat›lm›ﬂ, büyük
kahramanl›k göstermiﬂti.
Peygamber efendimiz, Bedir gazâs›n›n gecesinde Eshâb-› kirâma nas›l harp

edilece¤ini, harpte hangi
usûlü takip edeceklerini
sordu. As›m bin Sâbit eline
yay› ve oku alarak dedi ki:
- Yâ Resûlallah, Kureyﬂ
kavmi 100 metre veya daha yaklaﬂt›klar› zaman
yayla oklar› kullan›r›z. Kureyﬂliler, bize taﬂ yetiﬂecek
kadar yak›n›m›za geldikleri zaman taﬂla mücâdele
ederiz. M›zrak yetiﬂecek
kadar yak›n›m›za geldikleri zaman, m›zrak k›r›l›p
parçalan›ncaya kadar m›zrakla mücâdele ederiz. K›r›l›nca m›zra¤› b›rak›r, k›l›çlar›m›z› s›y›r›r ve k›l›çla
çarp›ﬂmaya tutuﬂuruz.
Peygamber efendimiz
bunu be¤endiler ve buyurdular ki:
- Harbin îcâb› budur.
Bu tarzda çarp›ﬂ›lmas› lâz›md›r. Çarp›ﬂan ve vuruﬂan Âs›m’›n çarp›ﬂmas› gibi çarp›ﬂﬂ›n!
Bedir harbi bu ﬂekilde
yap›ld› ve meleklerin de
yard›m›yla Allahü teâlâ
zafer ihsân eyledi. Âs›m
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bin Sâbit bu gazâda Kureyﬂ’in ileri gelenlerinden
Ukbe bin Muayt’i öldürdü.
Bu Ukbe Mekke’de Peygamberimizi bo¤maya
kalkm›ﬂ ve hayat›na son
vermek için çal›ﬂm›ﬂ az›l›
müﬂriklerden idi.
Peygamberimizin hicreti üzerine:
- Ey Kusvâ (Peygamberimizin devesinin ad›)
ad›ndaki devenin binicisi!
Hicret edip bizden uzaklaﬂt›n. Fakat pek yak›nda
beni atl› olarak karﬂ›nda
göreceksin. M›zra¤›m› size
saplay›p, onu kan›n›zla sulayaca¤›m. K›l›çla hiç örtülü yerinizi b›rakmayaca¤›m, ma’nâs›na gelen
beytler söyledi.
Peygamberimiz onun
bu sözlerini iﬂitince:
- Allah›m! Onu yüzü
koyun, burnunun üzerine
düﬂür! diyerek duâ etti.
Ukbe bin Ebi Muayt,
Bedir’de Kureyﬂ ordusunun yenildi¤i anlad›¤› zaman, kaç›p kurtulmak için
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at›n› sürdü. Fakat hayvan
hiçbir ﬂey yokken birden
ürkmüﬂ ve Onu yere vurmuﬂtu. Resûlullah›n duâs›
gerçekleﬂmiﬂti. Abdullah
bin Seleme de onu esir etmiﬂti.
Peygamberimiz Âs›m
bin Sâbit’e Ukbe’nin cezâland›r›lmas›n› emretti. Ukbe dedi ki:
- Yaz›klar olun sana ey
Kureyﬂ cemâ’at›. ﬁunlar
aras›nda neden bir tek
ben cezâland›r›l›yorum?
Peygamberimiz buyurdu:
- Allah ve Resûlüne
olan düﬂmanl›¤›ndan dolay› cezâland›r›l›yorsun.
- Yâ Muhammed! Kavminden herkese yapt›¤›n›
bana da yap. Onlar› öldürürsen beni de öldür. Onlara emân verirsen bana
da emân ver. Onlardan
kurtulmalar› için para al›rsan, onlar gibi benden de
al. Yâ Muhammed! Sen
beni öldürürsen, küçüklere kim bakacak?
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- Onlar› Allaha b›rak.
Ey Âs›m git onun cezâs›n›
ver!
Âs›m bin Sâbit gidip Ukbe’nin cezâs›n› verince Peygamberimiz buyurdu ki:
- Vallahi; Allah›, Resûlünü ve Kitâb›n› inkâr
eden, Peygamberini iﬂkenceden iﬂkenceye u¤ratan senden daha kötü bir
adam bilmiyorum.
Âs›m bin Sâbit,
Uhud’da da bulundu ve
Resûlullah›n has okçular›ndan idi. Bu savaﬂta Resûlullah›n yan›ndan bir an
bile ayr›lmayan, O’nunla
beraber sebât eden bahtiyarlardand›. Bu gazâda
müﬂriklerin sancaktarlar›ndan Müsâfi bin Talhâ ile
kardeﬂi Hâris bin Talhâ’y›
ok ile öldürdü.
Bunlar›n anneleri Sülâfe binti Sa’d, Hazreti
Âs›m’›n kafatas›ndan ﬂarap içmeyi nezrederek yemîn etti ve Onun baﬂ›n›
kendisine getirene yüz deve vermeyi vaad etti.

Uhud savaﬂ›nda ba’z›
yak›nlar› ölen müﬂrikler
de, Müslümanlardan bunlar›n intikam›n› almak istediler. Alçakça bir plân haz›rlad›lar. Hemen de plân›
tatbike koydular. Bu maksatla bir heyet Medîne’ye
giderek Resûlullah›n huzuruna ç›k›p ricada bulundular:
- Yâ Resûlallah! Bizim
kabîlelerimiz, ‹slâmiyeti
kabûl ettiler. Yaln›z Kur’ân-›
kerîm ö¤retmenine ihtiyâc›m›z var. Lütfen bize; ‹slâmiyeti, Kur’ân-› kerîmi ö¤retecek kimseler yollar m›s›n›z?
Sevgili Peygamberimiz
kendilerine, 10 kiﬂilik bir
ö¤retmenler heyeti yollad›lar. Baﬂlar›nda, Âs›m bin
Sâbit hazretlerinin bulundu¤u bu heyette, Mersed
bin Ebî Mersed, Hâlid bin
Ebî Bükeyr, Hubeyb bin
Adiy, Zeyd bin Desinne,
Abdullah bin Târ›k, Muattib bin Ubeyd de bulunuyordu.
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Bu ö¤retmenler kâfilesi, geceleri yürüyerek,
gündüzleri gizlenerek Hüzeyl kabîlesi topraklar›nda, Reci’ suyu baﬂ›nda, seher vakti konaklad›lar...
Bu s›rada yanlar›nda
bulunan Adal ve Kare kabîlesi heyetinden biri, bir
bahane ile yanlar›ndan
ayr›ld›. Hemen L›hyano¤ular›na gidip haber verdi.
Çok geçmeden kâfilenin etrâf› sar›ld›. 200’den
fazla silâhl› eﬂk›yâ oradayd›. “Bize ö¤retmen lâz›m!” diyenler, çekip gittiler. O güzîde müslümanlar›, eﬂkiyâ ile karﬂ› karﬂ›ya
b›rakt›lar...
L›hyano¤ullar› mensuplar›, esir ticâreti ile geçinirlerdi. Bu sebeple,
“Teslim olun! Can›n›z› kurtar›n!” teklifinde bulunuyorlard›. As›l niyetleri onlar› Mekke’de köle olarak
satmakt›. Böylece çok para kazanacaklard›. Çünkü
Mekkeli müﬂrikler kendilerine demiﬂlerdi ki:
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- Yakalad›¤›n›z her
Müslüman için, de¤erinden fazla para öderiz!
Bunu Müslümanlar da
duymuﬂlard›. Âs›m bin
Sâbit, Mersed bin Ebî
Mersed ve Hâlid bin Ebî
Bükeyr:
- Hiç bir zaman müﬂriklerin ne sözlerini, ne de
akidlerini kabûl ederiz, diyerek müﬂriklerin tekliflerini reddettiler.
Âs›m bin Sâbit dedi ki:
- Ben hiçbir zaman
müﬂriklere el sürmemeye
ve müﬂriklerden hiçbirini
de kendime dokundurmamaya karar vermiﬂtim.
Onlar›n sözlerine kanarak
kâfirlere teslim olmam.
Sonra ellerini açarak
ﬂöyle duâ etti:
- Allah›m! Peygamberini durumumuzdan haberdâr et!
Allahü teâlâ, Hazreti
Âs›m’›n duâs›n› kabûl buyurdu ve Resûlullah efendimiz onlardan haberdar
oldu.
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Âs›m bin Sâbit müﬂriklere hayk›rd›:
- Biz ölmekten korkmay›z! Çünkü dînimizde
basiretliyiz. Ölünce ﬂehîd
olur Cennete gideriz!
Müﬂriklerin ileri gelenlerinden Süfyân ba¤›rd›:
- Ey Âs›m, kendini ve
arkadaﬂlar›n› zâyi etme,
teslim ol!
Âs›m bin Sâbit ok atmak suretiyle cevap verdi.
Ok atarken:
- Ben güçlüyüm hiç eksi¤im yok. Yay›m›n kal›n
teli gerilmiﬂtir. Ölüm hak,
hayat boﬂ ve geçicidir.
Mukadderât›n hepsi baﬂa
gelicidir. ‹nsanlar ergeç
Allaha rücû edicidir. E¤er
ben sizinle çarp›ﬂmazsam

anam üzüntüsünden akl›n› kaybeder, ma’nâs›nda
ﬂiirler söylüyordu.
Müﬂrikler, Âs›m bin Sâbit ve on arkadaﬂ›n› Recî
suyu baﬂ›nda kuﬂatm›ﬂlar
ve teslim olmalar›n› teklif
etmiﬂlerdi. Böylece onlar›
Mekkelilere satacak, para
kazanacaklard›. Müslüman mücâhidler ise ﬂehâdet ﬂerbetini içinceye kadar çarp›ﬂmaya karar vermiﬂlerdi.
Hazreti Âs›m’›n sada¤›nda yedi ok vard›. Att›¤›
her ok ile bir müﬂriki öldürdü. Oku bitince birçok
müﬂri¤i m›zra¤›yla delik
deﬂik etti. Öyle bir an oldu
ki m›zra¤› da k›r›ld›. Hemen k›l›c›n› s›y›rd›, k›n›n›
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k›r›p att›. Bu, “ölünceye
kadar dö¤üﬂece¤im, teslim olmayac›¤›m” ma’nâs›na gelirdi. Sonra da ﬂöyle duâ etti:
- Allah›m! Ben bugüne
kadar senin dînini koruyup h›fzettim, saklad›m.
Senden bu günün sonunda, benim etimi, vücudumu koruyup, h›fzetmeni
niyâz ediyorum.
Çünkü Uhud’da öldürdü¤ü iki kardeﬂ olan Hâris
ve Müsâfi’ bin Talhâ’n›n
anneleri Hazreti Âs›m’›n
kafatas›ndan ﬂarap içmeye yemîn etmiﬂ ve kafas›n›
getirene yüz deve vermeyi
vaad etmiﬂti. Müﬂrikler
bunu biliyorlard›.
Âs›m bin Sâbit’in ve
di¤er Eshâb›n Allah Allah
nidâlar›, da¤lar› inletiyordu. ‹kiyüz kiﬂiye karﬂ› on
mücâhid ölesiye çarp›ﬂ›yor, yanlar›na yaklaﬂanlar yapt›klar›n›n cezâs›n›
görüyorlard›. Âs›m bin
Sâbit en sonunda iki aya¤›ndan yaralan›p yere
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düﬂtü. Kâfirler, Âs›m bin
Sâbit’ten o kadar korkmuﬂlard› ki yere düﬂünce
bile yaklaﬂamad›klar› için
uzaktan ok atarak ﬂehîd
ettiler.
O gün orada mevcut
bulunan on sahâbîden yedisi ﬂehîd oldu, üçü esir
edildi. L›hyano¤ullar› Sülâfe binti Sa’d’a satmak
için Âs›m bin Sâbit’in baﬂ›n› kesmek istediler. Fakat Allahü teâlâ, hazreti
Âs›m bin Sâbit’in duâs›n›
kabûl buyurdu ve mübârek cesedine müﬂrikler el
süremediler.
Allahü teâlâ bir ar› sürüsü gönderdi. Bulut gibi
Âs›m bin Sâbit’in üzerinde
durdular. Hiç bir müﬂrik
yan›na yaklaﬂamad›.
- B›rak›n akﬂam olunca
ar›lar onun üzerinden da¤›l›r, biz de baﬂ›n› al›r›z,
dediler.
Akﬂam olunca Allahü teâlâ hiç bulut yok iken bir
ya¤mur gönderdi. Görülmemiﬂ bir ya¤mur ya¤d›.
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Sel geldi ve Âs›m bin Sâbit’in cesedini al›p götürdü.
Cesedin nerede oldu¤u bilinemedi. Ne kadar arad›larsa da bulunamad›. Bunun
için müﬂrikler Âs›m bin Sâbit’in hiçbir yerini kesmeye
muvaffak olamad›lar.
L›hyano¤ullar› Hubeyb
bin Adî ile Zeyd bin Desinne’yi Mekkelilere satt›lar.
Onlar da bu iki sahâbîyi
asarak ﬂehîd ettiler.
Ar›lar›n, Âs›m’› koruduklar› hâdisesi zikredildi¤i zaman Hazreti Ömer
buyurdu ki:
- Allahü teâlâ elbette
mü’min kulunu muhâfaza

eder. Âs›m bin Sâbit, sa¤l›¤›nda müﬂriklerden nas›l
korundu ise Allahü teâlâ da
ölümünden sonra onun cesedini muhâfaza edip müﬂriklere dokundurmad›.
Bunun için Âs›m bin
Sâbit an›l›rken, “Ar›lar›n
korudu¤u kimse” diye
an›l›rd›.
Eshâb-› kirâm›n muhâriblerden olan Âs›m’›n,
babas› Sâbit, künyesi Ebû
Süleymân’d›r. Annesi ﬁemûs binti Ebî Âmir’dir. Do¤um tarihi belli de¤ildir.
Âs›m, hicretten önce îmân
etmiﬂtir. Ensârdan, ya’nî
Medînelidir.
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berâ bin âzîb;
Berâ bin Âzib, Resûlullah›n hicretinden önce Medîne-i münevverede küçük
yaﬂta iken Müslüman oldu.
Babas› Âzib de Sahâbî idi.
Dînî hükümleri Peygamberimizden önce hicret eden
Eshâb-› kirâmdan ve babas›ndan ö¤rendi. Hazreti Berâ, Resûlullah›n ve di¤er
sahâbenin hicretlerini ﬂöyle anlat›yor:
“Resûlullah›n Eshâb›ndan Medîne’ye ilk gelenler,
Mus’ab bin Umeyr ile Abdullah ‹bni Ümmi Mektûm
idi. Bunlar Medîne’deki
Müslümanlara Kur’ân-› kerîm okutuyorlard›. Sonra
Bilâl-i Habeﬂî, Sa’d bin Ebi
Vakkâs, Ammâr bin Yâser
hicret ettiler. Bunlardan
sonra Hazreti Ömer yirmi
kiﬂi ile birlikte geldi.
Nihayet
Resûlullah
efendimiz Medîne’ye hicret ettiler. ‹ﬂte bu anda Medîne halk›n›n Resûlullah›n
teﬂrifine sevindi¤i kadar,
hiçbir ﬂeye sevindi¤ini gör178 eshâb-› kirâm

medim. Ben de Peygamberimiz gelmeden az önce
uzun sûrelerden say›lan
sûrelerle beraber “Sebbihisme Rabbike’l-a’lâ” sûresini okumuﬂtum.”
Berâ bin Âzib, Resûlullah ile beraber onbeﬂ savaﬂta bulundu. Bedir harbinde çocuk yaﬂta idi. Bu
hususta kendisi demiﬂtir ki:
- Resûlullah efendimiz
ben ve ‹bni Ömer küçük
yaﬂta oldu¤umuz için bizi
Bedir savaﬂ›na göndermedi.
Hazreti Berâ, k›blenin
Ka’be’ye çevrilmesini bildiren sahâbîdir. ﬁöyle anlat›yor:
Resûlullah efendimiz
Medîne’ye teﬂrif ettikleri
zaman onalt› veya onyedi
ay kadar Mescid-i Aksâ’ya
do¤ru namaz k›ld›. Allahü
teâlân›n emriyle k›ble
Ka’be’ye do¤ru oldu. Peygamberimizin Ka’be-i Muazzamaya do¤ru k›ld›rd›¤›
ilk namaz ikindi namaz›
idi.
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Peygamberimizle namaz k›lanlardan birisi
mescidden ç›kt›. Yolda giderken bir mescidde cemâ’atle namaz k›lanlara
rastlad› ki, onlar rükü’da
idiler. Onlara:
- Resûlullah efendimizle beraber Mekke’ye do¤ru namaz k›ld›¤›ma Allah
için ﬂehâdet ederim, deyince, namazlar›n› bozmadan olduklar› gibi Ka’be-i
Muazzamaya döndüler.
Peygamberimiz Mescid-i Aksâ’ya do¤ru namaz
k›larken Yahûdîlerle di¤er
Ehl-i Kitâb bundan hoﬂlan›rd›. K›ble de¤iﬂip yüzünü Beyt-i ﬂerîfe do¤ru
döndürünce bunu be¤enmediler.
K›ble de¤iﬂmeden önce Mescid-i Aksâ’ya do¤ru
namaz k›l›p, vefât eden
kimseler vard›. Bunlarla ilgili olarak Allahü teâlâ;
“Allah sizin îmân›n›z›, ibâdetinizi boﬂa ç›karmaz”
[Bekara:143] meâlindeki
âyet-i kerîmeyi indirdi.

Hazreti Berâ, Uhud
harbinde meydana gelen
bir hâdiseyi ﬂöyle naklediyor:
Uhud harbinde yüzü
z›rh ile örtülü bir kiﬂi Peygamber efendimize gelerek arz etti:
- Yâ Resûlallah! ﬁimdi
harb edeyim de sonra m›
Müslüman olay›m, yoksa
hemen mi?
Resûlullah buyurdu ki:
- Önce Müslüman ol,
sonra harb et!
O kimse Müslüman oldu.Sonra harbe girerek
ﬂehîd oldu. Bunun üzerine
Resûlullah:
- Az iﬂ yapt›, fakat çok
sevâb kazand›, buyurdu.
Berâ bin Âzib buyuruyor ki:
Birgün
Resûlullah
efendimiz ile beraber Ensârdan bir zât›n cenâzesine gitmiﬂtik. Resûl-i ekrem
mübârek baﬂ› öne e¤ik
olarak mezar›n baﬂ›na
oturarak üç defa;
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- Yâ Rabbî! Kabir azâb›ndan sana s›¤›n›r›m, dedikten sonra ﬂunlar› anlatt›lar:
Mü’min ölece¤i zaman
Allahü teâlâ, yanlar›nda
kefen ve güzel koku bulunan, yüzleri güneﬂ gibi parlayan melekleri gönderir.
Onlar bu mü’minin görece¤i bir yerde beklerler.
Rûhunu teslim etti¤i zaman yer ile gök aras›ndaki
ve göklerdeki bütün melekler onun için istigfâr
edip, Allahü teâlâya, onun

bütün günâhlar›n› affetmesi için duâ ederler. Göklerin
bütün kap›lar› kendisi için
aç›l›r, her kap› kendisinden
geçmesini ister.
Rûhu Allahü teâlân›n
huzuruna ç›kt›¤› zaman,
melekler derler ki:
- Yâ Rabbî! Bu filân kulunun rûhudur.
Allahü teâlâ buyurur ki:
- Onu geri çevirin ve
onun için haz›rlad›¤›m
mükâfât ve ihsânlar› ken-

K›blenin Kâbe’ye çevrilmesini bildiren sahabi Berâ bin Âzîb olmuﬂtu.
O andan itibaren Mescid-i K›blâteyn’de k›ble, Mescid-i Aksâ’dan
Kâbe’ye çevrildi.
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disine gösterin. Çünkü
ben ona vâdettim: (Sizi
topraktan yaratt›m ve
tekrar toprak yapaca¤›m,
tekrar topraktan ç›karaca¤›m.) [Tâhâ: 55]
Rûh kabrine döner ve
hattâ kendisini defnedip
da¤›lanlar›n ayak seslerini
dahî duyar. Meleklerle
aralar›nda ﬂu konuﬂma
geçer:
- Rabbin kimdir?
- Rabbim Allaht›r.
- Dînin nedir?
- Dînim ‹slâmd›r.
- Size do¤ru yolu göstermek üzere Allah taraf›ndan gönderilen zât kimdir?
- O zât Muhammed
aleyhisselâmd›r.
Bu cevab› verince birisi:
- Do¤ru söyledin, der.
‹ﬂte bu, Allahü teâlân›n
buyurdu¤u, (Allah îmân
edenlere dünya ve âhiret
hayât›nda o kararl› sözlerinde dâimâ sebât ihsân
eder) [‹brahim: 27] sözün
ma’nâs›d›r.

Sonra karﬂ›s›na yüzü,
elbisesi ve kokusu güzel
birisi gelir ve der ki:
- Ni’metleri devaml›
olan Allahü teâlân›n Cennet ve rahmeti ile sana
müjdeler olsun.
Mü’min kimse sorar:
- Allah sana hay›rl› karﬂ›l›klar versin, sen kimsin?
- Ben senin dünyadaki
iyi amellerinim. Sen dâimâ Allaha ibâdet etmek
için koﬂar, isyâna ise, yaklaﬂmazd›n. Bunun için Allahü teâlâ seni hay›rl›, güzel ni’metlerle mükâfatland›rd›.
Bundan sonra birisi
der ki:
- Buna Cennetten bir
döﬂek getirin ve Cennetten kabrine bir kap› aç›n.
Bir döﬂek getirilir ve
Cennete do¤ru bir kap›
aç›l›r. O mü’min de der ki:
- Yâ Rabbi! K›yâmeti
çabuk getir de bir an önce
âileme, çocuklar›ma kavuﬂay›m.
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Berâ bin Âzib, kâfirlerin
ölümü ile ilgili Resûlullah›n ﬂöyle buyurdu¤unu
nakleder:
Kâfirler, dünyadan alâkas›n› kesip ölece¤i zaman, ﬂiddetli azâb yapan
melekler, ateﬂten elbise ve
katrandan gömleklerle
karﬂ›s›nda dururlar. Rûhu
ç›kt›¤› zaman yer ve gökteki bütün melekler kendisine la’net ederler. Göklerin
kap›lar› kapanarak hiçbir
kap› onun habis, kötü rûhunun kendisinden geçmesini istemez. Böylece
rûhu geri döndürülür.
Melekler derler ki:
- Yâ Rabbî! Bu falan kulunun rûhudur, yerler ve
gökler bunu kabûl etmiyorlar.
Allahü teâlâ buyurur ki:
- Onu geri çevirin ve ona
haz›rlad›¤›m büyük azâb›
gösterin. Çünkü ona da;
“Sizi topraktan yaratt›m,
yine topra¤a iade edece¤im ve tekrar topraktan ç›karaca¤›m” diye va’dettim.
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Sonra rûhu mezar›na
götürülür. Hattâ mezar›n›n
yan›ndan da¤›lmakta olanlar›n ayak seslerini de iﬂitir.
Ona da melekler sorar:
- Rabbin kim, Peygamberin kim ve dinin nedir?
O kâfir kimse de der ki:
- Bilmiyorum.
Bundan sonra çirkin elbiseli, pis kokulu ve vahﬂi
yüzlü birisi gelip karﬂ›s›na
dikilerek der ki:
- Allah›n gadab› ve
sonsuz azâb› sana müjde
olsun.
- Sen kimsin?
- Ben senin dünyada
iken yapt›¤›n çirkin amelinim. Sen kötülü¤e, Allahü
teâlâya isyâna koﬂa koﬂa
giderdin, fakat ibâdete ve
tâate gevﬂek davran›r,
yapmazd›n. ‹ﬂte bugün Allahü teâlâ kötülü¤ünün ve
küfrünün cezâs›n› sana
çektirecek.
Sonra gözleri görmeyen, konuﬂamayan ve kulaklar› duymayan bir melek
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onu yakalar. Onun için demirden bir tokmak haz›rlan›r. Bütün insanlar ve cin
toplansalar onu yerinden
kald›ramazlar. Hattâ da¤lara vurulsa, kül ve toprak hâline getirir. Bununla kendisine bir kere vuruldu¤u zaman parçalan›r, kül hâline
gelir. Tekrar dirilir ve aln›na
öyle ﬂiddetli vurulur ki, insan ve cinden baﬂka yeryüzündeki bütün mahlûklar
onun ba¤›rmas›n› iﬂitirler.
Sonra bir melek seslenir:
- Buna ateﬂten iki demir levha getirin ve mezar›ndan da Cehenneme
do¤ru bir kap› aç›n!
Hemen onun kabrine
ateﬂten iki demir levha döﬂenir ve Cehennemden de
bir kap› aç›l›r.
Berâ bin Âzib diyor ki:
Bir köylü, Resûlullaha
gelip dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Beni
Cennete götürecek bir
ameli bana ö¤ret.
Peygamberimiz bunun
üzerine buyurdu ki:

- Aç kimseleri doyur,
susuz olana su ver, emr-i
ma’rûf ve nehy-i münker
yap, ya’nî Allahü teâlân›n
emirlerini, iyi amelleri insanlara ö¤ret, harâm ve
yasak olan kötü ﬂeyleri de
insanlardan men et. Bunlara gücün yetmezse hay›rl›, güzel olmayan sözlerden dilini sak›nd›r.
Berâ bin Âzib, Medîne’nin etraf›na harb için
hendek kaz›l›rken, Resûlullah›n hâlini ﬂöyle anlat›r:
Resûl-i ekremi hendek
kaz›ld›¤› esnâda bizimle
birlikte toprak taﬂ›rken
gördüm. Kuca¤›nda taﬂ›d›¤› toprak, mübârek karn›n›n beyazl›¤›n› örtmüﬂtü. Bu s›rada Abdullah bin
Revâha veya Âmir bin Ekva’n›n bir ﬂiirini söylüyordu.
“Yâ Rabbî! Sen bize hidâyet etmemiﬂ ve do¤ru
yolu gösterip bize rahmet
etmemiﬂ olsayd›n, biz
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d›k. Üzerimize hücum
eden kâfirler, sak›nd›¤›m›z
fitne ve fesâd› bize ulaﬂt›rmak istedikleri ve bizimle
karﬂ›laﬂt›klar› zaman, Sen
bizim kalblerimize sab›r
ve rahatl›k ver, bizi onlara
karﬂ› güçlü yap!”
Yine Hazreti Berâ, Peygamberimizin Hudeybiye’deki mu’cizesini ﬂöyle
bildiriyor:
Hudeybiye’de bir kuyu
vard›. Biz buraya gelince
kuyunun suyunu tamamen
çekerek bir damla su b›rakmam›ﬂt›k. Bu hâl, Resûlul184 eshâb-› kirâm

laha arz edilince kuyunun
yan›na gelip kenar›na oturdu. Sonra içinde biraz su
bulunan bir kap istedi. Getirilen su ile abdest ald›.
Sonra a¤z›n› çalkalad›. Yavaﬂça duâ edip, abdest ve
çalkant› suyunu kuyuya
döktü. Kuyuyu Resûlullah›n emri ile k›sa bir müddet
bu hâlde b›rakt›k. Bir müddet sonra kuyuda istedi¤imiz kadar su hâs›l oldu. Biz
ve hayvanlar›m›z gidinceye
kadar suya kand›k.
Hazreti Berâ buyurdu
ki:
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Resûlullah› yats› namaz›nda Tin sûresini okurken
dinledim. Daha önce ondan güzel sesli hiçbir kimseyi dinlememiﬂtim.
Bir defas›nda Resûlullah efendimiz Berâ bin
Âzib’e buyurdu ki:
- Yataca¤›n zaman önce abdest al. Sonra sa¤ taraf›na uzan›p yat ve ﬂöyle
duâ et: Allahümme innî
eslemtü vechî ileyke ve
fevvedtü emrî ileyke ve elce’tü zahrî ileyke ragbeten ve rehbeten ileyke lâ
melcee velâ mencâ minke
illâ ileyke. Âmentü bikitâbikellezî enzelte ve binebiyyikellezî erselte.
Yâ Berâ! Bunlar son
sözün olsun. ﬁâyet bu gece içinde ölecek olursan
Müslüman olarak ölmüﬂ
olursun.
Berâ bin Âzib buyurdu
ki:
Resûlullah efendimiz
bize yedi ﬂeyi emredip,
yedi ﬂeyi de yasaklad›.
Emrettikleri:

Birincisi, cenâzeye kat›l›p kabre kadar gitmek.
‹kincisi, hastalar› ziyâret
etmek. Üçüncüsü, da’vete
icâbet etmek. Dördüncüsü, mazluma yard›m etmek. Beﬂincisi, yeminin
gere¤ini yapmak. Alt›nc›s›, selâma cevap vermek.
Yedincisi, aks›rd›¤›nda Elhamdülillah diyene, Yerhamükellah demek. Yasaklad›klar›:
Birincisi, gümüﬂ kap
kullanmak. ‹kincisi, alt›n
yüzük takmak. Üçüncüsü,
erkeklerin ipekli elbise giymesi. Dördüncüsü, erkeklerin ipekli dîbâ giymeleri.
Beﬂincisi, erkeklerin ipek
ibriﬂimli elbise giymeleri.
Alt›nc›s›, kal›n ipek kullanmak. Yedincisi, ipek yatak
kullanmak.
Berâ bin Âzib hayat›n›n son zamanlar›nda Kûfe’ye yerleﬂti. 691 y›l›nda
Mus’ab bin Zübeyr zaman›nda burada vefât etti.
Ölünceye kadar burada
f›k›h ve hadîs-i ﬂerîf ö¤retti.
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beﬂir bin sa’d;
Beﬂir bin Sa’d Medîneli Müslümanlardan idi.
‹kinci Akabe Bîâtine kat›lm›ﬂ, her türlü tehlikeye
karﬂ›, Resûlullah› koruyaca¤›na dâir orada söz vermiﬂti. Resûlullah›n bütün
savaﬂlar›na kat›lm›ﬂ, büyük fedâkarl›klar göstermiﬂti.
Beﬂîr bin Sa’d’›n k›z›
anlat›r:
- Hendek savaﬂ›n›n yap›ld›¤› günlerdi. Eshâb-›
kirâm›n yiyecek bulamad›¤›, baﬂta peygamber efendimiz olmak üzere açl›ktan
kar›nlar›na taﬂ ba¤lad›klar›
zamand›. Annem, Amre
binti Revâha beni ça¤›rd›.
Bir avuç hurma verdi.
- K›z›m! Bunun babana ve day›n Abdullah bin
Revâha’ya götür yesinler,
dedi.
Ben de al›p götürdüm.
Yolda Resûlullaha rastlad›m. Buyurduki:
- K›z›m! Yan›ndaki nedir?
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- Yâ Resûlallah! yan›mdaki hurmad›r, annem, babamla day›m›n
yemesi için gönderdi.
- Getir onu!
Ben de hurmalar› iki
avucuna döktüm, avuçlar›n› bile doldurmam›ﬂt›. Sonra bir bez getirilmesini emretti. Bez getirildi ve yere serildi. Resûlullah efendimiz bezin
üzerinde hurmalar› da¤›tt›. Sonra yan›nda bulunanlara;
- Kumanyaya geliniz
diye Hendek halk›na sesleniniz!
Orada bulunanlar ve
Hendek halk› bezdeki hurmadan yedikleri hâlde
hurmalar bitmedi.
Ebû Mes’ûd ﬂöyle anlat›r:
- Biz Sa’d bin Ubâde’nin meclisinde idik. Resûlullah efendimiz yan›m›za geldi. Beﬂîr bin Sa’d
kendisine suâl etti:
- Yâ Resûlallah! Allahü
teâlâ bize, sana salevât

BEﬁ‹R B‹N SA’D
getirmenizi emretti. Acaba sana nas›l salevât getirece¤iz?
Resûlullah efendimiz
sükût edip cevap vermediler. Biz de,
- Keﬂke, Beﬂir sormam›ﬂ olsayd›, diye temenni
ettik.
Biraz sonra Resûlullah
efendimiz Salli Bârik duâlar›n› okuyarak böyle duâ
etmemizi emrettiler.
Hazreti Beﬂir bu soruyu sorarak, salevât›n nas›l
yap›laca¤›n›n ö¤renilmesine vesile (sebeb) oldu.
Peygamber efendimiz
âh›rete teﬂrif edince Eshâb-› kiram, Benî Said
gölgeli¤inde toplanm›ﬂ,
halifenin seçilmesi
mes’elesi üzerinde duruyorlard›. Ensardan olan
Müslümanlar, Sa’d bin
Ubâdeyi halife seçmek istiyorlard›. Hazreti Beﬂîr
aya¤a kalk›p:
- Ey Müslümanlar!
Muhammed aleyhisselâm, Kureyﬂ kabîlesin-

dendir. Halîfenin de,
Onun kabîlesinden olmas› dahâ uygundur.
Yerinde bir iﬂtir. Evet biz
önce Müslüman olduk.
Mal›m›zla, can›m›zla, ‹slâma hizmet ﬂerefini kazand›k. Lâkin bunlar› Allah ve Onun Resûlünü
sevdi¤imiz için yapt›k.
Bu hizmetimiz için dünyâda bir karﬂ›l›k beklemiyoruz, dedi.
Hazreti Ebû Bekir ise
halifelik için Hazreti Ömer
ve Ebû Ubeyde’den birinin seçilmesini tavsiye buyurmuﬂ, fakat her ikisi de
bundan kaç›nm›ﬂlard›.
Hatta Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir’e bîât etmek isteyince, Beﬂir bin
Sa’d daha süratli hareket
ederek ondan önce Ebû
Bekir’in elini tuttu. Biat
etti.
Beﬂir bin Sa’d hazretleri, Hazreti Ebû Bekir’in
hilafeti zaman›nda Aynül-Temr muharebesinde
ﬂehid düﬂtü.
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B‹LÂL-‹ HABEﬁÎ
bilâl-i habeﬂî;
Bilâl-i Habeﬂî hazretleri,
ilk îmân edenlerden olup,
müﬂriklere karﬂ› müslüman oldu¤unu aç›kça bildiren yedi kiﬂiden biridir. ‹smi Bilâl bin Rebâh Habeﬂî
olup, künyesi Ebû Abdullah’t›r. Habeﬂistanl› bir aileye mensubdur. Annesinin
ismi, Hamâme’dir. Ailesi,
Mekke-i mükerremede Benî Cumha kabîlesinin kölesi idi. Müslüman olmadan
önce, Mekke müﬂriklerinin
ileri gelenlerinden Ümeyye’nin kölesi idi.
O zamanlar, her yerde
oldu¤u gibi, Arabistan’da
da korkunç bir câhiliyet
vard›. ‹çki, kumar, zinâ, h›rs›zl›k, zay›flar› ezme, zulüm
ve ahlâks›zl›k nâm›na ne
varsa hepsi yap›l›yordu.
Güçlü kimseler, zay›f
kimseleri köle olarak kullan›yorlard›. ‹ﬂte bu kölelerden birisi de, Bilâl-i Habeﬂî idi. Fakat bunun di¤erlerinden farkl› bir hâli vard›.
Son derece mert ve dü188 eshâb-› kirâm

rüst idi. Bunun için Ümeyye, bunu kervan›n›n baﬂ›n›
koyar, mallar›n› bunun vâs›tas›yla uzak yerlere gönderirdi.
Bilâl-i Habeﬂî hazretlerinin di¤er bir özelli¤i de,
sesinin çok güzel olmas›yd›. Bunun için dü¤ün ve
ﬂenliklerde aranan bir
kimseydi.
Ticâret için uzun yol giden kervan yorgunluktan
yürüyemez hâle gelince,
bunun na’meleri ile canlan›r, develer bile bunun güzel sesini iﬂitince, coﬂup
çatlarcas›na yol al›rlard›.
Onun bu özelliklerini bilen
sâhibi Ümeyye, ona di¤er
kölelerden ayr› muâmele
yapard›. Sanki köle de¤il
hür bir insan gibi yaﬂard›.
Bilâl-i Habeﬂî yine birgün, bir kervanla ﬁam’a
gitmiﬂti. Bu kervanda, Hazreti Ebû Bekir de vard›. ‹kisi
aras›ndaki dostluk bu yolculukta meydana gelmiﬂti.
Bu s›rada Mekkelilerin tek
gelir kayna¤› ticâretti.
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‹slâm güneﬂinin do¤mas›na ve âlemi ayd›nlatmas›na çok az bir zaman
varken, iﬂte bu yolculuk
yap›lm›ﬂt›. Hazreti Ebû Bekir bu yolculukta gördü¤ü
bir rü’yâ sebebiyle sefer
dönüﬂü îmân nûru ile ﬂereflenmiﬂti.
Bir gece yar›s› Bilâl-i
Habeﬂî hazretlerinin kap›s›
çal›nd›. Uyand›¤›nda, kap›dan f›s›ldayan bir ses
duydu:
- Bilâl! Bilâl!
“Gecenin bu saatinde
bu ses nedir” diye düﬂünürken, ayn› ses tekrar
etti:
- Bilâl! Bilâl!
Karanl›kta korkuyla sesin geldi¤i tarafa yöneldi.
Sesin geldi¤i tarafa yaklaﬂ›p sordu:
- Sen kimsin?
- Ben Ebû Bekir.
- Gecenin bu saatinde
ne istiyorsun? Söyliyeceklerini sabah söyliyemez
miydin? Acelen nedir?

- Sabah› beklemeden,
sâhibin duymadan söylemem lâz›md›, onun için
geldim.
- Beni merakland›rd›n!
Söyliyece¤ini hemen söyle!
- Yâ Bilâl! Bu ümmetin
peygamberi geldi.
- Kimdir?
- Ebü’l-Kâs›m.
- Peki peygamber oldu¤unu nas›l anlad›n?
Bunun üzerine Hazreti
Ebû Bekir ﬂöyle cevap verdi:
- ﬁam yolculu¤unda
gördü¤üm rü’yây› anlatt›ktan sonra kendisine,
“Yâ Ebe’l Kâs›m, sen Allah›n Resûlü oldu¤unu söylüyor, îmâna da’vet ediyormuﬂsun, öyle mi?” diye sordum. O da, (Evet yâ
Ebâ Bekir! Rabbim insanlara müjdeleyici ve korkutucu olarak, Hazreti ‹brâhim’i gönderdi¤i gibi beni
de bütün insanlara peygamber olarak gönderdi)
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ne kadar yalan söylemedin. ‹nan›yorum ki sen Allah›n Resûlüsün” deyip
huzûrunda müslüman oldum. Senin de müslüman
olman›, ebedî saâdete kavuﬂman› istiyorum,
Hazreti Ebû Bekir’in bu
cevâb› üzerine, onu yakînen tan›yan, samîmiyetinden hiç ﬂüphesi olm›yan
Bilâl-i Habeﬂî hazretleri,
kelime-i ﬂehâdeti getirip
müslüman oldu.
Bilâl-i Habeﬂî, Müslüman olduktan sonra hayât›nda bambaﬂka bir safha
baﬂlad›. Art›k o, hak ile bât›l
aras›nda vukû bulmak üzere
olan çetin bir mücâdelenin
azimli bir kahraman›, yaln›z
bir mücâhidi olmuﬂtu.
Zâlim Ümeyye; O’nun
Müslüman oldu¤unu anlad›¤› zaman, daha da hâinleﬂti.
Çâresiz kölesini s›rtüstü veya yüzükoyun, k›zg›n
çöllere yat›r›rd›. Sonra da
ç›plak vücuduna, kocaman kaya parçalar› koyar
190 eshâb-› kirâm

ve Peygamber efendimizi
inkâr etmesini emrederdi.
Ama o Habeﬂli Mü’min,
aln›ndaki boncuk boncuk
terlerle inleyerek seslenirdi:
- Allah birdir, Allah birdir. Muhammed, O’nun elçisidir. Ey topraklar, ey
taﬂlar, ey taﬂ yürekliler!
Allah birdir ve O’ndan büyük yoktur.
Bütün bu iﬂkencelerle
h›nc›n› alamayan Ümeyye, onu böylece bîtap düﬂürdükten sonra da, boynuna bir ip tak›p çocuklar›n elinde Mekke sokaklar›nda dolaﬂt›r›rd›. Müﬂrikler onunla alay ederlerdi.
Bilâl-i Habeﬂî garip ve
kimsesiz oldu¤u için, di¤er müﬂriklerden de iﬂkence görürdü. Ona a¤›r
iﬂkence yapanlardan biri
de Ebû Cehil’dir. Bilâl-i Habeﬂî onun a¤›r iﬂkenceleri
karﬂ›s›nda da, “Allah birdir, Allah birdir” diyerek,
dînindeki sebât›n› gösterirdi.
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Ümeyye bin Halef yine
bir gün Bilâl-i Habeﬂî’ye
iﬂkence yapmak için d›ﬂar›
ç›karm›ﬂt›. Üzerindeki elbiselerini ç›kar›p sadece bir
don ile, yak›c› s›cakta k›zg›n kumlar üzerine yat›r›p,
üzerine taﬂlar y›¤m›ﬂt›.
Müﬂrikler toplan›p a¤›r iﬂkenceler yap›yorlar, “Ya
dîninden dönersin veya
seni öldürece¤iz” diyorlard›.
Bilâl-i Habeﬂî bu tahammülü zor iﬂkenceler
alt›nda yine, “Allah birdir,

Allah birdir” diyor baﬂka
bir ﬂey söylemiyordu. Bu
s›rada sevgili Peygamberimiz oradan geçiyordu. Bilâl-i Habeﬂî’nin halini görerek üzülerek buyurdu ki:
- Allahü teâlân›n ismini
söylemek seni kurtar›r.
Evine döndükten biraz
sonra da Hazreti Ebû Bekir
yan›na geldi. Peygamberimiz, Bilâl-i Habeﬂî’nin çekti¤i iﬂkenceyi Hazreti Ebû
Bekir’e söyleyip, “Çok
üzüldüm” buyurdu.

Bilâl-i Habeﬂî hazretlerinin kabri
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Hazreti Ebû Bekir hemen Bilâl-i Habeﬂî’ye iﬂkence yap›lan yere gitti.
Müﬂriklere dedi ki:
- Bilâl’e böyle yapmakla elinize ne geçer? Bunu
bana sat›n›z!
Müﬂrikler cevap verdiler:
- Dünya dolusu alt›n
versen satmay›z. Fakat,
senin kölen Âmir ile de¤iﬂiriz.
Hazreti Ebû Bekir’in kölesi Âmir, onun ticaret iﬂle-

rini yapard›. Çok para kazan›rd›. Yan›nda ﬂahsî mal›ndan baﬂka, on bin alt›n›
vard›. Ebû Bekr-i S›ddîk’›n
önemli bir yard›mc›s› olup,
her iﬂini yürütürdü. Fakat,
kâfir idi. Îmân etmiyordu.
Bunun üzerine Hazreti Ebû
Bekir buyurdu ki:
- Âmir’i bütün mal› ve
paralar› ile, Bilâl için size
verdim.
Ümeyye bin Halef ve
di¤er müﬂrikler çok sevinip, “Ebû Bekir’i aldatt›k”
dediler.

Bilâl-i Habeﬂî hazretlerinin Tarsus’un fethinde 20 gün kalarak ezan
okuyup abdest ald›¤› yerde yap›lan makam›
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Hazreti Ebû Bekir, hemen Bilâl-i Habeﬂî’nin
üzerine koyduklar› a¤›r
taﬂlar› üzerinden al›p, aya¤a kald›rd›. A¤›r iﬂkenceler
sebebiyle çok halsizleﬂmiﬂti. Elinden tutup do¤ruca sevgili Peygamberimizin huzuruna getirerek
dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Bilâl’i
bugün Allah r›zâs› için
âzâd ettim,
Resûlullah efendimiz
çok sevindi. Ebû Bekr-i
S›ddîk’a çok duâ buyurdu.
Hürriyetine kavuﬂan Bilâl-i Habeﬂî hazretleri, derhal Allahü teâlân›n Resûlünün hizmetine koﬂtu. Vefâtlar›na kadar da, hizmetlerinden ayr›lmad›. ‹zin verildi¤i halde, Habeﬂistan’a
gitmedi. Ancak sevgili Peygamberimizle birlikte, Medine’ye hicret (göç) ettiler.
Medîne-i münevvereye
hicret edince, bir müddet
Sa’d bin Hayseme’nin
evinde misafir oldu. Mekke’den Medîne’ye hicret

eden Eshâb-› kiram ile
Medîne’de bulunan Eshâb-› kiram yâni Ensâr
aras›nda kardeﬂlik kurulmuﬂtu. Mallar›n›, servetlerini paylaﬂmak ve her hususta yard›mlaﬂmak üzere
kurulan ‹slâm kardeﬂli¤inde Peygamber efendimiz,
Bilâl-i Habeﬂî’yi de, Ensârdan Ebû Rüveyha Abdullah bin Abdurrahmân ile
kardeﬂ yapt›. Bu kardeﬂlik,
ömürleri boyunca büyük
bir fedâkârllk ve sadâkatle
devam etmiﬂtir. Bilâl-i Habeﬂî’nin evlenmesi de hicretten sonra olmuﬂtur.
Bilâl-i Habeﬂi Peygamber efendimizin yapt›¤›
bütün gazalara kat›l›p cihâd etti. Bedr gazas›nda,
Kureyﬂ’in ileri gelenleri
muharebeye kat›ld›klar›
hâlde, Ümeyye bin Halef
kat›lmak istemiyordu. Kureyﬂ’in ileri gelenleri: “Ey
Ümeyye! Sen herhalde kad›ns›n” deyince, Ümeyye
istemiye istemiye muharebeye kat›ld›, iki taraf aras›nda muharebe baﬂlad›,
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Bilâl-i Habeﬂî hazretlerinin Tarsus’ta kendi ad›yla an›lan mescidi
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‹slâm ordusu saflar›ndan
“Allah! Allah!” sedalar›
yükseliyordu. Bu sesleri
duyan Ümeyye’nin kalbine büyük bir korku düﬂtü. Daha dün iﬂkence ve
eziyet ederken kölesinin
söyledi¤i bu sözler, ﬂimdi bir dînin, yeni bir ümmetin ﬂiar› olmuﬂtu. Bir
müddet sonra muharebe
nihayete yaklaﬂ›rken, Bilâl-i Habeﬂi onu gördü,
iﬂte küfrün baﬂ› Ümeyye
bin Halef burada, diye
ba¤›rd›. Müslümanlardan bir cemâat Ümeyye’ye do¤ru yöneldiler.
Onun ve beraberinde
bulunan o¤lunun etraf›n›
sard›lar. Bilâl-i Habeﬂi
sür’atle koﬂarak Ümeyye’ye sald›rd› ve bir k›l›ç
darbesiyle baﬂ›n› vücûdundan ay›rd›.
Bilâl-i Habeﬂî hazretleri,
birgün Mescid-i Nebî’de
iken büyük bir neﬂ’e içinde
coﬂuyor, yerinde duram›yor, oynuyordu. Hazreti
Ömer bu hâlini görünce
sordu:

- Yâ Bilâl, bu hâlin nedir? Buras›n›n mescid oldu¤unu unuttun mu?
- Benim hâlimde ne var
ki? ‹stersen gidip hâlimi
Resûlullaha arz edelim,
yanl›ﬂ›m varsa tevbe ederim ve bir daha yapmam.
Beraberce Resûlullah›n
huzûruna gittiler. Hazreti
Ömer, Peygamber efendimize durumu arz etti:
- Yâ Resûlallah, Bilâl,
mescidin huﬂû’unu bozuyor. Burada neﬂ’elenip coﬂuyor, oynuyor.
Peygamber efendimiz
Hazreti Bilâl’e sordu:
- Yâ Bilâl, böyle neﬂ’eli
olman›n sebebi nedir?
- Yâ Resûlallah, cenâb-›
Hak bana hidâyet nasip etti.
Ben bir köleydim. Mekke’nin ileri gelenlerinden nice kimseler bu saâdete eremediler. Ebedî saâdetten
mahrûm kald›lar. Onlara hidâyet nasip olmad›. Ben
neﬂ’elenmiyeyim de kim
neﬂ’elensin?.. Ben oynam›yay›m da kim oynas›n?..
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- Bilâl’e dokunmay›n!
Sevinip neﬂ’elensin.
Hazreti Bilâl’in okudu¤u ezân› iﬂiten müslümanlar, ne kadar aﬂka, ﬂevke
geliyorlarsa, Medîne’deki
Yahûdîler de o kadar kahroluyorlard›. Ezân› dinlememek için kendilerini
zorluyorlar, fakat buna
muvaffak olam›yorlard›.
‹ster istemez, durup dinliyorlard›. Dinledikçe de
kahroluyorlard›. Bunu engellemek için çâreler aramaya baﬂlad›lar.
Yahûdînin biri birgün
Hazreti Bilâl’i s›k›nt› içinde
görünce dedi ki:
- Yâ Bilâl, ben sana istedi¤in kadar para vereyim, yeter ki sen s›k›nt›
çekme.
Maksad› baﬂkayd›. Hazreti Bilâl de s›k›nt›da oldu¤u için ondan çokça borç
ald›. Yahûdî paray› verirken ilâve etti:
- E¤er bu paray› ödeyemezsen, seni köle olarak
al›r›m.
196 eshâb-› kirâm

Aradan bir zaman geçtikten sonra, Yahûdî gelip
paras›n› istedi. Bilâl-i Habeﬂî hazretleri, özür beyân
ederek dedi ki:
- Bana bir ay daha müsâade et, yine ödeyemezsem, beni köle olarak al›p
götürürsün.
Son günü geldi¤i hâlde
borcunu ödiyemiyen Hazreti Bilâl, çâresiz kal›p, Resûlullah›n huzûruna gidip
durumu arz etti. Peygamber efendimiz birﬂey buyurmad›. Ümitsiz bir ﬂekilde evine dönen Hazreti Bilâl o gece uyuyamad›.
Kendi kendine, “Art›k
bundan sonra ezân okuyam›yaca¤›m” diye derin
derin düﬂünüyordu. Bu
düﬂünceler içinde kendinden geçmiﬂ hâldeyken kap› çal›nd›. Gelen kimse
seslendi:
- Resûlullah seni ça¤›r›yor, acele gel!
Hemen kendini toparlay›p, huzûra koﬂtu. Peygamber efendimiz buyurdu ki:
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- Yâ Bilâl ticaretten dönen bir kervan var. Kervana git, onlar›n aras›nda
üzerindeki yükleriyle beraber bana hediye edilmiﬂ
olan üç deve var, onlar› al
senin olsun! Borcunu öde!
Hazreti Bilâl emredileni
hemen yapt›. Rahat ve huzûr içinde, gidip sabah
ezân›n› okudu. Namazdan
sonra, mescidin kenar›nda
onu köle olarak al›p götürmek için bekliyen Yahûdîyi
gördü. Namazdan ç›k›nca,
yüksek sesle konuﬂtu:
- Bende alaca¤› olan
kimseler gelsin, borcumu
ödeyece¤im!

Bunun üzerine Yahûdînin bütün hayâlleri y›k›ld›.
Periﬂan oldu. Paras›n› ald›¤› gibi oradan uzaklaﬂt›.
Peygamberimizin vefat›ndan sonra Bilâl-i Habeﬂî
ayr›l›k ac›s›na tahammül
edemiyerek, bir daha ezan
okuyamad›. Resûlullah’a
olan muhabbetiyle her
gün yan›p tutuﬂuyor, gözyaﬂ› döküyordu. Sonra da
Medine’de kalmaya tahammül edemedi¤i için
ﬁam’a gitmeye karar verdi. Hazreti Ebû Bekir’in huzuruna var›p;
-Ey Resûlullah’›n halîfesi! Ben, Resûlullah’dan:

Suudi Arabistan’daki Bilâl-i Habeﬂî Camii
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“Mü’minin en faziletli
ameli, Allah yolunda cihâd etmesidir” buyurdu¤unu duydum, dedi. Hazreti Ebû Bekir;
-Yâ Bilâl! Ne istiyorsun? diye sorunca, o da;
- Ölünceye kadar Allah
yolunda cihâd etmek istiyorum, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebû Bekir;
-Yâ Bilâl! Sen gidince
bize kim müezzinlik edecek? dedi. Bilâl-i Habeﬂî
gözlerinden yaﬂlar akarak;
-Resûlullah’dan sonra
art›k ben kimse için müezzinlik yapamam, cevâb›n›
verdi.
-Yâ Bilâl! Burada kal ve
bize müezzinlik yap.
Bunun üzerine Bilâl-i
Habeﬂî;
-Yâ Ebâ Bekir! Sen beni
âzâd etmemiﬂmiydin.
E¤er kendin için âzâd ettiysen kalay›m. Allahü teâlâ
için âzâd ettiysen müsâade et gideyim” dedi. Hazreti Ebû Bekir;
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- ‹stedi¤in yere gidebilirsin, diyerek müsâade etti. Böylece ﬁam’a gidip
yerleﬂti. Hazreti Ömer’in
hilâfetine kadar orada kald›. Hazreti Ömer ordusuyla ﬁam’a gelince, onlara
kat›l›p orduyla beraber Kudüs’e gitti.
Bir gece Rü’yâs›nda Resûlullah efendimizi gördü.
Sevgili Peygamberimiz
kendisine sitem ettiler:
- Bunca ayr›l›k yetmedi
mi, yâ Bilâl? Hâlâ Kabrimi,
ziyâret etmiyecek misin?
Zavall› yüre¤i, duracak
hâle geldi. Heyecan ve ter
içinde uyand›. Hemen haz›rl›¤a baﬂlad›. ﬁafak sökerken, ince, uzun ve garip deveci¤iyle; mübârek Medîne
yollar›na düﬂtü. Biricik
Efendisine yaklaﬂt›kça havay› kokluyor, taﬂlar› topraklar› okﬂuyor ve gözyaﬂ›
döküyordu. Iss›z çölleri yara yara, Medîne’ye ulaﬂt›...
O’na rastl›yanlar, selâm
veriyorlard›. Sonra da yan›ndakilere diyorlard› ki:
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- ‹ﬂte Bilâl, Bilâl-i Habeﬂî hazretleri. Peygamberin
Müezzini. O’nun gibi ezân
okuyan, bu dünyaya gelmemiﬂtir.
Fakat O, hiçbirini duymuyor, görmüyordu. Sanki çok kuvvetli bir m›knat›s, onu kendisine çekiyordu. Peygamber efendimizin mübârek kabirlerine
do¤ru ilerledi. Yüce mâkâma eriﬂirken; Kur’ân-› kerîm okudu, okudu, okudu... En sonunda, sevgilisinin kabrine kapakland›,
bay›ld›.
Katmerli gül kokular›yla ay›ld›¤› zaman, baﬂucunda, sevgilisinin sevgililerini görmez mi? Peygamber efendimizin torunlar›, Hasan ve Hüseyin
hazretleri; saçlar›n› okﬂuyorlard›. Sanki dünyalar
onun oldu. Sar›ld›lar, kucaklaﬂt›lar.
- Ah yavrular›m! Ne
kadar da Dedeniz gibi
kokuyorsunuz! diye inledi.

Sonra biraz toparland›:
- Baban›z (Hazreti Ali)
nas›l?
- Babam›z seni görmek
diler, dediler.
Sonra Hazreti Hasan
sordu:
- Dedemiz seni de çok
severdi. Acaba O’nun hat›r› için, bir ﬂey istesek yapar m›s›n?
Hazreti Bilâl çok ﬂaﬂ›rd›:
- Bu ne biçim söz! Bu
kölenizden ne emredersiniz de, yerine getirmem!
- Bin defa estagfirullah! Fakat bütün Medîneliler gibi, biz de senden,
bir defa da olsa ezân dinlemek istiyoruz. Ricâm›z
sadece buydu.
- Anam, babam sizlere
fedâ olsun! Baﬂ›m, gözüm
üstüne!
Ertesi sabah Bilâl-i Habeﬂî, son Ezân›n› Mescid-i
Nebevî’de okudu. Yan›k ve
hasret dolu sesiyle:
“Allahü ekber! Allahü
ekber!” dedi¤i zaman; büeshâb-› kirâm 199
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tün Medîne halk› aya¤a
kalkt›.
“Eﬂhedü en lâ ilâhe illallah!” ve “Eﬂhedü enne
Muhammeden Resûlullah!” deyince kad›n-erkek, genç-ihtiyar, çolukçocuk, hattâ yataklar›ndaki hastalar bile, sokaklara
f›rlad›lar. Sanki, Peygamber efendimiz yaﬂ›yor
zannettiler.
O günden beri dünyada, bir daha öyle ezân
okunmad›. Bilâl-i Habeﬂî
hazretleri de baﬂka ezân
okumad›. 641 senesinde
ﬁam’da vefât etti.
Hazreti Bilâl-i Habeﬂî
bizzat Peygamberimizden
iﬂiterek hadîs-i ﬂerîf rivayet etti. Rivayet etti¤i bu
hadîs-i ﬂerîflerden k›rk
dördü Sahîh-i Buhârî, Sahîh-i Müslim ve dört Sünen kitab›nda yer ald›. Eshâb-› kiramdan; Hazreti
Ebû Bekir, Hazreti Ömer,
Hazreti Ali, Abdullah ibni
Mes’ûd, ‹bn-i Amr, Üsâme bin Zeyd, Ka’b bin Uc200 eshâb-› kirâm

re, Câbir bin Abdullah,
Berâ bin Azib ve di¤er Eshâb, ayr›ca Tabiînin büyük hadîs âlimleri, Bilâl-i
Habeﬂî’den hadîs-i ﬂerîf
rivayet ettiler.
Bilâl-i Habeﬂî’nin Peygamberimizden bizzat iﬂiterek rivayet etti¤i hadîs-i
ﬂeriflerden bir k›sm› ﬂunlard›r:
“Ezan ve gözümün
nuru olan namaz ile bizi
ferahland›r Yâ Bilâl!”
“Cennet’te Bilâl’i gördüm, ona Cennet’e ne ile
girdin diye sordum. Sebebini bilemiyorum, ancak her abdest tâzeledikçe iki rekât namaz k›lard›m diye cevap verdi.”
“Gece k›yâm›na (ibâdetine) devam edin; zirâ
bu, sizden önceki sâlihlerin ibâdetidir. Çünkü, gece ibâdeti, Allah’a yak›nl›k ve günâhlara keffâret
olup, insan›n bedenini
hastal›klardan korur ve
günahlardan uzaklaﬂt›r›r.”

BÜREYDE B‹N HAS‹B
büreyde bin hasib;
Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden olup, Horasan taraflar›nda vefât
eden en son sahâbîdir. ‹smi Büreyde bin Eslem’dir.
Resûlullah efendimiz,
beraberinde Ebû Bekr-i
S›ddîk ve onun azadl› kölesi Amir bin Fuheyre oldu¤u hâlde Medîne-i münevvereye do¤ru gidiyorlard›. Bu s›rada Mekke
müﬂrikleri, onlar› yakalamak için harekete geçtiler.
Her taraf› aramaya baﬂlad›lar. Yakalay›p getirene
büyük mükâfatlar vadediyorlard›.
Hicret yolu üzerinde
bulunan kabîleler, bu iﬂ
için seferber olmuﬂlard›.
Büreyde bin Eslem de
kendi kabîlesinden yetmiﬂ
kiﬂiyle beraber bu iﬂin peﬂine düﬂmüﬂtü. Karﬂ›laﬂt›klar› zaman, Resûlullah
ona sordular:
- Sen kimsin?
- Büreyde.

Bu cevap üzerine Resûlullah, Hazreti Ebû
Bekr’e dönüp buyurdu
ki:
- Yâ Ebâ Bekr, içimiz
serinledi ve iyi oldu.
Sonra tekrar Büreyde
bin Eslem’e dönerek sordu:
- Kimlerdensin?
- Eslem kabîlesindenim.
- Selâmetteyiz. Peki
Eslem’in hangi kolundan?
- Sehm kolundan.
- Yâ Ebâ Bekr senin
nasîbin ç›kt›.
- Ya sen kimsin?
- Allahü teâlân›n Resûlü Muhammed’im. Seni
Allahü teâlân›n bir oldu¤una ve benim de O’nun
Resûlü oldu¤uma inanmaya da’vet ederim.
Bunun üzerine Büreyde ve yan›ndakiler, Eﬂhedü enlâ ilâhe illallah ve
eﬂhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh
[Ben ﬂehâdet ederim ki,
Allahü teâlâdan baﬂka
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Büreyde bin Hasib’in Medine-i Münevvere’ye kadar taﬂ›d›¤› sancak-›
ﬂerif bugün Topkap› Saray›nda muhafaza edilmektedir.
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ilâh yoktur. Muhammed
O’nun kulu ve Resûlüdür]
diyerek îmân ettiler. Büreyde sonra dedi ki:
- Allahü teâlâya hamd
ve senâlar olsun ki, bizler
zorla de¤il, isteyerek
Müslüman olduk.
Büreyde ve yan›ndakilerin elinde az miktarda
süt vard›. Bunu Resûlullaha takdîm ettiler. Resûlullah efendimiz ve yan›ndakiler bu sütten içtiler ve
onlara hay›r duâda bulundular. Resûlullah efendimiz o gece Büreyde’ye
Meryem sûresinin baﬂ taraf›n› ö¤retti.
Büreyde ertesi gün
Peygamber efendimize
dedi ki:
- Yâ Resûlallah yan›n›zda sancak olmadan
Medîne’ye teﬂrif etmeniz
uygun de¤ildir.
Daha sonra baﬂ›ndaki
sar›¤› sancak gibi, m›zra¤›n ucuna ba¤lad›.
Büreyde
hazretleri
Medîne-i münevvereye

kadar Resûlullah›n önlerinde, Livâ-i Muhammedîyi, ya’nî sanca¤› taﬂ›m›ﬂt›r.
Hazreti Büreyde, Resûlullah efendimiz ile beraber birçok savaﬂlara
kat›lm›ﬂ, Mekke’nin fethinde bulunmuﬂtur. Ayr›ca Resûlullah›n Hazreti
Hâlid komutas›nda Yemen taraflar›na gönderdi¤i orduda da yerini alm›ﬂt›r.
Hazreti Büreyde Resûlullah›n son zamanlar›nda Üsâme kumandas›nda
ﬁam taraf›na gönderdi¤i
orduda da sancak taﬂ›m›ﬂt›r. Böylece Resûlullah›n sa¤l›¤›nda ilk ve son
sanca¤›n› taﬂ›yan sahâbi
olmuﬂtur.
Büreyde hazretleri demiﬂtir ki:
- Benim damarlar›mda cihâd kan› akmaktad›r.
Hayat›m at s›rt›nda geçer.
683 tarihinde, Yezid
zaman›nda vefât etti.
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câbir bin abdullah;
Câbir bin Abdullah’›n
babas› Abdullah bin Amr,
ikinci Akabe bî’at›nda ‹slâmiyeti kabûl etmiﬂ ve Resûl-i ekrem efendimiz taraf›ndan Benî Hasan’a
temsilci olarak tâyin edilmiﬂti. Bu s›ralarda Câbir
genç bir delikanl› idi. O da
babas› ile beraber Akabe’de bulunup bî’at etmiﬂti. Yedi k›zkardeﬂi olup, erkek kardeﬂi yoktu. Ümmü
Ma’bed, k›zkardeﬂlerinin
en üstünü idi.
Câbir bin Abdullah hazretleri Bedir savaﬂ›na kat›lamad›. Uhud savaﬂ›na kat›lmak için Resûlullah
efendimizden müsaade istedi. Resûlullah efendimiz,
babas›ndan izin alabilirse
kat›lmas›na müsaade edece¤ini bildirdi.
Hazreti Câbir babas›ndan izin isteyince, babas›,
k›zlar›n›n kimsesiz kalmamas› için o¤lunu harbe iﬂtirakten menederek dedi
ki:
204 eshâb-› kirâm

- O¤lum, ﬂu k›zlar›n
kimsesiz kalmalar›n düﬂünmesem, gözümün
önünde senin ﬂehîd olman› isterdim.
Abdullah, o¤lu Câbir’in
ﬂehîd oldu¤unu göremedi,
ama kendisi bu savaﬂta ﬂehîd oldu. Câbir ﬂöyle anlat›r:
“Babam, Uhud’da ﬂehîd olmuﬂtu. K›zkardeﬂim
bana bir deve vererek dedi ki:
- Git, babam›z› bu devenin üzerinde taﬂ›. Onu
Selemeo¤ullar›n›n kabristan›na göm!
Ben de deveyi alarak
harb meydan›na gittim.
Yan›mda birkaç kiﬂi daha
vard›. Resûl-i ekrem efendimiz babam›, harb yerinden alarak aile kabristan›na götürmek istedi¤imi anlad›lar. O s›ralarda Resûl-i
ekrem Uhud’da bulunuyorlard›. Beni huzûrlar›na
ça¤›rd›lar ve buyurdular ki:
- Nefsim yed-i kudretinde olan Allahü teâlâya
yemîn ederim ki; Abdul-
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lah da arkadaﬂlar› ile gömülecektir.
Resûl-i ekremin bu sözü üzerine, ben de babam›
taﬂ›maktan
vazgeçtim.
Onu Uhud ﬂehîdleri ile birlikte gömdüm.”
Câbir bin Abdullah
ﬂöyle anlat›r:
“Babam ﬂehîd olunca
Resûlullah efendimiz bana sordu:
- Ey Câbir! Sana müjde
vereyim mi?
- Evet yâ Resûlallah.
- Baban Uhud’da ﬂehîd
olunca, Allahü teâlâ onu diriltti ve, “Ey Abdullah! Sana ne yapmam› arzû edersin” diye sordu. O da, “Yâ
Rabbî! Ben sana hakk›yla
kulluk edemedim. Beni
dünyaya döndürmeni ve
yine senin yolunda çarp›ﬂarak tekrar ﬂehîd olmay›
arzû ederim” dedi. Allahü
teâlâ da, “Ben, ﬂehîdler geri dönmiyecekler diye hükmettim” buyurdu. “Öyle
ise yâ Rabbî, geride kalanlara bunu ulaﬂt›r” dedi.

Bunun üzerine Âl-i ‹mrân sûresi 169 - 171. âyetleri nâzil oldu.”
Uhud ﬂehîdlerinin kabri 46 y›l sonra su ç›karmak
sebebiyle aç›lmak durumunda kalm›ﬂt›. Câbir bin
Abdullah, babas›n›n kabri
aç›ld›¤›nda, babas›n› uyur
gibi buldu¤unu, az veya
çok hiç bir de¤iﬂikli¤e u¤ramad›¤›n›, yüzünün siyah beyaz çizgili bir kefenle, ayaklar›n›n da üzerlik
otuyla örtülü bulundu¤unu, aradan 46 y›l geçti¤i
hâlde, her ikisinin de, hiç
de¤iﬂmemiﬂ oldu¤unu
gördü¤ünü söyler.
Câbir bin Abdullah’›n
babas› ﬂehîd oldu¤u zaman bir hayli borcu vard›.
Bu borçlar›n mühim bir
k›sm›, etrafta oturan Yahûdîlere idi. Babas›n›n ﬂehâdetinden sonra, alacal›lar,
Câbir bin Abdullah’› s›k›ﬂt›rarak alacaklar›n› istemiﬂlerdi. Fakat Câbir bin
Abdullah’›n elinde, babas›ndan kalan ufak bir hurmal›ktan baﬂka bir ﬂey
eshâb-› kirâm 205
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yoktu. Buradaki hurmalar
da borcunu ödeyecek miktarda de¤ildi.
Çok zor durumda kalan
Câbir bin Abdullah, hâlini
insanlar›n en merhametlisi olan Peygamber efendimize giderek arzetti:
- Yâ Resûlallah! Babam
Uhud’da ﬂehîd oldu. Büyük miktarda da borç b›rakt›. Alacakl›lar s›k›ﬂt›r›yorlar. Yard›m ediniz de
borcun bir k›sm› gelecek
seneye kals›n.
Resûl-i ekrem efendimiz teklifini kabûl buyurarak, bir k›s›m hurma toplanmas›n› ve kendilerine
haber verilmesini buyurdular.
Câbir bin Abdullah evine gelerek haz›rl›k yapt› ve
han›m›na da dedi ki:
- Bize Resûlullah efendimiz teﬂrif edecek. Sak›n
onu rahats›z etmiyelim.
Resûl-i ekrem efendimiz, Câbir bin Abdullah’›n
evine gittiklerinde buyurdular ki:
206 eshâb-› kirâm

- Alacakl›lar› ça¤›r›n!
Alacakl›lar› geldi. Resûlullah efendimiz toplanan
bir k›s›m hurmadan, hepsine haklar›n› verdikten
sonra bir miktar hurma yine Câbir bin Abdullah’a
kald›. Peygamberimiz bu
mu’cizeyi Eshâb-› kirâma
da anlatmas›n› Câbir bin
Abdullah’a emir buyurdu.
Bu arada Resûlullah
efendimizin geldi¤ini perde gerisinden gören han›m› da dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Bana
ve kocama duâ edin.
Resûlullah efendimiz
de, “Allahü teâlâ seni ve
kocan› magfiret etsin” buyurdu.
Resûlullah efendimiz
gittikten sonra, Hazreti Câbir han›m›na dedi ki:
- Ben sana Resûl-i ekrem efendimizi rahats›z etmiyelim dememiﬂ miydim?
Bunun üzerine han›m›
da ﬂöyle cevap verdi:
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Hazret-i Câbir Camii
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- Resûl-i ekrem efendimiz evimize teﬂrif eder de,
ben ondan kendime ve kocama nas›l duâ istemem?
Biz zâten Resûlullah›n
himmet ve yard›m› ile
borçlar›m›zdan kurtulduk.
Hendek gazâs›nda, Resûl-i ekrem efendimizin
mâiyetinde bulunan Câbir
bin Abdullah, o günleri
ﬂöyle anlat›r:
“Hendek muhârebesinde Resûl-i ekrem ile Eshâb› üç gün a¤›zlar›na bir
lokma koymam›ﬂlard›. Bu
s›rada Resûl-i ekreme dikkat ettim. Mübârek kar›nlar›na taﬂ ba¤lam›ﬂlard›.
Hendek kazmakla meﬂgûl
olan Eshâb, bir taﬂ parças›n› k›ramad›klar›n› Peygamber efendimize haber
verdiler.
Peygamber efendimiz
onlara, “Siz bu kaya parças›n›n üstüne biraz su serpiniz” buyurmuﬂtu. Sonra
külünkü alm›ﬂ ve kayaya üç
defa vurmuﬂlar, her vuruﬂlar›nda kuvvetli bir ateﬂ ç›k208 eshâb-› kirâm

m›ﬂ, Yemen, ‹stanbul, Fâris
illeri görünmüﬂtü. Bunun
hikmeti soruldu¤u zaman
Peygamberimiz, “Buralar›n
Müslümanlar taraf›ndan
fethedilece¤inin iﬂâretidir”
buyurmuﬂtur.
Câbir bin Abdullah hazretleri ﬂöyle anlat›r:
“Peygamber efendimiz
Hendek gazâs›nda bir kayay› parçalarken, mübârek karn› aç›ld›. Açl›ktan
midesinin üzerine taﬂ ba¤lad›¤›n› gördük.
Bu hâli görünce çok
üzüldüm. Hemen Resûlullah›n huzûruna var›p, izin
ald›m ve eve gidip han›ma
dedim ki:
- Resûlullah›n öyle bir
hâli vard› ki, dayan›l›r gibi
de¤ildir. Açl›ktan karn›na
taﬂ ba¤lam›ﬂlar. Evde yiyecek birﬂeyler var m›d›r?
- Biliyorsun evimizde
bir o¤lakla birkaç avuç arpadan baﬂka bir ﬂeyimiz
yoktur.
- Olsun, hiç olmazsa
onlar› ikrâm edelim.
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Sonra hemen o¤la¤›
kestim, arpay› el de¤irmeninde ö¤ütüp un hâline
getirdim.
Hamur yap›p tand›rda
piﬂirdik. Eti de çömle¤e koyup kaynatmaya baﬂlad›k.
Bu haz›rl›¤› yapt›ktan
sonra, sevinçle Resûlullah›n huzûruna var›p dedim
ki:
- Yâ Resûlallah, az bir
yeme¤im var. Yan›n›za
birkaç kiﬂi al›p yeme¤e gelebilir misiniz?
Resûlullah efendimiz
sordu:
- Yeme¤in ne kadard›r?
- Bir o¤lak ve birkaç
avuç arpa unu.
- Yeme¤in hem çok,
hem de güzeldir. Han›m›na
söyle, ben gelinceye kadar
tand›rdan et çömle¤ini ve
ekme¤i ç›karmas›n!
Sonra da mücâhidlere
dönüp buyurdu ki:
- Ey Hendek halk›! Kalk›n›z, Câbir’in ziyâfetine
gidece¤iz.

Bu emir üzerine Eshâb-›
kirâm topland›. Peygamber efendimiz önde olmak
üzere bizim eve do¤ru gelmeye baﬂlad›lar. Ben bunlardan önce eve var›p han›ma dedim ki:
- Peygamber efendimiz
Eshâb-› kirâm›n hepsini
al›p yeme¤e geliyor. Biliyorsun yeme¤imiz az.
ﬁimdi ne yapaca¤›z?
- Resûlullah sana yeme¤in ne kadar oldu¤unu
sordu mu?
- Sordu. Ben de durumu oldu¤u gibi anlatt›m.
- Eshâb-› kirâm› sen mi
da’vet ettin, yoksa Resûlullah efendimiz mi?
- Resûlullah efendimiz
da’vet etti.
- O zaman endiﬂe edilecek bir ﬂey yoktur.
Biraz sonra Peygamber
efendimiz kalabal›k bir
topluluk ile kap›ya geldi.
Peygamber efendimiz,
önce etin ve ekme¤in bereketli olmas› için duâ bueshâb-› kirâm 209
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yurdu. Sonra tand›rdan
indirmeden bizzat elleri ile
yeme¤i ve ekme¤i da¤›tt›.
Bütün Eshâb-› kirâm
doyuncaya kadar yediler.
Yemîn ederim ki, binden
fazla kiﬂi yemek yedi, fakat
ne ette, ne de ekmekte bir
eksilme olmad›. Yeme¤i
ve ekme¤i sonra komﬂulara da¤›tt›k.
Câbir’in babas› Uhud’da
ﬂehîd olunca, kardeﬂleri
kimsesiz kald›. Bunun üzerine Hazreti Câbir dul bir kad›n olan Süheyme binti
Mes’ud ile evlendi. Yedi k›z
kardeﬂine bakabilmek için
böyle dul birini tercih etmiﬂti. Resûlullah bunu duyunca buyurdu ki:
- Ey Câbir! Demek babandan sonra evlendin.
- Evet yâ Resûlallah.
- Dul mu ald›n, yoksa
k›z m›?
- Dul ald›m yâ Resûlallah.
- K›z alsayd›n daha iyi
olmaz m›yd›?
210 eshâb-› kirâm

- Yâ Resûlallah! Babam
Uhud’da ﬂehîd olunca geride yedi k›z çocu¤u b›rakt›.
Do¤rusu, ben yaﬂl› bir kad›nla evlenmeyi, onun da,
çocuklar› baﬂ›na toplamas›n›, onlar›n saçlar›n›, baﬂlar›n› taramas›n›, onlar üzerinde bir mürebbiye olmas›n›
daha hay›rl› buldum.
Bunun üzerine Resûlullah efendimiz ﬂöyle buyurmuﬂtur:
- ‹sâbet ettin. Allahü
teâlâ zevceni hakk›nda
hay›rl› ve mübârek k›ls›n.
Hazreti Câbir yak›ﬂ›kl›,
sevimli, güzel ahlâkl›, sünnet-i seniyyeye uymakta
çok gayretli, merhametli,
nazik, gönül al›c› muhterem birisiydi. Hazreti Câbir’in evi, Mescid-i Nebîden 2 kilometre uzak olmas›na ra¤men her namaz› Peygamber efendimizle, Mescid-i Nebîye gelerek k›lard›. Hakk› söylemekte adâletten ayr›lmaz,
emr-i ma’rûf ve nehy-i
münkeri bildirmekte çok
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gayret gösterirdi. Resûl-i
ekremin nas›l namaz k›ld›¤›n› görmek isteyen ona
gelir, Hazreti Câbir de onlara ta’rîf ederdi.
ﬁöyle anlat›r:
“Resûl-i ekrem Mekke’de on sene kalarak,
herkesin topland›¤› Ukaz
ve Mecenne gibi panay›rlarda ve Minâ da¤›na ç›karak halka hitâben, (Rabbimin, risâletini tebli¤ için
bana kim yard›m ederse,
Cenneti kazan›r) derdi. Fakat, Ebû Cehil, Ebû Leheb
gibi kâfirler, “Bizi bunun
için mi ça¤›rd›n, sak›n
inanmay›n!” diyerek insanlar› aldat›rlard›.
Nihâyet biz Medîne’den
gelerek Resûl-i ekremi bulup, O’na inanm›ﬂ ve ﬂehrimize da’vet ederek yard›m
etmiﬂtik. Müslüman olanlara Resûl-i ekrem, Kur’ân-›
kerîm okurdu. Onlar da
döndüklerinde âilelerine ‹slâmiyeti tebli¤ eder, onlar›n
îmân ile ﬂereflenmelerini
sa¤larlard›.

Gönülleri îmân ile dolu
olan ve Peygamberimizi
herﬂeyden çok seven
Müslümanlar toplanarak
dediler ki:
- Resûl-i ekreme müﬂrikler taraf›ndan hakâret,
eziyet edilmesine ne zamana kadar müsaade
edece¤iz?
Bunun üzerine içimizden 70 kiﬂi hac mevsiminde Medîne’den hareket
ederek Resûl-i ekrem’i bulduk. Resûl-i ekrem ile Akabe’de mülâkat etmek üzere
anlaﬂt›k. Birer, ikiﬂer o mevkide topland›k. Resûl-i ekreme, kendilerine bî’at etmek
istedi¤imizi arzettik. Resûl-i
ekrem buyurdu ki:

Câbir bin Abdullah’›n sandukas›
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- Bana iyi ve fenâ zamanlarda itâat etmek, darl›k ve bolluk zaman›nda infâk etmek, emr-i bil ma’rûf
ve nehy-i anil münkere riâyet etmek, her sözü Allahü teâlâ için söyliyerek bu
yolda birﬂeyden korkmamak, bana yard›m etmek,
canlar›n›z›, mallar›n›z›, çocuklar›n›z› nelerden koruyorsan›z beni de öyle korumak üzere bî’at ediniz, mükâfât›n›z Cennettir.
Resûlullah efendimiz
sözlerini bitirdikten sonra
kalk›p ona bî’at ettik.”
Câbir bin Abdullah
Bî’at-› R›dvân’da da bulundu. Kendisi nakleder:
“Resûlullah efendimiz
buyurdu ki:
- A¤aç alt›nda benimle
sözleﬂenlerden hiçbiri Cehenneme girmez!”
Birgün Hazreti Câbir
hastalanm›ﬂt›. Resûlullah
efendimiz kendisini ziyârete geldi. Bayg›n vaziyette yatan Câbir’in yüzüne
su serperek ay›ltt›.

Hazreti Câbir bu s›rada
yedi k›z kardeﬂinden hangisine ne miktarda mîrâs
b›rakabilece¤ini Peygamber efendimize sordu. Resûl-i ekrem efendimiz buyurdu ki:
- Yâ Câbir, sen bu hastal›ktan vefât etmiyeceksin!
Nitekim öyle oldu.
Hazreti Câbir ihtiyarlad›¤›nda gözleri zay›flam›ﬂt›. Genellikle iki o¤lunun
koluna girerek yürürdü.
Bir gün fitne ç›karan
ba’z› kimseler karﬂ›s›na
ç›kt›. Tam o s›rada Hazreti
Câbir’in aya¤› kayd›. ‹ki
o¤lu hemen s›ms›k› babalar›n› kollar›ndan kavr›yarak düﬂmesine mâni oldular. Bu s›rada Hazreti Câbir
buyurdu ki:
- Resûlullah efendimizi
korkutmaya yeltenenlerin
vay hâline!
Bunu iﬂiten o¤ullar› dediler ki:
- Peygamber efendimiz
vefât etmiﬂtir. Onu korkutmak nas›l mümkün olur?
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Hazreti Câbir de ﬂöyle
cevap verdi:
- Peygamber efendimizden iﬂittim. “Medîne
halk›n› korkutanlar beni
korkutmaya çal›ﬂm›ﬂ olurlar” buyurdu.
Resûlullah efendimiz
Câbir bin Abdullah’› çok
sever, s›k s›k ziyâretine
gelirdi. Câbir bin Abdullah anlat›r: “Resûlullah
efendimiz bize geldi. Evde, saçlar› da¤›n›k biri
vard›. Bunu görünce buyurdu ki:
- Bu, saçlar›n› düzeltecek birﬂey bulamam›ﬂ
m›?
Elbisesi kirli birini de
görünce buyurmuﬂtu ki:
- Elbisesini y›kayacak
birﬂeyi yok mu?”
Hazreti Câbir diyor ki:
“Yolculukta, arkadaﬂlar›mdan birinin baﬂ› yaraland›. Baﬂ›n› y›ka” denildi.
Y›kad› ve öldü. Medîne’ye
gelince, Resûlullah efendimize haber verdik. Buyurdu ki:
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- Onun ölümüne sebep
oldular. Bilmediklerini niçin sorup ö¤renmediler?
Cehlin ilâc›, sorup ö¤renmektir!”
Câbir bin Abdullah bir
koyun piﬂirdi. Resûlullah
efendimiz Eshâb-› kirâm ile
beraber yediler.Resûlullah
efendimiz buyurdu ki:
- Kemiklerini k›rmay›n›z.
Resûlullah efendimiz,
kemikleri toplay›p, mübârek ellerini üstüne koyup
duâ etti. Allahü teâlân›n
izniyle koyun dirildi ve
kuyru¤unu sall›yarak gitti.
Hazreti Câbir’in künyesi Ebû Abdullah veya
Ebû Abdurrahman’d›r.
Annesinin ismi Nesibe’dir. 601 y›l›nda Medîne’de do¤muﬂ olup, 694
y›l›nda 95 yaﬂ›nda Medîne’de vefât etmiﬂtir. Cenâze namaz›n› Medîne
vâlisi bulunan Hazreti Osman’›n o¤lu hazreti Ebân
k›ld›rm›ﬂt›r.
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ca’fer-i tayyâr;
Peygamber efendimiz,
36 yaﬂlar›nda bulunduklar› s›rada Hicaz topraklar›nda ﬂiddetli bir kurakl›k ve
açl›k hüküm sürüyordu.
Hemen herkes her geçen
gün bunun a¤›rl›¤›n› daha
çok, daha derinden hissediyordu. Peygamber efendimizin amcas› Ebû Tâlib,
kalabal›k bir ailenin reisiydi. Ailesini geçindirecek
bir servete sahip de¤ildi.
Bunun için geçinmekte
herkesten daha çok s›k›nt›
çekiyordu.

Peygamber efendimiz,
küçük yaﬂ›ndan beri yan›nda büyüdü¤ü ve iyili¤ini gördü¤ü amcas›na bu
s›k›nt›l› zaman›nda bir yard›m yapmak, onun geçim
yükünü hafifletmek istiyordu. Bu sebeple, amcalar›n›n en zengini olan
Hazreti Abbâs’a bir gün
ﬂöyle teklifte bulundular:
- Ey Amcam, biliyorsun
ki, kadeﬂin Ebû Tâlib’in
çok çocu¤u vard›r. ‹nsanlar›n u¤rad›¤› ﬂu k›tl›k ve
açl›¤› da görüyorsun. Haydi, Ebû Talib’e gidelim,

Ca’fer-i Tayyâr hazretlerinin Ürdün’ün Mute ﬂehrindeki camii ve türbesi
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onun aile yükünü biraz
hafifletelim. Bak›p, büyütmek üzere o¤ullar›ndan
birini ben yan›ma alay›m,
birisini de sen al›rs›n. Evlâtlar›ndan iki tanesini
onun üzerinden almak kâfi gelir.
Hazreti Abbâs, “olur”
deyince, kalkt›lar, Ebû Tâlib’in yan›na vard›lar. Ona
dediler ki:
- Halk›n, içinde bulundu¤u k›tl›k ve darl›k kalk›ncaya kadar, senin çocuklar›ndan bir k›sm›n›
yan›m›za al›p yükünü hafifletmek istiyoruz.
Ebû Tâlib de onlara dedi ki:
- O¤ullar›mdan Ukayl
ve Tâlib’i bana b›rak›p, istedi¤inizi alabilirsiniz.
Böylece Peygamber
efendimiz Hazreti Ali’yi,
Hazreti Abbâs da Hazreti
Ca’fer’i yan›na ald›.
Birgün Ebû Tâlib, o¤lu
Ca’fer ile ﬂehrin d›ﬂ›nda
yürürken Peygamber
efendimizi gördü. Hazreti
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Ali ile beraber namaz k›l›yorlard›. Ebû Tâlib, o¤lu
Ca’fer’e:
- Git, sen de kardeﬂinin
yan›na dur, namaza baﬂla,
dedi.
Ca’fer gidip, Hazreti
Ali’nin yan›nda namaza
durdu. Namazdan sonra,
Peygamber efendimiz, Ona
duâ ederek buyurdu ki:
- Hak teâlâ, sana iki kanat versin. Cennette onlar
ile uçars›n.
Allahü teâlâ bu duây›
kabûl etti. Hazreti Ca’fer,
Mûte gazâs›nda, ﬂehîd olmakla ﬂereflendi. Allahü teâlâ, ona iki kanat verdi. Firdevs Cennetinde uçmaktad›r. Bunun için Ca’fer-i Tayyâr diye meﬂhûrdur.
Kureyﬂ müﬂriklerinin
Eshâb-› kirâma karﬂ› revâ
gördükleri zulüm ve iﬂkenceden sonra, Peygamber
efendimiz, bir k›s›m Eshâb›n Habeﬂistan’a hicret etmelerine müsaade etti.
Kâfile, Hazreti Ca’fer’in
baﬂkanl›¤›nda hareket etti.

CA’FER-‹ TAYYÂR
Habeﬂistan’da çok iyi karﬂ›land›lar.
Mekkeli müﬂrikler bu
durumdan haberdar olunca topland›. Habeﬂistan
meliki Necâﬂî’ye iki elçi
göndermeye karar verdiler. Son derece k›ymetli
hediyeler haz›rlad›lar. Necâﬂî’nin din adamlar›na,
devlet erkân›na hediyeler
ayr›ld›. Bu iﬂe Abdullah
bin Rebia ile Amr bin Âs
vazifelendirildi. Bu iki elçiye Neçâﬂi’nin huzurlar›nda neler söyleyeceleri ö¤retildi. Onlara denildi ki:
- Hükümdar ile konuﬂmadan evvel onun patriklerine ve kumandanlar›n›n
her birine, hediyesini verdikten sonra Necâﬂî’nin
hediyesini takdim ediniz.
Bu iﬂi yapt›ktan sonra oradaki Müslümanlar›n size
teslim edilmesini isteyiniz.
Necâﬂî’nin Müslümanlar
ile konuﬂmas›na imkân b›rakmay›n›z.
Mekkeli müﬂriklerin
hicret eden Müslümanlar›

geri getirtmek için gönderdikleri elçiler Habeﬂistan’a geldiler ve devlet erkân›n›n hediyelerini verdikten sonra Mekkeli muhâcirlerin kendilerine teslim edilmesi hususunda
yard›m etmelerini istediler.
Patrikler bunu kabûl ettiler. Bundan sonra, Mekkeli elçiler Necâﬂî’nin hediyelerini takdim ettiler.
Melik Necâﬂî’ye ﬂöyle söylediler:
- Ey Melik! ‹çimizden
birtak›m kimseler sizin
memleketinize s›¤›nm›ﬂlard›r. Bu gelenler, kendi
milletlerinin dînini terkettikleri gibi sizin dîninize de
girmemiﬂlerdir. Kendi kafalar›na uygun uydurma
bir dinleri vard›r. Ne biz,
ne de siz, bu dîni tan›mazs›n›z. Bizi, bunlar›n mensup olduklar› milletin eﬂrâf›, sizin memleketinize iltica eden adamlar›n babalar› ve kendi öz akrabalar›
gönderdi. ‹stekleri, gelenlerin tekrar iâde edilmeleeshâb-› kirâm 217

CA’FER-‹ TAYYÂR
ridir. Çünkü onlar, bunlar›n hâllerini daha yak›ndan tan›r. Onlar›n kendi öz
dînlerinde hoﬂ görmediklerini daha iyi bilirler.
Gerek Amr bin Âs ve
gerekse Abdullah bin Rebia’n›n en çok arzû ettikleri ﬂey, Necâﬂî’nin bu sözleri dinliyerek, arzûlar›na
uygun hareket etmesiydi.
Elçiler, bu sözleri söyledikten sonra Necâﬂî’nin patrikleri söz alm›ﬂ, ﬂöyle demiﬂlerdi:
- Bunlar çok do¤ru söylediler. Bunlar›n milletleri,
onlarla daha iyi meﬂgul
olabilir, onlar›n neyi be¤enip be¤enmediklerini daha iyi takdir ederler. Onun
için siz bu adamlar› teslim
ediniz de, bunlar onlar›
memleketlerine ve milletlerine götürsünler.
Melik Necâﬂî bu sözlere çok k›zd› ve dedi ki:
- Vallahi hay›r! Ben bu
adamlar› teslim etmem.
Bana iltica eden, memleketime gelen adamlara
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h›yânet edemem. Bunlar,
beni baﬂkas›na tercih etmiﬂ ve benim memleketime gelmiﬂlerdir. Onun
için, gelen muhâcirleri
saray›ma da’vet eder, onlara, bu adamlar›n söyledikleri sözlere karﬂ› ne diyeceklerini sorar, cevaplar›n› dinlerim. E¤er muhâcirler bunlar›n dedikleri gibi iseler, onlar› teslim
eder ve kendi milletlerine
iâde ederim. Öyle de¤ilse
onlar› korur, ülkemde
kald›kça onlara iyilik ederim.
Daha önceleri Necâﬂî
semâvi kitaplar› incelemiﬂti. Muhammed aleyhisselâm›n gelme zaman›n›n yak›n oldu¤unu, kavminin ona yalanc› deyip
inanmayacaklar›n› ve
Mekke’den ç›karacaklar›n›
biliyordu.
Necâﬂî, Mekkeli elçilere
sordu:
- ‹nand›klar› kimse
kimdir?
- Muhammed’dir.
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Ca’fer-i Tayyar Camii ve türbesi

Necâﬂî bu ismi iﬂitince,
O’nun Peygamber oldu¤unu anlad› ve belli etmedi. Gelenlere tekrar sordu:
- Onun dîni ve mezhebi
nedir ve neye da’vet eder?
- Onun mezhebi yoktur.
- Mezhebi ve dînini bilmedi¤im bir topluluk ki,
gelip bana s›¤›nm›ﬂlard›r.
Ben onlar› size nas›l teslim
ederim? Meclis kural›m.

Onlar› da getirelim. Sizlerle
yüzleﬂtirelim. Hepinizin de
durumlar› belli olsun. Onlar›n da dînini bileyim.
Necâﬂî, Mekkeli müﬂriklerle yüzleﬂtirmek için
Müslümanlar› saraya
da’vet etti. Müslümanlar
önce kendi aralar›nda istiﬂâre ettiler ve, “Habeﬂ hükümdar›n›n hoﬂuna gidecek ve mizaçlar›na uygun
olacak ﬂekilde neler söyleeshâb-› kirâm 219
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yelim” diye konuﬂtular.
Hazreti Ca’fer dedi ki:
- Bizim bu husûstaki
bildiklerimiz, Peygamberimizin bize buyurdu¤undan ibârettir, deriz. Netice
neye var›rsa râz›y›z.
Hepsi kabûl ettiler. Sadece Hazreti Ca’fer’in konuﬂmas› için ittifak ettiler.
Necâﬂî de âlimlerini
toplad›. Büyük bir divan
kuruldu. Sonra muhâcirleri getirdiler. Müslümanlar
geldiklerinde selâm verdiler ve secde etmediler. Necâﬂî, Müslümanlara sordu:
- Neden secde etmediniz?
- Biz Allahü teâlâdan
baﬂkas›na secde etmeyiz.
Peygamber efendimiz bizi, Allahtan baﬂkas›na secde etmekten men edip,
“Secde, yaln›z Allahü teâlâya mahsûstur” buyurdu.
Necâﬂî dedi ki:
- Ey huzuruma getirilmiﬂ olan topluluk! Bana
220 eshâb-› kirâm

söyleyiniz. Ülkeme ne için
geldiniz? Hâliniz nedir?
Tüccâr de¤ilsiniz, bir istedi¤iniz de yok. Sizin ﬂu ortaya ç›km›ﬂ olan Peygamberinizin hâli nedir?
Hazreti Ca’fer ﬂöyle cevap verdi:
- Ey Hükümdar! Ben,
önce, üç söz söyliyece¤im. E¤er do¤ru söyler
isem beni tasdik edin, yalan söylersem yalanlay›n.
Herﬂeyden önce emret ki;
ﬂu adamlardan yaln›z biri
konuﬂsun, di¤erleri sussun!
Mekkeliler ad›na Amr
bin Âs dedi ki:
- Ben konuﬂay›m.
Necâﬂî bunun üzerine:
- Ey Ca’fer, önce sen
konuﬂ! dedi.
Hazreti Ca’fer konuﬂmaya baﬂlad›:
- Benim, üç sözüm var.
ﬁu adama sorunuz. Biz,
yakalan›p efendilerimize
iâde edilecek köleler miyiz?
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Necâﬂî sordu:
- Ey Amr! Onlar köle
midirler?
- Hay›r! Onlar köle de¤il, hürdürler!
Hazreti Ca’fer tekrar konuﬂtu:
- Acaba biz haks›z yere
bir kimsenin kan›n› m›
döktük de, kan› dökülenlere iâde mi edilece¤iz?
Necâﬂî, Amr’a sordu:
- Bunlar, haks›z yere birinin kan›n› m› döktüler?
- Hay›r, bir damla bile
kan dökmediler.
Bu sefer Hazreti Ca’fer,
Necâﬂî’ye hitaben dedi ki:
- Baﬂkas›n›n mallar›ndan haks›z yere ald›¤›m›z,
üzerimizde ödemekle mükellef oldu¤umuz mallar
m› vard›r?
Necâﬂî de Amr’a sordu:
- Ey Amr! E¤er, ﬂunca¤›zlar›n ödeyecekleri pek
çok alt›n bile olsa, borçlar›
varsa, onu, ben ödeyece¤im! Söyleyin!

- Hay›r, bir kuruﬂ bile
yok!
- O hâlde siz bunlardan
ne istiyorsunuz?
- Onlar ile biz bir dinde
idik. Onlar, bunlar› b›rakt›lar. Muhammed’e ve dînine uydular.
Necâﬂî, Hazreti Ca’fer’e
dedi ki:
- Siz bulundu¤unuz dîni b›rak›p ne diye baﬂkas›na uydunuz? Kavminizin
dîninden ayr›ld›¤›n›za, ne
benim dînimde ne de
bunlar›n dîninde olmad›¤›n›za göre, sizin edindi¤iniz bu din hakk›nda bilgi
veriniz?
Habeﬂ meliki Necâﬂî,
Müslümanlara niçin putlar› terkedip baﬂka bir dîne
uyduklar›n› ve bu dînin
neyi bildirdi¤ini sorunca,
Hazreti Ca’fer ﬂöyle cevap
verdi:
- Ey hükümdar! Biz câhil bir millet idik. Putlara
tapard›k. Ölmüﬂ hayvan
leﬂini yer, her türlü kötülü¤ü iﬂlerdik. Akrabalar›m›zeshâb-› kirâm 221
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la münâsebetlerimizi keser, komﬂular›m›za kötülük yapard›k. Kuvvetli
olanlar›m›z zay›f olanlar›m›z› ezerdi.
Allahü teâlâ bize, kendimizden do¤rulu¤unu,
eminli¤ini, iffet ve temizli¤ini, soyunun düzgünlü¤ünü bildi¤imiz bir Peygamber gönderinceye kadar, biz bu vaziyette idik. O
Peygamber bizi, Allahü teâlân›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmaya, O’na ibâdete;
bizim ve atalar›m›z›n tap›nageldi¤i taﬂlar› ve putlar›
b›rakmaya da’vet etti.
Do¤ru sözlü olmay›,
emânete h›yânet etmemeyi, akrabal›k haklar›n› gözetmeyi, komﬂularla güzel
geçinmeyi, günâhlardan
ve kan dökmekten sak›nmay› bize emretti. Her türlü ahlâks›zl›klardan, yalan
söylemekten, yetimlerin
mal›n› yemekten, namuslu kad›nlara dil uzatmaktan ve iftira etmekten bizi
al›koydu.
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Allahü teâlâya eﬂ, ortak
koﬂmaks›z›n ibâdet etmeyi, namaz k›lmay›, zekât
vermeyi, oruç tutmay› bize emretti. Biz de kabûl ettik ve îmân ettik. Onun Allahtan getirip bildirdiklerine tâbi olduk. Allahü teâlâya ibâdet ettik, O’nun
bize harâm k›ld›¤›n› harâm, helâl k›ld›¤›n› helâl
olarak kabûl ettik.
Bu yüzden kavmimiz,
bize düﬂman olup, bize
zulmettiler. Bizi, dînimizden döndürüp, Allaha ibâdetten vazgeçirip putlara
tapt›rmak için türlü iﬂkencelere u¤ratt›lar. Bizi periﬂân ettiler. Bizi, yeniden
putlara tapt›rmak için zulmettiler. Bizi s›k›ﬂt›rd›kça
s›k›ﬂt›rd›lar. Bizimle, dînimizin aras›na girdiler ve
bizi dînimizden ay›rmak
istediler.
Biz de yurdumuzu yuvam›z› b›rakarak senin ülkene s›¤›nd›k. Seni baﬂkalar›na tercih ettik. Senin himâyene, komﬂulu¤una can att›k. Senin ya-
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n›nda zulme, haks›zl›¤a
u¤ram›yaca¤›m›z› ummaktay›z.
Necâﬂî, Hazreti Ca’fer’e
dedi ki:
- Sen, Allah›n bildiklerinden biraz biliyor musun?
- Evet, biliyorum.
- Ondan bana biraz
oku!
Hazreti Ca’fer de Meryem sûresinin ilk âyetlerini
okumaya baﬂlad›. O okudukça Necâﬂî a¤l›yordu.
Gözlerinden akan yaﬂlar
sakal›n› ›slat›yordu. Rahibler de çok a¤lad›lar. Necâﬂî
ve Rahibler dediler ki:
- Ey Ca’fer! Bu tatl› ve
güzel kelâmdan biraz daha oku!
Hazreti Ca’fer, Kehf sûresinden okudu. Necâﬂî,
kendisini tutam›yarak:
- Vallahi, bu ayn› kandilden f›ﬂk›ran bir nûrdur.
Hazreti Mûsâ ve Hazreti
Îsâ da onunla gelmiﬂtir,
dedi.

Necâﬂî daha sonra Kureyﬂ elçilerine döndü:
- Gidiniz! Vallahi ben
ne onlar› size teslim eder,
ne de onlara bir kötülük
düﬂünürüm.
Bunun üzerine Abdullah bin Ebî Rebia ile Amr
bin Âs, Necâﬂî’nin huzurundan ç›kt›lar.
Amr bin Âs, Necâﬂî’nin
huzurundan eli boﬂ ç›k›nca, arkadaﬂ› Abdullah’a
dedi ki:
- Onlar›n bir kabahatini
Necâﬂî’nin yan›nda ortaya
koyup, köklerini kaz›tay›m da gör. Onlar›n, Meryem o¤lu ‹sâ’y› bir kul olarak bildiklerini ihbar edece¤im.
Ertesi günü, Necâﬂî’nin
yan›na var›p:
- Ey Hükümdar! Onlar
Meryem o¤lu Îsâ hakk›nda a¤›r sözler söylüyorlar.
Onlara Hazreti Îsâ için ne
söylediklerini sor, dedi.
Bunun üzerine Necâﬂî,
muhâcir Müslümanlara
adam gönderdi. Müslüeshâb-› kirâm 223
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manlar, tekrar bir araya
topland›lar. Birbirlerine
sordular:
- Îsâ aleyhisselâm hakk›nda sorarlarsa ne cevap
verece¤iz?
Hazreti Ca’fer dedi ki:
- Hazreti Îsâ hakk›nda
Allahü teâlân›n buyurdu¤unu, Peygamber efendimizin bize getirdi¤ini söyleriz.
Necâﬂî’nin huzuruna
ç›k›nca, Necâﬂî sordu:
- Siz Meryem o¤lu Îsâ
hakk›nda ne biliyorsunuz?
Hazreti Ca’fer ﬂöyle cevap verdi:
- Biz Hazreti Îsâ hakk›nda, Peygamber efendimizin bize Allahü teâlâdan
getirip tebli¤ eyledi¤ini
söyleriz. Onun Allah›n kulu ve Resûlü oldu¤unu,
dünyadan ve erkeklerden
vazgeçerek Allaha ba¤lanm›ﬂ afîfe bir k›z olan
Hazreti Meryem’den babas›z olarak dünyaya geldi¤ini kabûl ederiz. Allahü
teâlâ Hazreti Âdem’i top224 eshâb-› kirâm

raktan yaratt›¤› gibi Hazreti Îsa’y› da babas›z yaratm›ﬂt›r deriz.
Necâﬂî, elini yere uzat›p, yerden bir saman çöpü ald› ve dedi ki:
- Yemîn ederim ki Meryem o¤lu Îsâ da sizin söyledi¤inizden fazla bir ﬂey
de¤ildir. Arada bu çöp kadar bile fark yoktur.
Necâﬂî bunu söyledi¤i
zaman etraf›ndaki hükûmet erkân› ve kumandanlar›, aralar›nda f›s›ldaﬂmaya ve homurdanmaya
baﬂlad›lar. Necâﬂî, bunu
görünce, onlara:
- Yemîn ederim ki, siz
ne dersiniz deyin, ben
bunlar hakk›nda iyi ﬂeyler
düﬂünüyorum, dedi.
Sonra Müslüman muhacirlere dönerek devam
etti:
- Sizi ve yan›ndan geldi¤iniz zât› tebrik ederim!
Ben ﬂuna inand›m ki; O
Allah›n Resûlüdür. Zâten
biz, onu ‹ncil’de görmüﬂtük. O Resûlü Meryem o¤-
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lu Îsâ da haber verdi. Vallahi e¤er O, buralarda olsayd› gidip onun ayakkab›lar›n› taﬂ›r, ayaklar›n› y›kard›m! Gidiniz! Ülkemin
el de¤memiﬂ k›sm›nda,
her türlü tecâvüzden
uzak, emniyet ve huzura
kavuﬂmuﬂ olarak yaﬂay›n›z. Size kötülük edeni helâk ederim. Bana da¤ kadar alt›n verseler de, sizlerden birini üzüntüye
sokmam.
Necâﬂî, bundan sonra,
Kureyﬂ elçilerinin getirdikleri hediyeler için:
- Benim bunlara ihtiyac›m yoktur! Baﬂkalar›n›n
gaspetti¤i bu mülkümü,
Allahü teâlâ bana geri ve-

rirken, halk› bana boyun
e¤dirirken, benden rüﬂvet
almad›, diyerek hediyelerini kendilerine geri verdi.
Necâﬂî ‹slâmiyeti seçmiﬂ ve Eshâb-› kirâm› ziyâdesiyle sevindirmiﬂti.
Elçiler gittikten sonra
bir gün, Necâﬂî eski elbiselerini giyip saray›ndan
ç›kt›. Baﬂ›nda tac ve arkas›nda padiﬂahl›k elbisesi
yoktu. Toprak üzerine
oturdu. Papazlar bu hâle
ﬂaﬂ›rd›. Sonra Hazreti
Ca’fer’i ve di¤er Eshâb-›
kirâm› ça¤›rd›. Onlar geldiler. Melik’i bu vâziyette
görüp sustular. Necâﬂî,
Hazreti Ca’fer’e dedi ki:

Ca’fer-i Tayyar hazretlerinin Topkap› Saray›ndaki k›l›c›
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- Ben etrafa haberciler
gönderdim. Bana müjde
haberi getirdiler. Allahü
teâlâ, Resûlüne yard›m etmiﬂ, Bedir savaﬂ›nda düﬂmanlar›n› helâk eylemiﬂ.
Kâfirlerden ﬁeybe, Utbe
bin Rebia, Ebû Cehil,
Ümeyye bin Halef cümlesi
helâk olmuﬂlar ve bir ço¤u da esir olmuﬂlar.
Hazreti Cafer sevincini
aç›klay›p ﬂükrettikten sonra sordu:
- Ey Melik! Böyle eski
elbiseler giymenize sebep
nedir?
Necâﬂi ﬂöyle cevap
verdi:
- ‹ncilde gördüm ki,
Hak teâlâ, kullar›na bir
ni’meti baﬂkas›na haber

Ca’fer-i Tayyar hazretlerinin
türbesindeki kitabe
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veren kimsenin tevâzu
yapmas› gerekir, buyuruyor. ﬁimdi Hak teâlâ, Sevgili Peygamberine zafer
ihsân eylemiﬂ. Ben de bunu size haber vermek için
böyle yapt›m.
Hazreti Ca’fer ve beraberindeki Müslümanlar,
birkaç sene kald›ktan sonra Habeﬂistan’dan Medîne’ye geldiler. Böylece iki
defa hicret ettiler. Dönüﬂleri hicretin yedinci y›l›nda, Hudeybiye’den sonra
ve Peygamber efendimiz
Hayber’de bulunduklar› s›rada olmuﬂtu. Peygamber
efendimiz, Hazreti Ca’fer
ile karﬂ›laﬂ›nca, onu aln›ndan öpüp ba¤r›na bast› ve
buyurdu ki:
- Ben Hayber’in fethine
mi, yoksa Ca’fer’in geliﬂine mi sevinece¤im bilemiyorum. Sizin hicretiniz iki
defad›r. Siz, hem Habeﬂ
ülkesine, hem de yurduma hicret ettiniz.
Hazreti Ca’fer Habeﬂistan’dan döndükten iki y›l
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sonra Mûte seferi kararlaﬂt›r›ld›. ‹slâm Ordusu k›sa zamanda haz›rland›.
Resûlullah efendimiz, mübârek sanca¤› Hazreti
Zeyd bin Hârise’ye teslim
etti ve buyurdu:
“Zeyd bin Hârise’yi, cihâda ç›kacak olan ﬂu insanlar›n baﬂ›na kumandan tâyin ettim. O ﬂehîd
olursa yerine Ca’fer bin
Ebû Tâlib geçsin, O da ﬂehîd olursa yerine Abdullah bin Revâha geçsin. O
da ﬂehîd olursa, Müslümanlar, aralar›nda uygun
birini seçip onu kendilerine kumandan yaps›nlar!”
Peygamber efendimiz
taraf›ndan u¤urlan›p yola
ç›kan mücâhidler yollar›na
devam ettiler. ﬁam topraklar›ndan Maan denilen yere var›nca biraz dinlendiler.
Mücâhidler ilerlerken Meﬂârif diye an›lan köyde
düﬂman askerlerinin yaklaﬂmakta oldu¤unu görünce, hemen Mûte’ye çekilip,
savaﬂ düzenine girdiler.

‹ki taraf aras›nda çok
ﬂiddetli bir savaﬂ baﬂlad›.
Müslümanlar›n baﬂ›nda
bulunan Hazreti Zeyd bin
Hârise’nin elinde Peygamber efendimizin sanca¤›
bulunuyordu. Rum askerlerinin m›zrak darbeleriyle, mübârek vücudu parçalan›p, kanlar f›ﬂk›r›ncaya
kadar, kahramanca sald›r›p dövüﬂmekten geri durmad› ve ﬂehîd oldu.
Bundan sonra Hazreti
Ca’fer hemen sanca¤›
kapt›. Elinde sancak, at›n›
düﬂmana do¤ru sürdü.
Düﬂman askerleri Hazreti
Ca’fer’in heybetinden korkup aralar›nda ﬂöyle konuﬂtular:
- Bunun hakk›ndan kim
gelecek?
Hazreti Ca’fer, düﬂman askerlerinin aras›na
iyice dalm›ﬂt›. Nihâyet bir
düﬂman askeri Hazreti
Ca’fer’in koluna bir k›l›ç
darbesi vurdu. Sa¤ eli kesilen Ca’fer, sanca¤› di¤er
eline ald›. Biraz sonra o eli
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de kesilince, sanca¤› b›rakmamak için, paz›lar›yla
gö¤süne kald›rd›.
Nihayet m›zrak ve k›l›nç darbeleriyle ﬂehîd oldu. ﬁehîd oldu¤unda, mübârek vücudunda yetmiﬂten fazla m›zrak, k›l›nç ve
ok yaras› görülmüﬂtü ve
hepsi de vücudunun ön
k›sm›nda idi. Sonra sanca¤› Abdullah bin Revâha alm›ﬂ o da ﬂehîd olunca Hâlid bin Velid alm›ﬂt›r.
Rumlarla yap›lan bu
savaﬂta kumandanlar›n
ﬂehîd olduklar›n›, Cebrâil

aleyhisselâm, Peygamber
efendimize bildirmiﬂ, Hazreti Peygamberimiz de
mescidde Müslümanlara
haber vermiﬂti. Peygamber efendimiz çok üzülmüﬂlerdi. Eshâb-› kirâm
dediler ki:
- Yâ Resûlullah! Sizi
üzüntülü görmek bizi daha çok üzüyor.
Bunun üzerine üzüntülerinin, ﬂehîdlerin Cennette,
karﬂ›l›kl› tahtlar üzerinde
oturduklar›n›n kendisine
gösterilmesine kadar devam edece¤ini beyân ettiler.

Cafer-i Tayyar hazretlerinin sandukas›
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Ca’fer-i Tayyâr’›n han›m› Hazreti Esmâ binti
Umeys anlat›yor:
“O gün ekmek yapaca¤›m hamuru yo¤urduktan
sonra, çocuklar›m› y›kad›m, temizledim, güzel kokular sürdüm. Resûlullah
teﬂrif etti. Buyurdu ki:
- Ey Esmâ! Ca’fer’in çocuklar› nerede? Onlar› bana getir!
Çocuklar› getirdim. Onlar› sevdi, okﬂad› ve mübârek gözlerinden yaﬂ akt›. Bunun üzerine kendilerine sordum:
- Ey Allah›n Resûlü! Niçin a¤l›yorsunuz? Yoksa
Ca’fer ve arkadaﬂlar›ndan
size bir haber mi geldi?
Peygamber efendimiz
buyurdu ki:
- Evet, onlar bugün ﬂehîd oldular.
Bunu duyunca a¤lamaya baﬂlad›m. Peygamberimiz, a¤z›mdan uygun olmayan bir söz ç›kmamas›n› tenbih edip, evlerine
gittiler.”

Bundan sonra Peygamber efendimiz, kerîmesi Hazreti Fât›ma’n›n
yan›na vard›. O da a¤l›yordu.
Peygamberimiz Hazreti Ca’fer’in âilesi için
yemek yap›lmas›n› emretti. Üç gün ev halk›na
yemek yedirildi ve bu
sünnet oldu.
Peygamber efendimizin üzüntüsü devam
ederken, Cebrâil aleyhisselâm›n gelerek, Hazreti
Ca’fer’in kesilen iki eli yerine Allahü teâlâ taraf›ndan yâkuttan iki kanat ihsân olundu¤unu, o kanatlarla Cennette uçmakta
oldu¤unu haber vermesi
üzerine Peygamber efendimiz, Hazreti Ca’fer’in ailesine;
- Ey iki kanatl› mesûd
kimsenin çocuklar›, diyerek bu durumu müjdelemiﬂti.
Bunun için, Hazreti
Ca’fer, Tayyâr=Uçan ismiyle tan›nm›ﬂt›r.
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cüveyriyye binti hâris;
Hazreti Cüveyriyye, benî
Mustalak kabilesi reisi Hâris
bin D›rar’›n k›z›d›r. Hicretin
beﬂinci y›l›nda yap›lan Benî
Mustalak (veya Müreysî)
savaﬂ›nda esir al›nm›ﬂ, babas› da kaçm›ﬂt›. Kabilesinden de 600 kiﬂi esir düﬂmüﬂtü. Esirlerin aras›nda
bulunan Cüveyriyye’yi kurtarmak için, babas› Hâris,
bir sürü deve getirdi.
Bunlar›n içinde çok iyi
cins olan iki deveyi k›yamay›p, ﬂehir d›ﬂ›nda saklad›.
Hâris, Resul-i ekremin huzuruna geldi¤inde, Resulullah efendimiz buyurdu ki:

- Falan yerde saklad›¤›n iki deveyi de getir!
Hâris, bu duruma çok
ﬂaﬂ›r›p dedi ki:
- ﬁehadet ederim ki, Allahtan baﬂka tap›lacak,
kulluk edilecek hak bir mâbud, ilâh yoktur ve sen
Onun elçisisin. Allahü teâlâya yemin ederim ki, Allahtan baﬂka kimsenin
bundan haberi yok idi.
Böylece iki o¤lu ve kabilesinden birçok insanla beraber müslüman oldu. Resulullah efendimiz develeri
al›p, Hâris’e k›z›n› geri verdi. Babas›, a¤abeyleri ve

Cüveyriyye binti Hâris’in medfun bulundu¤u Bâki kabristan›
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kabilesinden birçok insandan sonra, Cüveyriyye de
müslüman oldu.
Müslüman olan Cüveyriyye’yi Resulullah efendimiz babas›ndan isteyip,
kendilerine nikâhlad›lar ve
400 dirhem mehir takdir
ettiler.
Eshab-› kiram, Resulullah›n Hazreti Cüveyriyye’yi nikâhlad›¤›n› duyunca, dediler ki:
- Biz Resulullah›n ailesinin, annemizin akrabalar›n›, hizmetçi, köle olarak
kullanmaktan haya ederiz.
Bu hâl yüzlerce esirin
azat olmas›na, serbest b›rak›lmas›na vesile oldu.
Hazreti Cüveyriyye bu hâli söyleyerek her zaman
övünürdü. Bu ciheti takdir
eden Hazreti Âiﬂe demiﬂtir ki:
- Ben Cüveyriyye kadar
kavmine hayr› dokunan
kad›n görmedim.
Hazreti Cüveyriyye, çok
ibadet ederdi. Peygamber
efendimiz onun yan›na

geldiklerinde, onu çok zikreder, kelime-i tevhid söyler bulurdu.
Hazreti Cüveyriyye ﬂöyle anlat›r: “Bir sabah ibadetle meﬂgul idim. Resulullah u¤rad›¤›nda, sübhânallah, sübhânallah diye
zikir çekiyordum. Resulullah bir ara d›ﬂar› ç›kt›. Ö¤le
üzeri tekrar geldiler ve yine
ben ayn› zikir ile meﬂgul
idim. Buyurdular ki:
- Sen hep böyle mi yapars›n?
- Evet.
- ‹stersen sana birkaç
kelime ö¤reteyim de, bu
kelimeleri söyleyesin.
ﬁu duây› ö¤retti ve
üçer defa tekrarlamam›
söyledi: Sübhânallahi adede halk›hi. Sübhânallahi
zînete Arﬂihi. Sübhânallahi ridâ nefsihi. Sübhânallahi midâde kelimâtihi.
Hazreti Cüveyriyye 576
y›l›nda Medine’de vefat
etmiﬂ, Bakî kabristan›na
defnedilmiﬂtir.
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d›hye-i kelbi;
D›hye-i Kelbî ticâretle
meﬂgul olup, çok zengindi. Kabîlesinin reisiydi.
Müslüman olmadan önce
de Resûlullah efendimizi
severdi. Ticaret için Medîne’den ayr›l›r, her dönüﬂünde Resûlullah› ziyâret
eder ve hediyeler getirirdi.
Fakat Peygamberimiz
bunlara k›ymet vermez ve;
- Yâ D›hye, e¤er beni
memnun etmek istiyorsan îmân et! Cehennem
ateﬂinden kurtul, buyurur,
onun îmân etmesini isterdi. D›hye ise, zaman› oldu¤unu söylerdi. Peygamberimiz onun hidâyet bulmas› için duâ ederdi.
Bedir gazâs›ndan sonra bir gün Cebrâil aleyhisselâm, D›hye’nin îmân
edece¤ini Resûlullaha haber vermiﬂti. Îmânla ﬂereflenmek için huzuru saâdetlerine girince, Resûlullah efendimiz üzerindeki h›rkas›n› D›hye’nin oturmas› için yere serdi.
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D›hye-i Kelbî, Resûlullah efendimize hürmeten
H›rka-i saâdeti kald›r›p,
yüzüne gözüne sürdükten sonra, baﬂ›n›n üzerine koydu. Resûlullah›n
duâlar› bereketiyle kalbinde îmân nûru do¤muﬂ
ve öylece Resûlullaha
gelmiﬂti.
Cebrâil aleyhisselâm
çok defa Resûlullah›n huzuruna, onun sûretinde
gelirdi. Resûlullah efendimiz, Ümeyyeo¤ullar›ndan
üç kimseyi üç kimseye
benzetti ve buyurdu ki:
- D›hye-i Kelbî Cebrâil’e, Urve bin Mes’ûd-esSekâfi Îsâ’ya, Abdülüzzi
ise Deccâl’a benzer.
Yine bir gün Cebrâil
aleyhisselâm, Hazreti D›hye sûretinde Mescid-i Nebîye, Resûlullah efendimizin yan›na geldi. Bu s›rada
daha çocuk yaﬂta olan
Hazreti Hasan ile Hazreti
Hüseyin de mescidde oynuyorlard›. Cebrâil aleyhisselâm› D›hye zannedip,
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hemen ona do¤ru koﬂtular ve ceplerine ellerini sokup, bir ﬂeyler aramaya
baﬂlad›lar.
Resûlullah
efendimiz buyurdu ki:
- Ey kardeﬂim Cebrâil!
Sen benim bu torunlar›m›
edebsiz zannetme! Onlar
seni D›hye sand›lar. D›hye
ne zaman gelse hediye
getirirdi. Bunlar da hediyelerini al›rlard›. Bunlar›
öyle al›ﬂt›rd›.
Cebrâil aleyhisselâm
bunu iﬂitince üzüldü.
“D›hye bunlar›n yan›na
hediyesiz gelmiyor da,
ben nas›l gelirim” dedi.
Elini uzat›p Cennetten bir
salk›m üzüm kopard› ve
Hazreti Hasan’a verdi. Bir
daha uzatt›, bir nar kopar›p, onu da Hazreti Hüseyin’e verdi.
Hazreti Hasan ve Hüseyin hediyelerini al›nca,
D›hye zannettikleri Cebrâil
aleyhisselâm›n yan›ndan
uzaklaﬂt›lar ve Mescid-i
Nebevî’de oynamaya devam ettiler. Bu s›rada

mescidin kap›s›na, ak sakall›, elinde baston, toztoprak içerisinde, beli bükülmüﬂ ihtiyâr bir kimse
gelip dedi ki:
- Yavrular›m, günlerdir
aç›m, Allah r›zâs› için yiyecek birﬂeyler verin.
Hazreti Hasan ve Hüseyin, biri üzümü, di¤eri de
nar› yiyecekleri s›rada, bir
ihtiyâr› böyle görünce, hemen yemekten vazgeçip
ihtiyâra vermek için mescidin kap›s›na do¤ru yürüdüler. Tam verecekleri s›rada Cebrâil aleyhisselâm
gördü:
- Durun, vermeyin o
mel’ûna! O ﬂeytand›r.
Cennet ni’metleri ona harâmd›r, buyurarak ﬂeytan›
kovdu.
Hicretin beﬂinci senesinde, Resûlullah Benî Kureyza seferine gitmeden
önce Medîne’nin yak›n›nda bir mevki olan Savreyn’de Eshâb-› kirâmdan
bir cemâ’ate rastlad› ve
onlara sordular:
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- Kimseye rastlamad›n›z m›?
- Yâ Resûlallah, biz,
D›hye-i Kelbî’ye rastlad›k.
Eyerli beyaz bir kat›r üzerine binmiﬂti. O kat›r›n üzerinde atlastan bir kadife
vard›.
Bunu iﬂitince, Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- O Cebrâil’dir. Kalelerini sarss›n ve kalblerine
korku versin diye Benî Kureyza’ya gönderildi.
D›hye-i Kelbî Rumca’y›
iyi bilirdi. Resûlullah efendimiz, onu Bizans’a sefîr
olarak gönderdi. Resûlullah efendimiz Bizans Kayseri Heraklius’u ‹slâma
da’vet için bir mektup yazd›rd›. Bu mektubu yazd›rd›¤› zaman Eshâb-› kirâmdan ba’z›lar› dediler ki:
- Yâ Resûlallah! Rum
tâifesi mührü olmayan bir
mektubu okumazlar.
Bunun üzerine Resûlullah efendimiz emretti;
gümüﬂten bir mühür kazd›r›ld›. Mührün üzerinde
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birinci sat›rda Muhammed, ikincide Resûl,
üçüncü sat›rda Allah yaz›l› idi. Mektubu bu mühürle mühürledi ve D›hye’ye
verdi.
Hazreti D›hye, mektubu Bizans Kayserine sunmas› için, Busrâ’daki Gassân emîri Hâris’e baﬂvurdu. Hâris de, D›hye’yi Heraklius’a götürmesi için
Adiy bin Hâtem’i vazîfelendirdi.
Adiy bin Hâtem de
D›hye’yi al›p, Kudüs’e götürdü. Bu s›rada Heraklius da Kudüs’te bulunuyordu. Heraklius; e¤er
‹ranl›lar üzerine galip
olurlarsa, Humus’tan Kudüs’e kadar yürüyece¤ini
adam›ﬂt›. Heraklius, ‹ran
ordular›n› yenince ada¤›n› yerine getirmek için;
Humus’tan yaya olarak
yola ç›km›ﬂ, yoluna hal›lar serilmiﬂ, kokular serpilmiﬂ ve bu hâl ile Kudüs’e ulaﬂm›ﬂ, ada¤›n›
yerine getirmiﬂti.
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D›hye, Heraklius’tan
sonra Kudüs’e vard› ve
Heraklius ile görüﬂmek
için temaslarda bulundu.
‹mparatorun
adamlar›
kendisine dediler ki:
- Kayser’in huzuruna
ç›kt›¤›n zaman baﬂ›n›
e¤ip yürüyeceksin ve
yaklaﬂ›nca da yere kapan›p secde edeceksin. Secdeden kalkmana izin vermedikçe de aslâ baﬂ›n›
yerden kald›rmayacaks›n.

Bu sözler, D›hye’ye
a¤›r geldi ve onlara ﬂunlar› söyledi:
- Biz Müslümanlar, Allahü teâlâdan baﬂka hiçbir kimseye secde etmeyiz. Hem insan›n insana
secde etmesi, insan›n yarat›l›ﬂ›na terstir.
Bunun üzerine Kayser’in adamlar› dediler ki:
- O hâlde Kayser, getirdi¤in mektubu hiçbir zaman kabûl etmez ve seni
huzurundan kovar.
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- Bizim Peygamberimiz
Muhammed aleyhisselâm
baﬂkas›n›n, kendisine de¤il
secde etmesine; önünde
e¤ilmesine bile müsâade
etmez. Kendisiyle görüﬂmek isteyen, köle bile olsa;
ona ilgi gösterir, huzuruna
al›r, derdini dinler, s›k›nt›s›n› giderir, gönlünü al›r. Bunun için Ona tâbi olanlar›n
hepsi hürdür, ﬂereflidir.
D›hye-i Kelbî’nin, Rum
Kayser’inin huzurunda
e¤ilmeyece¤ini belirtmesi
üzerine, orada bulunanlardan biri dedi ki:
- Mâdem ki Kayser’e
secde etmeyeceksin, o hâlde üzerine ald›¤›n vazîfeyi
yerine getirebilmen için sana baﬂka bir yol göstereyim. Kayser’in, saray›n›n
önünde dinlendi¤i bir yer
var. Her gün ö¤leden sonra
bu avluya ç›kar, oralar› dolaﬂ›r. Orada bir minber vard›r. Onun üzerinde herhangi bir ﬂikâyet veya yaz› varsa, önce onu al›r okur, sonra istirâhat eder.
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Sen de ﬂimdi git, hemen mektubu o minbere
koy ve d›ﬂarda bekle. Mektubu görünce, seni ça¤›rt›r. O zaman vazîfeni yerine getirirsin.
Bunun üzerine Hazreti
D›hye mektubu söylenen
yere b›rakt›. Heraklius
mektubu ald›. Tercüman,
Resûlullah›n mektubunu
okumaya baﬂlad›.
“Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah›n Resûlü Muhammed’den Rumlar›n
büyü¤ü Heraklius’a” diye
baﬂland›¤›n› görünce, Heraklius’un kardeﬂinin o¤lu
Yennak, çok k›zd› ve tercüman›n gö¤süne ﬂiddetli
bir yumruk vurdu ve
adam yere düﬂtü. Bu s›rada Resûlullah›n mektubu
da tercüman›n elinden
düﬂtü. Heraklius, kardeﬂinin o¤luna ne yapt›¤›n›
sordu. O da dedi ki:
- Görmüyor musun?
Mektuba hem senin isminden önce kendi ismi
ile baﬂlam›ﬂ, hem de se-
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nin hükümdâr oldu¤unu
söylemeyip, “Rumlar›n
büyü¤ü Heraklius’a” demiﬂ. Niçin “Rumlar›n hükümdâr›” diye yazmam›ﬂ
ve senin isminle baﬂlamam›ﬂ? Onun mektubu bugün okunmaz. Bunun üzerine Heraklius ﬂöyle cevap
verdi:
- Vallahi sen, ya çok
ak›ls›zs›n veya koca bir
delisin. Senin böyle oldu¤unu bilmiyordum.
Daha mektubun içinde
ne oldu¤una bakmadan,
y›rt›p atmak m› istiyorsun? Hayat›ma yemîn
ederim ki, e¤er O, söyledi¤i gibi Resûlullah ise,
mektubuna benim ismimden önce kendi ismini yazmakta ve beni
Rumlar›n büyü¤ü diye
anmakta hakl›d›r. Ben ancak onlar›n sahibiyim,
hükümdârlar› de¤ilim.
Sonra Yennak’› d›ﬂar›
ç›kartt›.
H›ristiyan âlimlerinin
reisi ve kendisinin müﬂâ-

viri olan Uskuf isimli kimseyi ça¤›rtt› ve mektup
okundu. Mektubun devam› ﬂöyleydi:
(Allahü teâlân›n hidâyetine tâbi’ olana selâm
olsun. Bundan sonra; ben
seni ‹slâma da’vet ederim. Müslüman ol ki, selâmet bulas›n! Allahü teâlâ sana iki kat ecir versin. E¤er yüz çevirirsen
bütün H›ristiyanlar›n vebâli senin üzerinedir. Ey
kitap ehli, sizin ve bizim
aram›zda bir olan söze
gelin; Allahü teâlâdan
baﬂkas›na ibâdet etmeyelim ve O’na hiçbir ﬂeyi
ortak koﬂmayal›m. Allahü teâlây› b›rak›p ba’z›lar›m›z ba’z›lar›n› Rab edinmesinler. E¤er bu sözden
yüz çevirirlerse “ﬁâhid
olunuz, biz Müslüman›z!” deyiniz.)
Resûlullah›n mektubu
okunurken Heraklius’un
aln›ndan ter taneleri dökülüyordu. Mektup bitince
dedi ki:
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- Hazreti Süleyman’dan
sonra ben böyle “Bismillâhirrahmânirrahîm” diye
baﬂl›yan bir mektup görmemiﬂtim.
Heraklius, Uskuf’a bu
mes’eledeki fikrini sordu.
O da dedi ki:
- Vallahi O, Mûsâ ve Îsâ
aleyhimesselâm›n bize
gelece¤ini müjdeledi¤i
Peygamberdir. Zaten biz
Onun gelmesini bekliyorduk.
- Sen bu husûsta ne
yapmam› tavsiye edersin,
neyi uygun görürsün?
- Ona tâbi olman› uygun görürüm.
- Ben senin dedi¤in ﬂeyi çok iyi biliyorum. Fakat
Ona tâbi olup, Müslüman
olmaya gücüm yetmez.
Çünkü hem hükümdârl›¤›m gider, hem de beni öldürürler.
Bundan sonra D›hye ve
Adiy bin Hâtem’i ça¤›rtt›.
Adiy dedi ki:
- Ey hükümdâr, davar
ve develer sahibi Araplar238 eshâb-› kirâm

dan olan ﬂu yan›mdaki
zât, memleketinde vuku
bulan ﬂaﬂ›lacak bir hâdiseden bahsediyor.
- Memleketlerindeki hâdise ne imiﬂ, sor bakal›m.
Hazreti D›hye bu soru
üzerine dedi ki:
- Aram›zda bir zât zuhûr
etti. Peygamber oldu¤unu
beyân etti. Halk›n bir k›sm›
Ona tâbi olmaktad›r. Bir
k›sm› da karﬂ› koymaktad›r. Aralar›nda çarp›ﬂmalar
vuku bulmuﬂtur.
Bundan sonra Heraklius, Peygamber efendimiz
hakk›nda araﬂt›rma yapmaya baﬂlad›. ﬁam vâlisine emir verip Peygamber
efendimizin soyundan bir
kiﬂiyi muhakkak bulmalar›n› emretti.
Bu arada kendisinin
dostu olan ve ‹branice bilen Roma’daki bir âlime
de mektup yaz›p, bu
mes’eleyi sordu.
Roma’daki dostundan,
bahsetti¤i zât›n âh›r zaman
Peygamberi oldu¤unu bil-
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diren bir mektup geldi. Bu
arada ﬁam vâlisi, ticâret
için ﬁam’a giden bir Kureyﬂ
kervan›n› buldu. Bunlar›n
içinde Ebû Süfyân da vard›.
Vâli, Ebû Süfyân’la yan›ndakileri ﬁam’a götürüp, Heraklius’un yan›na ç›kard›.
Bu s›rada Heraklius Kudüs’te bir kilisede idi. Vezirleriyle beraber oturmuﬂ
ve baﬂ›na tâc›n› giymiﬂti.
Heraklius, Ebû Süfyân ve
yan›ndaki otuz kadar Mekkeliyi burada kabûl etti.
Peygamber
efendimiz
hakk›nda ba’z› sorular sorup cevab›n› ald›ktan sonra, tekrar sordu:
- O size neyi emrediyor?
Ebû Süfyân hiç gizlemeden ﬂu cevab› verdi:
- Yaln›z bir Allaha ibâdet etmeyi, O’na hiçbir ﬂeyi ortak koﬂmamay› emrediyor, atalar›m›z›n tapt›¤› putlara tapmaktan bizi
men ediyor. Namaz k›lmay›, do¤ru olmay›, fakîrlere
yard›m etmeyi, harâmlar-

dan sak›nmay›, ahde vefây›, emânete h›yânet etmemeyi, akrabây› ziyâret etmeyi emrediyor.
Heraklius, kilisede Ebû
Süfyân’a sorular sormuﬂ
ve cevaplar›n› alm›ﬂt›. Resûlullah›n mübârek mektubu okunmuﬂ, Rum papazlar› aras›nda gürültüler
ço¤alm›ﬂt›. Zîrâ Kayser’in
‹slâmiyete meyletmesinden korkuyorlard›. Kayser,
Ebû Süfyân ve yan›ndaki
Kureyﬂlilerin d›ﬂar› ç›kar›lmas›n› emretti.
Daha Müslüman olmam›ﬂ olan Ebû Süfyân, Peygamberimizin da’vâs›n› baﬂar›yla sonuçland›raca¤›na
inand›¤›n›, burada yemînle
söylemiﬂtir. Hazreti D›hye,
o mübârek güzel yüzü ile
Heraklius’un karﬂ›s›na geçip, tatl› sesi ile dedi ki:
- Ey Kayser beni sana,
Humus’tan Hâris adl› bir
kimse gönderdi ki, o, senden hay›rl›d›r. Allahü teâlâya yemîn ederim ki, beni ona gönderen zât, ya’nî
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Resûlullah ise, hem ondan, hem de senden daha
hay›rl›d›r.
Sözlerimi alçakgönüllülükle dinleyip, verilen
nasîhatleri kabûl et! Çünkü alçakgönüllülük edersen nasîhatlar› anlars›n.
Nasîhatlar› kabûl etmezsen insafl› olamazs›n.
Heraklius dedi ki:
- Devam et!
- Öyle ise ben seni,
Mesîh’in kendisine namaz k›lm›ﬂ oldu¤u Allaha
da’vet ediyorum. Seni,
önceden Mûsâ’n›n, ondan sonra Îsâ’n›n gelece¤ini müjdeleyip haber
verdi¤i ﬂu Ümmî Peygambere îmâna da’vet
ediyorum. E¤er bu husûsta bir ﬂey biliyor, dünya ve âh›ret saâdetini kazanmak istiyorsan, onlar›
gözlerinin önüne getir.
Yoksa âh›ret saâdetini
elinden kaç›r›r, dünyada
küfür ve ﬂirk içinde kal›rs›n. ﬁunu da iyi bil ki, senin Rabbin olan Allah, zâ240 eshâb-› kirâm

limleri helâk edici ve
ni’metleri de¤iﬂtiricidir.
Heraklius, Peygamberimizin mektubunu okuyunca, öpüp gözlerine sürdü
ve baﬂ›na koydu. Sonra da
ﬂöyle dedi:
- Ben, ne elime geçen
bir yaz›y› okumadan, ne
de yan›ma gelen bir âlimden bilmediklerimi sorup
ö¤renmeden b›rakmam.
Böylece hay›r ve iyilik görürüm. Sen bana hakîkat›
düﬂünüp buluncaya kadar
mühlet ver.
Heraklius daha sonra
Hazreti D›hye’yi yan›na ça¤›r›p baﬂbaﬂa konuﬂtu.
Kalbinde olan› izhâr etti.
Dedi ki:
- Ben biliyorum ki seni
gönderen Zât, kitaplarda
gelece¤i müjdelenen ve
gelmesi beklenen âh›r zaman Peygamberidir. Yaln›z ben Ona uyarsam;
Rumlar›n beni öldürmesinden korkuyorum.
Onlar›n içinde en büyük
âlimleri ve benden daha zi-
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yâde itibâr gösterdikleri bir
kimse vard›r ki, Da¤at›r
derler. Seni ona göndereyim. Bütün H›ristiyanlar
ona tâbi’dir. E¤er o îmân
ederse, bütün hepsi ona
uyup îmân ederler. Ben de
o zaman kalbimde olan› ve
i’tikâd›m› aç›¤a vururum.
Bundan sonra Heraklius bir mektup yazd› ve
Hazreti D›hye’ye verip,
Da¤at›r’a gönderdi.
Hazreti D›hye, Heraklius’un mektubu ile beraber
Resûlullah›n da bir mektu-

bunu Da¤at›r’a götürdü.
Zaten Resûlullah efendimiz Da¤at›r’a ayr›ca mektup yazm›ﬂt›. Da¤at›r, Peygamberimizin mektubunu
okuyup, vas›flar›n› iﬂitince;
- Vallahi senin sahibin,
Allah taraf›ndan gönderilmiﬂ bir peygamberdir. Biz
Onun s›fatlar›n› tan›yoruz.
‹smini de kitaplar›m›zda
yaz›l› bulduk, dedi ve
îmân etti.
Bundan sonra Da¤at›r
evine gitti ve her pazar
yapt›¤› va’zlara üç hafta
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ç›kmad›. H›ristiyanlar ba¤›r›yorlard›:
- Da¤at›r’a ne oluyor ki,
o Arabla görüﬂtü¤ünden
beri d›ﬂar› ç›km›yor, onu
istiyoruz!
Da¤at›r üzerindeki siyah papaz elbisesini ç›kard›. Beyaz bir elbise
giydi ve eline âsâs›n› al›p

kiliseye geldi. H›ristiyanlar› toplad›. Aya¤a kalk›p
dedi ki:
- Ey H›r›stiyanlar! Biliniz ki bize Ahmed’den
mektup geldi. Bizi hak dîne da’vet etmiﬂ. Ben aç›kça biliyor ve inan›yorum
ki, O, Allahü teâlân›n hak
peygamberidir.

D›hye-i Kelbi hazretlerinin Haraklius’a
efendimizin “‹slam’a Davet” mektubu
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verdi¤i

Peygamber
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H›ristiyanlar bunu iﬂitince, hepsi Da¤at›r’›n üzerine hücûm ettiler ve onu
döverek ﬂehîd ettiler.
Hazreti D›hye gelip, durumu Heraklius’a haber
verdi. Heraklius da bunun
üzerine dedi ki:
- Ben sana söylemedim
mi? Da¤at›r, H›r›stiyanlar
kat›nda benden daha sevgili ve azîzdir. E¤er duysalar beni de onun gibi katlederler. Heraklius Humus’taki köﬂkünde, Rumlar›n büyüklerini ça¤›rt›p,
kap›lar›n kapat›lmas›n›
emretti. Sonra yüksek bir
yere ç›kt› ve onlara dedi ki:
- Ey Rum cemâ’at›! Sizler saâdete, huzura kavuﬂmay› ve hâkimiyetinizin
temelli kalmas›n›, Hazreti
Îsâ’n›n söyledi¤ine uymak
ister misiniz?
- Ey bizim hükümdâr›m›z, bunlar› elde etmek
için ne yapal›m?
- Ey Rum cemâ’at›, ben
sizleri hay›rl› bir iﬂ için toplad›m. Bana Muham-

med’in mektubu geldi. Beni ‹slâm dînine da’vet ediyor. Vallahi O, gelmesini
bekleyip durdu¤umuz, kitaplar›m›zda kendisini yaz›l› buldu¤umuz ve alâmetlerini bildi¤imiz Peygamberdir. Geliniz Ona tâbi olal›m da dünyada ve
âh›rette selâmet bulal›m.
Bunun üzerine herkes
kötü sözler söyleyip homurdanarak d›ﬂar› ç›kmak
için kap›lara koﬂtular. Fakat kap›lar kapal› oldu¤u
için bir yere gidemediler.
Heraklius Rumlar›n bu hareketlerini görüp, ‹slâmiyetten böyle kaç›nd›klar›n›
anlay›nca, öldürülmesinden korktu ve;
- Ey Rum cemâ’ati, benim biraz önce söyledi¤im sözler, sizlerin, dîninize olan ba¤l›l›¤›n›z› ölçmek içindi. Dîninize ba¤l›l›¤›n›z› ve beni sevindiren
davran›ﬂ›n›z› ﬂimdi gözlerimle gördüm, dedi.
Bunun üzerine Rumlar
Heraklius’a secde ettiler.
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Köﬂkün kap›lar› aç›ld› ve
ç›k›p gittiler. Heraklius,
Hazreti D›hye’yi ça¤›r›p
olanlar› anlatt›, hediyeler
verdi. Peygamberimize bir
mektup yazd›. Mektubu ve
haz›rlatt›¤› hediyeleri Hazreti D›hye ile Peygamberimize gönderdi.
Heraklius, Müslüman
olmak istemiﬂse de, makâm ve ölüm korkusundan îmân etmedi. Peygamberimize yazd›¤› mektupta ﬂöyle diyordu:
“Hazreti Îsâ’n›n müjdeledi¤i Allah›n Resûlü Muhammed’e Rum hükümdâr› Kayser’den, Elçin
mektubunla birlikte bana
geldi. Ben ﬂehâdet ederim
ki sen Allah›n hak Resûlüsün. Zaten biz seni ‹ncil’de
yaz›l› bulduk ve Hazreti Îsâ
seni bize müjdelemiﬂ idi.
Rumlar› sana îmân etmeye
da’vet ettim. Fakat îmân etmeye yanaﬂmad›lar.
Onlar beni dinleselerdi
muhakkak ki, bu onlar için
hay›rl› olurdu. Ben senin
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yan›nda bulunup, sana
hizmet etmeyi ve ayaklar›n› y›kamay› çok arzû ediyorum.”
Hazreti D›hye, Heraklius’tan ayr›l›p Hismâ’ya
geldi. Yolda ﬁenar vâdisinde Huneyd bin Us, o¤lu
ve adamlar› Hazreti D›hye’yi soydular. Eski elbiselerinden baﬂka herﬂeyini
ald›lar. Bu mevkide Dübey
bin Rifâe bin Zeyd ve kavmi, ‹slâmiyeti kabûl etmiﬂlerdi.
Hazreti D›hye bunlara
geldi. Bunlar Hüneyd bin
Us ve kabîlesinin üzerine
yürüyüp D›hye’den ald›klar› ﬂeylerin hepsini kurtard›lar.
Daha sonra Efendimiz
Zeyd bin Hâris’i Hüneyd
bin Us ve adamlar›n›n
üzerine gönderdi. O beldede olanlar›n hepsi îmân
etti. Bu mes’ele böylece
kapand›.
Hazreti D›hye Medîne’ye gelince, evine u¤ramadan hemen do¤ruca
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Resûlullah›n kap›s›na gitti.
‹çeri girdi ve bütün olanlar› anlatt›. Peygamberimize
Heraklius’un mektubunu
okudu.
- Onun için bir müddet
daha saltanatta kalmak
vard›r. Mektubum yanlar›nda bulundukça, onlar›n
saltanat› devam edecektir, buyurdu.
Heraklius daha sonra
da Peygamberimize îmân
etti¤ini bildiren mektup
yazm›ﬂ ise de Resûlullah
efendimiz;
- Yalan söylüyor. Dîninden dönmemiﬂtir, buyurdu.
Heraklius Peygamberimizin mektubunu ipekten
bir atlasa sar›p, alt›ndan
yuvarlak bir kutunun içerisinde muhafaza etti. Heraklius ailesi bu mektubu
saklam›ﬂlar ve bunu da
herkesten gizli tutmuﬂlard›r. Bu mektup ellerinde
bulundu¤u sürece saltanatlar›n›n devam edece¤ini söylerler ve buna inan›rlard›. Hakîkaten de öyle

olmuﬂtur. ‹slâm kumandanlar›ndan onu görmek
isteyenlere:
(Bize baba ve dedelerimiz, “Bu mektup elinizde
kald›kça saltanat bizden
gitmeyecektir” diye tenbîh
etmiﬂlerdir) demiﬂlerdir.
D›hye-i Kelbî Eshâb-›
kirâm›n büyüklerinden ve
simâ olarak en güzellerindendir. ‹smi; D›hye bin Halîfe bin Ferve bin Fedâle
bin Zeyd ‹mrü’l-Kays bin
Hazrec olup, Dihyet-ül Kelbî diye meﬂhûr olmuﬂtur.
Do¤um yeri ve târihi bilinmemektedir.
Bedir gazâs› d›ﬂ›ndaki
Resûlullah›n bütün gazvelerine iﬂtirak eden Hazreti D›hye, Hazreti Ebû Bekir’in hilâfeti zaman›nda Suriye seferine kat›ld›. Hazreti Ömer zaman›nda Yermük savaﬂ›nda
bulundu. ﬁam seferlerine
kat›ld›. ﬁam’›n fethinden
sonra oraya yerleﬂti ve
Muzze’de oturdu. Hazreti
Muaviye zaman›nda,
ﬁam’da 672’de vefât etti.
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EBÛ DÜCÂNE
ebu dücâne;
Uhud harbinde sevgili
Peygamberimiz, son emirlerini verdiler. ‹slâm Ordusunun, nelere dikkat etmesi gerekti¤ini, aç›k aç›k
bildirdiler...
Sonra, mübârek ellerinde tuttuklar› k›l›c› göstererek buyurdular ki:
- Bu k›l›c›n hakk›n› yerine getirmek ﬂart›yla, kim
almak ister?
Mücâhidlerin hepsi istiyordu. Fakat Hazreti Ebû Dücâne, yüksek sesle sordu:
- Yâ Resûlallah! Bu k›l›c›n hakk› nedir?
- O’nun hakk›, e¤ilip
bükülünceye kadar; düﬂman›n yüzüne vurmakt›r,
vurmakt›r. Onun hakk›,
müslüman öldürmemen,
onunla kâfirlerin önünden
kaçmamand›r. Onunla Allahü teâlâ sana zafer yahut ﬂehîdlik nasîb edinceye kadar, Allah yolunda
çarp›ﬂmand›r.
Hazreti Ebû Dücâne,
Medîneli mücâhidlerin en
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bahad›rlar›ndan biriydi.
ﬁunlar› söyledi:
- K›l›c›, o ﬂartla alabilirim yâ Resûlallah.
Peygamber efendimiz,
tebessüm ettiler. Sonra, k›l›c› uzatt›lar. Üzerine, Arapça ﬂu beyt oyulmuﬂtu:
“Korkakl›kta zillet,
utanç; ileri at›lmakta, izzet, ﬂeref vard›r. ‹nsan,
korkakl›k etse bile; kaderinden kaçamaz.”
Ebû Dücâne hazretleri
o kadar sevindi ki, keyfinden, pehlivanlar gibi yürümeye baﬂlad›. Geniﬂ ve
dik ad›mlar at›yordu. Baﬂ›na, k›rm›z› bir tülbent sard›. Sanki f›rt›na gibi, düﬂmana esmek için haz›rlan›yordu.
Asl›nda Eshâb-› kîrâm,
ya’nî Peygamber efendimizin sevgili arkadaﬂlar›;
mütevâzi, alçak gönüllü,
kibirsiz insanlard›. Halbuki
ﬂimdi Ebû Dücâne hazretleri biraz gururlu görünüyordu. Kendi aralar›nda
konuﬂuyorlard›:
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- Böyle yürümek, müslümana yak›ﬂ›r m›?
- Gurur ve kibir, bize
göre de¤il ki.
Fakat Resûl-i Ekrem
efendimiz, onlar› susturdular ve buyurdular:
- Bu bir yürüyüﬂtür ki,
harp meydanlar› d›ﬂ›nda
Allahü teâlân›n gadab›na
sebeptir...
Hazreti Ebû Dücâne,
“ﬂâhin gibi” düﬂman üstüne at›l›yordu...
Elindeki k›l›c›n hakk›n›
vermek için, can›n› vermeye haz›rd›...
Önüne ç›kan dinsizleri,
müﬂrikleri k›l›çlad›, k›l›çlad›... Kimini öldürdü, kimini
yaralad›.
Zâten yürüyüﬂünden,
heybetinden korkan hâinler; çil yavrusu gibi da¤›l›yorlard›.
Uhud Savaﬂ›nda müﬂriklerin az›l›lar›ndan Âs›m
bin Ebî Avf, kudurmuﬂ bir
canavar gibi müslümanlara sald›r›yor, bir taraftan da:

- Ey Kureyﬂ cemâ’at›!
Akrabâl›k haklar›n› gözetmeyen, kavminizi bölen
kimse ile çarp›ﬂmaktan
geri durmay›n›z. E¤er O
kurtulursa ben kurtulmayay›m, diye ba¤›rarak Kureyﬂ kâfirlerini harbe teﬂvik ediyordu.
Ebû Dücâne hazretleri
bu az›l› kâfirin susturulmas› îcab etti¤ini anlam›ﬂ ve
çarp›ﬂa çarp›ﬂa ona yaklaﬂ›p, bu ‹slâm düﬂman›n›
öldürerek gerekli cezâs›n›
vermiﬂti.
Ebû Dücâne hazretleri
bununla meﬂgul iken, müﬂriklerden Ma’bed bin Vehb,
Ebû Dücâne’ye müthiﬂ bir
k›l›ç darbesi indirmiﬂti. Ebû
Dücâne hazretleri çok seri
bir ﬂekilde yere çökerek bu
öldürücü darbeden kurtulmuﬂ, hemen sonra acele
kalk›p hücum ederek,
Ma’bed’i yaralam›ﬂ, bir çukura düﬂürmüﬂtü.
Sonra da çukura atlay›p baﬂ›n› kesip kâfirlere
do¤ru f›rlatt›. Bu hâl, Kueshâb-› kirâm 247
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reyﬂ kâfirlerinin zaten bozulmuﬂ olan morallerini
daha da bozmaya sebep
olmuﬂtu.
Uhud savaﬂ›n›n iyice
k›z›ﬂt›¤› s›rada muhâcirinden Zübeyr bin Avvâm, k›l›c›n kendisine verilmemesinden dolay› üzgün idi.
Kendi kendine dedi ki:
“- Ben Resûlullahtan k›l›c› istedim. Onu bana vermedi, Ebû Dücâne’ye verdi. Halbuki ben halas› Safiyye’nin o¤luyum. Üstelik
de Kureyﬂliyim. Halbuki
önce ben istemiﬂtim. Gidip
bakay›m, Ebû Dücâne benden fazla ne yapacak?”
Ebû Dücâne’yi takibe
baﬂlad›. Ebû Dücâne hazretleri beytler okuyor,
müﬂriklerden kime rastlarsa, onu vurup öldürüyordu. Müﬂriklerin en az›l›lar›ndan, iri cüsseli Ebû ZûlKerﬂ her taraf› z›rhlarla
kapl›, sadece gözleri görünüyordu. Ebû Dücâne hazretleri ile karﬂ› karﬂ›ya geldi. Kâfir ba¤›r›yordu:
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- Ben Ebû Zûl-Kerﬂ’im!
Bu isim kendisine uzun
boyuna ra¤men büyük
göbe¤inden dolay› verilmiﬂti.
Önce Ebû Dücâne hazretlerine hücum etti. Ebû
Dücâne, onun darbesinden kalkan›yla korundu.
Ebû Zûl-Kerﬂ’in k›l›c› Ebû
Dücâne hazretlerinin kalkan›na gömüldü. K›l›c›na
as›ld› fakat ç›karamad›.
S›ra Ebû Dücâne hazretlerine gelmiﬂti. Bir k›l›nç
darbesiyle omuzundan,
tâ uyluklar›na kadar ikiye
biçti. Can›n› Cehenneme
yollad›.
Bundan sonra Ebû Dücâne, önüne ç›kan her kâfiri devirerek da¤›n ete¤inde defleriyle müﬂrikleri
k›ﬂk›rtan kad›nlar›n yan›na
geldi. Ebû Dücâne buyuruyor ki:
- Uzaktan bir kad›n
gördüm ki, müﬂriklere
son derece k›z›yor, ba¤›r›yor ve harbe teﬂvik ediyordu. Üzerine yürüdüm.
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Etraf›ndan imdat istedi,
ba¤›rmaya baﬂlad›. Onun
bir kad›n oldu¤unu görünce Resûlullah›n k›l›c›n›n ﬂerefini gözettim ve
k›l›c› kad›na vurmad›m.
Tir tir titreyen Kureyﬂli
kad›n bile, bu civânmertlik
karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›r›p kald›!
Bu kad›n Ebû Süfyân’›n
han›m› Hind idi. Daha
sonra Mekke’nin fethinde
müslüman oldu.
Ebû Dücâne’nin her yere yetiﬂti¤ini, k›l›c›n› kald›rd›¤› halde Ebû Süfyan’›n kar›s› Hind’i öldürmekten vazgeçti¤ini gören Zübeyr bin Avvâm
hazretleri, kendi kendine
buyurdu ki:
- K›l›c›n kime verilece¤ini Allah›n Resûlü benden
daha iyi bilir. Vallahi ben
onun çarp›ﬂmas›ndan daha üstün çarp›ﬂan, vuruﬂan
bir kimse görmedim.
Sonra Ebû Dücâne’nin
yan›na vararak dedi ki:
- Yapt›¤›n her ﬂeyi gördüm. Kad›na k›l›c›n› kald›-

r›p sonra vurmaktan vazgeçti¤ini de gördüm.
Ebû Dücâne cevap verdi:
- Resûlullah›n k›l›c›na
hürmet ettim ve onu kad›n kan›na bulaﬂt›rmad›m.
Daha sonra Ebû Dücâne hazretleri, Hazreti Hamza ve Hazreti Ali ve di¤er
Eshâb-› kirâm ile beraber
yeniden düﬂman saflar›na
umumî taarruz için ileri
at›ld›. Birçok Sahâbî ﬂehid
düﬂtü, fakat müﬂrikler de
kaçmaya baﬂlam›ﬂlard›.
Uhud savaﬂ›nda müslümanlar bir ara da¤›l›nca,
Peygamber efendimizin
yan›nda yedisi muhâcirlerden, yedisi de ensârdan
olmak üzere ondört sahâbi kalm›ﬂt›. Bu yedi ensârdan biri de Ebû Dücâne
idi.
Ebû Dücâne, ayn› zamanda ölmek ve ayr›lmamak üzere üçü muhacirlerden beﬂi ensârdan olan
sekiz sahâbiden birisi olaeshâb-› kirâm 249
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rak Resûlullaha biat etmiﬂti. Bu sekiz sahâbiden hiçbiri Uhud’da ﬂehid olmad›, çünkü bunlara Peygamberimiz duâ etmiﬂ idi.
Uhud savaﬂ›nda, müﬂriklerin az›l›lar›ndan Abdullah bin Hüneyd, Peygamberimizi görünce at›n›
mahmuzlad›. Kendisi tepeden t›rna¤a silahl› ve
z›rhlar içerisinde olup, baﬂ›nda da mi¤fer vard›.
- Ben Züheyr’in o¤luyum. Bana Muhammed’i

gösteriniz. Ya ben O’nu öldürürüm yâhut onun yan›nda ölürüm, diye hayk›r›yordu.
Ebû Dücâne hazretleri
hemen onun karﬂ›s›na ç›karak dedi ki:
- Gel yan›ma! Ben vücudumla Resûlullah›n vücudunu koruyan bir kiﬂiyim.
Abdullah bin Hüneyd’in at›n›n bacaklar›na
bir k›l›ç çald›. At›n ayaklar›
çökünce k›l›c›n› kald›r›p:

Ebû Dücâne hazretlerinin de kat›ld›¤› Uhud Savaﬂ›’n›n yap›ld›¤› mahal
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- Al bunu da Hareﬂe’nin o¤lundan, deyip bir
vuruﬂta onu Cehenneme
gönderdi.
Peygamber efendimiz
bu olanlar› görüyordu ve
buyurdu ki:
- Allah›m, Ebû Dücâne’den ben nas›l râz›
isem, Sen de râz› ol.
Ebû Dücâne hazretleri
Uhud’da çok kahramanl›k
gösterdi. Resûlullah
efendimiz Uhud gazâs›ndan dönünce, Ebû Dücâne hazretlerine vermiﬂ oldu¤u k›l›çlar›n› alm›ﬂt›.
K›l›c›n üzerindeki müﬂrik
kanlar›n› silmek üzere
mübârek kerîmeleri Hazreti Fât›ma’ya uzatt›. Bu
esnâda, Hazreti Ali de
kendi k›l›c›n› uzatarak dedi ki:
- ﬁunu da al, bu gazâda
çok iyi iﬂime yarad›.
Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki:
- Sen muharebede sadâkat gösterdin, baﬂar›l›
oldun; Sehl bin Hâris ve

Ebû Dücâne de baﬂar›l› olmuﬂlard›r.
Böylece Ebû Dücâne
ve Sehl hazretlerinin yapm›ﬂ oldu¤u üstün hizmeti
beyân buyurmuﬂlard›r.
Ebû Dücâne hazretleri
anlat›r:
Bir gece yat›yordum.
De¤irmen sesi gibi ve
a¤aç yapraklar›n›n sesi gibi ses duydum ve ﬂimﬂek
gibi par›lt› gördüm. Baﬂ›m› kald›rd›m. Odan›n ortas›nda, siyah birﬂey yükseldi¤ini farkettim. Elimle
yoklad›m. Kirpi derisi gibi
idi. Yüzüme, k›v›lc›m gibi
ﬂeyler atmaya baﬂlad›. Hemen Resûlullaha gidip,
anlatt›m. Buyurdu ki:
- Yâ Ebâ Dücâne! Allahü teâlâ, evine hay›r ve
bereket versin!.
Kalem ve kâ¤›t istedi.
Hazreti Ali’ye bir mektup
yazd›rd›. Mektubu al›p eve
götürdüm. Baﬂ›m›n alt›na
koyup, uyudum. Feryâd
eden bir ses, beni uyand›rd›. Diyordu ki:
eshâb-› kirâm 251
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- Yâ Ebâ Dücâne! Bu
mektupla, beni yakt›n. Senin sâhibin, bizden elbette
çok yüksektir. Bu mektubu, bizim karﬂ›m›zdan kald›rmaktan baﬂka, bizim
için kurtuluﬂ yoktur. Art›k
senin ve komﬂular›n›n evi-

Resûlullah efendimizin, Hazret-i
Ali’ye yazd›r›p, Ebü Dücane’ye
verdileri cin mektubu.
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ne gelemiyece¤iz. Bu
mektubun bulundu¤u yerlere gelemeyiz.
Ona dedim ki:
- Sâhibimden izin almad›kça bu mektubu kald›rmam.
Cin a¤lamas›ndan, feryâd›ndan dolay›, o gece,
bana çok uzun geldi.
Sabah namaz›n›, mescidde k›ld›ktan sonra, cinnin sözlerini anlatt›m. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki:
- O mektubu kald›r.
Yoksa, mektubun ac›s›n›,
k›yâmete kadar çekerler!
Bir kimse, bu mektubu, yan›nda taﬂ›sa veya
evinde bulundursa, bu
kimseye, eve ve etraf›na
cin gelmez ve dadanm›ﬂ
olup zarar veren cin de gider.
Ebû Dücâne hazretleri
hicretin 13. y›l›nda yalanc› peygamber Müseylemet-ül Kezzâb ile yap›lan
Yemâme savaﬂ›nda ﬂehîd
olmuﬂtur.
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ebû eyyûb-i ensârî;
En güzel günleri baﬂlatacak olan büyük hicret
[göç] bitmek üzeredir. Allah›n emriyle Mekke’den
ayr›lan sevgili Peygamberimiz, Medîne’ye girdiler.
Bütün Müslüman kabîleler, Resûlullah efendimizi
misâfir etmek için yar›ﬂ›yorlard›.
Neccâro¤ullar›n›n reisi
Hazreti Ebû Eyyûb da, bütün akrabâlar›n› toplam›ﬂ;
Resûlullah› karﬂ›lamaya
ç›km›ﬂt›. Bütün Medîneli
Müslümanlar gibi, o da iki
cihân›n efendisi Resûlullah efendimizi a¤›rlamak
ateﬂiyle yanmaktad›r.
Zaman zaman, Resûlullah efendimizin devesi
Kusvâ’n›n yular›n› yakal›yanlar, “Buyurunuz yâ Resûlallah! Anam›z, babam›z, can›m›z, herﬂeyimiz;
sizin yolunuza fedâ olsun!” diyerek, kendi evlerine götürmek istiyorlard›.
Fakat kâinât›n efendisi,
kimsenin gücenmesini ar-

zû etmiyorlard›. Kusvâ’y›
iﬂâret ederek buyurdular ki:
- Devemin yular›n› b›rak›n›z! Kimin evinin
önünde çökerse, orada
misâfir olurum!
Gerçekten o mes’ûd
Deve de, sanki vazîfesini
biliyormuﬂ gibi hareket
ediyordu. Yorgunlu¤una
ra¤men, yavaﬂ ve asîl hareketlerle, epeyce dolaﬂt›.
Sonunda, iki yetîme ait,
boﬂ bir arsa üzerinde durdu. A¤›r a¤›r yere çöktü.
Resûlullah efendimiz
devesinden
inmediler.
Hayvan tekrar aya¤a kalkt›, yürümeye baﬂlad›. Eski
yere çöktü, bir daha kalkmad› ve tatl› tatl› homurdanmaya baﬂlad›.
Bunun üzerine sevgili
Peygamberimiz, Kusvâ’n›n üzerinden inip buyurdular ki:
- ‹nﬂâallah yerimiz buras›d›r. Buras› kimindir?
- Yâ Resûlallah! Amr
o¤ullar› Süheyl ve Sehl’indir.
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Akrabâlar›m›zdan
hangisinin evi buraya daha yak›nd›r?
Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretleri sevinçle cevap verdi:
- Buyurunuz yâ Resûlallah!
Buyurunuz ki fakîr evimiz, varl›¤›n›zla ﬂeref kazans›n. ‹ﬂte hemen ﬂurac›kta...
Sonra da ilâve etti:
- Yâ Resûlallah! Bana
müsâade ederseniz, devenin üzerindekileri oraya
taﬂ›yay›m.
Bundan sonra da devenin üzerindeki Resûlullah
efendimizin eﬂyalar›n› indirdi.
Peygamber efendimizin mübârek anne taraflar›, aslen Medîneli ve Neccâro¤ullar›
kabîlesine
mensup idiler. Bu yüzden,
akrabâyd›lar. Eﬂyalar hemen, evin alt kat›na taﬂ›nd›. Böylece onüç y›ll›k çileli, iﬂkencelerle dolu Mekke
günleri bitmiﬂ, huzurlu

günler, güzel haftalar, nûrlu aylar, ihlâsl› y›llar, büyük as›rlar baﬂlam›ﬂt›.
Peygamberimizin devesi Kusvâ’n›n ilk çöktü¤ü
yerde Mescid-i Nebî inﬂâ
edilinceye kadar a¤›rlama
ve evinde bulundurma ﬂerefi bu mübârek zâta nasîb
oldu.
Hazreti Ebû Eyyûb’un
ev sahipli¤i kusûrsuz; fakat
kendisi huzursuzdu. Çünkü
Efendimiz, alt katta oturmay› tercih etmiﬂlerdi.
Kendisinin üst katta
oturmas›, Ebû Eyyûb hazretlerini ziyâdesiyle rahats›z ediyordu. Hele bir akﬂam, toprak tavana su dökülünce, ne yapaca¤›n› bilemedi. Örtündükleri tek
yorganla suyu kurulad›.
Aﬂa¤› damlamas›na, mâni
oldu. Sabaha kadar, gözlerine uyku girmedi.
Ertesi gün onu üzüntülü gören Allahü teâlân›n
Resûlü, sebebini sordular.
O zaman dertli Sahâbî ricada bulundu:
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- Yâ Resûlallah, merhamet buyurunuz! Lütfen,
kerem edin, yukar› kata
teﬂrîf edin! Siz aﬂa¤› katta
bulunurken, bizim yukar›da uyumam›z mümkün
müdür?
‹ki cihân güneﬂi Efendimiz, bu hassas ve ince kalbi k›ramaz idi. Yukar› kata
taﬂ›nmay› kabûl ettiler.
Böylece baﬂlayan sevgili
Peygamberimizin bereketli misâfirlikleri ve Hazreti
Ebû Eyyûb’un mihmândârl›¤›, ev sahipli¤i; Mescid-i Nebî yap›lana kadar
yedi ay kadar devam etti.
Ebû Eyyûb hazretleri,
zafer kazan›lan bir deniz savaﬂ›ndan sonra, esirler aras›nda bir kad›n›n a¤lad›¤›n›
gördü. Nöbetçilere sordu:
- Bu kad›n, niçin a¤lar?
- Bilmiyoruz, yâ Ebâ
Eyyûb.
Kad›n›n dilini bilen birini buldurttu. Onunla konuﬂturdu. Sonra tercümana sordu:
- Niçin a¤l›yormuﬂ?
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- Çocu¤undan ayr› kalm›ﬂ efendim.
Hazreti Ebû Eyyûb, derhal vazîfeliyi bularak dedi
ki:
- Çocu¤u bulun ve anas›n›n yan›na getirin. Yeter
ki, anac›¤›na kavuﬂsun.
Oradakiler sordular:
- Yâ Hâlid!.. O kad›n› tan›yor musunuz yoksa?
Allahü teâlân›n Resûlünün âﬂ›¤›, cevap verdi:
- Sevgili Peygamberimizden iﬂittim ki: “Her kimse bir çocu¤u, anas›ndan
ay›r›rsa; Cenâb-› Hak da
onu, âh›ret gününde bütün
sevdiklerinden ay›r›r.”
Ebû Eyyûb-i Ensârî, bir
savaﬂta, birinin yan›ndan
geçerken, “Bir kimsenin
ö¤le vakti yapt›¤› iﬂler, akﬂam olunca mezardakilere
gösterilir. Akﬂam yapt›¤›
iﬂleri, sabah olunca mezardakilere gösterilir” dedi¤ini iﬂitti. Ebû Eyyûb
hazretleri o kimseye dedi
ki:
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- Böyle ne söylüyorsun?
- Vallahi bunu sizin için
söylüyorum.
- Yâ Rabbî, sana s›¤›n›r›m. Öldükten sonra, yapt›klar›mdan dolay›, yüzümü kara etme.
O kimse de dedi ki:
- Allahü teâlâ kullar›n›n
kusûrlar›n› örter, amellerinin iyisini gösterir.
Ebû Eyyûb-i Ensârî Resûlullah›n mübârek kabrine yüzünü sürdü. Biri gelip kald›rmak isteyince buyurdu ki:

- Beni b›rak! Taﬂa, topra¤a gelmedim. Resûlullah›n huzûruna geldim.
Ebû Eyyûb-i Ensârî
hazretleri ﬂöyle anlat›r:
“Bir defas›nda Resûlullah efendimiz ile Hazreti
Ebû Bekir’e yetecek kadar
yemek haz›rlay›p, huzurlar›na götürdüm. Resûlullah
efendimiz buyurdular ki:
- Yâ Ebâ Eyyûb! Ensâr›n ileri gelenlerinden otuz
kiﬂiyi da’vet et!
Ben yeme¤in azl›¤›n›
düﬂünürken tekrar buyurdular:

Eyüp Sultan camii avlusu
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- Yâ Ebâ Eyyûb! Ensâr›n ileri gelenlerinden otuz
kiﬂiyi da’vet et!
Binlerce düﬂünce ile
Ensârdan otuz kiﬂiyi
da’vet ettim, geldiler. O
yemekten yediler, doydular. Bir mu’cize oldu¤unu
anlay›p, îmânlar› kuvvetlendi ve bir daha bî’at edip
gittiler. Sonra Resûlullah
tekrar buyurdular:
- Altm›ﬂ kiﬂi da’vet et!
Ben mu’cize olarak yeme¤in azalmad›¤›n› gördü¤ümden, daha ziyâde
sevinerek, altm›ﬂ kiﬂiyi Resûlullah›n huzuruna da’vet
ettim. Geldiler, o yemeklerden yediler. Hepsi Resûlullah›n mu’cizesini tasdîk
ederek döndüler. Ard›ndan
tekrar buyurdular:
- Ensârdan doksan kiﬂi
ça¤›r!
Ça¤›rd›m, geldiler. Resûlullah›n emri üzerine
onar onar o sofraya oturup yediler. Hepsi de bu
büyük mu’cizeyi görüp,
gittiler. Yemek ise benim
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götürdü¤üm gibi, sanki
hiç el sürülmemiﬂ gibi duruyordu.”
Ebû Eyyûb-i Ensârî yine anlat›r:
“Resûlullaha her gün
akﬂam yeme¤i yap›p gönderirdik. Kalan›n›, bize geri gönderdi¤i zaman, ben
ve Ümmü Eyyûb, Resûlullah›n geri gönderdi¤i kalan yeme¤i yer ve bununla bereketlenirdik.
Yine bir gece, yap›p
gönderdi¤imiz sarm›sakl›
yeme¤i Resûlullah efendimiz geri çevirmiﬂti. Onu
yemedi¤ini farkedince,
üzüntülü olarak yan›na
gittim. Dedim ki:
- Yâ Resûlallah! Anam
babam sana fedâ olsun!
Siz akﬂam yeme¤ini yemeden geri çevirdiniz.
Hâlbuki ben ve Ümmü Eyyûb kalan yeme¤inizle bereketlenmekteydik.
Resûlullah efendimiz
buyurdular ki:
- Bu sebzede bir koku
hissettim. Onun için ye-
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medim. Ben melekle konuﬂan bir kiﬂiyim.
- O yemek harâm m›d›r?
- Hay›r! Fakat ben kokusundan dolay› yemedim.
- Senin yemedi¤ini ben
de yemem.
- Siz onu yiyiniz!
Bunun üzerine biz de
ondan yedik ve bir daha
Resûlullaha o sebzeden
yemek yapmad›k.”
Hayber gazâs›ndan dönerken, Ebû Eyyûb hazretleri gece Resûlullah efendimizin çad›r›n› beklemiﬂti. Bunu gören Resûlullah
efendimiz, onun için ﬂöyle
duâ etti:
- Yâ Rabbî! Beni koruyarak geceledi¤i gibi, sen
de Ebû Eyyûb’u koru.
Resûlullah efendimiz
bir kuﬂluk vakti, Hazreti
Ebû Bekr-i S›ddîk ve Hazreti Ömer-ül Fârûk ile beraber Ebû Eyyûb-i Ensârî
hazretlerinin evine gittiler.

Bahçede çal›ﬂmakta olan
Ebû Eyyûb-i Ensârî hazretleri, Resûlullah›n mübârek
sesini iﬂitip koﬂarak eve
geldi.
“Hoﬂ geldiniz, yâ Resûlallah! Arkadaﬂlar›n›zla
beraber safâ geldiniz” diyerek karﬂ›lad›. Bahçede
çal›ﬂt›¤›n› beyân edip,
hurma a¤ac›ndan bir salk›m kopararak geldi. Salk›mda üç çeﬂit hurma
vard›.
Resûlullah efendimiz
buyurdu ki:
- Yâ Ebâ Eyyûb! Bu salk›mdaki kuru hurmalar›
ay›r!
- Yâ Resûlallah! Emir sizindir. Ancak, size hayvan
kesip, et ikrâm edece¤im.
- E¤er hayvan keseceksen, sütlü hayvan kesme!
Ebû Eyyûb-i Ensârî o¤lak kesip, han›m› Ümmü
Eyyûb da yar›s›n› sö¤üﬂ
yapt›, di¤er yar›s›n› da k›zartt›. S›cak bir ekmek haz›rlad›. Etleri ekme¤in üzerine koyarak sofray› haz›reshâb-› kirâm 259
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lad›. Sonra Ebû Eyyûb-i
Ensârî hazretleri, “Yâ Resûlallah, buyurunuz” dedi.
Bunun üzerine Resûlullah
efendimiz buyurdu ki:
- Yâ Ebâ Eyyûb! Bu ekmek ile etten bir parça da
k›z›m Fât›ma’ya götür.
Çünkü ben biliyorum ki;
epey zamandan beri Fât›ma bu yeme¤i yememiﬂtir.
Emir yerine getirilip,
sofra kalkt›ktan sonra,
Peygamberimiz, “Bütün
bu ni’metler, ekmek, et,
hurma, ne güzel. Bu
ni’metler ﬂükür ister” buyurup a¤lad›lar. Sonra buyurdular ki:
- Nefsim, yed-i kudretinde olan Allahü teâlâya
yemîn ederim ki, bu
ni’metler yüzünden, yar›n
k›yâmet gününde siz suâl
olunacaks›n›z. Ancak,
sa¤l›¤›n›zda elinize geçen
ni’metleri yeme¤e baﬂlarken “Bismillah”, doydu¤unuz zaman da “Elhamdülillahillezî eﬂbaanâ ve
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en ame aleynâ feefdale”
diyerek cenâb-› Hakka ﬂükür ve duâ ediniz. Zîrâ, cenâb-› Hakk›n verdi¤i r›z›k,
sebeple, size kifâyet eder.
Resûlullah efendimiz
gitmek üzereyken de, “Yâ
Ebâ Eyyûb! Yar›n da sen
bize gel” buyurarak da’vet
etti.
Ebû Eyyûb hazretleri
bu da’vete seve seve icâbet edip, Resûlullah›n yan›na gitti. Resûlullah efendimiz Ebû Eyyûb-i Ensârî
hazretlerini çok sevdi¤inden, mükâfat olarak, bir
hizmetçisini onun hizmetine vererek buyurdu ki:
- Yâ Ebâ Eyyûb! Bu hizmetçi hakk›nda Allahü teâlâdan hay›r iste. Çünkü,
bu hizmetçi bizim yan›m›zda bulundu¤u müddetçe, bundan hay›rdan
baﬂka birﬂey görmedik.
Ebû Eyyûb Resûlullah
efendimizin yan›ndan ayr›l›nca; “Ben Fahr-i âlem
hazretlerinin vasiyetlerinde hay›r görüyorum. O se-
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beple bu hizmetçiden de
hep hay›r gördüm” demiﬂtir.
Ebû Eyyûb-i Ensârî Peygamberimiz için, hergün
bir sofra haz›rlamak âdetiydi. Bu izzet ve ikrâm›yla derecesi çok yükseldi.
Hicretten 52 y›l sonra,
‹stanbul üzerine; ‹slâm seferi aç›ld›. M›s›r’dan,
ﬁam’dan, Arabistan’›n
her yerinden; ayr› ordular
geldi. Çünkü, Resûl-i ekrem efendimiz buyurmuﬂlard› ki:
(‹stanbul elbette fetholunacakt›r! Onu fetheden
emîr, ne güzel emîr; fetheden asker, ne güzel askerdir.)
‹ﬂte bu methedilen,
övülen askerler aras›na
kat›lmak arzûsuyla Müslümanlar, ak›n ak›n ‹stanbul
fethine koﬂtular. O s›rada,
Hazreti Ebû Eyyûb rahats›zd›. Fakat cihâd haberlerini duydu¤unda, heyecanla do¤ruldu. Hele ‹stanbul gazâs›n› iﬂitince,

gözleri parlad›. Haz›rl›klara baﬂlad›. Yak›nlar› dediler ki:
- Yâ Ebâ Eyyûb! 70 yaﬂ›n› geçtin. Üstelik hastas›n. Bu sefer ise, uzun ve
tehlikelidir.
Hazreti Eyyûb’un cevab› tereddütsüz ve kesin oldu:
- Cihâd ve gazây› terketmek, daha tehlikelidir.
Sevgili Peygamberimizin Medîne’ye geliﬂlerineshâb-› kirâm 261
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Eyup Sultan hazretlerinin türbesinin içi
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den yar›m as›r sonra, sevgili arkadaﬂlar› da ‹stanbul
önlerine geldiler.
Kal›n surlar dibinde
Ebû Eyyûb hazretleri, vefât etmek üzeredir. Güçlükle konuﬂmaktad›r:
- Mücâhidlere selâm
söyleyiniz. Onlara Resûl-i
Kibriya
Efendimizden
duydu¤um ﬂu mübârek
sözleri bildiriniz: “Her kim,
Allaha ﬂerîk koﬂmadan,
rûhunu teslim ederse; cenâb› Hak da onu, Cennetine koyar.”
Etraf›ndaki gâzi ve askerler, gizli gizli a¤l›yorlard›. Ak sakall› gâzi, son
bir gayretle ﬂunlar› f›s›ldad›:
- Sizlere vasiyetim olsun:
Öldükten sonra cesedimi, burada b›rakmay›n!
Gâzilerin girebildikleri, en
uzak yere götürün! Bizans
topraklar›n›n, ‹stanbul’a
en yak›n noktas›na defnedin. Zîrâ Peygamber efendimiz; “Kostantiniyye’de

kalenin yan›nda bir racül-i
sâlih defnolunacakt›r”
buyurmuﬂtu.
Ertesi gün büyük Sahâbî, ﬂehâdet kelimeleri
aras›nda temiz rûhunu,
yüce Allaha teslim etti.
Sevgili Resûlullaha kavuﬂtu. Vasiyeti aynen yerine getirildi...
Bizansl›lar taraf›ndan
bile mukaddes bilinen
kabr-i ﬂerîfi, 800 y›ldan
fazla gizli kald›. Tâ ki ‹stanbul, Müslüman Türklerce fethedilene kadar.
Yüce Allah›n izniyle, o
güzel emîr, Fatih Sultan
Mehmed Hân ve o güzel
asker, Osmanl› Türkleri oldular... 1453 y›l›nda Ulubatl› Hasan, karanl›k surlara; ›ﬂ›kl› ‹slâm sancaklar›n›
dikti.
‹ﬂte ancak o zaman,
800 y›ld›r bekleyen sab›rl›
Ebû Eyyûb hazretlerinin
yüzü nûrland›. Kendisini
gönülden arayan Fâtih’in
hocas› Akﬂemseddîn’e tebessüm etti... Bugünkü gieshâb-› kirâm 263
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bi, Haliç ucundaki tepede,
nûr ﬂeklinde tecellî etti.
Kabrinin yeri tesbit edildi.
Allah›n en sevgili kulu
ve Peygamberine, ev sahipli¤i yapan Hazreti Ebû
Eyyûb; ﬂimdi de bizlere ev
sahipli¤i yapmaktad›r.
Hazreti Ebû Eyyûb Akabe’de, Allah Resûlünün ellerini tutarak, Bî’at etti. ‹slâmiyetle ﬂereflendi. Medîne’ye döndü¤ü zaman
bütün ailesi ve kabîlesi
Müslüman oldular.
Baﬂta Bedir ve Uhud
olmak üzere, bütün savaﬂlara kat›ld›. Zaten kendisi
namaz ve cihâd ibâdetlerinde, çok titizlik gösterirdi.
Bir ara M›s›r’a gitti. Bir
akﬂam vâli olan Ukbe bin
Âmir; namaza geç kald›.
Vakti içinde, fakat geç olarak namaz› k›ld›rd›. Ebû
Eyyûb hazretleri namazdan sonra vâliye ﬂunlar›
söyledi:
- Ey Ukbe! Sevgili Peygamberimiz buyurdular
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ki: “Akﬂam namaz›n›, y›ld›zlar›n gökyüzünü kaplamas›na kadar geciktirmeyiniz...”
Ukbe, “Evet” diye cevap verince, sordu:
- Öyleyse akﬂam namaz›n› niçin bu kadar geciktirdiniz?
Ukbe, meﬂgûliyeti sebebiyle bu gecikmenin
oldu¤unu
söyleyince,
“Yemîn ederim ki, senin
bu yapt›¤›n› görerek, halk›n, Resûlullah efendimizin de böyle yapt›¤›n›
zannetmesinden endiﬂe
ederim” buyurarak vâliyi
îkaz etti.
Ebû Eyyûb hazretlerinin bildirdi¤i bir Hadîs-i
ﬂerîfte buyuruldu ki:
(K›yâmet günü Eshâb›mdan herbiri, kabirlerinden kalkarken, vefât etti¤i
memleketin
bütün
mü’minlerinin önüne düﬂerek ve onlara nûr ve ›ﬂ›k
saçarak, onlar› Arasat
meydan›na götürür.)
‹stanbul’un ma’nevî fâ-
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tihi olan Hazreti Ebû Eyyûb-i Ensârî’nin as›l ismi
Hâlid, babas›n›n ismi
Zeyd, annesi Rebia k›z›
Hind, Künyesi Ebû Eyyûb’dur. Türkler aras›nda
Eyyûb Sultan olarak tan›n›r. Han›m› Ümmü Eyyûb
da, Peygamber efendimize hizmetle ﬂereflendi.
Eyyûb, Abdurrahmân,
Hâlid isminde üç o¤lu ve
Amre isminde bir k›z› vard›.
Medîneli Eshâb›n en
büyüklerindendir. Gerek
babas›, gerekse ana taraf›,
Hazrec kolundand›rlar.
Kendisi Neccâro¤ullar› kabîlesinin reisi idi. Birçok
savaﬂta sancaktarl›k da
yapt›. Bu sebeple Sancaktar-› Resûlullah diye de tan›nd›.
Sevgili Peygamberimizin öz dedesi Abdülmuttalib’in ana taraf›,
Neccâro¤ullar›’na mensup idi. Bu yüzden bu kabîle, Efendimizin day›lar›
olurlar.

Akﬂemseddîn taraf›ndan kabri tesbit edildi¤inde, Fetihler Babas› Gazi
Mehmed Hân buyurdu:
- Câmi ve türbesi, hemen yap›la! Cümle Müslümanlar beﬂ vakit, ‹stanbul’un ma’nevî fâtihine
duâ edeler!
Yap›lan Eyyûb Sultan
Câmiine 1723’te iki minâre
ilâve edildi ve 1800 senesinde üçüncü Selim Hân
taraf›ndan yeniden yapt›r›ld›. ‹lk Cum’a namaz›nda
Sultan da bulundu. Osmanl› Pâdiﬂâhlar› bu câmi
önünde k›l›ç kuﬂan›rlard›.
Hazreti Ebû Eyyûb, yedi ay Allahü teâlân›n Resûlüne ev sahipli¤i yapt›.
Vefât›ndan sonra ise, ‹stanbul’un sahipli¤ini yapmaktad›r. Ne mutlu bizlere...
Osmanl› devrinde ve
günümüzde Hac› adaylar›,
önce Ebû Eyyûb (Sultan)
türbesini ziyâret ederler;
sonra Mukaddes topraklara giderler...
eshâb-› kirâm 265
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ebû hüreyre;
Ebû Hüreyre Hicretin 7.
senesinde Müslüman oldu. Gençli¤inde fakîrlik ve
s›k›nt› içinde yaﬂam›ﬂt›r.
Müslüman oldu¤unda 30
yaﬂ›n› geçmiﬂti. Yemen’deki Devs kabîlesinin ileri gelenlerinden ve meﬂhûr ﬂâir
olan Tufeyl bin Amr vâs›tas›yla Müslüman oldu.
Tufeyl bin Amr, Peygamber efendimizin duâs› ve emri üzerine kabîlesini ‹slâma da’vet edince, ilk kabûl eden Ebû
Hüreyre oldu. Bundan
sonra Tufeyl bin Amr,
îmân edenlerle birlikte
Yemen’den ayr›ld›. Yetmiﬂ kiﬂiden fazla Müslüman, bir kâfile hâlinde
Medîne’ye geldiler.
Ebû Hüreyre bir an önce Peygamberimizi görmek, O’na kavuﬂmak aﬂk›yla yan›yordu. Yolculu¤un uzun sürmesinden s›k›l›yor, sab›rs›zlan›yor;
- Ey yolculuk gecesi!
B›kt›m yolun uzunlu¤un266 eshâb-› kirâm

dan ve s›k›nt›s›ndan. Fakat bu yolculuktur kurtaran beni, küfür inkâr yurdundan, ma’nâs›nda ﬂiirler söylüyordu.
Kâfile, Medîne’ye geldi¤i s›rada, Peygamber
efendimiz Hayber’in fethine gitmiﬂti. Ebû Hüreyre
bu geliﬂini ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:
“Resûlullah efendimiz
Hayber’de bulundu¤u s›rada, Medîne’ye muhâcir
olarak geldim. Sabah namaz›n› Resûlullah›n vekil
b›rakt›¤› Siba’ bin Urfuta’n›n arkas›nda k›ld›m. Birinci rek’atta Meryem sûresini, ikinci rek’atta Mutaffifîn sûresini okudu. Namazdan sonra Siba’ bin
Urfuta’n›n yan›na vard›k.
Bize bir miktar yiyecek ikrâm etti.”
Bundan sonra Medîne’ye gelen bu kâfile, do¤ruca Hayber’e hareket etti.
Oraya vard›klar›nda Peygamberimiz Natat kalesini
fethetmiﬂ, Kâtibe kalesini
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de kuﬂatm›ﬂt›. Resûl-i ekremin yan›na vard›klar›nda Ebû Hüreyre’ye bak›p:
- Sen kimlerdensin?
buyurdu.
- Devs kabîlesindenim!
- Devs içinde kimi gördümse, onda hay›r gördüm.
Bundan sonra Ebû Hüreyre, Resûlullah efendimize bî’at etti. Eliyle müsâfeha ederek, ba¤l›l›¤›n›
bildirdi.
Ebû Hüreyre, yolda gelirken kölesini kaybetmiﬂ-

ti. Resûlullah›n huzûrunda
otururken kölesi ç›kageldi.
Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- ‹ﬂte kölen geldi!
Bunun üzerine Ebû Hüreyre dedi ki:
- ﬁâhid olun ki, o, hürdür. Ben onu Allah r›zâs›
için azâd ettim.
Hayber’in fethinden
sonra Peygamber efendimiz, Ebû Hüreyre’ye Hayber’de al›nan ganîmetlerden hisse verdi. Sonra
Medîne’ye döndüler. Bundan sonra Ebû Hüreyre
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Yemen’e dönmeyip Medîne’de kald›. Gece gündüz
Resûlullah efendimizin yan›ndan hiç ayr›lmad›. Peygamberimizin vefât›na kadar dört sene böyle devam etti. Yemen’den gelen annesi de yan›nda kalmakta idi. Ebû Hüreyre
ﬂöyle demiﬂtir:
- Benim çok hadîs rivâyet etmemin sebebi ﬂudur: Ben fakîr bir kimseydim. Belli bir iﬂim yoktu.
Her zaman Resûlullah
efendimize hizmet ediyordum. Muhâcirler çarﬂ›da,
pazarda al›ﬂ-veriﬂle; ensâr
da kendi mallar›, mülkleriyle u¤raﬂ›rken, ben Resûlullah efendimizin yan›nda bulundum. Dolay›s›yla di¤erlerinden daha
çok ﬂey duydum.
Ebû Hüreyre bir gün
kaftan›n›n içinde küçük bir
kedi taﬂ›yordu. Resûlullah
efendimiz onu gördü. Buyurdu ki:
- Nedir bu?
- Kedicik.
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Bunun üzerine Resûlullah efendimiz ona;
- Yâ Ebâ Hüreyre,
[ya’nî, Ey kedicik babas›]
buyurdu.
Ebû Hüreyre bundan
sonra bu isimle meﬂhûr
olup, esas ismi unutuldu.
Peygamberimizin yan›nda devaml› bulundu¤u için, pek çok hadîs-i
ﬂerîf iﬂitmiﬂ ve rivâyet etmiﬂtir.
Bir gün Peygamberimize demiﬂti ki:
- Yâ Resûlallah! Senden iﬂittiklerimi haf›zamda
fazla tutam›yorum.
Bunun üzerine Peygamberimiz, “Örtünü
uzat!” buyurdu. O da ridâs›n› uzatt›. Resûlullah
efendimiz, ona duâ etti. ‹ki
mübârek eliyle üç defa bir
ﬂeyler saçar gibi yapt› ve,
“Örtünü gö¤süne sür!”
buyurdu.
O da sürdü. Böylece
Allahü teâlâ ona öyle bir
haf›za ihsân etti ki, iﬂitti¤i
hiçbir ﬂeyi unutmad›. Öm-
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rü de uzun oldu. Çok hadîs-i ﬂerîf rivâyet etti.
Ebû Hüreyre, bilmedi¤i
ve ö¤renmek istedi¤i her
ﬂeyi, bizzat Peygamberimizden sorup ö¤renmiﬂtir.
Ebû Hüreyre, dört sene
gibi bir zaman içerisinde,
gece-gündüz Resûlullah›n
huzûrundan ayr›lmam›ﬂ,
bütün iﬂini, gücünü b›rakm›ﬂ, hep Peygamberimizin buyurduklar›n› dinleyip, ezberlemiﬂtir. Hattâ
günlerce aç kald›¤› hâlde,
dîni ö¤renme gayretiyle
buna katlanm›ﬂt›r. Bu husûsta kendisi ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:
“Bir gün açl›¤a dayanam›yarak evimden ç›k›p
mescide gittim. Günlerce
bir ﬂey yememiﬂtim. Oraya var›nca, bir grup Eshâb›n da orada oldu¤unu
gördüm. Yanlar›na var›nca dediler ki:
- Bu saatte niçin geldin
Yâ Ebâ Hüreyre?
- Açl›k beni buraya getirdi.

- Biz de açl›¤a dayanam›yarak buraya geldik.
Bunun üzerine hep birlikte Resûlullah›n huzûruna gittik. Huzûruna var›nca, buyurdu ki:
- Bu saatte buraya gelmenizin sebebi nedir?
- Açl›k yâ Resûlallah!
Peygamber efendimiz
bir tabak hurma getirdi.
Hepimize ikiﬂer tane hurma verdi. Ben birini yedim, birini saklad›m. Resûlullah bana buyurdu ki:
- Niçin onu da yemedin?
- Birini anneme ay›rd›m.
- Onu da ye, sana annen için iki tane daha verece¤iz.
Sonra annem için iki
tane daha verdiler.”
Hazreti Ebû Hüreyre
ﬂöyle anlat›r: “Bir gün Resûlullah efendimize bir kâse süt hediye getirildi. Ben
o gün çok açt›m. Resûlullah efendimiz bana buyurdu ki:
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- Git Eshâb-› Soffay› ça¤›r!
Ça¤›rmaya gittim. Giderken, “Bu sütün hepsi
bana ancak yeter” diye
hat›r›mdan geçti. Eshâb-›
Soffay› ça¤›rd›m, yüz kiﬂi
kadar vard›. Resûlullah
efendimizin emri üzerine,
o süt kâsesini al›p her birine ayr› ayr› verdim. Hepsi
doyas›ya içti. Resûlullah›n
mu’cizesi olarak süt hiç
eksilmiyordu. Sonra Resûlullah efendimiz buyurdu:
- Ben ve sen kald›k, sen
de iç!
Ben de biraz içtim. Tekrar, “‹ç!” buyurdular. Tekrar içtim. ‹çtikçe, “‹ç” buyurdular. O kadar içtim ve
doydum ki, art›k hiç içecek
hâlim kalmad›. Sonra da
kâseyi al›p, Resûlullah
efendimiz de içti.”
Hazreti Ebû Hüreyre,
Müslüman olduktan sonra, annesinin de Müslüman olmas›n› çok istiyor,
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du. Fakat bir türlü muvaffak olam›yordu. Bu husûsta ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:
“Bir gün Peygamberimizin huzûruna gidip dedim ki:
- Yâ Resûlallah! Annemi ‹slâma da’vet ediyorum, bir türlü kabûl etmiyor. Bugün de Müslüman
olmas›n› söyledim. Bana
hoﬂ olmayan sözlerle karﬂ›l›k verdi, kabûl etmedi.
Hidâyete kavuﬂmas› için
duâ buyurunuz.
Bunun üzerine Resûlullah efendimiz, “Allah›m
Ebû Hüreyre’nin annesine
hidâyet ver! diye duâ buyurdu. Duây› al›nca sevinerek eve gittim. Eve var›nca annem, “Yâ Ebâ Hüreyre, ben Müslüman oldum” dedi ve Kelime-i ﬂehâdeti söyledi. Ben sevincimden yerimde duram›yordum. Tekrar Resûlullah›n huzûruna koﬂtum, sevincimden a¤layarak annemin Müslüman oldu¤unu müjdeledim. Dedim ki:
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- Yâ Resûlallah! Annemi ve beni mü’minlerin
sevmesi için, bizim de
müminleri sevmemiz için
duâ ediniz.
Resûlullah efendimiz,
“Allah›m, ﬂu kulunu ve
annesini mü’min kullar›na, mü’minleri de onlara
sevdir” buyurarak duâ etti. Art›k beni bilen ve gören her mü’min sevdi.”
Hazreti Ebû Hüreyre,
Peygamberimizden bizzat
ö¤rendi¤i din bilgilerinin
ve iﬂitti¤i hadîs-i ﬂerîflerin,
‹slâm dünyas›na yay›lmas› husûsunda çok büyük
hizmet yapm›ﬂt›r. Her
Cum’a günü namazdan
önce hadîs-i ﬂerîf dersleri
verirdi. Hadîs-i ﬂerîf ö¤renmek için gelenler onun
etraf›nda toplan›rlard›.
Onun ders meclisi pek geniﬂ olup, birçok kimse ondan ilim ö¤renip, ilimde
yükselmiﬂ ve hizmet etmiﬂtir.
‹bâdetlerde çok ihtiyatl›
hareket ederdi. Hep ab-

destli bulunur ve “Resûlullah, Abdestli olan vücut
a’zâs›na Cehhennem ateﬂi
dokunmaz, buyurdu” derdi.
Hazreti Ebû Hüreyre,
ölümü yaklaﬂt›¤›nda a¤lam›ﬂt›. Sebebi sorulunca
demiﬂti ki:
- Âh›ret az›¤›n›n azl›¤›ndan ve yolculu¤un zorlu¤undan a¤l›yorum.
ﬁakya Eshahi ﬂöyle rivâyet etmiﬂtir: “Bir defas›nda
Medîne’ye Ebû Hüreyre’yi
ziyâret için gelmiﬂtim. Ebû
Hüreyre, Resûlullah›n k›yâmet gününe dâir bir hadîsi ﬂerîfini rivâyet ederken,
birdenbire feryât edip, kendinden geçti. Bir müddet
sonra kendine gelince, neden böyle yapt›¤›n› sordum. Dedi ki:
- K›yâmet günü için Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
(K›yâmet günü, Allahü
teâlân›n insanlar› hesâba
çekece¤i gündür. Kur’ân-›
kerîme, O’nun emirlerine
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uyanlar makbûl olup, uymayanlar cezâland›r›lacakt›r. Kur’ân-› kerîmi bilip
okuyan, ö¤renip ö¤retenlerden amel etmeyenlerin
vay hâline!..)
Kur’ân-› kerîmde insanlara emirler vard›r.
Fakîri himâye etmek, sadaka vermek, akrabay› ziyâret etmek... Bunlar›n
hepsini yerine getirmek
gerekir. ‹ﬂte bunun için k›yâmet gününden korkar›m.”
Ömrünün son günlerinde, 678 y›l›nda hastaland›. Hastal›¤›n› duyanlar›n ziyârete gelmesiyle
büyük bir kalabal›k topland›. Bu hastal›¤› s›ras›nda, “Allah›m sana kavuﬂmay› seviyorum. Bunu bana nasîb eyle” demiﬂtir.
Ebû Hüreyre ﬂöyle anlat›r:
Biri Resûlullah efendimize gelerek dedi ki:
- Ey Allah›n Resûlü, kime iyilik edeyim?
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Peygamber efendimiz
buyurdu ki:
- Annene.
- Sonra kime?
- Annene.
- Sonra kime?
- Annene.
Adam tekrar, “Sonra
kime?” diye sordu. Peygamber efendimiz bu sefer, “Babana” buyurdu.
Biri, Ebû Hüreyre’ye
dedi ki:
- ‹lim ö¤renmek isterim, fakat sonra kaybederim diye korkuyorum.Bunun üzerine Ebû Hüreyre
ﬂöyle cevap verdi:
- As›l ilmi kaybetmek,
bu düﬂünce ile onu ö¤renmemektir.
Ebû Hüreyre buyurdu ki:
- Kur’ân-› kerîm okunan
eve bereket, iyilik gelir.
Melekler oraya toplan›r.
ﬁeytanlar oradan kaçar.
K›yâmet günü, kul, Allahü
teâlân›n huzûruna getirildi¤inde, cenâb-› Hak ona
buyuracak ki:
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“Ey kulum, sen benim
için dostlar›m› sevdin mi?
Tâ ki, ben de, o dostlar›m
için seni seveyim.
Ebû Hüreyre buyuruyor ki:
Resûlullahtan iﬂittim.
Buyurdu ki:
(Allahü teâlâ güzeldir.
Yaln›z güzel yap›lan ibâdetleri kabûl eder. Allahü
teâlâ, Peygamberlerine
emretti¤ini, mü’minlere
de emretti ve buyurdu ki:
Ey Peygamberlerim! Helâl yiyiniz, sâlih ve iyi iﬂler yap›n›z! Mü’minlere
de emretti ki: Ey îmân
edenler! Sizlere verdi¤im
r›z›klardan helâl olanlar›
yiyiniz!)
Ebû Hüreyre buyurdu ki:
K›yâmet günü Allahü
teâlân›n huzûrunda k›ymetli olanlar verâ ve zühd
sahipleridir.Altm›ﬂ sene,
bütün namazlar›n› k›l›p da,
hiçbir namaz› kabûl olmayan kimse, rükü ve secdelerini tamam yapmayan
kimsedir.

Eshâb-› kirâmdan bir
zât, Zeyd bin Sâbit’e gelerek, ona bir mesele sordu.
O da Ebû Hüreyre’ye gitmesini söyledi ve ﬂöyle
devam etti:
- Çünkü bir gün ben,
Ebû Hüreyre ve bir baﬂka
sahâbî Mescidde oturuyorduk. Duâ ve zikirle meﬂguldük. O s›rada Resûlullah
efendimiz geldi, yan›m›za
oturdu. Buyurdu ki:
- Her biriniz Allahtan
bir istekte bulunsun!
Ben ve arkadaﬂ›m, Ebû
Hüreyre’den önce duâ ettik.
Peygamber efendimiz de
bizim duâm›za “âmin” dediler. S›ra Ebû Hüreyre’ye
geldi. O da ﬂöyle duâ etti:
Allah›m, senden, iki arkadaﬂ›m›n istediklerini ve
de kuvvetli bir haf›za dilerim.
Resûlullah efendimiz
bu duâya da “âmin” dediler. Biz de dedik ki:
- Ey Allah›n Resûlü, biz
de Allahtan kuvvetli bir
haf›za isteriz.
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Bunun üzerine Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Devsli genç sizden
önce davrand›.
Ebû Hüreyre’nin herhangi bir hadîste yan›ld›¤›
vâki de¤ildir. Medîne vâlisi Mervân bin Hakem,
kendisini huzûruna ça¤›r›p
birçok hadîs-i ﬂerîf sordu.
Bunu bir yere yazd›. Bir y›l
sonra bu hadîsleri Ebû
Hüreyre’ye sordu¤unda
hadîsleri aynen eksiksiz
olarak bildirdi.
Ebû Hüreyre, birgün
Peygamber efendimize
sordu:
- K›yâmet günü ﬂefâ’ate kavuﬂacaklar kimlerdir yâ Resûlallah?
Peygamber efendimiz
buyurdu ki:
- Ey Ebû Hüreyre, senin hadîse karﬂ› çok istekli oldu¤unu bildi¤im
için, hiç kimsenin senden
önce bu suâli bana sormayaca¤›n› biliyordum.
K›yâmet günü benim ﬂefâ’atime kavuﬂacak olan
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kimse, hulûs-i kalb ile
“Lâ ilâhe illallah” diyen
kimse olacakt›r.
Hazreti Ebû Hüreyre talebelerine hadîs rivâyet
ederken, “Kim bilerek bana yalan isnâd ederse, Cehennemdeki yerine haz›rlans›n” hâdisini okur, sonra hadîs nakletmeye baﬂlard›.
Resûlullah efendimiz
bir gün, Eshâb-› kirâma
sordular:
- Sizlere birkaç kelime
ö¤reteyim mi? ‹çinizden,
onunla amel edecek ve
ö¤renecek kimdir?
Ebû Hüreyre cevap
verdi:
- Benim yâ Resûlallah.
Resûlullah efendimiz,
onun elinden tutarak buyurdu ki:
- Allahü teâlân›n harâm k›ld›¤›, yasak etti¤i
ﬂeylerden sak›n, insanlar›n en âbidi, en çok ibâdet
edeni olursun!
Allahü teâlân›n sana
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verdi¤i ﬂeye, her ne kadar
az olsa da râz› ol, Allahü
teâlân›n, kalb zenginli¤i
verdi¤i insanlar›n en zengini olursun! Komﬂuna
kalben ve fiilen ihsân ve
yard›mda bulun, kâmil bir
mü’min olursun! Kendi
nefsin için neyi seversen,
herkes için de onu sev, kâmil bir Müslüman olursun!
Hazreti Ebû Hüreyre’nin dört o¤lu ile bir k›z›
olmuﬂtur. K›z› Tâbiînin büyüklerinden Sa’îd bin Müseyyib’le evlenmiﬂ, o¤ullar› da az da olsa hadîs rivâyetiyle meﬂgul olmuﬂlard›r. Ebû Hüreyre ayn›
zamanda Hazreti Osman
ile bacanak olmuﬂtur.
Ebû Hüreyre buyuruyor ki: “Bir gazâda aç kalm›ﬂt›k. Resûlullah efendimiz bana buyurdu ki:
- Bir ﬂeyler var m›?
- Evet yâ Resûlallah!
Torbamda bir miktar hurma var.
- Onu bana getir!

Getirdim. Mübârek elini torbama soktu ve bir
avuç hurma alarak, yere
serdi¤i mendil üzerine
koydu ve bereket için duâ
buyurdu. Orada bulunan
Eshâb-› kirâm gelip, ondan yediler ve doydular.
Sonunda bana buyurdu
ki:
- Yâ Ebâ Hüreyre! Sen
de bu mendildeki hurmadan bir avuç al ve az›k torbana koy!
Bir avuç ald›m ve torbama koydum. Torbamda
bu hurmalar hiç tükenmedi. Resûlullah›n hayât›nda
ve daha sonra, Hazreti
Ebû Bekir, Hazreti Ömer
ve Hazreti Osman’›n hilâfetleri zamanlar›nda hem
yedim, hem de ikrâm ettim. Yine bitmedi.
Ne zaman ki, Osman-›
Zinnûreyn halîfe iken, ﬂehîd edildi, az›k torbam çal›nd›.”
Ebû Hüreyre Medîne
vâlisi iken odun demeti taﬂ›yordu. Muhammed bin
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Ziyâd bunu tan›yarak, yan›ndakilere dedi ki:
- Yol verin, emîr geliyor!
Gençler, vâlînin böyle
tevâzuuna hayret ettiler.
Ebû Hüreyre onlara ﬂöyle
dedi:
Resûlullah efendimiz
buyurdu ki:
(Önceki ümmetlerde
kibir sâhibi birisi, eteklerini yerde sürüyerek yürürdü. Gayret-i ‹lâhiyyeye
dokunarak, yer bunu yuttu.)
(Merkebe binmek, yün
elbise giymek ve koyunun
sütünü sa¤mak, kibirsizlik
alâmetidir.)
Ebû Hüreyre ﬂöyle
anlat›r: “Resûlullah
efendimiz ile oturuyorduk. ‹çimizden birisi kalk›p gitti. Bunun üzerine
denildi ki:
- Yâ Resûlallah! Herhalde rahats›z olup gitti.
Resûlullah efendimiz
buyurdu ki:
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- Arkadaﬂ›n›z› g›ybet
ettiniz, etini yediniz.”
Ebû Hüreyre buyuruyor ki:
Resûlullah efendimize
biri gelip dedi ki:
- Bir alt›n›m var, ne yapay›m?
- Bununla kendi ihtiyaçlar›n› al!
- Bir alt›n›m daha var.
- Onunla da çocu¤una
lâz›m olanlar› al!
- Bir daha var.
- Onu da, âilenin ihtiyaçlar›na sarfet!
- Bir alt›n daha var.
- Hizmetçinin ihtiyaçlar›na kullan!
- Bir daha var.
- Onu kullanaca¤›n yeri
sen daha iyi bilirsin!
Yine Ebû Hüreyre hazretlerinin haber verdi¤i
hadîs-i ﬂerîfte;
- Bir zaman gelir ki,
Müslümanlar birbirlerinden ayr›l›r, parçalan›rlar.
Dinlerinin emirlerini b›ra-
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Ravda-i Mutahhara
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k›p, kendi düﬂüncelerine,
görüﬂlerine
uyarlar.
Kur’ân-› kerîmi mizmârlardan, ya’nî çalg›lardan,
ﬂark› gibi okurlar. Allah
için de¤il, keyf için okurlar. Böyle okuyanlara ve
dinleyenlere hiç sevâb
verilmez. Allahü teâlâ
bunlara la’net eder. Azâb
verir! buyuruldu.
Peygamber efendimiz
Ebû Hüreyre’ye s›k s›k nasîhat ederek buyururdu ki:
- Yâ Ebâ Hüreyre! Benim ile Arﬂ gölgesinde
gölgelenmek istersen,
her gün yüz defa salevât› ﬂerîfe getir! Mahﬂerde
benim havz›mdan içmek
istersen, mü’min kardeﬂinle üç günden fazla darg›n durma!
- Yâ Ebâ Hüreyre!
Mü’minlerin
büyü¤ü,
benden sonra o kimsedir
ki, Allahü teâlâ ona mal
verir, o da gizli ve âﬂikâre
Hak yoluna harcar ve
yapt›¤› iyilikleri kimsenin
baﬂ›na kakmaz.
278 eshâb-› kirâm

- Yâ Ebâ Hüreyre!
Oruç tuttu¤un vakit,
orucunu erken aç! Ya’nî
akﬂam oldu¤u anlaﬂ›l›nca, hemen iftâr eyle! Benim ümmetimden hay›rl›
o kimsedir ki, iftârda
acele eder ve sahur yeme¤ini geç yer. Zîrâ sahurda çok rahmet ve bereket vard›r.
Ve benim ümmetim
Ramazan-› ﬂerîfin orucunu güzel ve tam olarak
tutsa, Hak teâlâ hazretlerinin bayram gecesi verece¤i sevâb›, ni’met ve ihsân›, kendi zat›ndan baﬂkas› bilmez. Hak teâlâ
hazretleri, azametiyle buyurur ki: “Oruç benim r›zâm içindir, verece¤im
sevâb› da kendim bilirim.”
- Yâ Ebâ Hüreyre! Allahtan baﬂka hiçbir ﬂeye
ümit ba¤lama! Allaha tevekkül eyle! Bir arzûn
varsa, Allahü teâlâdan
iste! Allahü teâlân›n
âdet-i ‹lâhiyyesi ﬂöyle cârî olmuﬂtur ki; her ﬂeyi
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bir sebep alt›nda yarat›r.
Bir iﬂ için sebebine yap›ﬂmak ve sonra Allahü
teâlân›n
yaratmas›n›
beklemek lâz›md›r. Tevekkül de bundan ibârettir.
- Yâ Ebâ Hüreyre! Sap›tana do¤ru yolu göster,
câhile ilim ö¤ret, böylece
sana ﬂehîdlik mertebesi
verilir.
- Yâ Ebâ Hüreyre! Her
kim, günde yirmibeﬂ defa
bu duây› okursa, Hak teâlâ, o ﬂahs› âbidler zümresinden yazar. Duâ ﬂudur:
“Allahümmagfir lî ve livâlideyye ve li-üstâziyye
ve lil mü’minîne vel
mü’minât vel müslimîne
vel müslimât el ahyâ-i
minhüm vel emvât bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn.”
Ebû Hüreyre buyurdu
ki:
Bir gazâda, Resûlullah
efendimize, kâfirlerin yok
olmas› için duâ buyurmas›n› söyledik.

- Ben, la’net etmek
için, insanlar›n azâb çekmesi için gönderilmedim.
Ben, herkese iyilik etmek
için, insanlar›n huzûra kavuﬂmas› için gönderildim,
buyurdu ve Enbiyâ sûresinin “Seni, âlemlere rahmet, iyilik için gönderdik”
meâlindeki 107. âyetini
okudu.
Ebû Hüreyre hazretleri
ibâdetlerine çok dikkat
ederdi. Farz ibâdetlerden
sonra nâfile ibâdetlere de
devam ederdi. Mutlaka
gece namaz› da k›lard›.
Buyurdu ki:
- Resûlullahtan iﬂittim.
Buyurdu ki:
(Allahü teâlâ, kulum
farzlar› yapmakla bana
yaklaﬂt›¤› gibi baﬂka ﬂeyle
yaklaﬂamaz. Kulum nâfile
ibâdetleri yap›nca, onu
çok severim. Öyle olur ki,
benimle iﬂitir, benimle görür, benimle herﬂeyi tutar,
benimle yürür. Benden her
ne isterse veririm. Bana s›¤›n›nca, onu korurum.)
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ebû katâde;
Peygamber efendimizin develerini Medîne’de
otla¤a götürme vazîfesini,
bir çobanla birlikte Peygamberimizin hizmetçisi
Rebâh üzerine alm›ﬂt›. Gâbe da¤›n›n yokuﬂuna vard›klar› zaman, Gatafan ve
Fezârîlerden k›rk atl› bask›n yaparak, Ebû Zer’in
o¤lunu ﬂehîd ettiler ve develeri götürdüler.
Sabahleyin durumu
ö¤renen Seleme bin Ekvâ,
hemen Rebâh’› Medîne’ye
haber vermek için gönderdi. Kendisi de yüksekçe bir
yerden yard›m ça¤r›s›nda
bulundu ve gelecek yard›m kuvvetini beklemeden, tek baﬂ›na eﬂk›yân›n
ard›na düﬂtü.
Nihâyet onlara yetiﬂti.
Vuruﬂmaya baﬂlad›lar. Onlardan birço¤unu öldürdü.
Ancak, eﬂk›yâ grubu develerin bir k›sm›n› b›rakarak,
orada bulunan da¤ geçidine do¤ru çekilip, kendilerini emniyete ald›lar.
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Durumu haber alan ‹slâm süvârileri, Peygamber
efendimizin yan›nda topland›lar. Bu s›rada, Ebû
Katâde baﬂ›n› y›kamakla
meﬂguldü. O anda at› kiﬂnemeye ve ayaklar›n› yere
vurmaya baﬂlad›. Ebû Katâde baﬂ›n› y›kamay› b›rakarak dedi ki:
- Vallahi bu at, süvâri
kokusu alm›ﬂt›r. Bu haz›rlanm›ﬂ savaﬂa iﬂârettir.
Hemen at›na binerek
Resûlullah›n yan›na gitti.
Resûlullah
efendimiz
onu görür görmez buyurdu ki:
- Yâ Ebâ Katâde! Hemen hareket et! Allah yard›mc›n olsun!
Ebû Katâde, di¤er süvârileri toplayarak müﬂriklere yetiﬂtiler ve eﬂk›yâlara
hücûm ettiler. Ancak Abdurrahman El-Fezârî,
Muhriz bin Nadre’yi ﬂehîd
etti. Bunun üzerine Hazreti Ebû Katâde bu az›l› düﬂmana sald›rarak, onu öldürdü.
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Bundan sonra müﬂrikleri takibe devam eden Hazreti Ebû Katâde duraklamadan üzerlerine sald›rd›. Reisleri olan Mes’ade’yi öldürdü. Bu adam› kendisinin öldürdü¤ünü belli etmek için
de kaftan›n› ç›kar›p, üzerine
örttü. Ebû Katâde diyor ki:
“Sonra
ilerledim.
Mes’ade’nin ye¤eninin üzerine yürüdüm. Kendisi on
yedi kiﬂilik bir süvâri müfrezesinin içinde belli oluyordu. Onu m›zraklad›m. Yan›nda bulunan süvâriler bozulup da¤›ld›lar.”
Peygamberimizle birlikte gelen Sahâbîler, Ebû
Katâde’nin, öldürdü¤ü
Mes’ade’nin üzerine örttü-

¤ü kaftan›n› görünce tan›d›lar ve dediler ki:
- Ebû Katâde öldürülmüﬂ. ‹nnâ lillah ve innâ
ileyhi râci’ûn.
Peygamberimiz
ise
ﬂöyle buyurdu:
- Hay›r, Ebû Katâde öldürülmemiﬂtir. Bu ölen
kimse, Ebû Katâde’nin öldürdü¤ü bir müﬂriktir.
Ebû Katâde, onu, kendisinin öldürdü¤ü bilinsin diye kendi kaftan›n› onun
üzerine örtmüﬂtür. Allah,
Ebû Katâde’yi rahmetiyle
esirgesin. Beni Peygamberlikle ﬂereflendiren Allaha yemîn ederim ki, Ebû
Katâde ﬂiir okuyarak müﬂriklerin ard›na düﬂmüﬂtür.

eshâb-› kirâm 281

EBÛ KATÂDE
Hazreti Ebû Bekir ile
Hazreti Ömer koﬂarak ölü
üzerindeki örtüyü açt›lar.
Ölünün Mes’ade oldu¤unu gördüler.
Ebû Katâde’nin müﬂriklerin reislerini öldürmesi
netîcesinde, ‹slâm mücâhitleri müﬂrikleri bozguna
u¤ratt›lar. Develerin on tanesini kurtard›lar. Ebu Katâde Peygamberimizin yan›na geldi¤inde Resûlullah
Efendimiz ona bakarak
ﬂöyle duâ etti:
- Ey Allah›m! Onun saç›na ve derisine bereket
ver. Onu zinde yaﬂat ve
murâd›na erdir.
Daha sonra, “Mes’ade’yi
sen mi öldürdün?” diye sordular. Ebû Katâde, “Evet, yâ
Resûlallah!” dedi. Peygamber efendimiz onun yüzündeki yara izini gördü ve buyurdu ki:
- Yan›ma yaklaﬂ!
Ebû Katâde Resûlullah›n yan›na yaklaﬂt›. Peygamberimiz onun yaras›na mübârek a¤›z suyun282 eshâb-› kirâm

dan sürdü. Netîcede Ebû
Katâde’nin hiçbir a¤r›s› ve
s›z›s› kalmad›.
Mücâhidler Medîne’ye
dönerlerken, Peygamberimiz, Ebû Katâde’yi ve Seleme bin Ekvâ’y› ﬂöyle takdir ve taltif etti:
- Bugün süvârilerin en
hay›rl›s› Ebû Katâde, piyâdelerin en hay›rl›s› da Seleme idi.
Ebû Katâde birçok seriyyelere iﬂtirâk etti. Bunlar›n
bir k›sm›nda kumandan
mevkiinde, bir k›sm›nda
süvâri olarak bulunmuﬂtur.
Hicretin sekizinci senesinde 15 kiﬂilik bir keﬂif kuvvetinin baﬂ›nda Hadre taraf›na gönderildi. Hadre havâlisinde Gatafan kabîlesi bulunuyordu. Bunlar zaman
zaman Müslümanlar›n bulundu¤u yerlere bask›nlar
düzenler, ya¤ma ederler ve
Müslümanlar›
rahats›z
ederlerdi. Resûlullah efendimiz, Ebû Katâde’yi gönderirken ﬂu tavsiyede bulundu:
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- Geceleri yürüyüp,
gündüzleri gizleniniz! Da¤›n›k düzenle, dört taraftan kuﬂatarak, Gatafanlara birden bask›n yap›n›z!
Kad›nlar› ve çocuklar› öldürmeyiniz!
Ebû Katâde, Resûlullah›n emirlerine harfiyen
uydu. Çok tedbirli hareket
etti. Hadre’ye vard›¤›nda,
mücâhidleri ikiﬂer ikiﬂer
gruplara ay›rd›. Allahü teâlân›n emirlerini yerine
getirmelerini ve yasaklar›ndan kaç›nmalar›n› tavsiye etti ve devamla ﬂunlar› söyledi:
- Ölmedikçe kimse arkadaﬂ›ndan ayr›lmayacak! Dönünce arkadaﬂ›
hakk›nda bana bilgi vere-

cek! Arkadaﬂ›ndan soruldu¤unda, “Onun hakk›nda bilgim yok” demeyecek! Ben tekbîr getirdi¤im
zaman, siz de tekbîr getireceksiniz! Kaçan düﬂman› kovalamak için birlikten ayr›lmayacaks›n›z!
Ebû Katâde bunlar› söyledikten sonra tekbîr getirerek Gatafanl›lar üzerine
hücûm ederek, onlar› muhâsara etti. Gatafanl›lar›
çok s›k› bir ﬂekilde bask› alt›na ald›. Sonunda Gatafanl›lar mallar›n› b›rakarak
kaçt›lar. Ebû Katâde elde
etti¤i ganîmetlerle geri
döndü. Ganîmetlerin beﬂte
biri Resûlullaha arz edildikten sonra, geri kalan› mücâhitler aras›nda da¤›t›ld›.
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Ayn› senenin Ramazan
ay› idi. Batn› Eham, Zi
Merve taraflar›nda yine
eﬂk›yâ meselesi vard›.
Hazreti Ebû Katâde bunun
için gönderildi. Oralardaki
eﬂk›yây› temizleyerek emniyet ve huzûru temin etti.
Bu hâdiselerin peﬂinden
Mekke fethine ve Huneyn
seferine kat›ld›.
Ebû Katâde Tebük gazvesinde de bulundu. Bu seferde Resûl-i ekrem efendimizin yan›baﬂ›nda yürüyordu. Resûlullah efendimiz binekleri üzerinde idiler. Peygamber efendimiz
bir ara Eshâb-› kirâma:
- Yar›n su bulamazsan›z, susuzlu¤a u¤rayacaks›n›z, buyurarak ihtiyâtl›
olmalar›n› hat›rlatt›.
Bunun üzerine Eshâb-›
kirâm su aramaya ç›kt›lar.
Ebû Katâde ise Peygamberimizin yan›ndan ayr›lmad›. O susuzlu¤a tahammül eder, fakat Resûlullaha bir zarar gelmesine tahammül edemezdi.
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Resûlullah efendimiz
gece bir ara develerinin
üzerinde uyudular. Bu s›rada uyku hâliyle biraz
e¤ilmiﬂlerdi. Ebû Katâde
gidip, Resûlullah›n mübârek vücudunu kald›r›p
do¤rulttular.
Biraz sonra, mübârek
bedenleri tekrar e¤ilmiﬂ,
düﬂecek bir vaziyet alm›ﬂt›. Hazreti Ebû Katâde tekrar Resûlullah› kald›rd›. Bu
defa Resûlullah efendimiz
uyand›lar. Resûlullah
efendimiz Ebû Katâde’ye
ﬂöyle duâ buyurmuﬂlard›:
- Yâ Ebâ Katâde! Sen Allah›n Resûlünü muhafaza
ile meﬂgul oldun, Allahü teâlâ da seni muhâfaza etsin!
Bunun gibi Eshâb-› kirâm, Resûlullah›n etraf›nda
pervane olmuﬂlar, onun
her sözünü, her hareketini
ve tavr›n›, kendilerinden
sonrakilere titizlikle, emânet eder gibi aktarm›ﬂlard›r.
Ebû Katâde, ‹slâm kardeﬂli¤ini, yaﬂay›ﬂ› ile bilfiil
gösteren bir sahâbîdir.

EBÛ KATÂDE
Bir gün bir cenâze getirildi. Peygamber efendimizden namaz›n› k›ld›rmas› istendi. Fakat Resûlullah efendimiz, onun
borcu olup olmad›¤›n›
sordu. ‹ki alt›n borcu oldu¤u söylenince, Peygamber efendimiz tekrar,
borcu için karﬂ›l›k b›rak›p
b›rakmad›¤›n› sordu. Bir
ﬂey b›rakmad›¤› bildirildi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz buyurdu ki;
- Götürün, namaz›n›
siz k›l›n›z!
Orada bulunanlardan
Ebû Katâde dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Onun
borcunu ödemeyi ben
üzerime al›yorum.

- Bu iki alt›n borç, senin
üzerine oldu mu ve meyyit borçtan kurtuldu mu?
Ebû Katâde, “Evet” deyince, Resûlullah efendimiz cenâze namaz›n› k›ld›rd›. Böylece Ebû Katâde,
o zât›n Resûlullah taraf›ndan cenâze namaz›n›n k›l›nmas›na ve saâdete kavuﬂmas›na vesîle oldu.
Uhud gazâs›nda Ebû
Katâde’nin bir gözü ç›k›p
yana¤› üzerine düﬂtü. Resûlullaha getirdiler. Mübârek eli ile gözünü yerine
koyup buyurdu ki:
- Yâ Rabbî! Gözünü güzel eyle!
Bunun üzerine gözü, di¤erinden güzel oldu. Ondan daha kuvvetli görürdü.
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Ebû Katâde’nin torunlar›ndan biri, halîfe Ömer
bin Abdülazîz’in yan›na
gelmiﬂti. Ona, “Sen kimsin” dedi.
Bir beyit okuyarak, Resûlullah›n mübârek eli ile
gözünü yerine koymuﬂ oldu¤u zât›n torunu oldu¤unu bildirdi. Halîfe bu beyitleri iﬂitince, kendisine ziyâdesiyle ikrâmda ve ihsânda bulundu.
Ebû Katâde hazretleri,
Vedâ Hacc›na Resûl-i ekremle birlikte gitti. Medîne’ye dönünce Resûl-i ekrem âh›rete teﬂrif buyurdular. Resûl-i ekremden
sonra Hulefâ-i Râﬂidîn devirlerini de gördü. Hz
Ömer zaman›nda ‹ran seferlerine kat›larak, Fars
bölgesi hâkimini öldürmüﬂ ve onun üzerindeki
z›rh kendisine ganîmet
olarak verilmiﬂtir.
Hazreti Ali’nin devrinde bir ara Mekke vâlili¤i
yapm›ﬂ, sonra yerine Kusem ‹bni Abbâs tayin
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edilmiﬂtir. Bundan sonra
Hazreti Ali’nin yan›nda
kald›, 658 senesinde Hâricîlerle yap›lan Nehrevan
muharebesine kat›larak,
Hazreti Ali’nin piyâde
kuvvetleri kumandanl›¤›n› yapm›ﬂt›r.
Hazreti Ebû Katâde,
iyili¤i emredip, kötülükten al›koymaya çok
ehemmiyet verir, Resûl-i
ekremin sünnet-i seniyyesine son derece riâyet
ederdi. Onun gönlü Resûl-i ekremin sevgisiyle
dolup taﬂard›. Hattâ Resûlullah›n yüksek duâlar›na da kavuﬂmuﬂlard›.
Ebû Katâde 170 civâr›nda
hadîs-i ﬂerîf rivâyet etmiﬂtir.
Hadîs rivâyet ederken
son derece dikkatli ve titiz
hareket eder, ufak bir hatâ
olmas›ndan çok sak›n›rd›.
Bu konuda Resûl-i ekremden ﬂu hadîs-i ﬂerîfi bildirmiﬂtir:
(Ey insanlar! Benden
çok hadîs rivâyet etmek-
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ten sak›n›n›z! Benden bir
sözü nakleden, sadece
hakk› ve do¤ruyu söylesin! Bana, söylemedi¤im
bir sözü nisbet eden, söyledi diyen, kendine Cehennemden yer haz›rlam›ﬂ olur.)
Ebû Katâde ﬂöyle anlat›r: Resûlullah efendimizin
yan›ndan bir cenâze geçirdiler. Resûlullah efendimiz
buyurdu ki:
- Rahata ermiﬂ veya
kendisinden
kurtulunmuﬂ.
Eshâb-› kirâm sordular:
- Bu rahatlayan ve kendisinden kurtulunan ne
demektir, yâ Resûlallah?
- Mü’min bir kul dünyan›n yorgunlu¤undan,
meﬂakkatlerinden rahata
erer. Günâhkâr kuldan ise,
insanlar, melekler, a¤açlar
ve hayvanlar kurtulup rahata erer.
Ebû Katâde’nin bildirdi¤i bir hadîs-i ﬂerîfte, (Biriniz din kardeﬂinin cenâze iﬂlerini görürse, kefeni-

ni güzel yaps›n! Çünkü
onlar, kabirleri içinde birbirlerini ziyâret ederler)
buyuruldu.
‹smi Hâris, künyesi
Ebû Katâde, lakab› Fâris-i
Resûlullah = Resûlullah›n
s ü v â r i s i ’ d i r. A d › n › n
Nu’mân oldu¤u da rivâyet edilmiﬂtir. Tahminen
602 y›llar›nda Medîne’de
do¤up 674 senesinde de
Kûfe’de vefât etmiﬂtir.
Hazrec kabîlesindendir.
Babas› Rebi’ bin Beldeme, annesi Kebﬂe binti
Mazhâr’d›r.
Ebû Katâde Sülâfe binti Berrâ bin Ma’rur ile evli
idi. Sülâfe de kad›n Sahâbîlerden idi. Ebû Katâde’nin bu zevcesinden Abdullah, Ma’bed, Abdurrahman ve Sabit adlar›nda dört o¤lu oldu.
Ebû Katâde ikinci Akabe bî’at›ndan sonra Müslüman oldu. Bedir savaﬂ›na kat›ld›¤› ihtilâfl›d›r.
Bundan sonraki bütün savaﬂlara kat›ld›.
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ebû lübâbe;
‹slâm›n nûrunu söndürmek isteyen Mekkeli
müﬂriklere karﬂ› haz›rlanan mücâhid ordusunda
az say›da deve vard›. Bu
sebeple bir deveye üç sahâbî nöbetleﬂe biniyordu.
Resûlullah efendimiz de
Ebû Lübâbe ve Hazreti Ali
ile bir deveye s›rayla bineceklerdi. Deveye ilk olarak
Resûlullah efendimiz binmiﬂ idi. Her ikisi de Resûlullah›n deveden inmemesini
ve haklar›n› seve seve vermeyi arzû ediyorlard›. Kendilerinin binip, Resûlullah›n
yürümesini içlerine sindiremiyorlard›.
Nitekim yaya yürüme
s›ras› Resûlullah efendimize geldi¤inde ikisi birden ﬂu teklifi yapt›lar:
- Yâ Resûlallah! Siz inmeyin, biz yaya yürüyebiliriz.
Onlar›n bu samîmî ve
içten tekliflerine Resûlullah efendimiz ﬂu cevâb›
verdiler:
288 eshâb-› kirâm

- Siz yürümekte benden daha güçlü de¤ilsiniz.
Ayr›ca benim de sizin kadar sevâba ihtiyâc›m var.
Ebû Lübâbe, cihâd aﬂk›yla yan›yor, müﬂriklerle
bir an önce karﬂ›laﬂmaya
can at›yordu. Henüz düﬂmanla karﬂ›laﬂmadan Resûlullah efendimiz Ebû Lübâbe’yi kendi yerine vekil
olmas› için Medîne’ye
gönderdi. Oradaki vazîfesi
kad›n ve çocuklar› korumakt›.
Ancak Resûlullah efendimiz, Bedir’de kazan›lan
ganimetlerden ona da pay
verdi.
Peygamber efendimizle, Benî Kurayza Yahûdîleri
aras›nda bir anlaﬂma vard›.
Buna göre, Mekke müﬂrikleri ile yap›lan Hendek Muharebesinde Müslümanlarla beraber, Medîne’yi müdafaa etmeleri gerekiyordu. Fakat bunlar, böyle bir
ﬂeye yanaﬂmad›klar› gibi,
harbin en nazik bir zaman›nda müﬂriklerle iﬂbirli¤i
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yapt›lar. Peygamber efendimizin, durumu araﬂt›rmak ve sulh için gönderdi¤i heyete de hakârette bulundular. Bununla da yetinmeyip, Medîne üzerine
bask›nlar düzenlediler.
Müslümanlar› öldürmeye
teﬂebbüs ettiler.
Hendek muharebesinde, on bin kiﬂilik müﬂrik ordusunun büyük zayiat vererek geri çekilmesi Kurayza Yahûdîlerini hayâl k›r›kl›¤›na u¤ratt›. Endiﬂeyle Medîne’ye iki saatlik mesâfede
bulunan kalelerine çekildiler. Peygamber efendimizin üzerlerine yürümesinden çok korkuyorlard›.
Peygamber efendimiz,
Hendek’ten dönüp, evine
geldi. Üzerindeki silâhlar›
ç›kard›. O s›rada Cebrâil
aleyhisselâm geldi. Sar›¤›n›n ucu iki omuzunun aras›nda ve üzerinde z›rhtan
gömlek vard›.
- Ey Allah›n Resûlü! Silahlar›n›z› ç›kard›n›z m›?
Vallahi biz daha silahlar›m›-

z› ç›karmad›k. Düﬂman sana geldi¤inden beri melekler silâhlar›n› ç›karmad›lar.
Kalk, silâh›n› kuﬂan ve onlar›n üzerine yürü, dedi.
Peygamberimiz sordular:
- Kimin üzerine yürüyeyim?
Cebrâil aleyhisselâm da;
- ‹ﬂte oraya, diyerek
eliyle Benî Kurayza taraf›n› gösterdi.
Resûlullah buyurdu ki:
- Eshâb›m çok yoruldular. Birkaç gün dinlenseler
nas›l olur?
- Yâ Resûlallah! Allahü
teâlâ, hemen Benî Kurayza kabîlesi üzerine yürümeni emrediyor. Ben ﬂimdi yan›mdaki meleklerle
beraber, Kurayza Yahûdîlerinin kalelerine gidiyorum. Allahü teâlâ onlar›
helâk edecektir.
Peygamber efendimiz,
Cebrâil aleyhisselâm Allahü teâlân›n emrini bildirip
gidince, Bilâl-i Habeﬂî’ye;
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- ‹ﬂitip, itâat eden kiﬂi,
ikindi namaz›n› Benî Kurayza yurdundan baﬂka
yerde k›lmas›n, diye seslenmesini emretti.
Peygamber efendimiz
ve Eshâb-› kirâm silahland›lar. Cebrâil aleyhisselâm›n izini takip ederek yola
ç›kt›lar. Benî Kurayza Yahûdîlerinin oldu¤u yere
geldiler. Kalelerin çok yak›n›na kadar yaklaﬂt›lar.
Benî Kurayza Yahûdîleri
iyice muhasara alt›na al›nd›. Muhasara son derece
ﬂiddetlenmiﬂti. Yahûdîler,
Peygamber efendimizden,
görüﬂmek ve dan›ﬂmak
üzere Ebû Lübâbe’yi kendilerine göndermesini istediler.
Ebû Lübâbe’nin çoluk
çocu¤u ve mallar› Benî
Kurayza yurdunda idi. Resûlullah efendimiz Ebû Lübâbe’yi ça¤›rd› ve buyurdu ki:
- Yahûdîlerin yan›na
git! Onlar Evsliler aras›ndan seni istediler.
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Resûlullah efendimiz
ayr›ca Ebû Lübâbe’ye, onlar›n yan›na vard›¤›nda
nas›l davranaca¤›n› da
gösterdi. Ebû Lübâbe yanlar›na var›nca, onu karﬂ›lad›lar. Kad›nlar ve çocuklar
a¤laﬂarak, kendilerine
ac›nd›rmaya çal›ﬂarak yard›m bekliyorlard›. Yahûdîler, Ebû Lübâbe’ye dediler
ki:
- Ey Ebû Lübâbe! Muhasara bizi mahvetti. Muhammed müsaade etse
de buradan ç›k›p, ﬁam’a
veya Hayber’e gitsek, bizim çarp›ﬂmaya gücümüz
yok. Ey Ebû Lübâbe, biz
teslim olursak bize ne yap›lacak? Bize teslim olmay› tavsiye eder misin?
Ebû Lübâbe de ﬂöyle
cevap verdi:
- Evet, teslim olman›z›
tavsiye ederim. (Böyle
söylerken elini bo¤az›na
götürerek, teslim olurlarsa
bo¤azlar›n›n kesilece¤ini
ifâde eden bir iﬂâret yapm›ﬂt›.)
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Ebû Lübâbe diyor ki:
- Vallahi onlar›n yan›ndan da henüz ayr›lmam›ﬂt›m ki, bu hareketimle, Allaha ve Resûlüne karﬂ› iyi
bir iﬂ yapmad›¤›m› anlam›ﬂt›m.
Ebû Lübâbe, salâhiyetli
olmad›¤› veya gizli kalmas› gereken bir ﬂeyi söylemiﬂti. Ancak bir kere a¤z›ndan ç›km›ﬂt›.
Ebû Lübâbe bu duruma çok üzüldü, çok piﬂman oldu. Gözlerinden
akan yaﬂlar sakal›n› ›slatt›.
Kalenin arkas›ndan buldu¤u bir yolla, do¤ru Medîne’ye gidip Mescid-i Nebeviye girdi. Kendisini dire¤e ba¤latt›.
- Allahü teâlâ kalbimi
biliyor. Bana hakîkî bir
tevbe ihsân edinceye kadar vallahî ben Resûlullah›n yüzüne de bakamam.
Allahü teâlâ iﬂledi¤im günâhtan tevbemi kabûl etmedikçe bu yerimden ayr›lm›yaca¤›m, diye yemin
etti.

Ebû Lübâbe’nin düﬂtü¤ü bu hatâ ile ilgili olarak ﬂu meâldeki âyeti kerime nâzil oldu:
(Ey îmân edenler, Allaha ve Resûlüne hâinlik
etmeyin. Bile bile aran›zdaki emânetlere de hâinlik etmeyin.) [Enfâl 27]
Ebû Lübâbe, Resûlullah›n muhterem han›mlar›ndan Ümm-i Seleme’nin Mescid-i Nebeviye aç›lan kap›s› önündeki dire¤e kendisini ba¤latm›ﬂt›. Hava bir hayli
s›cakt›. Bir hafta hiçbir
ﬂey yemeyip, kulaklar›
iﬂitemeyecek hâle gelmiﬂti.
Ebû Lübâbe, yapt›¤›na piﬂman olup kendini
dire¤e ba¤latt›¤› s›rada,
Müslümanlar onun bu
hâlinden habersiz, Yahûdîlerin kalesinden dönmesini
bekliyorlard›.
Aradan uzun bir zaman
geçmesine ra¤men Ebû
Lübâbe dönmedi. Nihayet durumdan haberdar
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olunup, Resûlullaha arz
edildi. Peygamber efendimiz buyurdu ki:
- E¤er do¤ruca yan›ma gelseydi, ba¤›ﬂlanmas›n› Allahü teâlâdan
dilerdim. Madem ki, o
kendisini ba¤latm›ﬂ, art›k
Allahü teâlâ tevbesini kabûl edinceye kadar onu
bulundu¤u yerde b›rak›r›m.
Ebû Lübâbe bu ﬂekilde
dire¤e ba¤l› kalarak alt›
gece kald›. Her namaz
vaktinde han›m› taraf›ndan ba¤lar› çözülür, namaz›n› k›ld›ktan sonra,
tekrar dire¤e ba¤lan›rd›.
Peygamber efendimiz
Ümm-i Seleme’nin odas›nda idi. O s›rada, Ebû
Lübâbe’nin tevbesinin kabûl oldu¤una dâir âyet-i
kerîme nâzil oldu. Âyet-i
kerîmede meâlen buyuruldu ki:
(Onlardan di¤er bir
k›sm› da günâhlar›n› itiraf ettiler ve önce yapm›ﬂ olduklar› iyi bir ame292 eshâb-› kirâm

li sonradan yapt›klar›
baﬂka bir kötü amel ile
kar›ﬂt›rd›lar. Olur ki, Allah, onlar›n tevbelerini
kabûl eder. Çünkü Allah,
Gafûrdur, çok ba¤›ﬂlay›c›d›r, Rahimdir.) [Tevbe
102]
Ümm-i Seleme vâlidemiz, seher vakti Peygamber efendimizin güldü¤ünü iﬂitince sordu:
- Niçin gülüyorsunuz
yâ Resûlallah!
- Ebû Lübâbe’nin tevbesi kabûl olundu.
- Müjdeleyeyim mi yâ
Resûlallah?
- Olur! Müjdelemek istiyorsan, müjdele!
Bu haberi duyan herkes, iplerini çözüp sal›vermek için Ebû Lübâbe’ye
do¤ru koﬂtular. Ebû Lübâbe bunu kabûl etmedi. Dedi ki:
- Vallahi Resûlullah
efendimiz bizzat eliyle beni b›rakmad›kça buradan
ayr›lmam.

EBÛ LÜBÂBE
Peygamber efendimiz
de namaza giderken, u¤ray›p sal›verdiler.
Ebû Lübâbe dire¤e ince, sa¤lam bir iple ba¤lanm›ﬂt›. Onun için ip, onun
iki kolunu kesmiﬂti. Uzun
zaman bu kesikler geçmedi, izi kollar›nda kald›.
Ebû Lübâbe hazretleri
bu hâdise ile ilgili olarak
ﬂöyle anlat›r:
Benî Kurayza Yahûdîlerini kuﬂatm›ﬂt›k. O zaman
bir rü’yâ gördüm. ﬁöyle
idi: Kurayza Yahûdîleri, çok
pis kokan bir kara balç›k
hâline gelmiﬂler! Onlardan
uzaklaﬂma imkân›m da
yoktu. Az kals›n, onlar›n o
kötü kokular›ndan ölecektim. Sonra, akan bir nehir
gördüm, onda y›kand›m.
Tertemiz oldum. Güzel bir
koku da süründüm.
Rü’yâm› Hazreti Ebû
Bekir’e anlatt›m. O rü’yâm› ﬂöyle ta’bîr etti:
- Dilin tutulacak, çok s›k›nt›l› bir iﬂe gireceksin.
Fakat kurtulacaks›n.

Direkte ba¤l› oldu¤um zaman Ebû Bekir’in
sözü akl›ma geldi. Tevbemin kabûl olaca¤›na
dâir âyet inece¤ini ümit
etmiﬂtim.
Ebû Lübâbe bu günâh›n iﬂlendi¤i, Benî Kurayza yurduna dönmek istiyordu. Hâlbuki Allah ve
Resûlüne karﬂ› günâh iﬂledi¤i bu memlekete bir
daha hiç girmeyece¤ine
dâir yemin de etmiﬂti.
Durumu Resûlullaha arz
etti. Allah ve Resûlü u¤runda, bütün mal›n› bile
verebilece¤ini söyledi.
Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Mal›n›n üçte birini
vermek senin keffâretine
yeter.
Hazreti Ebû Lübâbe,
mal›n›n üçte birini ay›r›p,
verilmesi gerekli kimselere da¤›tt›. Ondan sonra,
vefât edinceye kadar kendisinden hay›rdan baﬂka
bir ﬂey görülmedi¤i bildirilmiﬂtir.
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ebû müsel-eﬂ’ari;
Ebû Mûsel-Eﬂ’arî, Müslüman olmas›n›, Buhârî ve
Müslim’in ittifakla bildirdi¤i hadîs-i ﬂerîfte ﬂöyle anlatmaktad›r:
Biz Yemen’de iken
Peygamber efendimizin
ortaya ç›k›ﬂ› haberi bize
ulaﬂt›. Ben, iki a¤abeyim,
Ebû Bürde ve Ebû Rûhem
ve Eﬂ’arî kabîlesinden 52
kiﬂi bir gemiye bindik ve
Resûlullah› görmek için
yola ç›kt›k. Ancak gemimiz hava muhâlefeti sebebiyle bizi Habeﬂistan’a
ç›kard›.
Habeﬂistan’da Ca’fer
bin Ebû Tâlib ile buluﬂtuk
ve Müslüman olduk. Hazreti Ca’fer dedi ki:
- Resûlullah efendimiz
bizi, buraya gönderdi. Burada bir müddet oturmam›z› emretti. Siz de bizimle burada bir müddet oturunuz!
Bunun üzerine, biz de
orada oturduk. Daha sonra
Resûlullah›n müsâadesiyle
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Habeﬂistan hükümdar› Necâﬂî bizi iki gemiye bindirip
Medîne’ye gönderdi.
Biz Medîne’ye geldi¤imizde, Resûlullah Hayber
fethinde bulunuyordu. Bu
savaﬂta yan›nda bulunmayanlara hisse vermedi¤i hâlde bize ganimetten
hisse verdi.
Eﬂ’arîler, Medîne’ye
gelmekte olduklar› s›rada
Resûlullah efendimiz Eshâb›na buyurmuﬂtu ki:
- Yan›n›za öyle bir kavim gelecektir ki onlar, ‹slâmiyet için, sizden daha
yufka yüreklidirler.
Bunlar›n aras›nda Ebû
Mûsel-Eﬂ’arî de vard›.
Eﬂ’arîler Medîne’ye
yaklaﬂt›klar› zaman; “Yar›n, sevgililere, Resûlullahla Eshâb›na kavuﬂaca¤›z”
diye ﬂiirler söylüyorlard›.
Medîne’ye gelince Peygamber efendimizle müsâfaha yapt›lar. Müslümanlar aras›nda ilk defa
müsâfahay› yapanlar onlard›.
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Resûlullah efendimiz
Eﬂ’arîleri Medîne’de Batham Meydanl›¤›na yerleﬂtirdi ve onlara buyurdu ki:
- Sizin hicretiniz iki defad›r. Biri Necâﬂî’nin ülkesine, ikincisi de yurduma
yap›lan hicrettir.
Eﬂ’arîler yats›dan sonra geç vakitlere kadar ibâdet ederler, gündüz f›rsat
buldukça
Peygamber
efendimizin yan›na giderler ve O’nun mübârek kalbinden f›ﬂk›ran feyzlere
kavuﬂurlard›. Resûlullah
efendimiz de onlar›n yan›na gelirdi.
Resûlullah efendimiz
Eﬂ’arîlere namaz k›ld›rd›ktan sonra, onlara;
- Allah›n size olan
ni’metlerindendir ki, insanlardan bu saatte, bu namaz› sizden baﬂka k›lan kimse
yoktur! buyurarak onlar›
takdir ve teﬂvik ederdi.
Resûlullah efendimiz
mübârek han›mlar›ndan
Hazreti Âiﬂe-i S›ddîka ile bir
gece bir yere gidiyorlard›.

Ebû Mûsel-Eﬂ’arî’nin evinin
hizâs›na gelince durdular.
O, Kur’ân-› kerîm okuyordu. Okumas›n› bitirinceye
kadar beklediler.
Resûlullah efendimiz,
O’nu gündüz görünce, akﬂamki hâdiseyi Eshâb›na
anlat›p;
- Buna muhakkak Dâvüd’ün güzel seslerinden
bir ses verilmiﬂ, buyurarak methetti.
Ebû Mûsel-Eﬂ’arî, Peygamber efendimizin yapt›¤› iltifatlardan çok memnun olurdu. Böylece Allah›n Resûlüne ve Müslümanlara sevgisi kat kat artard›. Allahü teâlân›n,
Kur’ân-› kerîmde meâlen,
(Allahü teâlân›n onlar›
sevece¤i ve onlar›n da Allahü teâlây› sevece¤i bir
kavim getirir) buyurdu¤u
Mâide sûresi 54. âyet-i kerîmesi hakk›nda, Peygamberimiz buyurdu ki:
- Onlar iﬂte bunun,
ya’nî Ebû Mûsel-Eﬂ’arî’nin
kavmidir, buyurdu.
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Yine buyurdu ki:
- Seferlerde yoldaﬂl›k
eden Eﬂ’arî cemâ’atinin gece vakti evlerine girdikleri
zaman okuduklar› Kur’ân-›
kerîmi, seslerinden çok iyi
tan›r›m. Sefer hâlinde, geceleyin onlar›n konduklar›
yerleri de gündüz görmemiﬂ olsam bile Kur’ân-› kerîm seslerinden anlar›m.
Ehl-i sünnet i’tikâd›ndaki iki mezhep imâm›ndan biri olan Ebül-Hasen-i
Eﬂ’arî hazretleri Eﬂ’arî
kavmindendir.
Ebû Mûsel-Eﬂ’arî’nin
amcas› Ebû Âmir de, Resûlullah›n kumandanlar›ndand›. Ebû Mûsâ, Mekke-i
Mükerremenin fethinden
sonraki Huneyn gazâs›ndaki Evtas Mevkiindeki
harbe, amcas›yla kat›ld›.
Ebû Âmir ‹slâm Ordusunun Evtas’taki birlik kumandan›yd›, bu harbde
yaraland›. Ebû Mûsâ hazretleri anlat›r:
“Resûlullah efendimiz,
bu gazâya beni amcam ile
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berâber göndermiﬂti.
Harp bütün ﬂiddeti ile devâm ederken, bir ara Cûﬂem kabîlesinden birinin
att›¤› ok, amcam›n diz kapa¤›na sapland›. Hemen
yan›na koﬂup sordum:
- Ey amca! Oku sana
atan kim idi?
Eliyle gösterip dedi ki:
- ‹ﬂte! Oku atan müﬂrik
ﬂudur!
Amcam› o hâliyle b›rak›p düﬂman›n peﬂine düﬂtüm. Beni görünce kaçmaya baﬂlad›. Ben, hem peﬂinden koﬂuyor, hem de:
- Dur! Kaçmaktan
utanm›yor musun, diye arkas›ndan ba¤›r›yordum.
Cûﬂemli nihâyet durdu.
Yetiﬂti¤imde o da k›l›c›n›
çekmiﬂti. Önce Müslüman
olmas›n› teklif ettim. Reddedince, aram›zda ﬂiddetli
bir mücâdele baﬂlad›. Ben
“Allahü ekber Allahü ekber!” dedikçe yeniden
güçleniyor, hamlelerimi
art›r›yordum.
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Nihâyet onu öldürdüm. Amcam›n yan›na
geldi¤imde, dizinden hâlâ
kan f›ﬂk›r›yordu. Bana dedi ki:
- ﬁu oku dizimden ç›kar!
Oku çektim. Fakat okun
ç›kmas›yla kan›n f›ﬂk›rmas›
bir oldu. Ne yapsak da durduram›yorduk. Amcam ﬂehîd olaca¤›n› anlay›p, bana
dedi ki:
- Ey kardeﬂimin o¤lu!
Resûl-i ekrem efendimize
hürmetimi ve selâm›m›
bildir. Benim için Allahü
teâlâdan af dilesin!
Amcam, beni, kendi
yerine kumandan tâyin etti. Sanca¤› bana verip;

- At›m› ve silâh›m› Resûllah efendimize teslim
et, dedikten sonra ﬂehîd
oldu.”
Bundan sonra yeni kumandan Ebû Mûsel-Eﬂ’arî
mübârek ‹slâm sanca¤›n›
büyük bir hürmetle al›p
öptükten sonra, müﬂriklerin aras›na dald›. Mücâhidler; Allah Allah! diyerek k›yâs›ya çarp›ﬂ›yorlard›. Ebû Mûsâ’n›n kahramanca hücûmlar›, gâzileri
coﬂturuyor, hamle üstüne
hamle yap›yorlard›. Onlar›n bu gayretleri, düﬂman›n mâneviyat›n› bozdu.
K›sa zamanda bozguna
u¤ray›p Tâif’e do¤ru kaçmaya baﬂlad›lar. Zafer
Müslümanlar›n oldu.
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Evtas’ta zafer kazanan
Ebû Mûsel-Eﬂ’arî Resûlullah›n yan›na dönüﬂünü
ﬂöyle anlat›r:
“Evtas muhârebesinden sonra, amcam›n emânetlerini al›p Resûl-i ekremin huzûruna gittim. Peygamber efendimiz, bir has›r üzerinde istirâhat buyuruyorlard›. Has›r›n örgüleri, mübârek vücûduna
de¤en yerlerde iz yapm›ﬂt›. Elimde mübârek ‹slâm
sanca¤›n› görünce buyurdu ki:
- Ey Ebû Mûsâ! Ebû
Âmir ﬂehîd mi oldu?
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Ben de amcam›n söylediklerini arzettim. Baﬂ›mdan geçenleri ve muhârebeyi anlatt›m. Bunun üzerine Resûlullah
efendimiz abdest için su
istedi ve abdest ald›.
Sonra mübârek ellerini
kald›r›p:
- Allah›m! Kulca¤›z›n
Ebû Âmir’i affeyle! diye
duâ etti.
Duâ ederken ellerini o
kadar kald›rm›ﬂt› ki ben
koltu¤unun beyazl›¤›n›
gördüm. Sonra Resûlullah
efendimiz:
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- Allah›m, k›yâmet gününde Ebû Âmir kulunu
ﬂu yaratt›¤›n insanlardan
ço¤unun üstünde âli bir
makâmda k›l, niyâz›nda
bulundu. Bunun üzerine
dedim ki:
- Anam-babam, can›m
sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Benim için de magfiret dile!
Resûlullah benim için
de:
- Yâ Rabbî! Ebû Mûsâ
Abdullah bin Kays’›n günâhlar›n› affeyle! K›yâmet
gününde onu en yüksek
ve güzel makâma koy! diye duâ buyurdu.”
Ebû Mûsel-Eﬂarî hazretleri, Resûlullah efendimiz
zaman›nda Zebid, Aden ve
Yemen vâliliklerinde bulundu. Resûlullah efendimiz
Mu’âz bin Cebel ile birlikte
Yemen’e vâli gönderirken
ikisine ﬂöyle buyurdu:
- Kolaylaﬂt›r›n›z, zorlaﬂt›rmay›n›z! Müjdeleyiniz,
ürkütmeyiniz! Birleﬂiniz,
f›rkalara ayr›lmay›n›z!

Ebû Mûsel-Eﬂ’arî hazretleri Resûlullah efendimizin vefât›ndan sonra da
devlet hizmetinde bulundu. Hazreti Ömer’in hilâfetinde, Kûfe, Basra vâliliklerine tâyin olundu.
Halîfe, Ebû MûselEﬂ’arî’yi huzûruna ça¤›r›p,
Basra’ya vâli tâyin etti¤ini
bildirdi. O da Halîfe’ye dedi ki:
- Ey mü’minlerin emîri!
Bana, Resûlullah›n Eshâb›
ile yard›mc› olunuz. Çünkü onlar yemekteki tuz gibidirler. ‹ﬂlerimi ancak onlar›n yard›m›yla düzene
sokabilirim.
Hazreti Ömer de, “arzu
etti¤in kimseyi yan›na alabilirsin” diyerek izin verdi. O
da yan›na Enes bin Mâlik,
‹mrân bin Husayn, Hiﬂâm
bin Âmir gibi sahâbîlerden
yirmi dokuz kiﬂi al›p, Basra’ya gitti. Hazreti Mugîre bin
ﬁûbe’den vâlili¤i devrald›.
Burada vâli iken Ehvaz,
‹sfehan ve Nusaybin fethedildi. Bu ﬂehirde iken yaklaeshâb-› kirâm 299
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ﬂ›k 15 kilometre uzakl›ktaki
suyu kanal kazd›rarak ﬂehre getirdi. Bu kanal kendi
ad›yla meﬂhûr oldu.
Hazreti Osman’›n halîfeli¤i esnas›nda önce Basra daha sonra da Kûfe vâlili¤ine tâyin edildi. Hazreti Ali zaman›nda da Kûfe
vâlili¤ine devâm etti. Hazreti Mu’âviye’nin hilâfeti
zaman›nda 663 senesinde
vefât etti.
Birgün Peygamberimiz
Ebû Mûsel-Eﬂ’arî’ye buyurdu ki:
- Cennet hazînelerinden (ve di¤er rivâyette)
Arﬂ›n alt›ndaki hazînelerden bir hazîneye seni irﬂâd edeyim mi?
- Evet yâ Resûlullah irﬂâd buyur.
- Lâ havle velâ kuvvete
illâ billâh, de!
Ebû Mûsel-Eﬂ’arî,
Kur’ân-› kerîm’in bütün
sûrelerini ezbere bilirdi.
Hazreti Ebû Bekir’in hilâfetinde Kur’ân-› kerîmi toplayan heyetteydi.
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Safvân bin Süleyman
diyor ki:
Resûl-i ekrem efendimiz zaman›nda Hazreti
Ömer ile Hazreti Ali’den
ve Mu’âz ile Ebû MûselEﬂ’arî’den baﬂkalar› fetvâ
vermezdi.
‹slâm takvimini yaz›lar›nda ilk defa o kulland›.
Hayâ sahibi olup çok edebliydi. Kendini, Kur’ân-› kerîmin Meryem sûresi 84.
âyetindeki;
- Biz onlar›n ecel günlerini say›yoruz, meâlindeki
hâl üzerinde bulundururdu.
Her an son nefesini
düﬂünürdü. Dünyaya hiç
de¤er vermezdi. Her hâlinde ve davran›ﬂ›nda Allahü teâlâdan çok korktu¤unu ifâde eder, son nefesi îmânla vermekten
baﬂak birﬂey düﬂünmezdi. Bu hâline akrabâlar›,
“kendine biraz ac›san” diye tavsiyede bulunduklar›nda buyurdu ki:
- Atlar koﬂtuklar› vakit,
son noktaya gelince nas›l

EBÛ MÛSEL-Eﬁ’ARÎ
bütün imkânlar›n› kullan›rsa, ben de son noktaya
geldi¤imde bütün imkânlar›m› kullanmak mecburiyetindeyim.
Böyle yaﬂay›p bu hâl
üzerine vefât etti. Han›m›na, “az›¤›n› haz›rla, Cehennemin üzerinden geçilecek bir vâs›ta yoktur”
buyururdu.
Çok güzel Kur’ân-› kerîm okumas›, müfessir,
müctehid olmas› ve Peygamberimizin iltifatlar›na
mazhâr olmas› sebebiyle
vaaz› çok kalabal›k olurdu.
Buyurdu ki:
- Kur’ân-› kerîme ta’zimle çok hürmet ediniz. Zîrâ
bu Kur’ân-› kerîm sizin için
ecirdir. Kur’ân-› kerîme
uyun. O’nu kendinize uydurmay›n›z.
Kim Kur’ân-› kerîme
uyarsa, Kur’ân-› kerîm
onu Cennet bahçelerine
götürecektir.
Kim Kur’ân-› kerîmi
kendine uydurursa, hesâb›na geldi¤i gibi ma’nâ

verirse, Cehennemin alt
katlar›na baﬂ aﬂa¤› düﬂeceklerdir.
Âdemo¤lu, iki vâdi dolu alt›n› olsa yine de tamam, yeter demez. Üçünçü bir vâdiyi doldurmaya
çal›ﬂ›r. Âdemo¤lunun karn›n› birazc›k topraktan
baﬂka birﬂey doldurmaz.
‹nsan, dünyal›k için
acele ederse âhiretten
uzaklaﬂ›r. ‹nsanlar›n ço¤u
para kazanmak h›rs›yla
helâk oldular. K›yâmet günü güneﬂ, insanlar›n tepesinde olacak ve iyi ameller
de gölge edecek.
Ebû Mûsel Eﬂ’arî hazretlerinin ‹smi Abdullah’t›r. Ebû Mûsâ künyesi
ile tan›nm›ﬂ olup, babas›n›n ad› Kays, annesini ad›
ise, Tayyibe’dir.
Bîsetten önce Yemen’in
Zebid bölgesinde do¤du¤u bilinmekteyse de tarihi
belli de¤ildir.
663 y›l›nda Kûfe, di¤er
bir rivâyette Mekke-i mükerremede vefât etti.
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ebû sa’îd-i hudrî;
Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretleri, Peygamber efendimizin hicretinden sonra
yap›lan, Medîne’deki Mescid-i Nebevî’nin inﬂas›nda
çal›ﬂm›ﬂt›.
Yaﬂ› küçük olmas› sebebiyle Bedir ve Uhud gazâlar›na kat›lamad›. Bedir
gazâs›na babas› Mâlik bin
Sinân kat›ld›.ﬁehîd olmak
için ön saflarda kahramanca savaﬂt›.
Ebû Sa’îd-i Hudrî Uhud
harbine kat›lmak için, babas›yla Peygamber efendimize müracaat ettiler.
Bu hâdiseyi Ebû Sa’îd hazretleri ﬂöyle anlat›r:
“Uhud günü Peygamber efendimize arz olundu¤um zaman, onüç yaﬂ›nda idim. Babam beni
Resûlullah›n yan›na götürüp dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Bu yavrumun yaﬂ› her ne kadar
küçükse de, iri kemiklidir.
Vücudu geliﬂkindir. ‹zin verirseniz, bizimle gelsin.
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Peygamber efendimiz
beni yukar›dan aﬂa¤›ya
kadar süzdükten sonra buyurdular ki:
- Onu geri çeviriniz!
Benim gibi yaﬂ› küçük
olanlar, Medîne’de, kad›nlar› ve çocuklar› korumakla vazîfelendirildiler.
” Babas› Mâlik bin Sinân hazretleri, Uhud gazâs›nda ﬂehîd oldu.
Uhud gazâs›ndan dönüﬂte, Peygamber efendimizi nas›l karﬂ›lad›klar›n›
Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretleri ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:
“Annem ile birlikte Peygamber efendimizi karﬂ›lamaya, Onun mübârek cemâlini görmeye gitti¤imizde, babam›n ﬂehîd olmakla
ﬂereflendi¤ini ö¤renmiﬂtik.
Peygamber efendimize bakarken, O da bizi gördü. Bana buyurdu ki:
- Sen, Mâlik bin Sinân’›n o¤lu musun?
Ben de ﬂöyle cevap
verdim:
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- Evet, anam-babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah.
Resûlullah efendimiz at
üzerinde idi. Hemen yanlar›na yaklaﬂt›m ve mübârek dizlerinden öpmekle
ﬂereflendim. Bana buyurdular ki:
- Allahü teâlâ, babana
ecrini versin.”
Hendek gazâs›nda
müﬂrikler çok ﬂiddetli sald›r›yorlard›. Hazreti Ebû
Sa’îd-i Hudrî bir ara Peygamberimize yaklaﬂarak
dedi ki:

- Yâ Resûlallah, yüre¤imiz a¤z›m›za gelmiﬂ bulunuyor, okuyaca¤›m›z bir
duâ var m›d›r? Peygamberimiz buyurdu ki:
- Evet var. “Yâ Rabbî,
aç›k ve korkulu yerlerimizi
kapa, bizi bütün korktuklar›m›zdan emîn eyle” diyerek duâ ediniz!
Hepimiz duâ ettik, yalvard›k. Çok geçmeden ﬂiddetli bir f›rt›na esti. Düﬂman karargâh›n› alt üst etti ve düﬂman hezîmete u¤rad›, da¤›l›p gitti.

Ebû Sa’id-i Hudri, ‹stanbul Kariye Caminin bahçesindeki makam›
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Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretleri, Resûlullah›n devaml› yan›nda bulunur,
Ondan birçok hadîs-i ﬂerîf
dinlerdi. Bu hadîs-i ﬂerîflerin birinde buyuruldu ki:
(Eshâb›ma dil uzatmay›n›z! Allahü teâlâya yemîn ederim ki, sizden biriniz, Uhud da¤› kadar alt›n
sadaka verse, Eshâb›mdan birinin bir müd (875
gr), hattâ yar›m müd sadakas›na yetiﬂemez.)
Babas›n›n ﬂehâdetiyle
evin bütün yükü Hazreti

Ebû Sa’îd’in omuzlar›na
yüklendi. Evin geçimini
sa¤l›yacak kimse olmad›¤› için, ailesi bir hayli s›k›nt›ya düﬂtü. Annesi ile
birlikte, çok sab›rl› olduklar›ndan dertlerini, s›k›nt›lar›n› kimseye söylemezlerdi. Aç kald›klar› zaman
kar›nlar›na taﬂ ba¤layarak
açl›klar›n› gidermeye çal›ﬂ›rlard›.
Bir gün annesi dayanamam›ﬂ ve, “Evlâd›m, Resûlullah efendimiz kendisine baﬂvuranlar› hiç geri

Ebû Sa’id-i Hudri hazretlerinin makam›. Kariye camii giriﬂinde hemen
solda yer almaktad›r
304 eshâb-› kirâm
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çevirmiyor, onlara yiyecek
birﬂey bulup veriyor. Sen
de git, belki hakk›m›zda
hay›rl› olur” diyerek Ebû
Sa’îd’i, Resûlullaha gönderdi.
Ebû Sa’îd, Resûlullah›,
Eshâb›na nasîhat verirken
buldu. Oturup dinlemeye
baﬂlad›. Bir ara Resûlullah
efendimiz buyurdu ki:
- Kim Allahü teâlâdan
baﬂka her ﬂeyden yüz çevirir ve her ﬂeyi Allahü teâlâdan beklerse, Allahü
teâlâ onu, ganî eyler, zengin k›lar. Sab›rdan üstün
bir r›z›k yoktur. E¤er sabra
râz› de¤ilseniz isteyiniz,
vereyim.
Bu mübârek sözleri iﬂiten Hazreti Ebû Sa’îd-i
Hudrî, Peygamber efendimizden bir ﬂey isteyemedi. Eve gelip durumu annesine oldu¤u gibi anlatt›.
Ebû Sa’îd-i Hudrî’nin
bu hareketinden sonra iﬂleri yolunda gitti. Medîne’nin en zenginlerinden
oldular.

Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretleri, Benî Mustal›k gazâs›na, sonra da Hendek gazâs›na kat›ld›. Çok kahramanl›klar gösterdi. Gösterdi¤i kahramanl›klar›
Peygamberimiz pek be¤enmiﬂti.
Hazreti Ebû Sa’îd-i
Hudrî Hendek savaﬂ›n›n
hafifledi¤i bir ö¤le üzeri,
Resûlullah efendimizden,
evine kadar gitmek için
izin istedi. Peygamberimiz izin verip buyurdu ki:
- Yan›na silâh›n› al! Benî Kureyza Yahûdîlerinin
sana zarar vermelerinden
korkar›m.
Hazreti Ebû Sa’îd-i
Hudrî de emir gere¤ince,
silâhlar›n› alarak evine
gitti. Han›m› kap›da duruyordu. Niçin evde beklemeyip de d›ﬂar›da bekledi¤ini sorunca, han›m›
dedi ki:
- Niçin bana k›z›yorsun? ‹çeriye gir de gör!
Eve girdiklerinde yata¤›n üzerinde, kocaman sieshâb-› kirâm 305
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yah bir y›lan yat›yor gördüler.
Hazreti Ebû Sa’îd-i
Hudrî, m›zra¤›n› çekip y›lana bat›rd›. Sonra y›lan›
yataktan kald›r›nca, yatak
üzerinde, y›lan›n yerinde,
bir gencin yatmakta oldu¤u görüldü. M›zra¤›n
ucundaki y›lan› bahçeye
ç›kar›p ast›lar. Y›lan titreyerek öldü. ‹çerde yataktaki genç de can çekiﬂerek
öldü. Y›lan›n m›, yoksa o
gencin mi önce öldü¤ünü
tesbit edemediler.
Hazreti Ebû Sa’îd-i
Hudrî hemen gelip, Peygamber efendimize hâdiseyi bildirdi.
Peygamberimiz de buyurdu ki:
- O Medîne’deki Müslüman olan cinnîlerdendir.
Onlardan bir ﬂey görürseniz, onlara oradan gitmesi
için üç gün müsâade ediniz! Bundan sonra, size
tekrar görünecek olursa,
onu öldürünüz. Çünkü, o,
ﬂeytand›r.
306 eshâb-› kirâm

Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretleri, 630 senesinde Alkame bin Mahrez’in emri
alt›nda küçük bir sefere
ç›kt›lar. Bu seferi Hazreti
Ebû Sa’îd-i Hudrî ﬂöyle anlatt›:
“Resûlullah efendimiz
Alkame’yi bir sefere göndermiﬂti. Ben de seferde
bulundum. Hedefe yaklaﬂt›¤›m›z s›rada, kumandan›m›z askeri ikiye ay›rd›.
Bir k›sm›n› Abdullah bin
Huzâfe’ye verdi. Ben de
onunla birlikte idim.
Abdullah bin Huzâfe,
Eshâb-› kirâm›n kahramanlar›ndan olup, çok ﬂakac› bir kimseydi. Yolda
bir yerde, dinlenme molas› verildi. Ateﬂ yak›ld›. Kimimiz ateﬂle ›s›n›yor, kimimiz de ateﬂte ba’z› iﬂlerimizi görüyorduk. Bir ara
Hazreti Abdullah askerlere
dedi ki:
- Sizler bana itaat etmekle vazîfelisiniz, öyle
de¤il mi?
- Evet...
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- Öyleyse her dedi¤imi
yapmal›s›n›z, de¤il mi?
- Elbette yapar›z.
- Öyleyse ﬂimdi size
emrediyorum ki, hepiniz
bu yanan ateﬂe giriniz!
Bunun üzerine, askerlerin ço¤u hemen yerlerinden kalk›p ateﬂe at›lmaya haz›rland›lar. Hazreti
Abdullah, yerlerinden kalkan bu askerlerin emre
itâatteki gayretlerini görüp çok sevindi ve buyurdu ki:
- Durunuz! Ben sizin
itâatinizi denemek için
böyle söyledim.
Bu seferden dönüﬂte,
bu ateﬂ hâdisesini Peygamber efendimize anlatt›k. Buyurdular ki:
- Size bir günâh› emredene itâat etmeyiniz!”
Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretleri ﬂöyle anlat›r:
“Peygamber efendimize bir kimse geldi. “Kardeﬂimin karn›nda rahats›zl›¤›
var. Ne yapay›m?” diye

sordu. Peygamber efendimiz de buyurdu ki:
- Bal ﬂerbeti içir!
Soran kimse gidip, kardeﬂine bal ﬂerbeti içirdi.
Ertesi gün geri gelip, kardeﬂine bal ﬂerbeti içirdi¤ini, ama rahats›zl›¤›n›n artt›¤›n› söyledi. Resûlullah
efendimiz yine buyurdu:
- Git ve ona bal ﬂerbeti
içir!
O kimse gitti ve ertesi
gün tekrar gelip, kardeﬂine bal ﬂerbeti içirdi¤ini ve
rahats›zl›¤›n›n daha da
artt›¤›n› söyleyince, bu defa Peygamber efendimiz
ﬂöyle buyurdu:
- Allahü teâlân›n kelâm›nda yanl›ﬂl›k olamaz.
Kusûr kardeﬂinin karn›ndad›r. Git ve ona bal ﬂerbeti içir!
O kimse, bu defa da bal
ﬂerbetini içirince, kardeﬂi
iyi oldu.”
Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretleri, duymuﬂ oldu¤u
hadîs-i ﬂerîfleri hemen her
yerde rivâyet ederdi. Faeshâb-› kirâm 307
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kat, “Hak ve hakîkate hizmette kusûr ederim” endiﬂesiyle a¤lard›. Rivâyet etti¤i, herkes taraf›ndan tan›nm›ﬂ olan bir hadîs-i ﬂerîfte, Peygamberimiz buyurdular ki:
- ‹çinizden biri, bir
münkeri (yasak edileni)
görürse ve ona eliyle mâni olabilirse, hemen ona
mâni olsun. Eliyle mâni
olamazsa diliyle, dili ile de
mâni olamazsa, kalbiyle
nefret etsin. Bu da îmân›n
en zay›f›d›r.
Hazreti Ebû Sa’îd-i
Hudrî, 30 kiﬂilik bir seriyye kumandanl›¤›na getirildi. Bu seriyye Medîne’den hareket etti. Yolda
Müslüman olmayan bir
Bedevî grubuna rastlad›lar ve onlara misâfir olmak istedilerse de kabûl
edilmediler.
Müslümanlar onlar›n
yak›nlar›nda
istirahat
ederlerken, bu Bedevîlerin
reislerini bir akrep soktu.
Oradakiler, reislerini kur308 eshâb-› kirâm

tarmak için birçok çârelere
baﬂvurdularsa da, ﬂifâ hâs›l olmad›. Bedevîlerden
ba’z›lar› dediler ki:
- ﬁu karﬂ›da istirahat
eden kâfileye gidip, akrep
sokmas›na karﬂ› yap›lacak
tedâviyi soral›m. Belki bilen vard›r.
Birkaç kimse Eshâb-›
kirâma gelip sordular:
- Ey insanlar! Reisimizi
biraz önce akrep soktu.
Bildi¤imiz çârelere baﬂvurduk, fakat ﬂifâ hâs›l olmad›. ‹çinizde bu iﬂi bilen
var m›?
Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretleri dedi ki:
- Siz bizim talebimizi
önce reddettiniz, bizi misâfir kabûl etmediniz.
Hastan›z› tedâvi ederim.
Fakat, buna karﬂ›l›k olarak
sizden bir sürü koyun al›r›z.
Onlar da kabûl ettiler.
Reisin yan›na vard›lar.
Ebû Sa’îd-i Hudrî, reisin
yaras›n› sard›, yedi defa
Fâtiha sûresini okudu.
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Okuma biter bitmez, reis
hemen aya¤a kalkt›. Art›k
üzerinde hiçbir hastal›k
eseri kalmad›.
Bedevîler, Eshâb-› kirâma anlaﬂt›klar› sürüyü
verdiler. Ebû Sa’îd-i Hudrî
hazretleri, “Bu sürüyü aram›zda paylaﬂal›m” diyen
Eshâba dedi ki:
- Hay›r! Peygamber
efendimize bu hâdiseyi
anlat›r›z, koyunlar› da kendilerine arz ederiz. Nas›l
emir buyururlarsa öyle
hareket ederiz.
Sefer dönüﬂünde, bu
hâdiseyi anlatt›lar. Peygamberimiz;
- Fâtihan›n bu kadar
te’sîrli bir duâ oldu¤unu sana kim ö¤retti? buyurarak
taltif ettiler.
Hazreti Ebû Sa’îd-i
Hudrî ﬂöyle anlat›r:
“Bir gün, Peygamberimiz Eshâb›na bir ﬂeyler
taksim ediyorlard›. Bir
adam gelip dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Adâlet
üzere hareket et!

Peygamberimiz de buyurdu ki:
- Ben adâlet etmezsem, kim eder?
Bu hâdise esnas›nda
Hazreti Ömer de orada idi.
Bu adama çok k›zd› ve Resûlullaha dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Müsâade buyurursan›z, ﬂu adam›n kellesini uçuray›m.
Resûlullah ona dönerek buyurdu ki:
- Hay›r, b›rak! Onun
birtak›m arkadaﬂlar› olacak ki, onlar sizin namazlar›n›z›, oruçlar›n›z› be¤enmiyecek. Fakat onlar,
bir ok, yay›ndan nas›l ç›karsa, dinden öyle ç›kacaklard›r. Bunlar›n içinde
öyle bir adam bulunacak
ki, memelerinden biri kad›n memesi gibidir. Bunlar, insanlar fetret devrinde iken zuhur edeceklerdir.
Bu esnâda, “‹nsanlar
içinde öyleleri vard›r ki,
sen zekât› da¤›t›rken, seni
kaﬂla gözle muâheze
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ederler” âyet-i kerîmesi
nâzil oldu.”
Hazreti Ebû Sa’îd-i
Hudrî buyurur ki:
- Ben, Peygamberimizin iﬂâret buyurdu¤u bu
adam›, Hazreti Ali’nin
Nehrevan seferinde öldürdü¤ünü gördüm. Bu
adam aynen Peygamberimizin ta’rîf etti¤i gibiydi.
Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretleri, Hudeybiye, Hayber, Mekke, Huneyn, Tebük gazâlar›na da iﬂtirak
etti. Peygamberimizle birlikte 12 gazâya kat›lmakla
ﬂereflendi¤i aç›klanm›ﬂt›r.
Ebû Sa’îd-i Hudrî, Peygamber efendimizin âh›rete irtihâlinden sonra Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer,
Hazreti Osman’›n halîfelikleri zamanlar›nda Medîne’de fetvâ ile meﬂgul oldu. 656 senesi Hazreti
Ali’nin zaman›nda her türlü
fitneden uzak olmaya çal›ﬂt›ysa da, bozuk f›rkalardan
Hâricîlerle yap›lan Nehrevan harbine kat›ld›.
310 eshâb-› kirâm

Bir rivâyete göre; Ebû
Sa’îd-i Hudrî hazretleri, ‹stanbul’un fethi için gelen
asker aras›nda idi. Düﬂmanlarla çarp›ﬂ›rken Edirnekap› civâr›nda ﬂehîd oldu. Kabrini, Fatih Sultan
Mehmed Han’›n hocas›
Akﬂemseddîn hazretleri
keﬂfetti. Kabri, eskiden kilise olup, câmiye çevrilen
Kariye Câmiinin bahçesindedir. Bir rivâyete göre de;
693 senesinde bir Cum’a
günü vefât etti. Medîne’de
Bakî kabristan›na defnedildi.
Hazreti Ebû Sa’îd-i
Hudrî, hadîs-i ﬂerîf ve f›k›h
ilimlerinde çok üstün derecelere sahipti. 1170 adet
hadîs-i ﬂerîf rivâyet etmiﬂtir. Hazreti Ebû Sa’îd-i
Hudrî ders verirken, çevresinde büyük bir kalabal›k
hâs›l olur, sorulan bütün
suâllere cevap verirdi.
Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretleri buyuruyor ki:
Peygamber efendimiz,
neﬂ’elenip e¤lenen ba’z›
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insanlar› görünce buyurdu ki:
- E¤er ölümü düﬂünseydiniz, lezzetler size tats›z gelirdi ve bulundu¤unuz ﬂu hâlden ayr›l›rd›n›z.
Ebû Sa’îd-i Hudrî ﬂöyle
anlat›r:
“Biri, Resûlullah efendimizin ard›nda namaz k›ld›. Peygamber efendimizden önce rükü’ya var›yor,
yine ondan önce baﬂ›n›
kald›r›yordu. Peygamberimiz, namazdan sonra:
- Bunu yapan kim idi?
diye sordular. O kimse dedi ki:
- Benim yâ Resûlallah.
Bunun üzerine Peygamber efendimiz, (Namaz›n noksan olan›ndan
sak›n›n›z! ‹mâm rükü’ya
vard›¤›nda rükü’ya var›n›z. Baﬂ›n› kald›rd›¤›nda
baﬂ›n›z› kald›r›n›z) buyurdu.”
Hazreti Ebû Sa’îd-i
Hudrî anlat›yor: “Resûlullah efendimizin huzuruna
gittim. Kadife ile örtün312 eshâb-› kirâm

müﬂ idi. Harareti o kadifeden ç›k›p, his olunurdu.
Elimizi, mübârek bedenine koyamazd›k. Hayret ettik. Buyurdu ki:
- En ﬂiddetli s›k›nt› peygamberlere olur. Ama peygamberlerin s›k›nt›lara sevinmesi, sizin ihsânlara sevinmenizden fazlad›r.”
Hazreti Ebû Sa’îd-i
Hudrî, do¤ru bildi¤i bir
husûsu söylemekten çekinmezdi. Çok cesûr, fedâkâr ve sab›rl› bir zât idi. Temiz ve sade bir yaﬂay›ﬂ›
vard›. Böyle olmay› severdi. Muhtaç olanlara yard›m eder, onlar› evine al›p
terbiye ederdi.
Ebû Sa’îd-i Hudrî ﬂöyle
anlat›r: Resûlullah efendimizden iﬂittim. Buyurdu ki:
(‹nsanlar›n yapt›klar›n›
yazan meleklerden baﬂka
melekler de vard›r. Yollarda, sokak baﬂlar›nda dolaﬂ›rlar. Allahü teâlây› zikredenleri ararlar. Zikredenleri bulunca, birbirlerine
seslenirler:
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- Buraya geliniz, buraya geliniz!
Kanatlar› ile, onlar› sararlar. O kadar çokturlar ki,
gö¤e var›rlar. Kullar›n›n
her iﬂini bilici olan Allahü
teâlâ, meleklere sorarak
buyurur ki:
- Kullar›m› nas›l buldunuz?
- Yâ Rabbî! Sana hamd
ve senâ ediyorlar ve senin
büyüklü¤ünü söylüyorlar.
- Onlar beni gördüler
mi?
- Hay›r görmediler.
- Görselerdi nas›l olurlard›?
- Daha çok hamd ederlerdi ve daha çok tesbîh
ederlerdi ve daha çok tekbîr söylerlerdi.
- Onlar benden ne istiyorlar?
- Yâ Rabbî! Cennetini
istiyorlar.
- Onlar Cenneti gördüler mi?
- Görmediler.

Ebu Sa’îd-i Hudri’nin makam›

- Görselerdi nas›l olurlard›?
- Daha çok yalvar›rlard›, daha çok isterlerdi. Yâ
Rabbî! Bu kullar›n Cehennemden korkuyorlar. Sana s›¤›n›yorlar.
- Onlar Cehennemi
gördüler mi?
- Hay›r görmediler.
eshâb-› kirâm 313
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- Görselerdi nas›l olurlard›?
- Görselerdi, daha çok
yalvar›rlard› ve ondan kurtulmak yoluna daha çok
sar›l›rlard›.
Bunun üzerine Allahü
teâlâ meleklere buyurur:
- ﬁâhid olunuz ki, onlar›n hepsini affeyledim.
- Yâ Rabbî! O zikredenlerin yan›nda, filân

Ebu Sa’id-i Hudri’ye izafe edilen
kabir taﬂ›
314 eshâb-› kirâm

kimse zikretmek için gelmemiﬂti. Dünya ç›kar›
için gelmiﬂti.
- Onlar benim misâfirlerimdir. Beni zikredenlerle beraberim. Onlar›n yan›nda bulunanlar da, zarar
etmezler.)
Resûlullah efendimiz
buyurdu ki:
(Mezar, ya Cennet bahçelerinden bir bahçe veya
Cehennem çukurlar›ndan
bir çukurdur.)
(Yata¤›na girdi¤inde üç
kere Estagfirullah el-azîm
ellezî lâ ilâhe illâ hüvelhayye’l-kayyûm ve etûbü
ileyh diyen kimsenin günâhlar› deniz köpükleri
veya Temîm diyâr›n›n
kumlar› veya a¤aç yapraklar›n›n say›s› veya dünyan›n günleri kadar çok olsa
da, Allahü teâlâ onun günâhlar›n› ba¤›ﬂlar.)
Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretleri kendisinden ö¤üt
istiyen birine buyurdu ki:
- Allahtan kork, çünkü
her ﬂeyin baﬂ› Allah kor-
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kusudur. Cihâda sar›l!
Çünkü cihâd, ‹slâm dîninin dünya zevk ve lezzetlerine kap›lmama hissidir. Allahü teâlay› zikretmeye ve Kur’ân-› kerîm
okumaya devam et ki, seni gökte melekler, yerde
insanlar aras›nda yaﬂatacak olan budur. Do¤ruyu
söyle, bunun d›ﬂ›nda da
sükûtu tercih et! Bunlar›
yaparsan ﬂeytan› yenersin.
Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretleri buyurur ki:
Resûlullahtan iﬂittim.
Buyurdu ki:
(Sizden evvelkiler içinde bir adam vard›. Doksandokuz kiﬂiyi öldürmüﬂtü. Sonra, “Dünyan›n en
büyük âlimi kimdir?” diye
soruﬂturdu. Ona bir râhib
gösterildi. Bunun üzerine
râhibin yan›na gitti.
“Doksandokuz adam
öldürdüm, tevbe etsem
kabûl olur mu?” diye sordu. Râhib, “Tevben kabûl
olunmaz” dedi.

Bunun üzerine o adam,
râhibi de öldürdü. Onunla
yüzü doldurdu. Sonra yeryüzü halk›n›n en büyük
âlimini sorup araﬂt›rd›.
Ona, âlim bir kimseyi tavsiye ettiler. Âlime sordu:
- Yüz adam öldürdüm.
Tevbe etsem kabûl olur
mu?
Âlim dedi ki:
- Evet, senin tevbe etmene kim engel olabilir?
Filân yere git, orada Allahü teâlâya ibâdetle meﬂgul olan insanlar vard›r.
Onlarla beraber Allahü teâlâya ibâdet et. Memleketine dönme! Zîrâ oras› fenâ bir yerdir.
Bunun üzerine tevbe
eden adam yola ç›kt›. Yar›
yola vard›¤›nda öldü. Rahmet melekleri ile azâb melekleri bu adam› almak
için geldiler. Rahmet melekleri dediler ki:
- Bu adam candan tevbe ederek geldi.
Azâb melekleri de dediler ki:
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- Bu adam hiçbir iyilik
iﬂlememiﬂtir.
Bunun üzerine insan
k›yâfetinde bir melek
bunlar›n yan›na geldi.
Melekler onu aralar›nda
hakem yapt›lar. Melek
ﬂöyle dedi:
- ‹ki taraftaki mesâfeyi
mukâyese ediniz! Hangi
tarafa daha yak›n ise
adam o taraf›nd›r.
Mesâfeyi ölçtüler. Adam› varaca¤› yere daha yak›n buldular. Bundan dolay› onu rahmet melekleri
ald›lar.)
Ebû Sa’îd-i Hudrî buyurdu ki:
Resûlullah efendimiz
hayvana ot verirdi. Deveyi
ba¤lard›. Evini süpürürdü.
Koyunun sütünü sa¤ard›.
Ayakkab›s›n›n sökü¤ünü
dikerdi. Çamaﬂ›r›n› yamard›. Hizmetçisi ile birlikte
yemek yerdi. Hizmetçisi el
de¤irmeni çekerken yorulunca, ona yard›m ederdi.
Pazardan öteberi al›p torba içinde eve getirirdi.
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Fakîrle, zenginle, büyükle, küçükle karﬂ›laﬂ›nca, önce selâm verirdi.
Bunlarla müsâfeha etmek
için, mübârek elini önce
uzat›rd›. Köleyi, efendiyi,
beyi, siyah› ve beyaz› bir
tutard›. Her kim olursa olsun, ça¤r›lan yere giderdi.
Önüne konulan ﬂeyi, az
olsa da, hafîf, aﬂa¤› görmezdi. Güzel huylu idi. ‹yilik etmesini sever idi. Herkesle iyi geçinirdi. Güler
yüzlü, tatl› sözlü idi. Söylerken gülmezdi.
Üzüntülü görünürdü.
Fakat, çat›k kaﬂl› de¤ildi.
Aﬂa¤› gönüllü idi. Fakat,
alçak tabî’atli de¤ildi. Heybetli idi. Ya’nî sayg› ve korku hâs›l ederdi. Fakat, kaba de¤ildi. Nâzik idi. Cömert idi. Fakat, isrâf etmez, faydas›z yere birﬂey
vermezdi. Herkese ac›r idi.
Mübârek baﬂ› hep önüne
e¤ik idi. Kimseden birﬂey
beklemezdi. Saâdet, huzûr
isteyen, Onun gibi olmal›d›r.

EBÛ SELEME
ebû seleme;
Allahü teâlân›n emriyle
sevgili Peygamberimiz,
Müslümanlara Medîne’ye
hicret için izin verdiler. Bunun üzerine birçok sahâbî
hicret haz›rl›klar›na baﬂlad›lar.
Hazreti Ebû Seleme de
devesini getirip, han›m›n›
bindirdi. O¤lunu, kuca¤›na oturttu. Hayvan›n yular›n› çekip, kald›rmaya çal›ﬂ›yordu. O s›rada ba’z› öfkeli adamlar gelerek, elindeki yular› ald›lar.
Hazreti Ebû Seleme, ne
oldu¤unu
anl›yamad›.
Adamlar, han›m›na ba¤›r›yorlard›:
- ‹n deveden aﬂa¤›! Çabuk ol!
Bunlar, Mugîreo¤ullar›
olup han›m›n›n akrabalar›
idiler. Bir yandan zorla kad›nca¤›z› çekiyorlar, öbür
yandan da kocas›na:
- Sen kendin, bizi dinlemedin! Putlar›m›z› b›rak›p,
Müslüman oldun. ﬁimdi
de kabîlemizin k›z›n›, ka-

ç›rmaya çal›ﬂ›yorsun! Onu
daha nerelere götüreceksin? Buna aslâ müsaade
edemeyiz, diye ç›k›ﬂ›yorlard›.
Tabii o¤lu da, annesiyle birlikte deveden indirildi. Zâten O’nun elini s›k›
s›k› tutuyordu. Mugîreo¤ullar›, kalabal›k idiler. O
zorbalarla baﬂa ç›kmak
mümkün de¤ildi. Buna
ra¤men münâkaﬂa çok
uzad›. Olay› iﬂiten, Esedo¤ullar› da oraya koﬂtular.
Bunlar da, Hazreti Ebû Seleme’nin kabîlesinden idiler. Ne oldu¤unu sordular.
Onlar›n da ço¤u, Müslüman de¤ildi. Fakat buna
ra¤men direttiler:
- Mâdem ki sizler, bizim akrabam›z›n han›m›n›
b›rakm›yorsunuz; biz de
onun o¤lunu size b›rakmay›z!
Anas›n›n elinden kopmak istemiyen yavruca¤›z›, çekiﬂtiriyorlard›. ‹tiﬂme,
kak›ﬂma aras›nda küçük
çocuk a¤lamaya baﬂlad›.
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Çünkü, kolu ç›km›ﬂt›. Bu
kadar zorbal›k sonunda;
çocu¤u Esedo¤ullar›, Anas›n› da Mugîreo¤ullar›
al›p, uzaklaﬂt›lar. Hazreti
Ebû Seleme orac›kta, sâdece devesiyle kalakald›.
‹lk Müslümanlar buna
benzer eziyet, iﬂkence ve
felâketlere art›k al›ﬂm›ﬂlard›. Olaylar karﬂ›s›nda, sab›r ve metânet göstermeye çal›ﬂ›yorlard›. Çünkü
sevgili Peygamberimizin
emirleri öyle idi.
Ebû Seleme hazretleri
de iﬂte bu yüzden, Hicrete
tek baﬂ›na devam etmeye
katland›. Allah r›zâs›n› kazanmak ümidiyle, yollara
düﬂtü. Gözyaﬂlar› aras›nda nihâyet Medîne’ye vard›. Mekke’de kalan han›m›
ise her sabah, ﬂehir d›ﬂ›ndaki Ebtah mevkiine ç›k›yordu. Orada, Medîne’den
gelen yolcular› bekliyor ve
kocas›ndan haber almaya
çal›ﬂ›yordu.
Yan›nda kimse olmad›¤› zamanlar, uzun uzun
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a¤l›yordu. Zorla ay›rd›klar› o¤lu ve eﬂi için gözyaﬂ› döküyordu. Amcao¤ullar›ndan birisi, O’nu
o vaziyette gördü. Periﬂân hâline ac›d›. Do¤ruca, kendi kabîlesinin zorbalar›na giderek ba¤›rmaya baﬂlad›:
- Bu zavall›ya, daha ne
kadar zulmedeceksiniz?
Onu hem kocas›ndan,
hem o¤lundan kopard›n›z.
Sizde hiç insanl›k yok mudur? Üstelik kendi akraban›za iﬂkence ediyorsunuz.
Bu sözler üzerine, Zorbalar insâfa geldiler. Sonra da kederli kad›nca¤›za:
- ‹stersen, gidip kocana
kavuﬂabilirsin, dediler.
O’nun Medîne’ye yollanaca¤›n› ö¤renen, Esedo¤ullar› da dayanamad›lar.
Getirip, o¤lunu teslim ettiler.
Allah ve Resûlullah yolunun yolcular›, ›ﬂ›kl› günlere do¤ru yürüyorlard›.
Hazreti Seleme’nin anababas›n›n, duâlar› kabûl
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olmuﬂtu. Uzun ayr›l›k ve
hasretten sonra nihâyet,
Kubâ’da hepsi birbirlerine
kavuﬂtular.
Hicretten sonra mübârek Medîne’de, ‹slâm›n
ve Ebû Seleme ailesinin,
güzel günleri baﬂlad›. Bütün Mü’minler ‹slâmiyeti
yaymak için, canla-baﬂla
çal›ﬂ›yorlard›. Bedir’de
Mekkelilere karﬂ› ilk zafer
kazan›ld›. Bu zaferi kazanan mücâhidlerden biri
de, Hazreti Ebû Seleme
idi.
Hazreti Ebû Seleme
sevgili Peygamberimizin
yak›n akrabas› idi. Hazreti
Ebû Seleme’nin annesi,
Peygamber efendimizin
halalar› idi. Ebû Seleme
hazretleri, cihâd ve gazâ
olmad›¤› zamanlar, daha

çok ibâdet etmeye çal›ﬂ›yordu.
Bir gün Mescîd-i Nebevîden, sevinçle evine geldi. Kendisini karﬂ›layan
han›m›na dedi ki:
- ﬁimdi, Allahü teâlân›n Resûlünden çok sevindirici bir söz duydum.
Han›m› merakla sordu:
- Hay›rd›r inﬂâallah! Ne
duydunuz?
- Peygamber efendimiz “Müslümanlar, herhangi bir belâya u¤rar
da; ‹nnâ lillah ve innâ
ileyhi râciûn dedikten
sonra; yâ Râbbi! Bu u¤rad›¤›m musîbetin ecrini
ihsân eyle. Beni, ondan
daha hay›rl›s›na eriﬂtir diye duâ ederse; cenâb-›
Hak, onun duâs›n› kabûl
eder” buyurdular.
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Epeyce daha konuﬂtular. Bir ara han›m› dedi ki:
- Yâ Ebâ Seleme!.. Gel,
seninle bir sözleﬂme yapal›m.
Kocas› hayretle sordu:
- Hayrola! Nas›l bir sözleﬂme istiyorsun?
- ‹kimizden hangimiz
önce ölürsek, geriye kalan›m›z; bir daha evlenmesin!. Buna, söz verebilir
misin?
Ebû Seleme biraz düﬂündü ve sordu:
- Ey han›mc›¤›m!.. Sen,
beni dinler ve itâat eder
misin?
- Evet! Dinlerim ve itâat
ederim.
- Sen, sözümü dinle ve
ben ölürsem, evlen!
Hazreti Ebû Seleme
böyle söyledikten sonra
ellerini kald›r›p, o büyük
îmânl› han›m›na ve bütün
Müslümanlara duâlar etti.
Bedir’deki yenilginin
ateﬂiyle yanan Kureyﬂ
müﬂrikleri, bütün h›nçla320 eshâb-› kirâm

r›yla Uhud’da sald›rd›lar.
Medîne civâr›ndaki Yahûdileri de k›ﬂk›rt›yorlard›. O
gazân›n gerçek kahramanlar›ndan birisi, yine Hazreti Ebû Seleme idi. Olanca
îmân› ve olanca gücüyle
savaﬂ›yordu. As›l gâyesi
ﬂehîd olmakt›. Fakat sâdece kolundan, pâzusundan
yaraland›. Yaras› küçük olmas›na ra¤men, kan kaybediyordu.
Gazâdan sonra bile,
uzun zaman evinde yatt›.
Han›m› onu, güzelce tedâvi ediyordu. Bir ay sonra
iyileﬂti, aya¤a kalkt›.
‹slâm›n hudutlar› geniﬂledikçe, düﬂmanlar› da
ço¤al›yordu. Kutn bölgesindeki ba’z› kabîle reisleri, hâlâ kibir ve azamet peﬂindeydiler. Orada baﬂl›yan k›ﬂk›rtma olaylar› üzerine Peygamber Efendimiz, bir ihtar hareketini
uygun gördüler. Hazreti
Ebû Seleme ile ba’z› arkadaﬂlar›n›, bu iﬂ için vazîfelendirdiler.
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Onlar da k›sa zamanda,
Kutn civâr›ndaki âsî ve
müﬂrikleri da¤›tt›lar. Pek
çok ganîmet alarak, Medîne’ye döndüler. Dönüﬂte,
Hazreti Ebû Seleme fenâlaﬂt›. Çünkü Uhud’da ald›¤› yara yeniden aç›lm›ﬂt›.
Bütün gayretlere ra¤men,
fazla kan kayb›ndan vefât
etti.
Ümmü Seleme hatun,
kocas› Ebû Seleme’nin ﬂehîd olmas› üzerine, “‹nnâ
lillah ve innâ ileyhi râciun” dedikten sonra, duâ
etti.
Sonda do¤ruca sevgili
Peygamberimizin huzûrlar›na giderek dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Ebû
Seleme vefât eyledi.
Peygamber efendimiz
kalkt›lar ve halalar›n›n o¤lunu görmeye gittiler. Mübârek elleriyle hâlâ aç›k
bulunan gözlerini kapatt›lar ve buyurdular ki:
- Hakikaten, rûh kabzolunurken göz; rûhun peﬂinden baka kal›r!

Resûlullah efendimiz o
s›rada a¤laﬂ›p, s›zlanan
kad›nlara ve di¤er ev halk›na da:
- Sizler ﬂimdi kendinize, hay›rdan baﬂka duâda
bulunmay›n›z. Çünkü Melekler ﬂu anda, duâlar›n›za
âmin demektedirler, îkaz›nda bulundular.
Daha sonra da ﬂöyle
duâda bulundular:
- Ey Allah›m! Ebû Seleme’yi rahmetine kavuﬂtur! Do¤ru yola ermiﬂ kullar›n aras›nda, derecesini
yücelt! Geride kalanlardan O’na, iyi bir halef ihsân eyle! Bize ve O’na
ma¤firet k›l. O’nu kabirinde, ferahland›r ve nûrland›r.
Hazreti Ebû Seleme
Medîne’de Bâki’ Kabristan›na defnolundu. Muhterem han›m›, her zaman
oldu¤u gibi sabretti, duâlar etti. Onun yetîm kalan yavrular›yla, geçim
derdini halletmeye çal›ﬂt›.
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4-5 ay kadar sonra Peygamberimiz, bir arkadaﬂlar›n› ona yollad›lar. Gelen
zât dedi ki:
- Müjdeler olsun, ey
Ümmü Seleme! Resûlullah efendimiz, Allah›n emriyle seni nikâhlamak istiyorlar.
Bu büyük müjdeye ra¤men Hazreti Ümmü Seleme, düﬂünceli görünüyordu. Az sonra, cevap olarak
dedi ki:
- Ey Resûlullah›n elçisi!
Hoﬂ geldin, sefâlar getirdin! Yaln›z ﬂu husûslar›,
Efendimize arz etmelisin ki:
1) Ben yaﬂl› ve k›skanç
bir kad›n›m. Olabilir ki, aksi bir davran›ﬂta bulunurum da; o yüzden, Allah›n
gazâb›na u¤ramaktan korkar›m.
2) Yetîm çocuklar›m
mevcuttur. Bir de onlar›n
bak›m›, kendilerine yük olmaz m›?
3) Nikâh›m› yapacak
velîlerim, yan›mda de¤ildirler.
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Elçi bunlar›, aynen sevgili Peygamberimize arz
etti.
Birkaç gün sonra iki cihân›n Sultân› bizzat, teﬂrîf
buyurdular. Çok heyecanlanan Hazreti Ümmü Seleme’ye, tekliflerini Kendileri tekrarlad›lar. Ve buyurdular ki:
- Biliyorsun ki, biz de
yaﬂl›y›z. Sonra senin, o
k›skançl›k hâlini gidermesi için, Allaha duâ ederiz.
Çocuklar›na gelince onlar,
Bizim de çocuklar›m›zd›r.
Velîlerin aras›nda, bizim
evlenmemizi istemiyen
kimse ç›kmaz.
Ve Allah›n emriyle, nikâhlar› k›y›ld›. Böylece,
Hazreti Ebû Seleme’nin
muhterem han›m›na etti¤i
vasiyeti de, yerine getirilmiﬂ oldu.
Ebû Seleme’nin as›l ad›,
Abdullah; babas›, Abdülesed; annesi, Abdülmuttalib’in k›z› Berre idi. Gâyet iyi
okuma-yazma bilir ve her
isteyene ö¤retirdi...

EBU SÜFYAN B‹N HARB
ebu süfyan bin harb;
Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden ve Resûlullah efendimizin kay›npederi. ‹smi, Sahr bin
Harb’d›r. Annesinin ad›
Safiyye’dir.
Künyesi
Ebû Süfyân ve Ebû Hanzala’d›r. Hazret-i Muâviye’nin ve Peygamber
efendimizin mübârek
zevceleri olan Ümm-i Habîbe’nin (rad›yallahü anhâ) babas›d›r. Dedesi,
Ümeyye bin Abd-i ﬁems
bin Abd-i Menâf’t›r. 565
(H.Ö. 58) senesinde Mekke’de do¤du. 651 (H. 31)
senesinde Medîne’de vefât etti.
Müslüman olmadan
önce, Resûlullah efendimizin büyük düﬂman›yd›.
Uhud ve Hendek muhârebelerinde Müslümanlara
karﬂ› müﬂriklerin baﬂkumandanl›¤›n› yapt›. Hudeybiye Sulhnâmesi’ni
yenilemek üzere Medîne’ye gitti. K›z›, ayn› zamanda Peygamber efendimizin mübarek zevcesi

olan Ümm-i Habîbe’nin
evine vard›. Peygamber
efendimize ait döﬂe¤e
oturmak isteyince, Hazreti Ümm-i Habîbe validemiz sür’atle yetiﬂip döﬂe¤e babas›n› oturtmad› ve;
“Bu, Resul aleyhisselâm›n döﬂe¤idir. Müﬂrikler
necistir, ona oturamaz!
Sen hâlâ iﬂitmeyen, görmeyen taﬂtan yap›lm›ﬂ
putlara tap›yorsun. Nas›l
olur da senin gibi Kureyﬂ’in ileri gelen akl› baﬂ›nda birisi ‹slâmiyet’ten
uzak kal›r!” dedi.
K›z›ndan yüz bulamayan Ebû Süfyân, Resûlullah efendimizin huzûruna
var›p sulhu yenilemesini
arz edince, sevgili Peygamberimiz reddettiler.
Ebû Süfyân üzüntü ve
piﬂmanl›k içinde geri
döndü. Mekkeli müﬂrikler
bu iﬂi baﬂaramad›¤› için
onu çok k›nad›lar.
Peygamber efendimiz
629. (H.8) senesinde Mekke’yi fethetmek üzere on
iki bin kiﬂilik ordusu ile,
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Medine’den hareket etti.
On günde Mekke’nin Merruzzahrân bölgesine geldiler. Gece on binden ziyâde
ateﬂ yak›ld›. Mekkeliler bu
kadar ateﬂi görünce ﬂaﬂk›na döndüler. Zîrâ ‹slâm ordusunun Mekke’ye gelebilece¤ini hiç hat›rlar›ndan
geçiremiyorlard›. Ebû Süfyân’› keﬂif için gönderdiler. Ebû Süfyân, yan›na birini alarak yola ç›kt›. Yolda
yanlar›na bir arkadaﬂ daha kat›ld›.
Kureyﬂliler, ilerledikçe
hayretleri art›yor, dehﬂete düﬂüyorlard›. Mekke’nin çevresine ne kadar
çok asker birikmiﬂti ve ne
kadar ateﬂ yakm›ﬂlard›...
Bunlar› konuﬂa konuﬂa,
Eruh isimli yere geldiler.
Bu s›rada Peygamber
efendimiz; “Ebû Süfyân
ﬂu anda Eruh’tad›r” buyurdu. Hazreti Abbâs,
yanlar›na gidip onlar› tan›d› ve ‹slâm ordugâh›na
götürdü. Yolda Ebû Süfyân, Hazreti Abbâs’a;
“Haberler nas›ld›r?” diye
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sordu. O da; “Ey Ebû Süfyân! Sana yaz›klar olsun!
Resul aleyhisselâm, karﬂ›
koyamayaca¤›n›z bir ordu ile üzerinize geliyor.
Yemîn ederim ki, Kureyﬂlilerin hâli yaman olacak.
Vay onlar›n baﬂ›na geleceklere!” dedi.Ebû Süfyân ve yan›ndakiler, korku ile mücâhidlerin aras›ndan geçerek sevgili
Peygamberimizin huzûr-›
ﬂeriflerine geldiler. Kâinat›n sultân›, onlar› güzel
karﬂ›lad›. Mekkeliler hakk›nda bilgi ald›. Geç vakitlere kadar konuﬂtuktan
sonra, onlar› ‹slâm’a davet eyledi. Ebû ﬁüfyân’›n
arkadaﬂlar› Hâkim bin Hizam ile Büdeyl, derhal kelime-i ﬂehâdet getirerek
Müslüman oldular. Fakat
Ebû ﬁüfyân’›n tereddüdü
devam ediyordu. Sabah
olunca, merhamet deryas› sevgili peygamberimiz;
“Ey Ebû Süfyân! Yaz›klar
olsun sana! Allahü teâlâdan baﬂka ilâh bulunmad›¤›n› ö¤renme zaman›
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hâlâ gelmedi mi?” buyurdu. O da:,”Anam-babam
sana feda olsun! Yumuﬂak
huylulukta ve ﬂereflilikte
ve akraba hakk›n› gözetmekte üstüne yoktur. Sana etti¤imiz bu kadar cefâdan sonra, sen, hâlâ bizi
hidâyet yoluna davet ediyorsun. Ne kadar merhametlisin. Allah’dan baﬂka

ilâh olmad›¤›na inand›m.
Sen de Allah’›n Resulüsün” diyerek Eshâb-› kiramdan olmakla ﬂereflendi. Hazreti Abbâs;
-Yâ Resûlallah! Ebû
Süfyân’a, Mekkelilerce itibâr kazand›racak bir ﬂey
ihsan eder misiniz? dedi.
Peygamber efendimiz,
bunu kabul edip;

Ebu Süfyan bin Harb’in medfun bulundu¤u Cennet-ül Bâki kabristan›
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-Kim Ebû Süfyân’›n
evine girer, s›¤›n›rsa, ona
emân verilmiﬂtir, öldürülmekten kurtulur, buyurdu. Ebû Süfyân hazretleri;
-Yâ Resûlallah biraz daha geniﬂletir misiniz? diye
istirhamda bulununca,
sevgili Peygamberimiz;
-Kim Mescid-i Harâm’a girer, s›¤›n›rsa, ona
emân verilmiﬂtir. Kim kap›s›n› kapay›p evinde
oturursa ona emân verilmiﬂtir, buyurdu.
Resûl-i ekrem efendimiz, Ebû ﬁüfyân’›n, ‹slâm
ordusunun heybetini ve
çoklu¤unu görüp, Mekkeli müﬂriklere bunu anlatmas› için Hazreti Abbâs’a;
-Onu, vadinin darald›¤›, atlar›n s›k›ﬂa s›k›ﬂa
geçti¤i da¤ bo¤az›na ilet.
Müslümanlar›n, Allahü
teâlân›n ordusunun ihtiﬂam›n› görsün, buyurdu.
Peygamber efendimizin muhteﬂem ordusunu
seyreden Ebû Süfyân, bu
hâl üzerine;
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-Kayser’in de, Kisrâ’n›n
da saltanat›n› gördüm. Fakat böyle ihtiﬂaml›s›n› görmedim! Ben, hiç bir zaman bugünkü gibi bir ordu ve cemâat ile karﬂ›laﬂmad›m! Böyle bir orduya
hiç kimse karﬂ› koyamaz,
onlara güç yetiremez! diyerek Mekke’nin yolunu
tuttu...
Ebû Süfyân rad›yallahü anh, Mekke’ye gelip,
kendisini merakla bekleyen müﬂriklere Müslüman oldu¤unu aç›klad›ktan sonra; “Ey Kureyﬂ cemâati! Muhammed aleyhisselâm, karﬂ›s›nda dayanamayaca¤›n›z kadar
büyük bir ordu ile yan›baﬂ›n›za gelmiﬂ bulunuyor.
Boﬂ yere kendi kendinizi
aldatmay›n›z. Müslüman
olunuz ki, kurtulas›n›z!
Ben sizin görmediklerinizi gördüm! Say›s›z bahâd›rlar, atlar ve silâhlar
gördüm. Onlara kimse
karﬂ› koyamaz. Kim, Ebû
Süfyân’›n evine girerse,
ona emân verilmiﬂ öldü-
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rülmekten kurtulmuﬂtur.
Kim Beytullah’a s›¤›n›rsa
ona emân verilmiﬂtir.
Kim evine girip kap›s›n›
kapat›rsa, ona da emân
verilmiﬂtir!” dedi. Bunun
üzerine müﬂriklerin az›l›lar›ndan bâz›lar›, Ebû
Süfyân hazretlerine karﬂ›
ç›karak hakâret ettiler.
Hattâ, ‹slâm ordusuna
karﬂ› ç›kmak için, acele
haz›rl›¤a baﬂlad›lar. Fakat
bunlar›n say›lar› çok azd›.
Di¤erleri, bunlara iltifât
etmeyip evlerine koﬂtular. Bir k›sm› da Mescid-i
Haram’a s›¤›nd›.
O gün fazla kan dökülmeden Mekke fethedildi.
Bunda Ebû Süfyân’›n pek
büyük hizmeti oldu. Han›m› Hind de rad›yallahü
anhâ Müslüman oldu.
Mekke’nin fethinden
hemen sonra yap›lan Huneyn Gazâs›na kat›lan
hazret-i Ebû Süfyân, kahramanca çarp›ﬂt›. Tâif
Muhârebesinde bir gözünü kaybetti.

Resûl-i ekrem efendimiz, daha sonra onu Necrân’a vâli gönderdi. Hazret-i
Ömer zamân›na kadar orada vâlilik yapan Ebû Süfyân, halîfeden izin alarak
Suriye’deki gazâlara kat›ld›.
Yapt›¤› ateﬂli konuﬂmalarla
askerleri harbe teﬂvik ederdi. 636’da Yermük Muhârebesine kat›ld›, di¤er gözünü de orada kaybetti.
651 (H.31) senesinde
Medîne-i münevverede
vefât etti. Cennet-ül-Bakî
Kabristan›na defnedildi.
Son hastal›¤›nda aile efrad›na; “Benim için a¤lamay›n! Çünkü ben Müslüman olduktan sonra günah iﬂledi¤imi hat›rlam›yorum” buyurdu.
Ebû Süfyân rad›yallahü anh, pek fazla hadîs-i
ﬂerîf rivâyet etmemiﬂtir.
Bir gün Peygamber efendimize ihlâstan sordu.
Peygamber efendimiz;
“Rabbim Allah’t›r, dedikten sonra, emrolundu¤un
gibi dosdo¤ru olmand›r.”
buyurdu.
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ebu süfyan bin hâris;
Ebu Süfyan bin Hâris,
Peygamberimiz davete
baﬂlamadan önce, Peygamberimizi pek çok severdi. Resulullah efendimiz davete baﬂlay›nca,
önce çok düﬂman olmuﬂtu. Peygamberimizi
ve Müslümanlar› hicveden ﬂiirler söyledi. Bunun üzerine Peygamber
efendimiz, görüldü¤ü
yerde öldürülmesini emrettiler.
Ebu Süfyan, Kureyﬂ
müﬂriklerinin, Peygamberimizle yapt›klar› çarp›ﬂmalar›n hiçbirinden
geri kalmad›. Müslümanlar, ﬁair Hassan bin Sabit’e, “Sen de onu hiciv
ve tahkir et” demiﬂlerdi.
Hassan bin Sabit de demiﬂti ki:
- Resulullah efendimiz
izin vermedikçe, yapamam!
Peygamberimiz, kendilerinden izin istendi¤inde
buyurmuﬂtu ki:
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- Ben, “Babam›n kardeﬂi olan amcam›n o¤lunu hiciv ve tahkir et” diye, sana nas›l izin verebilirim?
Hassan bin Sabit de
demiﬂti ki:
- Ben, ondan, sizi, sizin
soyunuzu, hamurun içinden k›l çeker gibi kolayca
çekip ay›rt eder, sonra onu
hiciv ve tahkir ederim!
Hazreti Âiﬂe der ki:
“Resulullah efendimiz,
(Siz de Kureyﬂlileri hiciv
ve tahkir ediniz! Çünkü,
hiciv, onlara ok ya¤d›rmaktan daha a¤›r gelir!)
buyurdu ve Abdullah bin
Revaha’ya, (Onlar›, hicvet)
diye haber gönderdi.
Abdullah bin Revaha,
Kureyﬂlileri hicvetti. Resulullah efendimiz daha sonra, Kab bin Malik’e, sonra
da Hassan bin Sabit’e, Kureyﬂlileri hicvetmeleri için
haber gönderdi.
Hassan bin Sabit, Resulullah efendimizin huzuruna girince, dedi ki:
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- Demek, kükredi¤i zaman, kuyru¤unu iki yan›na
çarpan bu arslana, haber
salman›n zaman› geldi! Seni, hak dinle Peygamber
olarak gönderen Allaha yemin ederim ki; ben, onlar›n
ﬂahsiyet ve ﬂereflerini dilimle, deri parçalar gibi parçalayaca¤›m!
Resulullah efendimiz
buyurdu ki:
- Acele etme! Ebu Bekir, Kureyﬂlilerin soyunu,
sopunu en iyi bilendir. Elbette, benim soyum da
onlar›n içindedir. Ebu Bekir, benim soyumu, sana
iyice aç›klas›n!
Hassan, hemen Ebu
Bekir’e gitti. Sonra, dönüp
gelince dedi ki:
- Ya Resulallah! Senin
soyun bana iyice aç›kland›. Seni, hak dinle Peygamber olarak gönderen
Allaha yemin ederim ki;
hiç ﬂüphesiz, seni, onlar›n
aras›ndan, hamurdan k›l
çeker gibi, kolayca çeker,
ç›kar›r›m!”

Hazreti Âiﬂe buyurdu ki:
“Peygamber efendimizin Hassan’a, (Hiç ﬂüphe
yok ki, sen, Allah ve Resulü taraf›ndan müdafaa
yapt›¤›n müddetçe, Cebrail seni destekleyip duracakt›r) ve yine, (Hassan,
onlar› hicvedip susturmakla, hem Müslümanlar›
ferahlatt›, hem de, kendisi
ferahlad›) buyurdu¤unu,
kendisinden iﬂitmiﬂimdir.
Hassan bin Sabit, ﬁair
Ebu Süfyan bin Hâris’e hitaben çeﬂitli hicivlerde bulundu. Neticede Ebu Süfyan bin Hâris’in kalbine ‹slâm sevgisi düﬂtü.
Ebu Süfyan bin Hâris,
bir gün, Rum Kayserinin
huzuruna ç›kt›¤›nda, Kayser, ona sordu:
- Sen kimlerdensin?
- Ben, Ebu Süfyan bin
Hâris bin Abdülmuttalib’im!
- Sen, Muhammed bin
Abdullah bin Abdülmuttalib’in amcas›n›n o¤lu musun!
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- Evet! Ben, Onun amcas›n›n o¤luyum.
Ebu Süfyan der ki:
“Rum Kayserinin yan›nda, ne ‹slâmiyetten kaç›ld›¤›n›, ne de Muhammed’den baﬂkas›n›n tan›nd›¤›n› gördüm! Bunun
üzerine, kalbime, ‹slâmiyet sevgisi girdi. ‹çinde
bulundu¤um müﬂrikli¤in
bat›l ve boﬂ oldu¤unu anlad›m.
Ne çare ki; biz, ak›llar›
baﬂlar›nda bir kavimle birlikte bulunuyorduk. ‹nsanlar›n, ak›llar›na ve görüﬂlerine göre yaﬂad›klar›n› san›yordum. Onlar, bir yol
tutup gittiler. Biz de, o yolu tutup gittik.
ﬁerefli ve yaﬂl› kiﬂiler,
putlar›ndan yard›m dileyerek Muhammed’e karﬂ›
ayakland›klar› ve atalar›
yüzünden ona k›zd›klar›
zaman, onlara uyduk!
Bir gün, kendi kendime; (Ben, kimlerle arkadaﬂ oluyorum? Kimlerin
yan›nda bulunuyorum? ‹s330 eshâb-› kirâm

lâm yolu, belli olmuﬂ ve
kararlaﬂm›ﬂ bulunuyor)
dedim. Zevcemle o¤lumun yan›na vard›m. Onlara dedim ki:
- Yola ç›kmak için haz›rlan›n›z! Muhammed’in yan›n›za gelmesi, çok yaklaﬂm›ﬂt›r!
Kar›m ve o¤lum dediler ki:
- Can›m›z sana feda olsun! Araplar›n ve Arap olmayanlar›n Muhammed’e
tabi oldu¤unu görüyorsun da, hâlâ, ona karﬂ›
düﬂmanl›k mevkiinde bulunuyor, düﬂmanl›kta direnip duruyorsun!?
Hâlbuki, Ona yard›m etmek, herkesten çok sana
düﬂerdi. Ona yard›m edenlerin ilki, sen olmal› idin!
Uﬂa¤›m Mezkur’a dedim ki:
- Bir deve ile at›m›, acele yan›ma getir!
Resulullah ile buluﬂmak maksadiyle Mekke’den yola ç›kt›k. Yan›m›zda Abdullah bin Ebi
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Ümeyye de vard›. Ebva’ya
var›p indi¤imiz zaman,
Resulullah efendimizin
öncü birli¤i oraya gelmiﬂ
ve Mekke’ye yönelmiﬂti.
Resulullah efendimiz,
görüldü¤üm yerde öldürülmemi emretmiﬂti. Bunun için, öldürülmekten
korktum ve gizlendim.
O¤lum Cafer’in elinden tutup, yaya olarak bir
mil kadar gittik. Sabahleyin Resulullah efendimi-

zin yan›na vard›k. Halk,
tak›m tak›m geliyordu.
Peygamberimiz, hayvan›na binece¤i zaman, kendisiyle görüﬂmek istedim.
Yüzünü, bizden baﬂka tarafa çevirdi. Yüzünü çevirdi¤i tarafa geçtim. Tekrar tekrar benden yüzünü
çevirdi.
Bütün yak›n uzak her
ﬂey beni tuttu, s›kt›! Ona
eriﬂemedikçe bir ölü oldu¤umu, Onun iyili¤ini, merhametini ve bana olan ya-

Ravda-i Mutahhara
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k›nl›¤›n› düﬂündükçe “Beni tutar” diye ummuﬂtum.”
Ebu Süfyan bin Hâris,
Müslüman olmas›n› anlatmaya ﬂöyle devam etti:
“Resulullah aleyhisselam›n akrabas› oldu¤um
için, benim Müslüman olmama, Resulullah efendimizin de, eshab›n›n da
son derecede sevineceklerini san›yor ve ﬂüphe etmiyordum.
Resulullah efendimizin, benden yüz çevirdi¤ini görünce, bütün Müslümanlar da, benden yüz çevirdiler. Hazreti Ebu Bekir,
bana rastlad› ve benden
yüzünü çevirdi.
Ensardan birisi beni
Hazreti Ömer’in yan›na
yanaﬂt›rd›. Ona bak›nca,
bana dedi ki:
- Ey Allah›n düﬂman›!
Resulullah efendimizi ve
eshab›n› inciten sensin ha!
Ona düﬂmanl›¤›n›, yeryüzünün do¤ular›na, bat›lar›na kadar ulaﬂt›rd›n ha!
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Hemen amcam Abbas’›n yan›na vard›m. Ona
dedim ki:
- Ey Abbas! Ben, Resulullah›n yak›n› ve asaletli
oluﬂum sebebiyle Müslümanl›¤›m›n, Resulullah›
sevindirece¤ini ummuﬂtum. Kendisinden umdu¤um iltifat› göremedim.
Beni kabul etmesi için
Onunla konuﬂ!
- Hay›r! Vallahi, Onun,
senden yüz çevirdi¤ini
gördükten sonra, Onunla
bir tek kelime bile konuﬂamam! Resulullah efendimizi üzmüﬂ olmaktan
korkar›m!
- Ey Amca! Bâri, gidip
baﬂvuraca¤›m bir kimseyi
bana söyle?
Bunun üzerine Hazreti
Abbas, (‹ﬂte, o!) diye Hazreti Ali’yi gösterdi. Hazreti
Ali ile buluﬂup konuﬂtum.
O da, bana Abbas’›n sözlerinin t›pk›s›n› söyledi.”
Ebu Süfyan bin Hâris
ile Abdullah bin Ebi
Ümeyye, Peygamberimi-
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zin huzuruna girme çarelerini araﬂt›rd›klar› ve kendilerinden yüz çevrildi¤i
s›rada, Peygamberimizin
zevcesi Hazreti Ümmü Seleme de, onlar hakk›nda
Peygamberimizle konuﬂarak dedi ki:
- Ya Resulallah! Biri
amcan›n o¤lu ve süt kardeﬂindir. Di¤eri de, halan›n o¤ludur ve h›sm›nd›r.
Allahü teâlâ, bunlar›, sana
Müslüman olarak gönderdi. Bunlar, senin kat›nda
halk›n en yaramaz› olamazlar!
Peygamberimiz buyurdu ki:
- Bana, onlar›n ikisi de
gerekmez. Amcam›n o¤lu,
benim haysiyet ve ﬂerefimi, dili ile lekelemek istedi!
Halam›n o¤lu ve h›sm›m
olan kiﬂi ise, Mekke’de bana söylememesi gereken
sözleri söylemiﬂtir!
Gerçekten de, Peygamberimiz Mekke’de iken, bir
gün, Kureyﬂ müﬂriklerinin
az›l›lar› toplan›p, Peygam-

berimize ileri geri tekliflerde bulunduktan sonra,
Peygamberimizin Peygamberli¤ini reddetmiﬂlerdi. Peygamberimiz, onlar›n yanlar›ndan çok üzgün olarak ayr›lm›ﬂlard›.
Abdullah bin Ebi
Ümeyye ise, Peygamberimizin peﬂini b›rakmam›ﬂ,
yolda Ona demiﬂti ki:
- Ey Muhammed! Kavmin sana yapacaklar› teklifleri yapt›lar. Sen, onlar›n
tekliflerinden hiçbirini kabul etmedin! Sonra, dedi¤in gibi, Allah kat›ndaki
mevkiini anlamak, sana
inanmak, uymak üzere
kendileri için istedikleri
ﬂeyleri de yapmad›n!
Vallahi ben, sana bak›p
dururken, sen, gö¤e bir
merdiven kurarak t›rman›p gö¤e ç›kmad›kça ve
oradan, yan›nda senin dedi¤in gibi Peygamber oldu¤una tan›kl›k edecek
dört melek getirmedikçe,
sana hiçbir zaman inanmam!
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Yemin ederim ki, sen,
bunu yapm›ﬂ olsan bile,
yine seni tasdik edece¤imi
sanm›yorum!
Abdullah bin Ebi
Ümeyye, bunlar› dedikten
sonra Peygamberimizin
yan›ndan ayr›lm›ﬂt›.
Peygamberimiz, Hazreti Ümm-i Seleme’ye, Abdullah bin Ebi Ümeyye ve
süt kardeﬂi hakk›nda nazil
olan ayet-i kerimeyi de (‹sra 93) okudu. Hazreti
Ümm-i Seleme dedi ki:
- Ya Resulallah! Bu kiﬂi,
senin kavmindendir. Onlar›n söyledi¤i ﬂeyi, bütün
Kureyﬂ müﬂrikleri de, söylemiﬂler ve haklar›nda
onun gibi ayetler de inmiﬂtir. Sen, onun suçundan daha a¤›r›n› da affetmiﬂtin. O, Amcan›n o¤ludur ve onun sana akrabal›¤› vard›r. Sen de, onun
suçunu ba¤›ﬂlamaya halk›n en lay›k›s›n!
Ebu Süfyan bin Hâris
der ki: “Cuhfe’ye var›ncaya kadar, ne Resulullah
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efendimiz, ne de Müslümanlardan hiçbiri benimle konuﬂmad›.
Her konaklan›lan yerde,
kendim Resulullah›n kap›s›nda duruyor, o¤lum Cafer de ayakta dikiliyordu.
Resulullah beni gördükçe,
yüzünü benden çeviriyordu.
Ezah›r yokuﬂundan
Mekke’nin Ebtah vadisine
inince, Resulullah›n çad›r›n›n kap›s›na yaklaﬂt›m. Bana bakt›. Bu bak›ﬂ, Onun,
bana ilk yumuﬂak bak›ﬂ› idi.
Kendisinin gülümseyece¤ini de ummaya baﬂlad›m.”
Hazreti Ali, Ebu Süfyan
bin Hâris’e dedi ki:
- Resulullah efendimize, arka taraf›ndan var! Yusuf aleyhisselam›n kardeﬂlerinin, Yusuf aleyhisselama söyledi¤i ﬂu sözü söyle: (Allaha yemin ederiz ki,
Allahü teâlâ, seni, gerçekten bizden üstün k›lm›ﬂt›r!
Biz, do¤rusu, sana karﬂ›
yapt›klar›m›zda suçlu idik,
dediler.) [Yusuf 91]
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Bundan daha güzel bir
söz bulunabilece¤i kabul
edilemez. Ebu Süfyan bin
Hâris böyle yap›nca, Peygamberimiz, Hazreti Yusuf’un kardeﬂlerine söyledi¤ini bildiren, (Size, bugün hiçbir baﬂa kakma ve
ay›plama yoktur! Allahü
teâlâ, sizi ba¤›ﬂlas›n. O,
merhametlilerin en merhametlisidir) [Yusuf 92]
mealindeki ayet-i kerimeyi
okudu.
Ebu Süfyan bin Hâris,
Peygamberimizin, “Bana,
onlar›n ikisi de gerekmez”
buyurdu¤unu haber ald›¤›
zaman demiﬂti ki:
“- Vallahi, ya yan›na girmeme izin verecektir, ya da
ﬂu o¤lumun elinden tutup
yeryüzünde açl›ktan, susuzluktan ölünceye kadar
çekip gidece¤iz! Sen ki benim hem akrabam, hem de
halk›n en uslusu, yumuﬂak
huylusu, en iyilikseveri ve
cömerdi bulunuyorsun.”
Peygamberimiz, Ebu
Süfyan’›n bu sözlerini iﬂi-

tince, her ikisine de ac›d›
ve kendilerinin huzurlar›na girmelerine izin verdi.
Girdiler ve Müslüman oldular.
Ebu Süfyan bin Hâris,
Müslüman olduktan sonra,
utanc›ndan, baﬂ›n› kald›r›p
Peygamberimizin yüzüne
bakamazd›. Geçmiﬂteki tutum ve davran›ﬂlar›ndan
dolay› özür diledi.
Ebu Süfyan, Mekke-i
mükerremenin fethinde
bulunmuﬂtur. Huneyn
muharebesinde gösterdi¤i fevkalade kahramanl›¤›
dolay›s›yla, Resulullah›n
iltifatlar›na mazhar oldu.
Miladi 644 senesinde,
hacdan dönerken vefat etti. Namaz›n› Hazreti Ömer
k›ld›rd›. Medine’deki Bakî
kabristan›na defnedildi.
Hadis-i ﬂerifte, “Ebu Süfyan cennet yi¤itlerindendir” buyurularak, Resulullah›n methine mazhar oldu. Simas› Resulullaha
benzeyen yedi kiﬂiden biri
de bu idi.
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ebû ubeyde bin cerrâh;
Büyük komutan ve sa¤
iken Cennet’le müjdelenen on sahâbîden biri.
Ümmetin Emîni lakab›yla
övülen bu yüce Sahâbî’nin as›l ismi, Âmir bin
Abdullah bin Cerrah bin
Ka’b bin Dabbe bin Hars
bin Fihr’dir. Araplar aras›ndaki nâdir okuma-yazma bilenlerden olan Ebû
Ubeyde bin Cerrâh ve arkadaﬂlar› Osman bin
Maz’ûn, Ubeyde bin Hâris,
Abdurrahman bin Avf,

Ebû Ubeyde bin Cerrâh’›n Ürdün’deki kabri
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Ebû Seleme, Hazreti Ebû
Bekir’in vâs›tas›yla, Resûlullah›n huzûrunda Müslüman oldular.
Hazreti Ebû Ubeyde,
Hazreti Ebû Bekir’in vâs›tas›yla îmâna gelenlerin
onuncusudur. Îmâna geldi¤inde 31 yaﬂ›ndayd›. O
günden, vefât›na kadar
mal›yla, mevkisiyle ve can›yla ‹slâmiyeti yaymak
için çal›ﬂt›.
Mekke’de kâfirlerin eziyet ve iﬂkencelerinin artmas› üzerine, Peygamber
efendimizin izniyle Habeﬂistan’a hicret etti. Sonra
Medîne’ye hicret edince,
Peygamberimiz onu Hazreti Sa’d bin Mu’âz ile kardeﬂ yapt›.
Bedir gazâs›nda, düﬂman saflar›nda babas› da
bulunuyordu. Bu gazâya
melekler de kat›lm›ﬂ, insan ﬂekline girerek ellerindeki k›l›çlar ile kâfirlerle
çarp›ﬂm›ﬂt›. Bu savaﬂta
Ebû Ubeyde büyük kahramanl›k göstermiﬂti. Muha-
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rebe bütün ﬂiddetiyle devam ederken, Ebû Ubeyde babas›yla karﬂ›laﬂt›. Babas› o¤lunu öldürmek için
sald›r›nca, Hazreti Ebû
Ubeyde babas›yla mücâdeleye baﬂlad›. Peygamber efendimizin aﬂk›yla
yanan Ebû Ubeyde, babas›yla ‹slâm için çarp›ﬂ›yordu. Bir f›rsat›n› bulup, k›l›c›yla babas›n›n baﬂ›n›
gövdesinden ay›rd›. Kesik
baﬂ›, Resûlullah’›n huzuruna getirdi. Peygamberimiz bu hâli görünce, çok
sevindi. Allahü teâlâ bu
hâdise üzerine; “Allahü
teâlâ’ya ve k›yamet gününe îmân edenler, Allahü
teâlân›n düﬂmanlar›n›
sevmezler. O kâfirler ve
münaf›klar; mü’minlerin
analar›, babalar›, o¤ullar›,
kardeﬂleri ve baﬂka yak›nlar› olsa da, bunlar› sevm e z l e r. B ö y l e o l a n
mü’minleri Cennet’e koyaca¤›m” mealindeki Mücâdele sûresi yirmi ikinci
âyet-i kerîmesini gönderdi.

Hazreti Ubeyde, Uhud
cenginde de büyük kahramanl›k gösterdi. Peygamber efendimiz, Ebû Ubeyde ile Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretlerini ön safta çarp›ﬂanlara kumandan olarak
seçti. Kâfirleri, merkezde
bulunan sevgili Peygamberimize yaklaﬂt›rmamak
için bütün güçleri ile savaﬂt›lar.
Peygamber efendimiz
dahî düﬂman› geriletecek
ﬂekilde yay›yla, okuyla, k›l›c›yla çarp›ﬂ›yordu. Eshâb-› kirâm canlar›n› diﬂlerine takm›ﬂlar, Peygamberimizin etraf›nda pervane
olmuﬂlard›. Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Hazreti Ebû
Dücâne, Hazreti Sa’d bin
E b î Va k k â s , H a z r e t i
Umeyr, Hazreti Ubeyde
bin Cerrâh, Hazreti Talha,
Hazreti Zübeyr gibi Eshâb-›
kirâm, Peygamberimizi
korumaya çal›ﬂ›yorlard›.
Pek çok Eshâb› çarp›ﬂa
çarp›ﬂa ﬂehîd oldu. Düﬂman gerilemiﬂti. Zafere
yaklaﬂ›lm›ﬂt›. Zafer sevineshâb-› kirâm 337
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ciyle yerlerini terkeden Eshâb-› kirâm›n bulunduklar›
yerden, düﬂman süvârileri
sald›r›ya geçti ve Peygamber efendimize kadar sokuldular.
‹bni Kâmia denilen
müﬂrik, Resûlullah›n mübârek baﬂ›na k›l›c›n› vurdu, mi¤ferin demiri mübârek yana¤›na sapland›.
Eshâb-› kirâm, tekrar
toparlan›p müﬂriklere sald›rd›. Düﬂman› Peygamberimizin yan›ndan uzaklaﬂt›rd›lar. Hazreti Ebû
Ubeyde’nin, sevgili Peygamberimizin mübârek
yanaklar›na batan demir
halkalar› diﬂleriyle çekip
ç›kar›rken iki ön diﬂi k›r›ld›.
Bu savaﬂ, Eshâb-› kirâm›n düﬂman› kovalamas›yla neticelendi. 97 kadar
ﬂehîd verildi. Bunlar›n
içinde ﬂehîdlerin serdâr›
Hazreti Hamza, ye¤eni Abdullah bin Cahﬂ ile ayn›
k a b r e d e f n e d i l d i l e r.
Mus’ab bin Umeyr de bu
savaﬂta ﬂehîd olmuﬂtu.
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Hazreti Ebû Ubeyde,
Uhud, Hendek, Hayber gazâlar›nda görülmemiﬂ ﬂekilde cenk etti. Mekke’nin
fethinde de Peygamber
efendimizin yanlar›nda
bulundu.
Resûlullah efendimiz,
hicretin onuncu y›l›n›n Rebî’ul-evvel ay›n›n 12’sinde,
Pazartesi günü ö¤leden önce vefât etti. Eshâb-› kirâm,
pek çok üzülüp gözyaﬂ› döktü. Ço¤unun dili tutulup, bir
müddet konuﬂamad›.
Hazreti Ebû Ubeyde de
gözyaﬂlar›n› tutam›yordu.
Bütün Eshâb-› kirâm kan
a¤l›yor ve devâs›z derdi
çekiyordu. ‹çerde cenâze
haz›rl›klar›n› yaparlarken,
kap› vuruldu. Gelen kimse
dedi ki:
- Ebû Bekir ve Ömer
burada m›?
Hazreti Ebû Bekir ve
Hazreti Ömer cevap verdiler:
- Evet buraday›z.
- Medîneliler, Benî
Sa’îde Kona¤›nda toplan-
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d›lar, kimin halîfe olaca¤›n› konuﬂuyorlar. Belli bir
kimseyi daha seçemediler. Herkes, kendi kabîlesi
reisinin seçilmesini istiyor.
Bir kar›ﬂ›kl›k ç›kabilir. Acele gelip bu iﬂi hâllediniz.
Müslümanlar aras›nda
büyük bir ayr›l›k baﬂ göstermek üzere idi. ‹ﬂte böyle bir anda, Hazreti Ebû
Bekir ile Hazreti Ömer ve
Hazreti Ebû Ubeyde, oraya H›z›r gibi yetiﬂtiler. O
anda, Ensârdan biri kalk›p
diyordu ki:
- Bizler, Resûlullaha
yard›m ettik. Muhâcirler
bize s›¤›nd›. Halîfe bizden
olmal›d›r.
Hâlbuki Resûlullah her
yerde, sa¤ yan›na Hazreti
Ebû Bekir’i, sol yan›na Hazreti Ömer’i al›r, Ebû Ubeyde için de, “Bu ümmetin
emînidir” buyururdu.
Üçü birdenbire meydana ç›k›nca, sanki Resûlullah kalkm›ﬂ, oraya gelmiﬂ
gibi oldu. Herkes, bunlar›n
ne söyleyece¤ini bekliyor-

du. Hazreti Ebû Bekir,
uzun bir konuﬂma yapt›.
Sonra Hazreti Ömer konuﬂtu. Sonra da Hazreti
Ebû Ubeyde dedi ki:
- Ey Ensâr! Baﬂlang›çta, bu dîne hizmet eden
sizlerdiniz. Sak›n iﬂi önce
bozan da sizler olmayas›n›z!
Sonra Hazreti Ebû Bekir, “Size ﬂu iki zât› aday
yapt›m, birini seçiniz” diyerek, Hazreti Ömer ve
Hazreti Ebû Ubeyde’yi
gösterdi. Her ikisi de çekindiler, “Hazreti Peygamberin ileri geçirdi¤i bir
kimsenin önüne kim geçebilir!” dediler. Hazreti
Ömer buyurdu ki:
- Yâ Ebâ Bekir! Resûlullah, seni hepimizin önüne
geçirdi, elini uzat! Ben seni halîfe seçtim.
‹lk bî’at, Hazreti Beﬂir,
sonra Hazreti Ömer taraf›ndan oldu. Sonra da
Hazreti Ebû Ubeyde ve di¤er Eshâb-› kirâm Hazreti
Ebû Bekir’i halîfe seçtiler.
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E¤er, Hazreti Ebû Bekir,
Hazreti Ömer ve Hazreti
Ebû Ubeyde hazretleri yetiﬂmeseydi, Müslümanlar
parçalanacakt›. Bu üç Eshâb›n hizmeti K›yâmete
kadar unutulmayacakt›r.
Hazreti Ömer’in o¤lu
Abdullah der ki:
- Kureyﬂ halk›n›n içinde
üç kiﬂi vard›r ki, yüzleri en
güzel yüz; ak›llar›, en selim
ak›l; kalbleri, en metîn
kalbdir. Bunlar Hazreti Ebû
Bekir, Hazreti Osman ve
Hazreti Ebû Ubeyde’dir.
Hazreti Ebû Ubeyde bin
Cerrâh, hayat›n› hep ‹slâma
hizmetle geçirmiﬂ, insanlar›n ebedî saâdete kavuﬂmalar› için ç›rp›nm›ﬂt›r.
Kabr-i ﬂerîfi ﬁam’dad›r.
Hazreti Ebû Bekir halîfe
olunca, Ebû Ubeyde’yi kumandan tayin etti. Humus,
ﬁam, Ürdün ve Filistin’i fethetmek ve oradaki insanlar›n da ‹slamiyetle ﬂereflenmeleri için gönderdi. Hazreti Ebû Ubeyde, Bizansl›lar›n, Suriye’yi kurtarmak için
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toplad›klar› büyük bir haçl›
ordusunu Yermük’te karﬂ›lad›. Halîfe Hazreti Ebû Bekir, Ebû Ubeyde’ye yard›m
için Hazreti Hâlid bin Velid’i
gönderdi.
‹slâm kumandanlar› bu
savaﬂ için Hâlid bin Velîd’i
baﬂkumandan seçtiler.
Düﬂman ordusu 240 bin,
‹slâm ordusu 40 bin civâr›nda idi. Hâlid bin Velid,
orduyu biner kiﬂilik alaylara bölüp, her birine alay
kumandan› tayin etti. Ebû
Ubeyde’yi merkeze, di¤er
kumandanlar› sa¤ ve sol
kanatlara yerleﬂtirdi.
Bizans ordusu üzerine
sald›r›ya geçildi. Savaﬂ
bütün h›z›yla devam ederken, Bizans generallerinden Yorgi, Hazreti Hâlid
bin Velid’in “Allah›n k›l›c›”
lâkab›n› duyarak, hidâyete
gelip Müslüman oldu.
O da Müslümanlar›n
saf›nda Bizansl›larla savaﬂt›. Uzun ve çetin savaﬂlar›n
neticesinde, koca Rum ordusu yenilerek da¤›ld›.
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Yüzbin Rum öldürüldü. ‹slâm ordusundan ise 3 bin
yi¤it ﬂehâdete kavuﬂtu.
Bu savaﬂta ‹slâm kad›nlar› da savaﬂt›. Bu zafer bütün ﬁam beldesinin fethine sebep oldu. Zafer müjdesi halîfeye bildirildi.
Sonra Hazreti Hâlid bin Velid ve Hazreti Ebû Ubeyde,
“F›hl” mevkiinde 80 bin
Rum ile çarp›ﬂt›lar. Onlar›
da akﬂama kadar süren bir
savaﬂta ma¤lup ettiler.
Hazreti Ebû Bekir vefât
edince, yerine geçen halîfe
Hazreti Ömer, Hazreti Ebû
Ubeyde’nin baﬂkumandan
olarak yine fetihlere devam etmesini emretti. Ebû
Ubeyde, ordusuyla Humus’a hareket etti. Sulh ile
Humus’u da ald›.
Hazreti Ebû Ubeyde,
ordusunu toplayarak Antakya’ya hareket etti. Maarra, Lazikiye, Antaritus,
Banyas, Selimiye zaptedilerek gidiliyordu. Kinnesrin’e Hazreti Hâlid bin Velid’i gönderdi. Kendisi Ha-

Ebû Ubeyde bin Cerrâh’›n kabrinin kitâbesi

leb’e geldi. Haleb’i fethederek, Antakya’y› kuﬂatt›.
Antakya da zaptedildi.
Hazreti Ebû Ubeyde
halîfeye durumu bildiren
bir rapor gönderdi. Halîfe,
fethedilen yerlere, ‹slâm
kuvvetlerinin yerleﬂtirilmesini emretti. Bu emri
yerine getiren Hazreti Ebû
Ubeyde, birçok kale ve
ﬂehri fethederek F›rat nehrine kadar ilerledi.
Fethetti¤i yerlere memurlar tayin ederek Kudüs’e geldi. Kudüs kuﬂat›leshâb-› kirâm 341
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d›. Kudüslüler sulh yapmak istediklerini, yaln›z bu
sulhta Hazreti Ömer’in de
bulunmas›n›, yoksa sulh
yapmayacaklar›n› Ebû
Ubeyde’ye bildirdiler. Durum Hazreti Ömer’e arzedildi.
Hazreti Ömer, yerine
Hazreti Ali’yi vekil tayin
ederek Kudüs’e geldi. Kudüslülerle sulh yap›ld›.
Hazreti Ömer sulhtan sonra Medîne’ye döndü.
Rum Kayseri Heraklius,
kaybetti¤i topraklar› geri
almak için harekete geçti.
Büyük bir haçl› ordusu haz›rlad›. Hazreti Ebû Ubeyde, bu karardan vaktinde
haberdar olup, durumu
halîfeye bildirerek, nas›l
hareket edece¤ini sordu.

Ebû Ubeyde camii kitabesi
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Hazreti Ömer, ‹ran’la
harbetmekte olan Hazreti
Sa’d’a emir göndererek,
Ebû Ubeyde’ye yard›m etmesini bildirdi. Hazreti
Sa’d, Ka’ka bin Amr’› dörtbin mücâhidle yard›ma
gönderdi. Baﬂkumandan
Hazreti Ebû Ubeyde,
ﬁam’›n Cezire ile irtibat›n›
keserek, haçl› ordusunun
üzerine yüklendi. K›sa zamanda haçl› ordusunu periﬂan ederek büyük bir zafer daha kazand›.
ﬁam’da 639 senesinde,
veba hastal›¤› salg›n hâlde olup, çok Müslüman›n
ölümüne sebep olmuﬂtu.
Hazreti Ebû Ubeyde de bu
salg›na yakaland›. Ölece¤ini anlay›nca, orada haz›r
bulunanlara bir vas›yetinin oldu¤unu bildirdi. Vas›yetinde buyurdu ki:
- Namaz›n›z› k›l›n›z!
Orucunuzu tutunuz! Sadakan›z› veriniz! Hacc›n›z›
yap›n›z! Birbirinize iyilikte
bulununuz! Âlimlere ve
büyüklerinize itaat ediniz!
Dünyaya aldanmay›n›z!
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‹nsanlar›n en ak›ll›s› Allahü teâlân›n emirlerini
yerine getirenlerdir. Hepinize Allahü teâlân›n selâm ve rahmetini, lutuf ve
bereketini niyâz ederim.
Haydi yâ Mu’âz, cemâ’ate
namaz› k›ld›r!
Bu sözleri söyledikten
sonra gözlerini yummuﬂ,
yerine Mu’âz bin Cebel’i
vekil etmiﬂti. Vefât etti¤inde 58 yaﬂ›nda idi.
Mu’âz bin Cebel hazretleri cemâ’ate bir hutbe okudu. Burada buyurdu ki:
- Yemin ederim ki, Ebû
Ubeyde gibi, dinine ba¤l›,
temiz ve merhametli insanlar çok azd›r. Dünyaya
hiç meyletmeyen, emrindekilere hep iyili¤i ve birbirlerini sevmeyi emreden
bu mübârek Ebû Ubeyde
hazretlerine hakk›n›z› helâl
edin ve duâ ediniz!
Hazreti Ebû Ubeyde
bin Cerrâh, fazîlet timsâli
bir zâtt›. Allahü teâlân›n
emirlerinden d›ﬂar› ç›kmazd›. Peygamber efendi-

mize muhabbeti pek ziyâde idi. Resûlullah efendimizden ald›¤› bir emri yerine getirmek için, can›n›
fedâdan çekinmezdi. Zühd
ve takvâ sâhibi, pek merhametli idi.
Askerlerine ve tebaas›na çok ﬂefkatli idi. Hazreti
Ömer, ﬁam’a gitti¤i zaman, kendisini karﬂ›layanlara, “Kardeﬂim Ebû Ubeyde nerede?” diye sordu¤unda, “Geliyor efendim”
diyerek gelmekte olan Hazreti Ebû Ubeyde’yi gösterdiler.
Sa¤l›¤›nda, Cennet ile
müjdelenen iki büyük Sahâbî selâmlaﬂt›lar. Hazreti Ebû
Ubeyde, Hazreti Ömer’e,
- Buyurunuz yâ Emîrel-Mü’minîn, diyerek, onu
evine götürdü.
Hazreti Ömer, Ebû
Ubeyde’nin evinin içini
görünce buyurdu ki:
- Nerede senin eﬂyan?
Burada bir keçe, bir k›rba
gibi ﬂeylerden baﬂka bir
ﬂey yok. Sen emîrsin, seeshâb-› kirâm 343
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nin burada yiyecek bir ﬂeyin yok mu?
Hazreti Ebû Ubeyde,
ona bir zenbil getirerek,
içinden birkaç lokma ç›kard›¤›nda, Hazreti Ömer a¤lamaya baﬂlad›. Bunun üzerine Ebû Ubeyde dedi ki:
- Sen bizlere, “Kuﬂluk
vakti dinlenmemize yetecek kadar ﬂey bize kâfi”
demiﬂtin.
Bu kadar› da bizim için
kuﬂluk dinlenmesine kâfidir. Bunun üzerine iyice
duygulanan Hazreti Ömer,
buyurdu ki:
- Ey kardeﬂim Ebû
Ubeyde, dünya herkesi
de¤iﬂtirdi, yaln›z seni de¤iﬂtiremedi.
Bir defa Hazreti Ömer,
Hazreti Ebû Ubeyde’nin
ﬂahs›na dört bin dirhem
göndermiﬂ ve bu paray›
ona götürecek elçiye tenbih etmiﬂti:
- Dikkat et, bakal›m bu
paray› ne yapacak?
Hazreti Ebû Ubeyde,
bu paray› ald›ktan sonra,
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onu hemen askerleri aras›nda taksim etti. Elçi, geri
dönünce hâdiseyi anlatt›¤›nda, Hazreti Ömer de
buyurdu ki:
- Hamdolsun ki, Müslümanlar aras›nda böyle insanlar var.
Peygamberimizin huzuruna 630 senesinde,
Necrân’dan bir H›ristiyan
heyeti geldi. Uzun konuﬂmalardan sonra, Resûlullah efendimizin Peygamber oldu¤unu kabûl
etmediler ancak vergi vermeyi kabûl ettiler ve dediler ki;
– Eshâb›ndan bir emîn
kimseyi bizimle beraber
gönder, vergilerimizi ona
verelim!
Peygamberimiz de yemin edip, buyurdu ki:
- Gâyet emîn bir kimseyi sizinle gönderirim.
Eshâb-› kirâm, emîn
olarak kimin ﬂereflenece¤ini merak ediyorlard›. Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
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- Kalk yâ Ebâ Ubeyde!
Ümmetimin emîni iﬂte
budur!
Hazreti Ebû Ubeyde bu
müjdeye kavuﬂunca, sevincinden a¤lad›. Hazreti
Ebû Ubeyde vazifesini çok
güzel yapm›ﬂ, dönüﬂünde
hazineyi alt›nla doldurmuﬂtu. Dönüﬂünde Eshâb-› kirâm onu karﬂ›lamaya ç›kt›lar. Resûlullah
efendimiz, Eshâb›n› bu
hâlde görünce, gülümseyerek onlara buyurdu ki:
- Öyle san›yorum ki,
siz, Ebû Ubeyde’nin hayli
dünyal›kla geldi¤ini duydunuz, onu sevinçle karﬂ›l›yorsunuz!

Onlar da, “Evet yâ Resûlallah” diye tasdik ettiler.
Bunun üzerine Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Sevininiz ve sizi sevindirecek ni’metleri bundan böyle her zaman
umunuz! Vallahi bundan
sonra, sizin fakir olaca¤›n›zdan korkmam. Fakat sizin için korktu¤um bir ﬂey
varsa, o da, sizden önce
gelip geçen ümmetlerin
önüne dünya ni’metlerinin
yay›ld›¤› gibi, sizin önünüze de yay›larak, onlar›n
birbirlerine haset ettikleri
ve nefsaniyet güttükleri
gibi, sizin de birbirlerinize
düﬂmeniz ve onlar›n helâk

Ürdün’deki Ebû Ubeyde Camii
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olduklar› gibi sizin de
mahvolup gitmenizdir.
Resûlullah efendimiz
sahil taraf›na bir sefer düzenleyip, Hazreti Ebû
Ubeyde bin Cerrâh’›, emîr
tayin etti. Bu sefere 300
Eshâb-› kirâm kat›lm›ﬂt›.
Hazreti Câbir der ki:
Biz bu yola ç›kt›k. Hazreti Ebû Ubeyde mücâhidlere, yanlar›nda ne kadar
erzak varsa getirmelerini
emretti. Getirilen erzak›
bir araya toplad› ki, bu
toplanan erzak, iki da¤arc›k hurmadan ibâretti.
Ebû Ubeyde, bu hurmadan hergün azar azar vererek bizi geçindiriyordu. Nihayet hurmalar tükenince,
yoklu¤unun ac›s›n› tatt›k.
Sonra deniz sahiline
vard›k. Bir de ne görelim?
Deniz sahilinde kocaman
bir bal›k bulunuyordu. Bunu, deniz sahile atm›ﬂt›.
Ebû Ubeyde bize dedi ki:
- Bu deniz mahlûkunun
etinden yiyiniz! Biz de yedik. Medîne’ye dönüp, Re346 eshâb-› kirâm

sûlullah efendimizin yan›na geldi¤imizde, bu vak’ay›
arzettik. Peygamber efendimiz de buyurdu ki:
- Azîz mücâhidler, yiyiniz! Allahü teâlâ onu denizden r›z›klanman›z için
ç›karm›ﬂt›r. Yan›n›zda varsa bize de yediriniz!
Ve getirilen etten yediler.
Rum Kayseri Heraklius’un büyük ordular›n› periﬂan eden ‹slâm askerlerinin baﬂkumandan› Ebû
Ubeyde bin Cerrâh hazretleri, zafer kazand›¤› her ﬂehirde adamlar›n› ba¤›rtarak, Rumlara halîfe Hazreti Ömer’in emirlerini bildirirdi. Humus ﬂehrini al›nca
da buyurdu ki:
Ey Rumlar! Allahü teâlân›n yard›m› ile ve halîfemiz
Ömer’in emrine uyarak, bu
ﬂehri de ald›k. Hepiniz ticaretinizde, iﬂinizde, ibâdetlerinizde serbestsiniz!
Mal›n›za, can›n›za, ›rz›n›za kimse dokunmayacakt›r! ‹slâmiyetin adâleti
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aynen size de tatbik edilecek, her hakk›n›z gözetilecektir!
D›ﬂardan gelen düﬂmana karﬂ›, Müslümanlar› korudu¤umuz gibi, sizi de koruyaca¤›z! Bu hizmetimize
karﬂ›l›k olmak üzere, Müslümanlardan hayvan zekât› ve uﬂr ald›¤›m›z gibi, sizden de, senede bir kere cizye vermenizi istiyoruz. Size hizmet etmemizi ve sizden cizye almam›z› Allahü
teâlâ emretmektedir.
Humus Rumlar›, cizyelerini seve seve getirip,
Beytülmâl emîni Habîb
bin Müslim’e teslim ettiler. Bu arada Heraklius’un,
bütün memleketinden asker toplayarak, Antakya’ya hücûma haz›rland›¤›
haberi al›n›nca, Humus
ﬂehrindeki askerlerin de,
Yermük’teki kuvvetlere kat›lmas›na karar verildi.
Bunun üzerine Ebû
Ubeyde hazretleri, ﬂehirde
memurlar›n ﬂöyle ba¤›rmalar›n› emretti:

- Ey H›ristiyanlar! Size
hizmet etmeye, sizi korumaya söz vermiﬂtim. Buna karﬂ›l›k, sizden cizye alm›ﬂt›m. ﬁimdi ise, halîfenin emri üzerine, Heraklius ile gazâ edecek olan
kardeﬂlerime yard›ma gidiyorum.
Size verdi¤im sözde duramayaca¤›m. Bunun için
hepiniz Beytülmâle gelip,
cizyelerinizi geri al›n! ‹simleriniz ve verdikleriniz, defterimizde yaz›l›d›r.
Suriye ﬂehirlerinin
ço¤unda da böyle oldu.
H›ristiyanlar Müslümanlar›n bu adâletini, bu
ﬂefkatini görünce, senelerden beri Rum imparatorlar›ndan çektikleri zulümlerden ve iﬂkencelerden kurtulduklar› için
bayram yapt›lar.
Sevinçlerinden a¤lad›lar. Ço¤u da seve seve
Müslüman oldu. Kendi arzûlar› ile, Rum ordular›na
karﬂ› ‹slâm askerine câsusluk yapt›lar.
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H a z r e t i Ö m e r, E b û
Ubeyde hazretlerini çok severdi. Hattâ bir gün Hazreti
Ömer arkadaﬂlar›na sordu:
- Allahü teâlân›n dînine
hizmet için ne isterdiniz?
Birisi hizmet için ev dolusu alt›n, bir baﬂkas› da
mücevher istedi. Onlar da
Hazreti Ömer’e sordular:
- Sen ne isterdin?
Hazreti Ömer de ﬂöyle
buyurdu:
- Ben de Ebâ Ubeyde
bin Cerrâh gibi emin arkadaﬂlar›m›n olmas›n› isterdim. Bunlar ile dînin yay›lmas›na hizmet ederdim.
ﬁam’›n fethinde, Müslümanlar›n, tarihin ﬂeref
levhas›na geçmesine sebep bir olay olmuﬂtur. ‹slâmiyeti kendilerine ezeli
düﬂman gören Bat› için,
ibretlik vesîkalardan biri
olan bu olay, ﬂöyle meydana geldi:
ﬁam’›n fethinde, Hâlid
bin Velid hazretleri, ﬂehrin
bir taraf›ndan girdi. Kendisine karﬂ› koyuldu¤u için,
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k›l›ç kullanarak ﬂehirde
ilerliyordu.
Hedefi, o zaman için
ﬂehrin en büyük kilisesi olan
ﬂimdiki Câmi-i Emevî idi.
ﬁehrin di¤er taraf›ndan
da, Ebû Ubeyde bin Cerrâh hazretlerinin komutas›ndaki askerler ilerliyordu. Fakat, buradaki halk
kendisine karﬂ› koymuyordu. Bunun için rahat bir
ﬂekilde k›l›ç kullanmadan
ilerliyorlard›. Tabiî ki, bunun ilk hedefi de, ﬂehrin
en büyük kilisesi idi.
Müslümanlar,
‹slâm
ﬂehri oldu¤unun simgesi
olarak, k›l›ç zoru ile ald›klar›
ﬂehrin en büyük kilisesini
câmiye çevirir, di¤er kiliselere dokunmazlard›. ‹stanbul’un fethinde oldu¤u gibi.
Bu iki büyük kumandan, ayn› anda iki ayr› kap›dan bu kiliseye girdiler.
Ve kilisenin ortas›nda birbirleri ile karﬂ›laﬂt›lar.
Bu büyük zaferden dolay›, birbirlerini tebrik için
kucaklaﬂt›lar. Hâlid bin Ve-
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lid hazretleri, kilisenin câmiye cevrilmesini istedi.
Bu teklife, Hazreti Ebû
Ubeyde karﬂ› ç›kt›:
- Yâ Hâlid! Bilmez misin, sulh, bar›ﬂ yolu ile al›nan ﬂehrin kiliselerine dokunulmaz!
- Fakat ben k›l›ç kullanarak buraya geldim.
- Ben ise k›l›ç kullanmad›m, bar›ﬂ yolu ile buraya kadar geldim.
- Peki o zaman ne yapaca¤›z yâ Ebâ Ubeyde?
- Kilisenin yar›s› yine
kilise olarak kalacak, di¤er
yar›s› câmiye çevrilecek!
Çünkü, kilisenin yar›s› k›l›ç zoruyla, di¤er yar›s›
sulh yoluyla al›nd›.
O meﬂhur Bizans generallerini karﬂ›s›nda heybetinden titreten Hâlid bin Velid’in, karara en ufak bir ﬂekilde bile tepkisi olmad›.
Hattâ, Ebû Ubeyde bin Cerrâh hazretlerine teﬂekkür
etti.
Bu hâdiseden sonra,
kilisenin yar›s› câmiye

çevrildi. Melik bin Mervan
zaman›na kadar bu böyle
devam etti. Mervan H›ristiyanlar›n r›zalar› ile kilisenin tamam›n› câmiye çevirdi.
Ebû Ubeyde bin Cerrâh
hazretleri, sa¤ iken, Cennet
ile müjdelenen on Sahâbîden biridir. “Ümmetin Emîni” lâkab›yla övülen yüce
Sahâbînin as›l ismi, Âmir
bin Abdullah bin Cerrâh’t›r.
Bütün gazâlarda bulundu.
Çok kahraman idi.
Sevgili Peygamberimizin yan›nda bütün gazâlarda bulundu. Peygamber
efendimizin ﬂu hadîs-i ﬂerîfleriyle ﬂereflendi:
- Ebû Bekir Cennettedir. Ömer Cennettedir. Osman Cennettedir. Ali Cennettedir. Talha Cennettedir. Zübeyr Cennettedir.
Abdurrahman ‹bni Avf
Cennettedir. Sa’d ibni Ebî
Vakkâs Cennettedir. Sa’îd
‹bni Zeyd Cennettedir.
Ebû Ubeyde ibnil Cerrâh
Cennettedir.
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ebû zer-i gifârî;
Eshab-› kiram aras›nda
zühd ile meﬂhur sahabi.
‹smi Cündüb bin Cünâde’dir. Ancak ‹slâm târihinde Ebû Zer künyesi ile
meﬂhur oldu. Lakab› Mesih-ül-‹slâm’d›r. Ebû Zer-i
G›fârî, Mekke’nin ticâret
yolu üzerinde yaﬂamakta
olan Benî G›fâr kabîlesindendir. Bunlar Arabistan’da bulunan di¤er kabîleler gibi câhiliye devrinin
her çeﬂit kötülü¤ünü iﬂliyor ve putlara tap›yordu.
Ticâret kervanlar›n› çevi-

Ebû Zer-i G›fâri camii
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rip, ya¤mac›l›k yapmalar›yla tan›nm›ﬂlard›.
Ebû Zer-i G›fârî de çevresinin te’sîriyle bir müddet kervan soygunlar›na
kat›lm›ﬂt›. Kavmi aras›nda
at›lganl›¤› ve cesâreti ile
ﬂöhret bulmuﬂ, gücü,
kuvveti ve yi¤itli¤i ile o
çevrede pek meﬂhur olmuﬂtu.
Fakat o, bütün bunlardan bir tat alm›yor, zavall›
insanlar›n elleriyle yonttu¤u putlara ilâh diyerek
tapmas›na ﬂaﬂ›yor, putlardan nefret ediyordu.

EBÛ ZER-‹ G‹FÂRÎ
Nihâyet bir gün herﬂeyin tek bir yarat›c›s› oldu¤una inanarak, yol kesme
iﬂinden vazgeçti. ‹nsanlardan uzak bir hayat yaﬂamaya ve Allahü teâlân›n
r›zâs›na kavuﬂmak için
kendisine yol gösterecek
bir rehber aramaya baﬂlad›. Üç sene böylece devam etti.
Ebû Zer-i G›fârî hidâyete ad›m ad›m yaklaﬂmakta
iken, Muhammed aleyhisselâma Allahü teâlâ taraf›ndan peygamberli¤i bildirilmiﬂti. Art›k insanlar birer ikiﬂer Müslüman olmakla ﬂerefleniyor, ‹slâm›n nûru âlemi ayd›nlatmaya baﬂl›yordu. ‹slâm›n
do¤uﬂ haberi gün geçtikçe
çevrede yay›l›yor, müﬂrikler ise engellemek için çâreler ar›yordu.
Nihâyet bu haber Benî
G›fâr kabîlesinin yurduna
da ulaﬂm›ﬂt›. Mekke’den
gelen biri, Ebû Zer-i G›fârî’nin “Lâ ilâhe illallah”
dedi¤ini iﬂitince dedi ki:

- Mekke’de bir zât var, senin söyledi¤in gibi “Lâ ilâhe
illallah” diyor ve Peygamber oldu¤unu bildiriyor.
Ebû Zer heyacanla sordu:
- Hangi kabîledendir?
- Kureyﬂ’tedir.
Ebû Zer-i G›fârî bu hâlleri iﬂitir iﬂitmez kardeﬂi
Üneys’e dedi ki:
- Hayvan›na bin, Mekke’ye git, kendisine vahiy
geldi¤ini söyleyen zâtla
görüﬂ, söylediklerini dinle,
benim için bilgi edin, haberini bana getir.
Üneys, Mekke’ye gidip,
Peygamber efendimizin
mübârek cemâli, sohbeti
ve ihsânlar› ile ﬂerefledi.
Hayran kald›. Sonra tekrar
memleketine döndü. Kardeﬂi Ebû Zer kardeﬂine
sordu:
- Ne haber getirdin?
- Vallahi öyle yüce bir
zât› gördüm ki, hep hayr›,
iyili¤i emredip, kötülüklerden sak›nd›r›yor.
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- Peki insanlar, onun
hakk›nda ne diyorlar?
Zaman›n meﬂhur ﬂairlerinden olan kardeﬂi
Üneys ﬂöyle cevap verdi:
- ﬁair, kâhin, sihirbaz diyorlar. Fakat onun söyledikleri ne kâhinlerin sözüne, ne de sihirbazlar›n sözüne benzemiyor. Onun
söylediklerini ﬂairlerin her
çeﬂit ﬂiirleriyle karﬂ›laﬂt›rd›m. Onlara hiç benzemiyor, hiç kimsenin sözüyle
ölçülemez. Vallahi o zât
hakk› bildiriyor, do¤ruyu
söylüyor. Ona inanmayanlar yalanc› ve sap›kl›k içindedirler. Bu zât iyili¤i, ahlâkî de¤erleri emrediyor, kötülükten de sak›nd›r›yor.
Ebû Zer-i G›fârî hazretleri kardeﬂinin Peygamber
efendimizinden getirdi¤i
haber üzerine:
- Sen bana, bu husûsta
arzû etti¤im, gönlüme ﬂifâ veren, müﬂkillerimi giderir bir haber getirmedin. Kendim gidip, onu
görürüm, dedi.
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Kardeﬂi Üneys dedi ki:
- ‹yi olur, fakat sen
Mekke halk›ndan sak›n!
Çünkü Mekkeliler, ona karﬂ› son derece kin besliyorlar ve onunla görüﬂenleri
takip ediyorlar.
Ebû Zer, hemen Mekke’ye gitmeye ve Peygamberimizi görüp Müslüman
olmaya karar verdi. Eline
bir de¤nek ve biraz da az›k
alarak büyük bir ﬂevkle
Mekke yoluna düﬂtü.
Mekke’ye var›nca hâlini kimseye anlatmad›.
Çünkü bu s›rada müﬂrikler
Peygamberimize ve yeni
Müslüman olanlara ﬂiddetli düﬂmanl›k yap›yorlar
ve bu düﬂmanl›klar›n› safha safha ilerletiyorlard›.
Bilhassa Müslüman olup
da, kimsesiz ve garip olanlara iﬂkence yap›yorlard›.
Ebû Zer-i G›fârî de Mekke’de kimseyi tan›m›yordu.
Garip ve yabanc› idi. Bu bak›mdan kimseye bir ﬂey
sormadan Kâ’be’nin yan›na var›p oturmuﬂtu. Pey-
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gamberimizi görmek için
f›rsat kolluyor, nerede oldu¤unu ö¤renmek için bir iﬂâret ar›yordu. Burada Zemzemden baﬂka bir ﬂey yiyip
içmiyordu.
Akﬂam üstü bir sokak
köﬂesine çekildi. Hazreti
Ali, Ebû Zer’i gördü. Garip
oldu¤unu anlayarak al›p
evine götürdü. Hâlinden
bir ﬂey sormad›¤› gibi,
Hazreti Ebû Zer de ona s›rr›n› açmad›.
Sabah olunca, tekrar
Kâ’be’ye gitti. Akﬂama kadar dolaﬂt›¤› hâlde hiçbir
ip ucu elde edemedi. Eski
oturdu¤u köﬂeye gelip
oturdu. Hazreti Ali, o gece
yine oradan geçerken,
Ebû Zer’i görünce:
- Bu biçâre hâlâ arad›¤›n› bulamam›ﬂ, diyerek
tekrar evine götürdü.
Sabahleyin yine Beytullaha gitti, sonra oturdu¤u köﬂeye çekildi. Hazreti Ali tekrar da’vet edip
evine götürdü ve ona
sordu:

- Senin iﬂin nedir? Bu
ﬂehre ne için geldin?
- E¤er bana do¤ru bilgi
verece¤ine kat’î söz verirsen, söylerim.
- Söyle, hâlini kimseye
açmam.
- ‹ﬂittim ki, burada bir
Peygamber ç›km›ﬂ. Onunla görüﬂmesi, ondan iﬂittiklerini ezberleyip bana
nakletmesi için kardeﬂimi
göndermiﬂtim. Kardeﬂim
gönlüme ﬂifâ verecek bir
haber getirmedi. Onun
için bizzat kendim onunla
görüﬂmek ve ona kavuﬂmak için buraya geldim.
- Sen do¤ruyu buldun,
ak›ll›l›k ettin. Bu zât Allah›n
Resûlüdür, hak Peygamberdir. Sabahleyin ben o
zât›n yan›na gidiyorum.
Beni takip et, senin için
korkulacak bir ﬂey görürsem, ayakkab›m› düzeltiyormuﬂ gibi yapar›m. Sen
beklemez gidersin. Ben geçip gidersem, arkamdan
gel ve benim girdi¤im eve
sen de peﬂimden gir!
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Ebu Zer-i Gifârî’ye izâfe edilen
kabir

Ebû Zer-i G›fârî, Hazreti
Ali’yi takip edip, onunla
birlikte Peygamberimizin
mübârek yüzünü görmekle ﬂereflendi. Ve hemen:
- Esselâmü aleyküm,
diyerek selâm verdi. Bu
selâm ‹slâm’da bu ﬂekilde
verilen ilk selâm ve Ebû
Zer-i G›fârî de ilk selâmlayan kimse oldu.
Peygamber efendimiz
selâm›na cevap verip, aralar›nda ﬂu konuﬂma geçti:
- Sen kimsin?
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- G›fâr kabîlesindenim.
- Ne zamandan beri
buradas›n?
- Üç gün üç geceden
beri buraday›m.
- Seni kim doyurdu?
- Zemzem’den baﬂka
bir yiyecek, içecek bulamad›m. Zemzemi içtikçe
hiç açl›k ve susuzluk duymad›m.
- Zemzem mübârektir.
Aç olan› doyurur.
- Yâ Muhammed! ‹nsanlar› neye da’vet ediyorsun?
- Bir olan ve orta¤› bulunmayan Allaha îmân etmeye ve putlar› terketmeye, benim de Allah›n Resûlü oldu¤uma ﬂehâdet
etmeye da’vet ediyorum.
Bunun üzerine Ebû
Zer-i G›fârî hazretleri:
- Bana ‹slâm› bildir, dedi.
Peygamber efendimiz
ona Kelime-i ﬂehâdeti okudu. O da söyleyip, Müslüman oldu. Ebû Zer Müslü-
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man olman›n verdi¤i büyük bir iﬂtiyâkla dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Allahü
teâlâya yemîn ederim ki
Müslüman oldu¤umu
Kâ’be’de müﬂrikler aras›nda hayk›rmad›kça memleketime dönmiyece¤im.
Bundan sonra Ebû Zer-i
G›fârî Kâ’be yan›na gidip,
yüksek sesle:
- Eﬂhedü en lâ ilâhe illallah ve eﬂhedü enne Muhammeden abdühu ve
Resûlüh, diye hayk›rd›.
Bunu iﬂiten müﬂrikler
hemen üzerine hücum ettiler. Taﬂ, sopa ve kemik
parçalar› ile öyle dövdüler
ki, kanlar içinde kald›.
Bu hâli gören Hazreti
Abbâs seslendi:
- B›rak›n bu adam›, öldüreceksiniz! O sizin ticâret kervan›n›z›n geçti¤i yol
üzerinde oturan bir kabîledendir. Bir daha oradan
nas›l geçeceksiniz?
Böylece Ebû Zer hazretlerini müﬂriklerin elinden kurtard›.

Müslüman olmakla ﬂereflenmenin verdi¤i ﬂevkle, öylesine seviniyor ve
coﬂuyordu ki, ertesi gün
gene Kâ’be’nin yan›nda
Kelime-i ﬂehâdeti yüksek
sesle ba¤›ra ba¤›ra söyledi. Bu sefer de üzerine hücum eden müﬂrikler, yere
y›k›l›ncaya kadar dövdüler. Yine Hazreti Abbâs yetiﬂip, ellerinden kurtard›.
Bundan sonra Peygamber efendimiz Ebû
Zer-i G›fârî hazretlerine
buyurdu ki:
- ﬁimdi kavminin yan›na dön! Emrim sana ulaﬂ›nca, onu kavmine haber
ver! Ortaya ç›kt›¤›m›z›n
haberi sana geldi¤i zaman
yan›m›za dön!
Bu emir üzerine Ebû
Zer-i G›fârî kendi kabîlesi
aras›na dönüp, onlara ‹slâmiyeti anlatmaya baﬂlad›. Hicrete kadar bu hizmete devam etti.
Ebû Zer-i G›fârî hazretleri kavmini ‹slâmiyete da’vet
ediyordu. Birgün kabîlesieshâb-› kirâm 355
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ne, Allah›n bir ve Muhammed aleyhisselâm›n onun
Resûlü oldu¤unu ve bildirdiklerinin hak ve tapmakta
olduklar› putlar›n bât›l, boﬂ
ve ma’nâs›z oldu¤unu söylemiﬂti. Kendisini dinleyen
kalabal›ktan bir k›sm›, “Olamaz” diye ba¤r›ﬂmaya
baﬂlad›lar. Bu s›rada kabîlenin reisi Haffâf, ba¤›ranlar›
susturdu ve dedi ki:
- Durun, dinleyelim bakal›m ne anlatacak!
Bunun üzerine Ebû Zer
hazretleri ﬂöyle devam etti:
- Ben Müslüman olmadan önce, bir gün Nuhem
putunun yan›na gidip,
önüne süt koymuﬂtum.
Bir de bakt›m ki, bir köpek
yaklaﬂ›p, sütü içiverdi.
Sonra da putun üzerine
pisledi. Görüyorsunuz ki,
put köpe¤in üzerini kirletmesine mânî olacak güçte
bile olmayan bir taﬂ! ‹ﬂte
sizin tapt›¤›n›z ﬂey! Köpe¤in bile hakâret etti¤i puta tapmak hoﬂunuza gidiyorsa, buna çok ﬂaﬂ›l›r.
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Herkes baﬂ›n› e¤miﬂ
duruyordu. ‹çlerinden biri
cevap verdi:
- Peki senin bahsetti¤in
Peygamber neyi bildiriyor.
Onun do¤ru söyledi¤ini
nas›l anlad›n?
Bunun üzerine Ebû Zer
hazretleri, yüksek sesle kalabal›¤a ﬂöyle hitap etti:
- O, Allah›n bir oldu¤unu, O’ndan baﬂka ilâh olmad›¤›n›, herﬂeyi yaratan
ve herﬂeyin mâliki, sahibi
oldu¤unu bildiriyor. ‹nsanlar› Allaha îmân etmeye ça¤›r›yor. ‹yili¤e, güzel ahlâka
ve yard›mlaﬂmaya da’vet
ediyor. K›z çocuklar›n› diri
diri gömmenin ve yapt›¤›n›z di¤er her türlü kötülü¤ün, haks›zl›¤›n, zulmün,
çirkinli¤ini ve bunlardan
sak›nmay› emrediyor.
Ebû Zer-i G›fârî hazretleri ‹slâmiyeti uzun uzun
aç›klad›. Kabîlesinin, içinde bulundu¤u sap›kl›¤› bir
bir say›p, bunlar›n zararlar›n› ve çirkinli¤ini gayet
aç›k bir ﬂekilde anlatt›.

EBÛ ZER-‹ G‹FÂRÎ
Onu dinleyenler aras›nda
baﬂta kabîle reisi Haffâf,
kendi kardeﬂi Üneys olmak üzere ço¤u Müslüman oldu. Di¤erleri ise daha sonra Peygamberimizi
görerek Müslümanl›¤› kabûl ettiler.
Ebû Zer-i G›fârî hazretleri bu hizmetleri yapt›¤›
s›rada, ‹slâmiyet, Mekke’de ve civâr›nda oldukça
yay›lm›ﬂt›. Müﬂriklerin zulmü de o derece artm›ﬂ, ‹slâm u¤runda kanlar dökülmüﬂ, ilk ﬂehîdler verilmiﬂti. ‹ki defa Habeﬂistan’a,
daha sonra Medîne-i münevvereye hicret yap›ld›.
Ebû Zer hazretleri de
Medîne’ye hicret etti. Peygamber efendimiz hicretten
sonra Eshâb-› kirâm aras›nda kurdu¤u kardeﬂlikte Ebû
Zer hazretlerini de Münzir
bin Amr hazretleri ile kardeﬂ yapt›. Daha sonra ‹slâm› anlatmas› için tekrar kabîlesi aras›na gönderildi.
Ebû Zer-i G›fârî hazretleri Hendek savaﬂ›ndan

sonra Medîne’ye geldi ve
yerleﬂti. Bundan sonra
Peygamber efendimizin
yan›ndan ayr›lmad›.
Bütün zaman›n› dîni
ö¤renmeye ay›rd›. ‹lim
ö¤renmek husûsunda büyük gayret sahibi idi. Herﬂeyi Peygamberimize sorard›. Îmân, ahlâk, emir ve
yasaklar husûsunda, Kadir gecesi ve daha birçok
husûslar›n s›rlar›n›, izâh›n›, namaza dâir ince husûslar› ve nice ﬂeyleri Resûlullaha bizzat sorarak
ö¤renmiﬂtir.
Resûl-i Ekrem efendimiz Ebû Zer’i çok sever,
ona, husûsî iltifât buyururdu. Çok zaman gece geç
vakte kadar Resûlullah›n
huzûrunda kal›rd›. Peygamberimizin mahremi,
s›r dostu idi. Onunla mahrem meseleleri konuﬂurdu.
Ayr›ca Ebû Zer hazretleri, Peygamberimizin
mübârek elini öpmek saâdetine kavuﬂmuﬂtur. Resûlullah efendimize bi’ât
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ederken de, “Hak teâlân›n
yolunda hiçbir kötüleyicinin kötülemesine aldanm›yaca¤›na, ne kadar ac›
olursa olsun dâimâ do¤ru
sözlü olaca¤›na” söz vermiﬂti. Ömrünün sonuna
kadar hep böyle kald›. Bu
husûsta Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Dünyaya Ebû Zer’den
daha sâd›k kimse gelmedi.
Resûlullaha anlat›lamayacak derecede muhabbeti
ve ba¤l›l›¤› vard›. Bir defas›nda ﬂöyle demiﬂtir:
- Yâ Resûlallah, benim
kalbim yaln›z Allahü teâlân›n ve sizin muhabbetinizle doludur. Bu muhabbet
o derecede ki, insan›n kalbi ancak bu kadar muhabbetle dolu olur.
Tebük muharebesinde
Ebû Zer-i G›fârî hazretlerinin devesi pek zay›f ve dayan›ks›z oldu¤u için geride kalm›ﬂt›. Yolun ortas›nda devesi çöküp kal›nca,
devesinden indi. Eﬂyas›n›
s›rt›na yükleyerek orduya
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yetiﬂmek için yaya yürümeye baﬂlad›. ﬁiddetli s›cak ortal›¤› kavuruyordu.
Bir ö¤le vakti Ebû Zer orduya yetiﬂti. Resûlullah›n
yan›nda bulunan Eshâb-›
kirâm dediler ki:
- Yâ Resûlallah! Tek baﬂ›na bir adam geliyor.
Resûlullah efendimiz:
- Ebû Zer midir? Onun
olmas›n› isterim, buyurdular.
Eshâb-› kirâm dikkatle
bak›p Resûlullaha dediler ki:
- Yâ Resûlallah, gelen
Ebû Zer’dir.
- Allah Ebû Zer’e rahmet eylesin! O, yaln›z yaﬂar, yaln›z yürür, yaln›z baﬂ›na vefât eder ve yaln›z
baﬂ›na haﬂrolunur.
Daha sonra Ebû Zer’e:
- Ey Ebû Zerr! Niçin geride kald›n, buyurdular.
Ebû Zer, devesinin durumunu anlatt› ve bu sebeple geride kald›¤›n› söyledi. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz:

EBÛ ZER-‹ G‹FÂRÎ

Ebu Zer-i Gifâri camii

- Bana gelip kavuﬂuncaya kadar, att›¤›n her
ad›m›na karﬂ›l›k, Allahü
teâlâ bir günâh›n› ba¤›ﬂlas›n, diye duâ buyurdular.
Ebû Zer-i G›fârî dünyaya hiç de¤er vermezdi.
Son derece kanâatkâr, fakîr ve yaln›z yaﬂard›. Peygamber efendimiz bu sebeple ona, “Mesîh-ül-‹slâm” lâkab›n› vermiﬂti.
Ebû Zer-i G›fârî hazretleri, Mekke’nin fethine de
kendi kabîlesinin sanca¤›n› taﬂ›yarak kat›lm›ﬂt›r.

Peygamberimize tam
ba¤lan›p, onun sevip, be¤endi¤ini seven, sevmedi¤ini ve be¤enmedi¤ini sevmeyen Ebû Zer, Resûlullah›n vefât›nda da yan›nda
bulunmuﬂtur. Peygamberimizin vefât›ndan sonra bir
köﬂeye çekilip, son derece
mahzûn ve yaln›z yaﬂad›.
Hazreti Ebû Bekir’in halîfeli¤i devrinde de böyle yaﬂay›p, onun vefât›ndan sonra
ﬁam’a gitti. Oraya yerleﬂti.
Ebû Zer-i G›fârî hazretleri, Kâ’be’nin yan›nda durarak ﬂöyle dedi:
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- Ey ahâli, sizden biri
bir yolculu¤a ç›kacak olsa,
az›ks›z aslâ ç›kmaz, mutlaka bir yol haz›rl›¤› yapar.
Yan›na yiyecek, içecek, para vs. al›r. Dünya hayât›nda bir yolculu¤a ç›kan bir
insan, az›k almadan ç›kmazsa, ya âh›ret yolculu¤una ç›kacak birisi, az›ks›z
nas›l ç›kar?
Orada toplanan ahâli
sordu:
- Bizim âh›ret az›¤›m›z
nedir yâ Ebâ Zer?
- Dünyay› iki k›sma ay›r›n›z. Birini dünyal›k elde
etmeye, di¤erini de âh›ret
haz›rl›¤› yapmaya tahsîs
ediniz. Üçüncüsü size zararl› olur, fayda vermez.
Ebû Zer-i G›fârî hazretleri, Hazreti Osman’›n halîfeli¤ine kadar ﬁam’da kald›.
ﬁam halk›na din bilgilerini
ö¤retmekle meﬂgul oldu.
ﬁüphelilerden ve harâmlardan son derece sak›n›rd›.
Evinde bir günlük nafakas›ndan fazlas›n› bulundurmaz, hep fakîrlere da¤›t›rd›.
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Bir defas›nda ﬁam vâlisi, Hazreti Muâviye tecrübe etmek için, hizmetçisi
ile akﬂam onbin dirhem
alt›n göndermiﬂti. Ebû Zer
hazretleri alt›nlar› al›nca
uykusu kaçt›, uyuyamaz
hâle geldi. Hemen kalkt›
ve fakîrlere da¤›tt›. Yan›nda tek alt›n bile saklamad›.
Ertesi gün vâlinin hizmetçisi gelip dedi ki:
- Aman efendim, dün
akﬂam sana getirdi¤im alt›nlar me¤erse baﬂkas›na
gidecekmiﬂ. Yanl›ﬂl›kla sana getirmiﬂim. Mümkünse
alt›nlar› geri alay›m, yoksa
vâli benden hesap sorar.
Bunun üzerine Ebû
Zer-i G›fârî hazretleri buyurdu ki:
- O¤lum, onlar› fakîrlere da¤›tt›m. Sen vâliden
iki üç gün mühlet iste,
ben bu paray› haz›rlar›m,
o zaman iâde ederiz.
Vâlinin adam› durumu
vâliye anlatt›. Vâli, Ebû
Zer’in, sözünün eri oldu¤unu anlad›.

EBÛ ZER-‹ G‹FÂRÎ
Ancak, Ebû Zer’in bir
günlük ihtiyaçtan fazlas›n› bulundurmay›p da¤›tmas›n› ve halk› buna teﬂvik etmesini, halk›n anlamayaca¤›n› anlayan vâli,
durumu halîfe Hazreti
Osman’a mektup ile bildirdi.
Bunun üzerine halîfe,
Ebû Zer’i Medîne’ye
da’vet etti. Ebû Zer, Medîne’ye geldi¤inde, evlerin
Sel Da¤›na dayand›¤›n›
ve refâh›n artt›¤›n› gördü.
Halîfenin huzûruna ç›k›nca, Hazreti Osman’a, niçin insanlar›n biriktirdikleri mallar› da¤›tt›rm›yorsun, diye sordu. Bunun
üzerine Hazreti Osman
buyurdu ki:
- Yâ Ebâ Zer, halk›
zühd yoluna zorla sokmak imkâns›zd›r. Onlar
zekâtlar›n› verdikten sonra, benim vazîfem, onlar
aras›nda Hak teâlâ hazretlerinin emriyle hükmetmek ve onlar› çal›ﬂma, iktisat taraf›na teﬂvik
eylemektir.

Bunun üzerine Ebû Zer
dedi ki:
- Resûlullah bana “Binalar Sel da¤›na ulaﬂt›¤›
zaman, sen Medîne’den
ayr›l!” diye emretmiﬂlerdi.
‹zin verirseniz, ben Medîne’den gideyim.
Hazreti Osman müsâade buyurdu. Birkaç koyun ve keçi, yetecek miktarda yiyecek vererek, Medîne-i münevvere yak›nlar›ndaki Rebeze ad›ndaki
köye gitmesini söyledi. Ailesi de ﬁam’dan buraya
gönderildi.
Ebû Zer-i G›fârî hazretleri, Rebeze’de, küçük bir
kulübeye yerleﬂti. Gelip
geçenlere, hadîs-i ﬂerîf ve
dînî bilgiler ö¤retmeye
baﬂlad›. Halîfenin hediye
etti¤i, birkaç koyun ve keçisi vard›. Onlarla hayat›n›
devam ettiriyor, dâimâ Allaha ﬂükrediyordu.
Birgün, muhterem han›m› hat›rlatt›:
- Elbisen çok eskidi, bir
yenisini bulamaz m›y›z?
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- Bize art›k elbise de¤il,
kefen lâz›md›r! Üstelik sana, iyi haberlerim var.
- Hay›rd›r ‹nﬂâallah
efendi...
- ‹nﬂâallah yak›nda, Allah›n sevgilisi Peygamber
efendimize kavuﬂaca¤›m.
Ey ölüm çabuk gel, rûhum
Rabbime kavuﬂmak sevgisiyle ç›rp›n›yor.
Han›m› a¤lamaya baﬂlad›.
- Niçin a¤l›yorsun han›m?
Kad›nca¤›z bir ﬂeyler
söylemek için dedi ki:
- Nas›l a¤lam›yay›m!
Gerçekten bir emr-i Hak
vâki olsa, vefât etsen, ben
buralarda tek baﬂ›ma ne
yapar›m? Sonra bir kefen
bezimiz bile yok. Ayr›ca
kad›n baﬂ›ma, seni nas›l
defnedebilirim?
- ﬁimdi bunlar› b›rak
da, kap›ya ç›k bakal›m!
Gelen giden, var m›?
Han›m› gözlerini sildi.
Kap› önüne ç›kt›. Uzaklara,
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ufuklara bakt›, bakt›. Iss›z
çöl rüzgârlar›ndan baﬂka,
ne gelen vard›, ne giden!
Üzüntüyle içeri döndü.
Baﬂ›n› sallad›:
- Bilirsin ki, hac mevsimi
geçti. Bu günlerde, ﬂu ›ss›z
çöle, kimin yolu düﬂebilir?
- Gelirler! Gelirler! Sen
ﬂimdi kalk! Bir keçi kes;
piﬂirmeye baﬂla! ‹yi kalbli
Müslüman cemâ’ati gelince, onlara ikrâm edersin.
Sak›n, yemeden onlar› sal›verme!
Han›m›, tekrar d›ﬂar›
ç›kt›. Gözleri nemli, efendisinin emirlerini yerine
getirmeye baﬂlad›. Yemek
piﬂirirken yolu da gözlüyordu. ‹ﬂte bu s›rada ufukta, bir toz bulutu belirdi.
Bulut yaklaﬂt›, yaklaﬂt›.
Nihâyet atl›lar ve develiler, aç›kça belli oldular. O
zaman kad›nca¤›z buruk
bir sevinçle içeri koﬂtu:
- Müjde efendi! Söyledi¤in gibi, gelenler var!
Yaﬂl› Sahâbînin gözleri
parlad› ve dedi ki:
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- Elhamdülillah! Çok
ﬂükür, geldiler demek. Öyleyse, gel de ﬂu yaﬂl› vücûdumu, K›bleye do¤ru
çevirelim.
Sonra Kelime-i ﬁehâdet getirip vefât etti. Han›m›, efendisinin dediklerini
yapt›. Sonra tekrar, kap›
önüne ç›kt›. Yolcular gelmiﬂlerdi.
Bunlar Abdullah bin
Mes’ûd, Mâlik bin Eﬂter ve
ba’z› Müslümanlard›. Kad›nca¤›z eliyle, gelenlere
evi gösterip sordu:
- Ebû Zer içerde, vefât
etti. Onu kefenleyip, ecre,
sevâba nâil olmak istemez
misiniz?
Bu ismi duyan kâfile
mensuplar›, hep birlikte,
Ebû Zer hazretlerinin hizmetine koﬂtular.
Abdullah
bin
Mes’ûd’un verdi¤i kefenle
kefenlendi ve cenâze namaz›n› da, Abdullah bin
Mes’ûd k›ld›rd›. Haz›rlanan etten de yiyerek hep
birlikte Medîne’ye döndü-

ler. Çoluk çocu¤unu Hazreti Osman himâyesine ald›.
Ebû Zerr-i G›fârî Peygamber
efendimizden
bizzat iﬂiterek iki yüz seksen bir hadîs-i ﬂerîf rivayet etmiﬂtir. Kendisinden;
Enes bin Mâlik, ‹bn-i Abbâs, Hâlid bin Vehban,
Zeyd bin Vehb, Cübeyr
bin Nüfeyr, Ahnef (Dehhâk) bin Kays, Abdullah
bin Sâmit, Amr bin Meymûn ve daha çok say›da
hadîs âlimi, hadîs-i ﬂerîf
rivayet etmiﬂlerdir. Ondan rivayet edilen bu hadîs-i ﬂerîfler Kütüb-i sitte
adl› meﬂhur alt› hadîs kitab›nda yer alm›ﬂt›r.
Hazreti Ebû Zer’in rivayet etti¤i bir hadîs-i kudsîde buyruldu ki:
“Ey benim kullar›m!
Siz, gece gündüz kast ile
hatâ edersiniz. Ben ise
ﬂirkden baﬂka bütün günahlar› affediciyim. Bana
isti¤far ediniz ki sizi ma¤firet edeyim.”
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“Ey benim kullar›m!
ﬁüphesiz siz bana hiç bir
zarar veremezsiniz ve bana
hiç bir fayda sa¤layamazs›n›z.Ben bunlardan münezzeh ve müberrây›m. Ben
ganiyyi mutlak›m siz de fakîr-i mutlaks›n›z.”
“Ey benim kullar›m!
E¤er sizin öncekileriniz ve
sonrakileriniz, insanlar›n›z,
cinleriniz, takvan›n en yüksek derecesinde olsa, benim mülkümde zerrece art›ﬂ olmaz. Zühd ve takvan›z›n faydas› yine sizedir.”
“Ey benim kullar›m!
Sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz insan ve cinleriniz, yâni hepiniz en âsî bir
kimse gibi hep, isyankâr
ve günahkâr olsan›z, benim mülkümden zerre eksilmez. Bunlar›n zarar› ziyan› size ulaﬂ›r.”
Ebû Zer’in rivayet etti¤i
hadîs-i ﬂeriflerde buyruldu
ki:
“Ak›ll› kimse zaman›n›
üçe bölmeli, bir k›sm›n›
ibâdetle, bir k›sm›n› nefis
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muhasebesi ile, di¤erini
de öbür iﬂlerini yapmakla
geçirmelidir.”
“Nerede olursan ol
takva üzerine bulun, Allah’tan kork.”
“E¤er iyilik yapmaya
gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme. Bu
da nefsin için verilmiﬂ bir
sadakad›r.”
Hazreti Ebû Zer buyurdu ki:
“ﬁüphesiz mal›n›n iki
orta¤› vard›r. Biri semavî
âfetler, di¤eri de vârisler.
ﬁu hâlde, mal›ndan nasibi
en az olan kimse olmak istemiyorsan ve buna gücün yetiyorsa, Allahü teâlân›n yolunda sarfet.”
“Fakir yâni, ihtiyaç hâli
benim için zenginlikten ve
hastal›k da s›hhatli olmaktan daha sevgilidir.”
“‹nsan ne kadar dünyâ
mal› toplarsa, o kadar
dünyâya düﬂkün olur.”
“En garip ve en muhtaç oldu¤un gün kabre
kondu¤un gündür.”

EBÜDDERDÂ
ebüdderdâ;
Ebüdderdâ hazretleri,
Bedir seferi s›ras›nda Müslüman oldu. Önceleri puta
tapard›. Bir gün Ebüdderdâ’n›n ana bir kardeﬂi Abdullah bin Revâha ile Muhammed bin Mesleme,
Ebüdderdâ’n›n bulunmad›¤› bir s›rada evine girerek
putunu k›rd›lar.
Ebüdderdâ, eve dönünce, hem putun k›r›klar›n› topluyor, hem de diyordu ki:
- Yaz›klar olsun sana!
Ne diye seni k›ranlara mâni olmad›n? Onlar› ne diye
üzerinden defedemedin?
Zevcesi Ümmüdderdâ
dedi ki:
- E¤er o, bir kimseye
fayda verebilse veya gelecek bir zarar› önleyebilse
idi, kendisine gelen zarar›
önlerdi!
Ebüdderdâ, bunun
üzerine, “Gusletmek için
bana su haz›rla!” dedi. Y›kand›. Elbisesini giydikten
sonra, Peygamberimizin

yan›na gitmek üzere yola
ç›kt›.
Ebüdderdâ gelirken,
Abdullah bin Revâha Peygamberimizin yan›nda bulunuyordu. Dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Bu gelen Ebüdderdâ’d›r. Ben
onun, bizi görmek için geldi¤ini san›yorum!
- O, Müslüman olmak
için geliyor. Çünkü, Rabbim, Ebüdderdâ’n›n Müslüman olaca¤›n› bana
va’detti!
Ebüdderdâ Resûlullah
efendimizin huzûrunda
Müslüman oldu. Ebüdderdâ’n›n ev halk› ise kendisinden önce Müslüman
olmuﬂlard›.
O Müslüman olmadan
önce Bedir savaﬂ› yap›lm›ﬂt›. Uhud savaﬂ›nda ve di¤er
savaﬂlar›n hepsinde bulundu. Uhud savaﬂ›nda gösterdi¤i cesâret ve kahramanl›¤› çok dikkati çekmiﬂ,
Peygamberimiz onun için,
“Ne mükemmel süvâridir”
buyurarak methetmiﬂtir.
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Ebüdderdâ, Peygamberimizin zaman›nda
Kur’ân-› kerîmi tamamen
ezberlemiﬂtir. Âyet-i kerîmelerin ço¤unun tefsîrini
bizzat Peygamber efendimize sorarak ö¤renmiﬂtir.
Ebüdderdâ, Peygamberimizin vefât›ndan sonra
Medîne’de kalmaya tahammül edememiﬂtir. Hazreti Ebû Bekir zaman›nda,
Yermük savaﬂ›nda, ordu
kâd›s› olarak bulunmuﬂtur.
‹slâm tarihinde ilk defa ordu kâd›l›¤› yapan o olmuﬂtur. Hazreti Ömer devrinde
izin istiyerek ﬁam’a gitmiﬂ,
orada Kur’ân-› kerîm ve
ilim ö¤retmekle meﬂgul olmuﬂtur.
ﬁam’da Câmi-i Kebîr’de
verdi¤i bu derslerine pek
çok say›da talebe kat›l›rd›.
Talebelerine onar kiﬂilik
halkalar halinde ders verirdi. Her ders halkas›n› ayr›
ayr› kontrol ederdi. Bir defas›nda talebeleri say›ld›¤›nda binalt›yüz civâr›nda
olduklar› görülmüﬂtür. Bu
derslere Eshâb-› kirâmdan
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da kat›lanlar olmuﬂtur.
Ebüdderdâ ayr›ca tabâbet
ilmini de bilirdi. Hastalar›n›
tedâvi eder, gerekli ilâçlar›
yapard›.
ﬁam’a vâli tâyin edilen
Hazreti Muâviye, halîfeden bir kâdî istemiﬂti. Hazreti Ömer de, “Bu vazîfeyi
en iyi Ebüdderdâ yapar”
buyurarak, vazîfenin ona
verilmesini emretti. Bu vazîfesi s›ras›nda da ilim
yaymaya devam etti.
Birgün, Ebüdderdâ
hazretlerine bir kiﬂi gelerek dedi ki:
- Yâ Ebüdderdâ! Benim
büyük bir hastal›¤›m var.
Bunun tedâvisinde bana
yard›mc› ol!
- Hastal›¤›n nedir?
- Benim kalbimde dünyaya karﬂ› aﬂ›r› sevgi var.
Dünya, âdetâ kalbimi iﬂgâl
etmiﬂ. K›ld›¤›m namazlarda nûr göremiyorum. ‹bâdetlerimden bir tat, lezzet
alam›yorum.
- Ey kiﬂi, senin hastal›¤›n hastal›klar›n en büyü-
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¤üdür. Bunu, hemen tedâvi etmelisin! Yoksa, Allah
korusun îmân›n› da kaybedebilirsin!
- Yâ Ebüdderdâ, ne
olur beni bu hastal›ktan
kurtar!
Ebüdderdâ hazretleri
bu kiﬂiye ﬂu nasîhat› yapt›:
- S›k s›k hasta ziyâretlerine git! Cenâze namazlar›nda bulun! Kabirleri ziyâret et! Bu üç ﬂeyi muntazam yaparsan bu hastal›ktan kurtulursun. Sende-

ki dünya sevgisi yok olur,
kalbin nûrlan›r, basîret gözün aç›l›r.
Bu kiﬂi bildirilen üç ﬂeye bir müddet devam etti,
fakat kendi hâlinde herhangi bir de¤iﬂiklik hissetmedi. Üzüntülü bir ﬂekilde
tekrar Ebüdderdâ hazretlerine gidip dedi ki:
- Ey Ebüdderdâ! tavsiyelerini aynen yerine getirdim. Fakat kendimde
hiçbir de¤iﬂiklik görmüyorum. Ne olur beni bu hastal›ktan kurtar!

Ebüdderdâ hazretlerine izafe edilen Eyüp’teki türbe
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Ebüdderdâ hazretleri
ﬂöyle buyurdu:
- Öyle ise sen, cenâzeye bir hayvan ölüsüne gider gibi gitmiﬂsin! ﬁimdi
söyliyeceklerimi iyi dinle!
Hasta ziyâretlerine gitti¤in vakit, birgün senin de
onun gibi zay›f, hâlsiz,
yata¤a uzanm›ﬂ olaca¤›n›
düﬂün! Bir yudum suyu
bile eline al›p içemiyecek,
baﬂkalar›n›n yard›m› ile
içebileceksin!
Bütün bu gerçeklere
ra¤men hâlâ dünyaya
ba¤lanmaktaki maksad›n
ne? Görüyorsun ki, dünya
zenginli¤i, insan›n bu hâle
gelmesine mâni olamamaktad›r. Bunlar›, hastan›n yan›nda düﬂün ve nefsine ﬂöyle de:
“ﬁunun hâline bak, ibret al! Senin de sonun
budur! O hâlde dünya
muhabbetinden elini
çek!”
Cenâze namaz›na gitti¤in zaman düﬂün ki, bu
kimseyi, bütün dünya
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ni’metlerinden ay›rm›ﬂlar, tabutun içine koyup
musalla taﬂ›n›n üzerine
b›rakm›ﬂlar. Yak›nlar›, çok
sevdi¤i ve bütün ömrünü
onlar için harcad›¤› çocuklar› onu geriden seyrediyorlar.
Mezarl›¤a vard›¤›nda,
kabirde yatanlar›n hâlini
düﬂün! Birgün sen de onlar gibi olacaks›n. Nâzik
bedenin çürüyüp böceklere yem olacakt›r.
Ey kiﬂi, iﬂte üç ﬂeyi yaparken bunlar› düﬂünüp,
kendini bunlar›n yerine
koyarsan, k›sa zamanda
bu tehlikeli hastal›ktan
kurtulursun.
O kiﬂi, bu nasîhatlara
aynen uydu. K›sa zamanda bu hastal›ktan kurtuldu. Dünyadan tiksinmeye baﬂlad›. Kalbi nûrland›. Basîret gözü aç›ld›.
Hakk› bât›ldan ay›rd›.
Bundan sonra bütün ömrünü, âh›reti düﬂünerek,
ona haz›rlanmakla geçirdi.
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Ebüdderdâ hazretlerini
gördü¤ünde dedi ki:
- Allah senden râz› olsun! Kalb gözümün aç›lmas›na, gerçekleri görmeme vesîle oldun.
Ebüdderdâ hazretleri,
hastaland›¤› zaman, dostlar› ziyâretine gelerek dediler ki:
- Hastal›¤›n nedir?
- Günâh›md›r!
- Arzûn nedir?
- Cennettir!
- Sana bir tabîb ça¤›rmayal›m m›?
- Beni tabîb hasta yapt›.
Abdullah bin Selâm’›n
o¤lu Yûsüf ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:
“Ebüdderdâ vefât edece¤i s›rada ben yan›nda
idim. Bana dedi ki:
- Kalk benim vefât etmek üzere oldu¤umu halka ilân et!
Ben kalk›p insanlara
durumu bildirdim. ‹ﬂitenler evine geldiler. Evin içi-

d›ﬂ› insanlarla doldu. Sonra, “Beni d›ﬂar› ç›kar›n›z”
demesi üzerine d›ﬂar› ç›kard›k. “Beni oturtunuz”
dedi. Oturttuk. Evinde
toplanan büyük kalabal›¤a karﬂ› ﬂöyle dedi:
- Ey insanlar Resûl-i ekremden iﬂittim ki, ﬂöyle
buyurdu:
(Kim kusûrsuz ve noksans›z bir abdest al›r, sonra da tam bir ihlâs ile namaz k›larsa, Allahü teâlâ
onun istediklerini ona ihsân eder.)
Ebüdderdâ, bundan
sonra gelenlere namazla
ilgili bir miktar daha nasîhatta bulundu. Son sözleri
bunlar oldu.”
Peygamber efendimiz
Ebüdderdâ’n›n ilimdeki
gayretini övmüﬂ ve;
- Her ümmetin bir hakîmi vard›r. Bu ümmetin hakîmi de Ebüdderdâ’d›r,
buyurmuﬂtur.
Mu’âz bin Cebel de vefât ederken, talebesi Amr
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dâ’n›n ilminden istifâde
edilmesini vasiyet ederek
buyurmuﬂtur ki:
- Yeryüzü ondan daha
âlim bir kimse taﬂ›mad›.
Ebüdderdâ, herkese
iyilikle muâmelede bulunurdu. K›zg›nl›klar› ve k›rg›nl›klar› yat›ﬂt›r›r, hep güleryüz gösterirdi. Kimseyi
incitmez, kimseden incinmezdi. Çok tok gönüllü ve
cömert idi. Kendisini ziyârete gelen her misâfire çok
ikrâmda bulunur, bizzat
kendisi hizmet ederdi. ‹lmi, takvâs›, üstün ahlâk›yla ve daha birçok vas›flar›yla çok sevilmiﬂ, hürmet
gösterilmiﬂtir.
Ebüdderdâ hazretleri;
bir ﬂahs›n iﬂlemiﬂ oldu¤u
bir kötülükten dolay›, insanlar taraf›ndan sövülüp,
kötülendi¤ine tesâdüf etti.
Oradakilere dedi ki:
- Bu adam bir kuyuya
düﬂmüﬂ olsayd›, siz onu ç›karmak istemez miydiniz?
- Evet ç›karmak isterdik.
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- Öyle ise, onu kötülemeyiniz, dil uzatmay›n›z,
onun iﬂlemiﬂ oldu¤u kötülükten sizi korumuﬂ
olan Allahü teâlâya ﬂükrediniz.
- Sen ona bu¤zetmez
misin?
- Ben onun kendisine
de¤il, yapt›¤› fenâl›¤a
bu¤zederim.
Ebüdderdâ’n›n
han›mlar›ndan Hayre binti
Hadred, Ümmüd Derdâ
el-Kübrâ lâkab›yla meﬂhûr olup, kad›n sahâbîlerdendir. F›k›h ve hadîs
ilminde âlim bir kad›nd›.
Rivâyet etti¤i hadîs-i ﬂerîfler alt› meﬂhûr hadîs
kitab›nda yer alm›ﬂt›r. Bilâl, Yezîd, Derdâ ve Nesîbe adlar›nda dört çocu¤u
vard›.
Han›m› Ümmüd Derdâ
ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:
“Ebüdderdâ birﬂey anlat›rken ve bir hadîs-i ﬂerîf
naklederken dâimâ tebessüm ederdi. Bir gün sebebini sordum. Dedi ki:
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- Resûl-i ekrem efendimiz her hadîs-i ﬂerîf söyledikçe tebessüm ederdi.”
Bir gün Medîne’den,
Ebüdderdâ hazretlerini ziyâret için bir zât geldi.
Ebüdderdâ hazretleri o zâta, niçin geldi¤ini sordu. O
da, “Sizin Resûlullahtan
iﬂitti¤iniz hadîs-i ﬂerîfleri
rivâyet etti¤inizi duydum.
Onun için geldim” dedi.
Ebüdderdâ hazretleri tekrar sordu:
- Ticâret için falan gelmedin mi?
- Hay›r.
- Baﬂka bir iﬂin veya ihtiyac›n için mi geldin?
- Sadece hadîs-i ﬂerîf
almak üzere geldim.
Bunun üzerine Ebüdderdâ hazretleri buyurdu
ki:
- Pekiyi, o hâlde dinle!
Resûl-i ekrem efendimizin
ﬂu sözleri söyledi¤ini duydum:
(Bir insan ilim kazanmak için bir yola giderse,

Allahü teâlâ ona Cennete
do¤ru bir yol açar. Melekler, ilim talebesinden
memnun olduklar› için
kanatlar›n› onlar›n üzerine gererler. ‹lim sahipleri
için, yerdekiler ve göktekiler magfiret niyâz ederler. Denizin diplerindeki
bal›klar bile ona duâ
ederler.)
(Âlimin âbid üzerindeki
üstünlü¤ü, ay›n y›ld›zlara
üstünlü¤ü gibidir. Âlimler
peygamberlerin vârisleridir. Bunlar para peﬂinde
koﬂmazlar. ‹lme koﬂarlar.
Onun için, onlar ilimden
ne kadar fazla pay almak
mümkünse o kadar al›rlar.)
Bir defas›nda Ebüdderdâ hazretlerinin evine bir
zât u¤rad›. O zâta dedi ki:
- E¤er burada kalacaksan sana bir yer haz›rlayay›m, yolcu isen, geçip gideceksen sana az›k haz›rlayay›m.
- Yolcuyum, gidece¤im.
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- Öyle ise sana en güzel
az›¤› haz›rlayay›m. Bundan daha k›ymetli az›k olsa idi, onu da sana verirdim.
Ebüdderdâ hazretleri
sonra ﬂöyle devam etti:
- Bir gün Resûlullah
efendimizin huzûruna gitmiﬂtim. “Yâ Resûlallah!
Zenginler dünyay› da âh›reti de kazand›lar. Onlar
hem namaz k›l›yor, hem
oruç tutuyor, hem de sadaka verebiliyorlar. Fakat
biz fakîr oldu¤umuz için
sadaka veremiyoruz” dedim.
Bunun üzerine Resûl-i
ekrem efendimiz ﬂöyle buyurdu:
- Sana bir ﬂey söyleyeyim mi? Sen onu yap›nca
kavuﬂtu¤un ﬂeye, ancak
onu yapanlar kavuﬂabilirler. Yapmayanlardan hiçbiri ona yetiﬂemezler. Her
namazdan sonra 33 kere
Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahü ekber söyle!
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Bir defas›nda Kureyﬂten
bir zât ile Ensârdan bir zât›n
aralar›nda bir mesele olmuﬂtu. Ensârdan olan zât,
Hazreti Muâviye’ye gidip
ﬂikâyet etti. Hazreti Muâviye helâllaﬂmalar›n› tavsiye
etti. Fakat ﬂikâyet eden kabûl etmedi. Hazreti Muâviye, o zâta Hazreti Ebüdderdâ’y› göstererek dedi ki:
- Bu zâta sor!
O kimsenin sorusu
üzerine Ebüdderdâ ﬂöyle
dedi:
- Resûl-i ekremden iﬂittim. “Bir Müslüman›n bedenine bir zarar gelir de,
buna sebep olan›, affeder,
hakk›n› helâl ederse, Allahü teâlâ onu bir derece
yükseltir. Onun bir hatâs›n› affeder” buyurdu.
Bunu dinleyen zât,
Ebüdderdâ’ya
bakarak
sordu:
- Sen bunu bizzat Resûl-i ekrem efendimizden
duydun mu?
- Evet, kulaklar›mla iﬂittim. Kalbimle kavrad›m.
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- O hâlde ben ﬂikâyetimden
vazgeçiyorum,
hakk›m› da helâl ediyorum.
Ebüdderdâ hazretleri
bir gün ﬁam’da mescidde
oturuyordu. Bir kiﬂi mescide girdi ve ﬂöyle duâ etti:
- Yâ Rabbî! Yaln›zl›kta
bana yard›mc› ol, garipli¤imde bana ac›, bana azîz
ve sevimli bir dost ihsân et!
Ebüdderdâ bu sözlerini
duyunca, o zâta dönüp
ﬂöyle dedi:
- Resûlullah efendimizden iﬂittim. Buyurdu ki: “‹nsanlar içinde kendine zulmedenler var, bunlar gam
ve keder içindedirler. ‹nsanlar aras›nda isrâftan sak›nanlar var, bunlar iktisatl› ve mutedil hareket ederler. Bunlar›n hesâb› kolayd›r. Ayr›ca, insanlar aras›nda hay›r iﬂlemek için yar›ﬂanlar var. Bunlar hesaps›z
Cennete girerler.”
Peygamberimiz; Selmân-› Fârisî ile Ebüdderdâ’y› kardeﬂ yapm›ﬂt›.

Selmân-› Fârisî, bir
gün, Ebüdderdâ’y› ziyârete gitti. Ebüdderdâ, Selmân-› Fârisî’ye yemek getirterek dedi ki:
- Ben, oruçluyum. Buyur, sen ye!
Selmân-› Fârisî de dedi
ki:
- Sen yemedikçe, ben
de, yemem!
Ebüdderdâ da, onunla
birlikte yemek zorunda
kald›. Geceleyin namaza
kalkmaya davran›nca, Selmân-› Fârisî, ona, “Yat,
uyu!” dedi. O da, yat›p
uyudu. Bir müddet sonra,
yine namaza kalkmaya
davrand›. Selmân-› Fârisî
tekrar, “Yat, uyu!” dedi. O
da yat›p uyudu. Sabah namaz› vakti girince, Selmân-› Fârisî, ona, “ﬁimdi,
kalk art›k!” dedi. Kalkt›lar.
Sonra Selmân-› Fârisî,
ona dedi ki:
- Senin üzerinde bedenin hakk› var! Rabbinin
hakk› var! Misâfirinin hakk› var! Âilenin de, hakk›
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var! Oruç tut, iftâr da, et!
Namaz k›l! Âilenin yan›na
da, git! Sen, her hak sahibine hakk›n› ver!
Abdest al›p sabah namaz›n›n sünnetini k›ld›ktan sonra farz›n› k›lmak
üzere mescide gittiler. Namazdan sonra, durumu
Peygamberimize anlatt›lar. Peygamberimiz buyurdu ki:
- Selmân, ilimle doldurulmuﬂtur, do¤ru söylemiﬂ, do¤ru yapm›ﬂ!
Ebüdderdâ’n›n bildirdi¤i hadîs-i ﬂerîflerden bir
k›sm› da ﬂunlard›r:
(Cömertlik, îmân›n sa¤laml›¤›ndan gelir. Îmân›
sa¤lam olan Cehenneme
girmez. Cimrilik de ﬂek ve
ﬂüpheden gelir. ﬁüphe
içinde olan Cennete giremez.)
Birgün Resûlullah
efendimiz buyurdu ki:
- Cum’a günleri bana
çok salevât getirin! Okunan salevât bana hemen
bildirilir.
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Bunun üzerine, “Öldükten sonra da bildirilir
mi?” diye sorulunca, Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Evet, ben öldükten
sonra da bildirilir. Çünkü,
topra¤›n peygamberleri
çürütmesi harâm k›l›nd›.
Onlar kabirlerinde diridirler, r›z›kland›r›l›rlar.
Bir gün Resûlullah
efendimiz buyurdu ki:
- Ey Ebüdderdâ! Cehennem ehlinin kimler oldu¤unu sana bildireyim
mi? Her böbürlenen, kaba, büyüklük tasl›yan, iyili¤e mâni olan kimsedir.
Cennet ehlinin kimler oldu¤unu sana bildireyim
mi? Her fakîr kimse ki, Allaha yemîn etse, Allah
onu do¤ru ç›kar›r.
Yine buyurdu ki:
(Din kardeﬂinin arzû etti¤i yeme¤i ona yediren
kimsenin günâhlar› ba¤›ﬂlan›r. Din kardeﬂini sevindiren, Allah› sevindirmiﬂ
olur.)

EBÜDDERDÂ
Peygamber efendimiz,
günâhkârlara ﬂefâ’at edece¤ini bildirince, “Îmân›
olan h›rs›z ve zânîler de
ﬂefâ’ate kavuﬂacak m›?”
diye suâl ettim. Buyurdu
ki:
- Evet, onlara da ﬂefâ’at edece¤im.
Yine buyurdular ki:
(Sizler k›yâmet günü
kendinizin ve baban›z›n
adlar› ile ça¤›r›lacaks›n›z.
Öyle ise çocuklar›n›za güzel isimler veriniz.)
(Mîzâna konacak amellerden en a¤›r geleni, güzel ahlâkt›r.)

(Bir kimse, kardeﬂine
arkas›ndan duâ etti¤i zaman, bir melek, “Allah,
sana da o duâ etti¤in gibi
versin” der.)
(ﬁikâyetinize sebep
olan ﬂeyler, amellerinizin
bozuklu¤undand›r.)
(Her kim Kehf sûresinin baﬂ›ndan on âyet-i kerîme ezberlerse, Deccâl›n
ve aldat›c›lar›n ﬂerrinden
korunmuﬂ olur.)
(Her hastal›¤›n baﬂ›
çok yemektir.)
(Dertli mü’minin duâs›n› ganîmet bilin! Sübhânallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallahü
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ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billah, çok söyleyiniz. Zîrâ onlar sâlih
amellerdendir. A¤açlar›n
yapraklar› döktükleri gibi
bunlar da hatâlar› dökerler. Bunlar Cennet hazînelerindendir.
Ebüdderdâ dedi ki:
- Çok sevdi¤im bana
dedi ki:
(Parça parça parçalansan, ateﬂte yak›lsan bile,
Allahü teâlâya hiçbir ﬂeyi
ortak koﬂma! Farz namazlar› terketme! Farz namazlar› bile bile terkeden
Müslümanl›ktan ç›kar. ‹çki
içme! ‹çki, bütün kötülüklerin anahtar›d›r.)
Ebüdderdâ hazretleri
buyurdu ki:
- Zilhiccenin ilk 9 günü
oruç tutmal›, çok sadaka
vermeli ve çok duâ ve istigfâr etmelidir! Çünkü
Muhammed aleyhisselâm, (Bu on günün hay›r
ve bereketinden mahrûm
kalana yaz›klar olsun) buyurdu.
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Ebüdderdâ hazretleri
buyurdu ki:
- Dünyada, üç ﬂey için
yaﬂamak isterim: Uzun gecelerde namaz k›lmak için,
uzun günlerde oruç tutmak için ve sâlih kimselerin yan›nda oturmak için.
- Kötü kimselerle çok
düﬂüp kalkan kimsenin
kalbi harâb olur.
- Allahü teâlây› görür
gibi ibâdet ediniz! Kendinizi ölmüﬂ biliniz! ‹yilik zâyi
olmaz, günâh unutulmaz.
- Hay›r, mal ve evlâd›
ço¤altmakta de¤ildir. Hay›r, kulluk yükünün büyüklü¤ünü anlamak,
ameli ço¤altmak, insanlarla oyalanmay› b›rak›p
Allahü teâlâya ibâdete
yönelmektir. E¤er iyilik
yaparsan Allahü teâlâya
hamdet, günâh iﬂlemiﬂsen istigfâr et.
- Ard›ndan insanlar›n
gelmesinden hoﬂlanan,
Allahtan uzaklaﬂ›r.
- Akl›nda eksiklik olmayan hiç kimse yoktur. Çün-
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kü dünyal›ktan eline birﬂey geçti¤i vakit sevinir,
fakat ömrünün azald›¤›na
üzülmez.
- Ölümden sonra neler
görece¤inizi, baﬂ›n›za gelecekleri bilseydiniz, isteyerek ne yemek yiyebilir,
ne de su içebilirdiniz.
- ‹lminden faydalanmayan, ilmiyle amel etmeyen
âlimler, mahﬂer günü ﬂiddetli azâba düﬂeceklerdir.
- Ölümü çok hat›rlayan
taﬂk›nl›ktan ve hasedden
kurtulur.
- Bir âlim ilmiyle amel
etmedikçe âlim say›lmaz.
- Rabbime karﬂ› tevâzu’
için yoklu¤u, yoksullu¤u
severim. Rabbimi arzûlad›¤›m için ölümü severim!
Günâh›ma keffâret olaca¤›
için hastal›¤› severim!
- Kul Allahü teâlâya
ibâdetle meﬂgul olunca,
Allahü teâlâ onu sever,
mahlûkât›na da sevdirir.
- Bilmeyene bir kere,
bilip de yapm›yana yedi
kere yaz›klar olsun!

- Îmân›n kemâli, baﬂa
gelene sab›r, kadere r›zâ,
tam bir tevekkül, ve Allahü teâlâya teslim olmakt›r.
Ebüdderdâ hazretlerinin ismi Uveymir bin
Zeyd el-Ensârî el-Hazrecî’dir. Ebüdderdâ künyesidir. Do¤um tarihi bilinmemektedir. Tefsîr, hadîs,
f›k›h ilimlerinde meﬂhûr
s a h â b î d i r. B i l h a s s a
Kur’ân-› kerîmi ezberlemiﬂ olmas›yla ve k›râat ilmini pek çok kimseye ö¤retmesiyle meﬂhûrdur.
ﬁam’da bulundu¤u s›rada Kûfe’den ve di¤er
yerlerden çok kimse, Ona
f›khî mes’eleler sormak
üzere gelir, fetvâs›n› al›rd›. Ba’z› sahâbîlerle birlikte K›br›s’›n fethine de kat›ld›. Ebüdderdâ hazretleri, ömrünü dîne hizmet
etmekle geçirdi. Nübüvvet kayna¤›ndan ald›¤› ilmi yayd›. Hazreti Osman’›n halîfeli¤inin son
y›llar›nda, 652 y›l›nda vefât etti.
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enes bin mâlik;
Medîneli çocuklar hem
koﬂuyor, hem de sevinçle
ba¤›rarak etraf› ç›nlat›yorlard›:
- Resûlullah efendimiz
geldi! Kâinât›n efendisi
geldi!
Günlerce, aylarca, beklenen Allah›n Resûlü iﬂte
geliyordu...
Çocuklar aras›nda en
coﬂkulusu, ﬂüphesiz Hazreti Enes idi. Ancak 9-10
yaﬂlar›ndayd›. Bütün varl›¤›yla koﬂuyor, sevinç ç›¤l›klar› at›yordu. Dikkatle
bakmas›na ra¤men, Âlemlerin Efendisini bir türlü göremedi.
Bir müddet daha, o heyecanla koﬂtular, ba¤›rd›lar. Nihayet Kusvâ adl› develeri üzerinde, Resûlullah
efendimiz ve arkadaﬂlar›
göründüler. Kalbleri duracak gibiydi. Medîne’nin
epeyce d›ﬂ›ndayd›lar. Bir
Müslüman amca, Küçük
Enes ve arkadaﬂlar›na dedi ki:
378 eshâb-› kirâm

- Koﬂun! Medînelilere
müjdeyi verin! Sevgili
Peygamberimizin teﬂriflerini bildirin!
Bunun üzerine çocuklar›n yar›s›, nefes nefese
ﬂehre koﬂmaya baﬂlad›.
Büyük müjdeyi ulaﬂt›rmak
için, son gayretlerini sarfediyorlard›. Bu haberi sab›rs›zl›kla bekleyen say›s›z
Müslüman, Medîne ufuklar›nda do¤an Nûr’a do¤ru yar›ﬂt›lar. Bütün insanlar›n ve cinlerin Peygamberini karﬂ›lamak için, acele ettiler.
Her taraftan sesler yükseliyordu:
- Vedâ tepelerinden ay
do¤du üstümüze.
- Buyurunuz yâ Resûlallah, bize buyurunuz.
- Safâ geldiniz sevgili
Peygamberimiz, safâlar
getirdiniz...
- Hürmet ve ﬂerefle Sizi
selâml›yoruz, ey Allah›n
Sevgilisi.
- ‹nﬂâallah Medîne’de,
emniyet ve huzûra kavu-
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Kâbe-i Muazzaman›n 1800’lü y›llar›n sonunda çekilmiﬂ foto¤raf›

ﬂacak ve kavuﬂturacaks›n›z.
Resûlullah efendimiz
böyle sesler aras›nda ﬂehre girdiler.
Sevgili Peygamberimizin yanlar›nda, en yak›n
dostlar› Hazreti Ebû Bekir
bulunuyordu. Kad›nlar ve
çocuklar, ﬂiirler okuyorlar,
hangisinin Resûlullah oldu¤unu birbirlerine soruyorlard›.
Medîne kuruldu¤u günden beri, böyle sevinçli ve

heyecanl› anlar yaﬂamam›ﬂt›. Müslümanlar›n ço¤u
Efendimizi; kendi evlerine
götürmek, misâfir etmek
ﬂerefine eriﬂmek istiyordu.
Bu sebeple, Kusvâ’n›n yular›n› yakalamaya çal›ﬂ›yorlard›. Fakat sevgili Peygamberimiz buyurdu ki:
- O’nu serbest b›rak›n›z. Kimin evi önünde durursa, oraya misâfir oluruz, ‹nﬂâallah.
En sonunda Ebû Eyyûb
Hâlid bin Zeyd hazretleri,
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bu ﬂerefe kavuﬂtu. Efendimiz, bir müddet için, O
mübârek zât›n evinde misâfir kald›lar...
Art›k bütün Medîneli
Müslümanlar için, Resûlullaha hizmet yar›ﬂ› baﬂlam›ﬂt›. Herkes ellerinde
ve evlerinde ne varsa, ikrâm ediyordu.
Ümmü Süleym de, o¤lu küçük Enes’in elinden
tutarak; sevgili Peygamberimizin huzûruna gelerek dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Bizler
zengin de¤iliz. Size takdim
edecek, fazla bir ﬂeyimiz
yok. Ancak çok sevdi¤imiz
ﬂu küçük o¤lumuzu, hizmet etsin diye, size arma¤an ediyoruz. Lûtfen kabûl buyurunuz!
Peygamberimiz, bu içten gelen teklife pek memnun
kald›lar.
Küçük
Enes’in baﬂ›n› okﬂay›p,
duâ ettiler. Ana ve babas›n› k›rmay›p, onu, yanlar›na ald›lar. Medîne d›ﬂ›nda
koﬂa koﬂa Efendimizi kar380 eshâb-› kirâm

ﬂ›layan bu küçük Müslüman, me¤er kendi saâdetine do¤ru koﬂuyormuﬂ!
Böylece iki cihân›n Efendisiyle, gece ve gündüz beraber olmak saâdetine kavuﬂmuﬂ oldu.
O da, bu büyük ni’metin karﬂ›l›¤›n› ödemek için,
büyük gayret sarfetti.
Efendimizin hiçbir sözlerini kaç›rmadan, dikkatle
hizmet etti.
Sevgili Peygamberimiz
Enes bin Mâlik’e, sanki çocuk de¤il de; olgun bir insan gibi davran›yorlard›.
Bir kerecik yüzlerini ast›¤›
görülmedi. Sert konuﬂtuklar› iﬂitilmedi. O’nun minik
kalbini k›rd›klar›, incittikleri duyulmad›.
‹ﬂte o s›ralarda bir gün,
küçük Enes, arkadaﬂlar›yla
birlikte oyun oynuyorlard›. Hazreti Peygamber, çocuklara do¤ru yaklaﬂt›lar.
Sevgiyle selâm verdiler.
Onlar da hürmetle, selâmlar›n› ald›lar. Sonra Efendimiz yavaﬂça, Enes’in elin-
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den tuttular. Birlikte, az
ilerdeki duvar dibine yürüdüler. Orada O’nun kula¤›na, bir ﬂeyler söylediler.
Ümmü Süleym’in ak›ll›
o¤lu, derhal koﬂarak uzaklaﬂt›. Belli ki Efendimiz
kendisine, vazîfe vermiﬂlerdi. Kendileri de, o duvar
dibine oturdular. Beklemeye baﬂlad›lar...
Epeyce sonra Hazreti
Enes, koﬂarak geldi. Hazreti
Resûle ö¤rendiklerini arzetti. Resûlullah efendimiz
oradan memnun ayr›ld›lar.
Yaﬂ› küçük, vazîfesi büyük Hazreti Enes; daha
sonra evine geldi. Hava
kararmak üzereydi. Annesi O’nu, merakla bekliyordu. Hemen sordu:
- Nerede kald›n yavrucu¤um? Niçin geciktin?
O¤lunun gözleri, p›r›l
p›r›ld›. Cevap verdi:
- Efendimiz, bir iﬂe
gönderdiler anneci¤im. O
yüzden geç kald›m.
Hazreti Ümmü Süleym
daha da merakland›:

- O iﬂ, neydi?
- S›rd›r... cevab›n› verdi
ve sustu.
‹ﬂte o zaman anesi:
- Âferin o¤lum! Resûl-i
Ekrem’in s›rlar›n›, dâimâ
muhafaza et, sakla. Onlar›
hiç kimseye aç›klama. Bütün ömrünce böyle davran, diye tenbih etti. Sonra
da sevgiyle, o¤ulcu¤unu
ba¤r›na bast›.
Aylar ve y›llar geçiyor,
küçük Enes; sevgili Peygamberimizin yanlar›nda
büyüyordu. O ﬂerefli ocakta terbiye ediliyordu. Dâimâ birlikte abdest al›r, namaz k›lar, oruç tutarlard›.
Bir gün mescid-i ﬂerîfe,
çölden bir adam geldi.
Efendimiz, namaza durmak üzere idiler. Ama
adamca¤›z soruverdi:
- Yâ Resûlallah! K›yâmet, ne zaman kopacak?
Sevgili Peygamberimiz
namaza baﬂlad›lar. Namaz› bitirip, selâm verdikten
sonra:
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- K›yâmeti soran nerede? diyerek bak›nd›lar.
O kimse cevap verdi:
- Buraday›m, yâ Resûlullah!..
- K›yâmet için, ne haz›rlad›n?
Soruyu soran kimse
mahcûb bir hâlde arz etti ki:
- Anam babam, Sana
fedâ olsun ey Allah›n Resûlü!. Yaz›k ki k›yâmet için,
fazla bir haz›rl›¤›m yok. Ne
fazla oruç tutabildim; ne
namaz k›labildim. Sâdece,
Allah ve Resûlünü çok seviyorum.
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Bu cevap üzerine, sevgili Peygamberimiz ﬂöyle
buyurdular:
- ‹nsan k›yâmette, sevdikleri ile beraber olur.
Bunu duyan Müslümanlar, baﬂka hiç bir müjdeye; bu kadar sevinmediler.
Hazreti Enes iyi günlerde, s›k›nt›l› anlarda, ‹slâm
için yap›lan savaﬂlarda;
dâima Efendimizle birlikte
idi. Resûlullah›n gazâlar›,
fazla olmakla beraber; savaﬂ yap›lan› dokuz tanedir: Büyük Bedir, Uhud,
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Hendek, Benî Kureyzâ,
Benî Mustalak, Hayber,
Mekke’nin Fethi, Tâif ve
Huneyn Gazâlar›d›r. Hazreti Enes bunlar›n hepsine
iﬂtirak etti. Kâinat›n Efendisini hiç terk etmedi. Hizmetlerini, bir an için bile
aksatmad›.
Zaman
ilerledikçe
Ümmü Süleym’in küçük
o¤lu Enes; 20 yaﬂlar›nda
bir delikanl› oldu. Zekâs›,
terbiyesi, ilim ve cesâretiyle; yaﬂ›tlar›n› geride
b›rakt›. Hazreti Enes bu
arada ﬂâhid oldu¤u olaylar› sonraki âlimlere nakletti. Resûlullah›n son
günlerindeki bir hâdiseyi
ﬂöyle anlat›r:
Bir sabah Hazreti Ebû
Bekir ve Hazreti Abbâs,
beraberce yürüyorlard›.
Bir toplulu¤a rastlad›lar.
Bunlar, Medîneli Müslümanlar idiler. Hepsi de,
üzüntüyle a¤laﬂ›yorlard›.
Kalbi çok rakik, hassas,
yumuﬂak olan Hazreti Ebû
Bekir sordu:

- Ey Kardeﬂlerim! Sizleri a¤latan ﬂey nedir?
- Bizler, Resûlullah
Efendimizin huzûrunu düﬂünüyoruz. O’na a¤l›yoruz.
Gerçekten sevgili Peygamberimiz, bir müddetten beri rahats›z idiler. Bunu bilen Medîneliler öbek
öbek toplan›p, üzüntülerini paylaﬂ›yorlard›. Yüre¤i,
sevgi ve ayr›l›k üzüntüsüyle çarpan, Hazreti Ebû Bekir de a¤lad›. Biraz sonra
da, Efendimizin mübârek
evlerine vard›. Gördüklerini, duyduklar›n› sayg› ile
arzetti.
Sevgili Peygamberimiz
çekti¤i bütün ac›lara ra¤men, mescide geçtiler. Bunu gören Eshâb-› kirâm da
oraya koﬂuﬂtular. Efendimizin üzerlerinde, uzun bir
h›rka ve baﬂlar›nda, siyah
sar›k bulunuyordu. Güzel
bir hutbe okudular. Önce
Allaha hamd ve ﬂükrettiler. Sonra da a¤›r a¤›r buyurdular ki:
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- Ey Nâs! Sizlere, Ensâr’› ya’nî Medîneli Müslümanlar› vasiyet ediyorum.
Di¤er insanlar ço¤al›yor.
Ensâr ise azal›yor. Onlar,
kendi zararlar›na bile olsa,
size karﬂ› vazîfelerini yerine getirdiler. Art›k sizler
de, Onlar› kollay›n. ‹stemiyerek sizlere, bir kusurlar›
dokunursa; o kusurlar›ndan vazgeçiverin!
Bu, sevgili Peygamberimizin son Hutbeleri oldu.
Bir daha minbere ç›kamad›lar. Dünya hayatlar›n› ve
Peygamberlik vazîfelerini,
ﬂerefle tamamlad›lar...
Gözyaﬂlar› aras›nda,
Hazreti Enes dedi ki:
- Sevgili Peygamberimizin Medîne’ye geldikleri günü de, vefât ettikleri
günü de gördüm. Müslümanlar birincisi kadar sevinçli; ikincisi kadar elemli gün yaﬂamad›lar.
Hazreti Enes’in babas›
Mâlik, hicretten önce Müslüman olmam›ﬂ ve Hazreti
Enes’in annesi Ümmü Sü384 eshâb-› kirâm

leym ile kavga etmiﬂ ve
evden ayr›lm›ﬂt›. Ç›kt›¤›
bir seferde ölmüﬂtü. Ümmü Süleym daha sonra
Ebû Talhâ ile evlenmiﬂti.
Hazreti Enes bütün gazâlara kat›ld›. Büyük Bedir
zaferinde, 12 yaﬂ›nda oldu¤u hâlde, savaﬂ alan›ndayd›. Efendimizin vefâtlar›nda
20 yaﬂ›nda bulunuyordu.
70-80 y›l daha yaﬂad›. Efendimizin en yak›nlar›nda bulundu¤u için; O’nun bütün
emir ve yasaklar›n› çok iyi
biliyordu. Bunlar› oldu¤u
gibi, Müslümanlara nakletti. Uzun ömrünü yaln›z, bu
iﬂe vakfetti.
Hazreti Ebû Bekir devrinde, Bahreyn’de zekât ve
vergi toplamaya memûr
edildi. Hazreti Ömer zaman›nda, Basra’ya yerleﬂti. Hayat›n›n sonuna kadar
orada, ilim ö¤retmeye devam etti. Çok ve k›ymetli
talebeler yetiﬂtirdi. Hasan-›
Basrî hazretleri, bunlar
aras›ndad›r. 100 yaﬂlar›nda, Basra’da vefât etti.

ERKAM B‹N EB’‹L ERKAM
erkam bin eb’il
erkam;
Hazreti Erkam’›n atalar›, Mekke’nin say›l› zengin
ve reisleri idiler. Bu sebeple, eskiden beri sayg› ve
i’tibâr görürlerdi. Kâ’be-i
muâzzaman›n bat› taraflar›nda, yüksek bir evleri
vard›. Beytullah› ziyâret
edenler mutlaka, onlar›n
evi önünden geçmeye
mecburdular. Safâ tepesinde bulundu¤u için,
uzaktan bile Kâ’be’yi görmek mümkündü.
Hazreti Erkam Müslüman olduktan sonra, sevgili Peygamberimizi evlerine da’vet etti. Peygamber efendimiz de münâsip
bir zamanda, Hazreti Ebû
Bekir’le birlikte ﬂeref verdiler. Evin geniﬂ ve ferah
salonlar›nda, topluca namaz k›ld›lar. Huzûr içinde
sohbet ettiler, uzun uzun
konuﬂtular. Bir ara Hazreti
Erkam dedi ki:
- Yâ Resûlallah, evim,
evinizdir. Emrinizdedir.

Nas›l, ne zaman ve ne kadar arzû ederseniz, kullanabilirsiniz.
O s›rada ilk Müslümanlar gerçekten, büyük bask›
ve tehdit alt›ndayd›lar. En
yak›n akrabâlar› bile onlara, eziyet ediyorlard›. Abdestlerini gizli al›yor, namazlar›n› gizli k›l›yorlard›.
Çünkü müﬂrîkler, puta tapanlar; büyük bir kin ve
nefretle doluydular. Hazreti Erkam’›n teklifi bu yüzden, sevgili Peygamberimizi çok ferahlatt›.
Hazreti Erkam’›n tertemiz evi, Müslümanlar için
gerçek bir kurtuluﬂ kalesi
oldu. Bir dâr-ül ‹slâm ya’nî
‹slâm yuvas› hâline geldi.
Peygamber efendimiz, say›lar› 10-15’i geçmeyen
mü’minler ile birlikte oraya yerleﬂtiler. Rahatça ibâdet etmeye, ‹slâm için çal›ﬂmaya devam ettiler.
‹ki Cihân Güneﬂi ve
sevgili arkadaﬂlar› üç y›l
kadar, bu ilk ‹slâm Kalesinde bulundular. Birçok
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âyet-i kerîme, orada nâzil
oldu. Birçok meﬂhur kimse, orada hidâyete erdiler,
Müslüman oldular. Say›lar› k›rka yaklaﬂt›¤› bir gün,
Hazreti Ebû Bekir sordu:
- Yâ Resûlallah! ‹nsanlar› aç›kça ‹slâma da’vet
zaman›, daha gelmedi mi?
Peygamber efendimiz
de buyurdu ki::
- Henüz, say›m›z azd›r.
Fakat Hazreti Ebû Bekir
›srar etti. Bunun üzerine
hep beraber, Kâ’be civâr›na ç›kt›lar. Hazreti Ebû Bekir aya¤a kalk›p, orada bulunanlara konuﬂmaya
baﬂlad›:
- Ey Kureyﬂliler! Allahü
teâlâ birdir. Muhammed
aleyhisselâm, O’nun Resûlüdür. Gelin, birlikte ‹slâma dönelim. Felâha,
kurtuluﬂa erelim.
Sevgili Peygamberimiz
de onu dinliyorlard›. Hazreti Ebû Bekir, daha sözünü bitirmeden, müﬂrikler
hücûm ettiler. Hem Hazreti Ebû Bekir’e, hem de öte386 eshâb-› kirâm

kilere sald›r›yorlard›. Hâinli¤iyle tan›nm›ﬂ Rebîa’n›n
o¤lu Utbe yamal› ayakkab›s›yla, yüzüne gözüne
vuruyordu. Her taraf› ﬂiﬂen Hazreti Ebû Bekir sonunda düﬂtü, bay›ld›...
Gürültüyü iﬂiten Teymo¤ullar› kabîlesi, koﬂarak geldiler. Sald›rganlar›
da¤›t›p, akrabâlar›n› kurtard›lar. Çünkü Hazreti
Ebû Bekir, ayn› kabîleden
idi. O zamanlar kabîle
mensuplar›, Müslüman
olsun, müﬂrik olsun, birbirlerini koruyorlard›.
Hazreti Ebû Bekir’i, bir
çarﬂaf içinde evine götürürlerken dediler ki:
- E¤er akrabâm›z ölürse; and olsun ki biz de, Utbe’yi sa¤ b›rakmay›z!
Hazreti Ebû Bekir’i
müﬂriklerin elinden al›p
evine götüren Teymo¤ullar› ve anac›¤›, Akﬂama
kadar yata¤› ucunda beklediler. Nihayet hava karar›rken Hazreti Ebû Bekir
gözlerini açt›. ‹lk sözü:
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- Allahü teâlân›n Resûlü nas›llar,oldu.
Kabîle büyükleri ç›k›ﬂt›lar:
- Sen bu hâle, O’nun
yüzünden düﬂtün! Kendine bakm›yor da, hâlâ O’nu
mu soruyorsun?
Anas› Ümm-ül Hayr,
baﬂ›nda gürültü yapanlar›
kovalad›. Bütün gayretiyle, sevgili o¤luna bir ﬂeyler yedirmeye çal›ﬂ›yordu.
O ise, hep soruyordu:
- Resûlullah efendimiz
nas›ld›r?
Onun, ›srarl› sorular›
karﬂ›s›nda anas› dedi ki:
- Yemîn ederim ki, benim hiç haberim yok!

- Öyleyse sorup, ö¤reniver!
Annesi yalvaran o¤lunun hat›r› için, evden ç›kt›.
Epeyce sonra geldi. Yüzü
gülüyordu:
- Müjde o¤lum! Merak
etti¤in zât, Erkam’›n evinde bulunuyorlarm›ﬂ.
Hazreti Ebû Bekir’in
gözleri parlad›. Sanki dünyalar onun olmuﬂtu. Anac›¤› ise, elinde yiyecek bir
ﬂeyler uzat›yordu.
- Yine de gidip O’nu
kendim görmedikçe, ahdim olsun, bo¤az›mdan
ne su, ne yemek geçmiyecektir, deyince, kad›nca¤›z
ﬂaﬂ›rd›.
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Ortal›k karar›p, herkes
evlerine kapan›ncaya kadar beklediler. Sonra, Hazreti Ebû Bekir’in koltuklar›na girip, soka¤a ç›kt›lar.
Do¤ruca Hazreti Erkam’›n
evine yolland›lar. Peygamber efendimizi sa¤sâlim görünce; sar›l›p öpmeye, koklamaya baﬂlad›.
Dâr-ül Erkam’da bulunan
Müslümanlar da, onu
öpüyorlard›. Bu göz yaﬂart›c› sahne, uzun zaman devam etti...
Peygamber efendimizin ﬂefkatli bak›ﬂlar›ndan,
kendisine çok ac›d›¤›n›

hisseden Hazreti Ebû Bekir ricâda bulundu:
- Yâ Resûlallah! Anam,
babam, size fedâ olsun.
Lütfen, benim için üzülmeyiniz. Çünkü o kâfirler,
yüzüme biraz fazlaca vurdular, o kadar. Fakat ﬂu
benim vefâl› anac›¤›m, çocuklar› için çok merhametlidir. Onun için Allaha
duâ buyursan›z da, hidâyete kavuﬂsa ve böylece
de, Cehennem ateﬂinden
kurtulmuﬂ olsa?
Sevgili Peygamberimiz
tebessüm ettiler. Sonra,
Allahü teâlâya duâda bu-

Erkam bin Eb’il Erkam hazretlerinin medfun bulundu¤u Bâki kabristan›
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lundular. Ümm-ül Hayr
hazretlerine, îmân ve ‹slâm› teklif ettiler. O temiz
kalbli ana, hiç tereddüt etmeden Müslüman oldu.
Kurtuluﬂa erdi. Böylece
Hazreti Erkam’›n evi, bir
kere daha bereketini gösterdi.
Çok geçmeden Hazreti
Hamza da, Müslümanlar
aras›na kat›l›nca; say›lar›
39’a yükseldi. Peygamber
efendimizin o bahad›r amcalar› ile, Müslümanlar›n
gücü çok yükseldi. Çünkü
onun k›l›c›n›n keskinli¤i,
herkes taraf›ndan iyi bilinmekteydi. Bütün Mekkeliler, Hazreti Hamza’n›n cesâret ve kahramanl›¤›ndan korkarlard›.
Hazreti Hamza Müslüman olduktan sonra bir
ikindi vakti, inananlar, yine Hazreti Erkam’›n kutlu
evinde toplanm›ﬂlard›.
Namaz k›l›nm›ﬂ, sohbet
ediyorlard›. Kap› h›zl› h›zl›
çal›nd›. Gidip bakan zât,
haber verdi:

- Yâ Resûlallah, Hattâb’›n o¤lu Ömer gelmiﬂ.
K›l›c› da elinde bulunuyor.
Bunun üzerine ba’z›lar›
dediler ki:
- Kap›y› açm›yal›m!
Ba’z›lar› da, aksini söylediler.
‹ﬂte o zaman yi¤it Hazreti Hamza, sevgili Peygamberimize dönerek dedi ki:
- B›rak›n›z, yâ Resûlallah! ﬁâyet hay›r için geldiyse, hay›r görür. ﬁer, kötülük için geldiyse, kendi
k›l›c›yla kellesini uçururum.
Kap› aç›ld›. Ve bütün
heybetiyle Hattâb’›n o¤lu
içeri girdi. ‹ki Cihân Sultân› aya¤a kalkt›lar. Önlerine
gelince, onu omuzlar›ndan tutup sarst›lar:
- Ey Ömer! Hâlâ vazgeçmiyecek misin?
Hattâb’›n o¤lu, tâ iliklerine kadar sars›ld›. Ve
olanca gücüyle dedi ki:
- Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah!
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O anda, Müslümanl›k
ﬂerefine eriﬂti. Hazreti
Ömer oldu. Bütün Eshâb-›
kirâm, yüksek sesle:
- Allahü ekber! Allahü
ekber! Vallahü ekber!
Tekbîrleriyle yeri, gö¤ü
inletmeye baﬂlad›lar. O
kadar ki, Mekke’nin en
uzak yerindekiler bile iﬂittiler. Çünkü Müslümanlar›n say›s›, 40’a yükselmiﬂti. Bunu ö¤renen Hazreti
Ömer:
- Ey Allah›n Resûlü!
Müsâade buyurunuz da,
gidip hep birlikte, Beytullah›n içinde namaz k›lal›m, teklifinde bulundu.
Peygamber Efendimiz kabûl ettiler.
‹ﬂte o gün, Hazreti Erkam’›n s›rlarla dolu güzel
evi Dâr-ül Erkam; vazîfesini tamamlam›ﬂ oldu. Çünkü o günden sonra Müslümanlar, ibâdetlerini art›k
aç›kça ve her yerde yapmaya baﬂlad›lar...
Allahü teâlân›n emriyle
sevgili Peygamberimiz,
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Medîne’ye Hicret ettikleri
zaman; Hazreti Erkam da
fazla gecikmedi. Herkes
gibi o da; Mekke’deki güzel evlerini, topraklar›n›,
akrabâlar›n› terketti.
Peygamber Efendimiz
Medîne’de onu, Hazreti
Zeyd bin Sehl ile din kardeﬂi yapt›lar. Huzur içinde
yaﬂ›yabilmesi için, Beni
Züreyk mahallinde bir
miktar arazi verdirdiler...
Hazreti Erkam fevkalâde dindar, ahlâkl› ve cömert bir Müslümand›.
Bilhassa, namaza çok
önem veriyordu. Bir gün
yol k›yâfetiyle Peygamber efendimizin huzûrlar›na girip, selâm verdi.
Sevgili Peygamberimiz
selâm›n› ald›ktan sonra
sordular:
- Ne tarafa gidiyorsun?
O da eliyle, Beyt-i Makdîs’i, Kûdüs taraflar›n› iﬂâret etti. Peygamber Efendimiz tekrar sordular:
- O tarafa seni sevkeden nedir, ticâret mi?
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- Hay›r ey Allah›n Resûlü. Maksad›m, ticâret de¤ildir. Sâdece Beyt-i Makdîs’te namaz k›lmak istiyorum.
Sevgili Peygamberimiz, Mekke taraflar›n› iﬂâret ederek buyurdu ki:
- Mescîd-i Harâm’da k›l›nan bir namaz; oradan
baﬂka mescîdlerde k›l›nan
bin namazdan hay›rl›d›r.
Medîne’de parlayan ‹slâm Güneﬂi, ›ﬂ›klar›n›; önce yak›nlara, sonra uzaklara yaymaya baﬂlad›. Allah
r›zâs› için, Allah›n dîni
olan ‹slâm› yaymak için,
savaﬂlar yap›ld›.
Önce büyük Bedir, sonra ibretli Uhud, daha sonra Hendek ve öteki gazâlar
kazan›ld›. Nihâyet ‹slâm›n
do¤du¤u mübârek belde
olan Mekke, müﬂrikli¤in
merkezi durumundan kurtar›ld› ve fethedildi. Oradan da, dünyan›n dört bir
yan›na da¤›ld›lar.
Hazreti Erkam’›n nûrlu
evinde, Dâr-ül ‹slâmda ye-

tiﬂen, “40 büyük” sahâbî
bugün yeryüzünde yaﬂayan 400 milyon Müslüman›n y›ld›zlar›, önderleri,
atalar› oldular.
Hazreti Erkam’›n evi, ‹slâm târihinde çok önemli
bir rol oynam›ﬂt›r. ‹lk Müslümanlar, kendilerine yap›lan eziyet ve iﬂkencelerden kurtulmak için, bu eve
s›¤›nm›ﬂlard›.
Hazreti Ömer’in kat›lmas›yla 40 kiﬂi oluncaya
kadar, Dâr-ül Erkam onlara, tam bir s›¤›nak oldu.
Ayr›ca birçok âyet-i kerîme de, burada nâzil oldu...
Hazreti Erkam’›n evi
Dâr-ül ‹slâm olarak; uzun
müddet önemini korudu.
Çocuklar›na
vakfetti¤i
için, onlar da satmad›lar.
Fakat Halîfe Mansûr zaman›nda, devletin eline
geçti. Y›k›lmaktan kurtarmak için, ta’mir edildi. O
zaman da evin asl› kayboldu.
Bu mübârek eve fazla
k›ymet vermemiz; ﬂüpheeshâb-› kirâm 391
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siz, onun taﬂ›na topra¤›na
de¤ildir! ‹slâmiyet zâten
böyle bir ﬂeye, izin vermez.
Sayg›m›z sâdece, orada
toplanan ve ‹slâm ve îmânlar› için her fedâkârl›¤› göze
alan ilk Müslümanlar›n hât›râlar› sebebiyledir.
Erkam’›n babas›; Ebî’l
Erkam, anas›; Ümeyme,
kabîlesi; Mahzûmo¤ullar›,
künyesi; Ebû Abdullah’t›r.
‹slâmiyeti ilk kabûl edenlerin 7. veya 11.’sidir. Ailesi,
Mekke’nin say›l› asîllerinden idi. Bu sebeple Müslüman olmadan önce de, çok
sayg› görürlerdi.
Hazreti Erkam ayn› zamanda; Mekke’de, Mekkelilerden ve onlar d›ﬂ›nda
Mekke’ye girecek olan sâir
insanlardan zulme ve haks›zl›¤a u¤ram›ﬂ kimse b›rakmamak; mazlûmun
hakk› geri al›n›ncaya kadar,
zâlime karﬂ›, mazlûmla birlikte hareket etmek üzere
ahidleﬂen; denizlerin, bir k›l
parças›n› ›slatacak kadar
suyu bulundukça, Hirâ ve
Sebîr da¤› yerlerinde dur392 eshâb-› kirâm

du¤u ve üzerlerinde da¤ tekeleri yay›ld›¤› müddetçe,
bu ahid ve sözlerine ba¤l›
kalacaklar›na yemin eden
H›lfül fudûl eshâb›ndan idi.
Hazreti Erkam, Bedir,
Uhud ve di¤er gazâlara kat›ld›. Hepsinde büyük yararl›klar gösterdi. Allahü teâlân›n Resûlü zaman zaman
onu, zekât toplamakla vazifelendirdiler. Her zaman oldu¤u gibi bu vazifeyi de, severek ve baﬂar›yla yapt›.
Geçimini, ziraat ve ticâretle temin ederdi. Kimseye muhtaç olmadan yaﬂad›. Dürüstlük ve dindarl›k;
ahlâk›n›n temel taﬂlar›yd›.
‹ki o¤lu vard›: Abdullah ve
Osman. K›zlar›: Meryem,
Safiyye ve Ümeyye adlar›n› taﬂ›yordu.
Hicretin 53. y›l›nda, 83
yaﬂlar›nda, Medîne’de vefât eyledi. Namaz›n›, vasiyeti üzerine ayn› günlerde
Müslüman olduklar›; Hazreti Sa’d bin Ebî Vakkâs k›ld›rd›. Bakî’ kabristan›na
defnolundu.

ES’AD B‹N ZÜRÂRE
es’ad bin zürâre;
Resûlullah efendimiz,
Mekke’de herkesi îmâna
da’vet ediyor, ‹slâm nûru
ile küfür karanl›¤›n› ayd›nlatarak, kalblere Allah sevgisini yerleﬂtirmeye çal›ﬂ›yordu. Mekke’nin puta tapan Araplar›, bu hak
da’veti bir türlü anlayam›yor, ‹slâmiyeti kabûl etmemekte ›srar ve inat ediyorlard›. Çok az kimse Müslüman olmuﬂtu. Onlara da,
müﬂrikler, akla hayâle gelmedik s›k›nt›lar veriyor, iﬂkence yap›yordu.
Resûlullah her y›l hac
mevsiminde ve Ukâz panay›r› günlerinde Mekke
ﬂehrinin d›ﬂ›na ç›k›p, baﬂka yerlerden gelen kabîlelerle görüﬂerek onlar› ‹slâma da’vet ederdi.
Peygamberli¤inin 11.
senesinde, hac mevsiminde Mekke d›ﬂ›na ç›km›ﬂt›.
Akabe denilen yerde, Medîne halk›ndan bir toplulukla karﬂ›laﬂt›. Onlarla aralar›nda ﬂu konuﬂma geçti:

- Sizler kimlersiniz?
- Hazrec kabîlesindeniz.
- Yahûdîlerin dost ve
müttefikleri olan Hazrecîlerden misiniz?
- Evet.
Bunun üzerine Peygamber efendimiz buyurdu ki:
- Oturmaz m›s›n›z, sizinle biraz konuﬂay›m?
Onlar da oturunca Resûlullah efendimiz onlara
Kur’ân-› kerîmden ‹brâhim
sûresi 35-52’inci âyet-i kerîmelerini okudu ve ‹slâmiyeti anlatt›. Bu dîne girmeleri için da’vette bulundu.
Onlar da, zâten kabîlesinin büyüklerinden ve
Medîne’de yaﬂayan Yahûdîlerden, yak›nda bir peygamberin gelece¤ini iﬂitmiﬂlerdi. Resûl-i ekrem,
onlar› dîne ça¤›r›nca birbirlerine bak›ﬂt›lar ve, “Yahûdîlerin, alâmetlerini haber verdi¤i iﬂte bu Peygamberdir!” diye aralar›nda konuﬂtular. Resûlullah›n huzurunda Kelime-i
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ﬂehâdet getirerek Müslüman oldular. Peygamberimize de dediler ki:
- Biz kavmimizi, hem
birbirlerine karﬂ›, hem de
Yahûdîlere karﬂ›, aralar›nda
düﬂmanl›k ve kötülük oldu¤u hâlde geride b›rakm›ﬂ
bulunuyoruz. Ümit edilir ki,
Allah onlar› da, sizin sayenizde bir araya toplar. Biz,
hemen dönüp onlar› senin
peygamberli¤ini kabûl etmeye da’vet edece¤iz ve
bu dinden kabûl etti¤imiz
ﬂeyleri onlara da anlataca¤›z. E¤er Allah, onlar› bu
din üzerinde toplay›p birleﬂtirirse, senden daha azîz
ve ﬂerefli kimse olmaz!
Medîneli bu alt› kimse
gerçekten inanm›ﬂ, Allahü
teâlân›n Peygamberimize
tebli¤ ettiklerini kabûl ve
tasdik etmiﬂlerdi. Vatanlar›na dönmek üzere Peygamberimizden izin al›p
ayr›ld›lar.
Bu yeni Müslüman
olan alt› kiﬂinin ikisi, Neccâro¤ullar› ailesinden Ebû
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Umâme Es’ad bin Zürâre
ile Avf bin Hâris idi.
Bunlar, Medîne’ye kavimlerinin yan›na dönünce, hemen onlara Peygamberimizden anlatmaya ve ‹slâm dînine girmeleri için da’vete baﬂlad›lar.
Bunu o kadar çok yapt›lar
ki; Medîne’de, içinde Peygamberimizin ve ‹slâmiyetin bahsedilmedi¤i bir
ev kalmad›. Böylece ‹slâmiyet, Hazrec kabîlesi aras›nda yay›ld›¤› gibi Evs kabîlesinden de ba’z› kimseler Müslüman oldu.
Es’ad bin Zürâre, ‹slâmiyeti kabûl eden oniki arkadaﬂ› ile beraber ertesi
sene tekrar Mekke’ye geldiler. Ve yine Akabe’de Resûlullah efendimizle görüﬂüp, O’na bî’at ettiler. O’na
ba¤l›l›klar›n› arzedip, bütün emir ve isteklerine teslim olacaklar›na söz verdiler.
Bu sözleﬂmede, Allaha
ortak koﬂmayacaklar›na,
zinâ yapmayacaklar›na,

ES’AD B‹N ZÜRÂRE
h›rs›zl›k etmeyeceklerine,
iftiradan kaç›nacaklar›na,
ay›planmak ve r›z›k korkusu sebebiyle çocuklar›n› öldürmeyeceklerine dâir taahhütte bulundular.
‹kisi Evs kabîlesine, di¤erleri de Hazrec kabîlesine
mensup olan bu 12 kiﬂinin
baﬂ›, reisi Es’ad bin Zürâre
idi.
Peygamberimiz bu 12
kiﬂiyi kabîlelerine temsilci
yapt›. Bunlar, kabîlelerine
‹slâmiyeti anlat›p, onlar
ad›na Resûlullaha karﬂ›
kefil olacaklard›.
Bu sözleﬂmeden sonra,
Medîne’ye dönen Hazreti
Es’ad ve arkadaﬂlar›, kabîlelerine hemen ‹slâmiyeti

anlatarak, onu yaymak ile
meﬂgul oldular. Bu s›rada
Peygamberimiz Mi’râca
götürülüp, Cenneti ve Cehennemi gördü. Allahü teâlâ ile vâs›tas›z olarak, anlaﬂ›lmaz bir ﬂekilde konuﬂtu. Beﬂ vakit namaz emrolundu.
‹slâmiyet Arabistan Yar›madas›’nda yay›lmaya
devam ederken, Medîne’de bu iﬂ çok daha süratli yürüyordu. Öyle ki,
daha önce birbirlerine
düﬂman olan Evs ve Hazrec kabîleleri bar›ﬂm›ﬂ, ‹slâmiyeti daha iyi ö¤renebilmek için Resûlullah
efendimizden bir muallim,
hoca istemiﬂlerdi.
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Resûl-i ekrem efendimiz de, onlara Kur’ân-› kerîmi ve ‹slâmiyeti ö¤retmek için Mus’ab bin
Umeyr’i gönderdi.
Mus’ab, Medîne’de Hazreti Es’ad’›n evinde kald›.
Onunla birlikte ev ev dolaﬂarak herkese ‹slâmiyeti
duyurdular. Resûlullah›n
sevgisini ve Onu, bütün
düﬂmanlar›ndan korumak
için canla baﬂla çal›ﬂacaklar›na söz vermelerini anlatt›lar. Birkaç gün içinde
30 kiﬂi Müslüman oldu.
Böylece Medîne’de Müslümanlar›n say›s› 40’a
ulaﬂm›ﬂt›.
Birgün, bu Müslümanlar›n hepsi, Hazreti Es’ad
bin Zürâre’nin evinde topland›klar›nda dediler ki:
- Yahûdîler ve H›ristiyanlar, kendilerine haftada
birer gün seçerek, o gün
al›ﬂveriﬂi b›rak›p, inançlar›na göre ibâdet ediyorlar.
ﬁimdi, bize de uygun olan›,
haftan›n yedi gününden birini seçerek, o günü tâat ve
ibâdet için ay›rmakt›r!
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Bu fikri, baﬂta, reisleri
Hazreti Es’ad olmak üzere
hepsi uygun buldular. Derhal Cum’a gününü bu iﬂe
ay›rd›lar. Cum’aya, o güne
kadar Arube günü deniliyordu. Mü’minlerin toplan›p ibâdet etme günü
ma’nâs›na “Cum’a” dendi.
Resûl-i ekrem’in Medîne’ye hicretinden evvel,
Hazreti Es’ad bin Zürâre,
Medîne’deki 40 kadar Müslüman› toplayarak, bir
Cum’a günü Nakîb-ül-Hadamât’taki Beyâda’ya götürmüﬂ ve orada onlara
Cum’a namaz› k›ld›rm›ﬂt›r.
Bu sûretle Peygamberimizin:
- Kim, güzel bir sünneti
ihyâ ederse, hem onun sevâb›na, hem de k›yâmete
kadar o sünnetle amel
edenlerin kazanacaklar› sevâba nâil olurlar, hadîs-i ﬂerîfinin muhâtab› olmuﬂtur.
‹slâmiyette ilk defa k›l›nan Cum’a namaz›, iﬂte
bu yerde k›l›nan Cum’ad›r.
Medîneli Müslümanlar›n
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bu hay›rl› maksatlar›, cenâb-› Hakk›n r›zâs›na uygun oldu¤undan bilâhare
devaml› olarak Cum’a namaz› k›l›nmas› emredilmiﬂtir.
Resûlullah efendimize,
Peygamberlik vazîfesi verileli 13 sene olmuﬂtu.
Mekkeli müﬂriklerin, Müslümanlara zulmü had safhaya varm›ﬂ, dayan›lmaz
bir hâl alm›ﬂt›. Medîne’de
ise, Es’ad bin Zürâre ile
Mus’ab bin Umeyr’in hizmetleri sayesinde Evs ve
Hazrecliler, Müslümanlara
kucak açacak, onlar› ba¤r›na bas›p, u¤runda her fedâkârl›¤› yapacak aﬂk ve
ﬂevkin içindeydiler.

Resûlullah›n da bir an
önce Medîne’ye teﬂriflerini
arzûluyorlar, O’nun u¤runda mallar›n› ve canlar›n›
esirgemeyeceklerine söz
veriyorlard›. Hac mevsimi
gelmiﬂti. Hazreti Mus’ab
bin Umeyr ile beraber, Medîneli 73 erkek ve 2 kad›n
Müslüman, Mekke’ye geldiler. Kâ’beyi ziyâretten
sonra, Resûlullah efendimizle bir k›sm› görüﬂtü.
Resûlullaha dediler ki:
- Yâ Resûlallah! Biz servet, silâh ve hayvan bak›m›ndan, çok haz›rl›kl›y›z.
Bizim yan›m›zda sana yard›m var. Senin için canlar
verme var. Kendimizi nelerden korur ve savunur-

Es’ad bin Zürâre hazretlerinin medfun bulundu¤u Bâki kabristan›
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sak, seni de onlardan koruma ve savunma var! Seninle buluﬂmak istiyoruz.
Akabe’de buluﬂmaya
karar verildi.
Medîneli Müslümanlar
ve Resûlullah efendimiz
hepsi yine Akabe’de buluﬂtular. Hazreti Es’ad bin Zürâre Medîneli Müslümanlar ad›na Peygamberimizin
Medîne’ye hicret etmelerini ricâ ve teklif ettiler.
Resûlullah efendimiz
onlara, Kur’ân-› kerîmden
ba’z› âyet-i kerîmeleri okuduktan sonra, kendi canlar›n›, çoluk ve çocuklar›n›
nas›l koruyup gözetirlerse,
O’nu da öyle koruyacaklar›n› temin etmek üzere onlardan kesin söz istedi. Evs
ve Hazrec kabîlelerinin bütün temsilcileri biraz düﬂünüp taﬂ›nd›ktan sonra dediler ki:
- Senin u¤runda can›m›z› ve mallar›m›z› harcasak, bize ne var?
Peygamberimiz de cevab›nda buyurdu ki:
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- Allahü teâlân›n râz› olmas› ve Cennet var!
Bunlardan her biri kavminin temsilcileri, vekilleri
olarak bu husûsta söz verdiler. ‹lk önce Es’ad bin
Zürâre dedi ki:
- Ben, Allaha ve O’nun
Resûlüne verdi¤im sözü
yerine getirmek, can›mla
ve mal›mla O’na yard›m
husûsundaki sözümü, iﬂlerimle gerçekleﬂtirmek
üzere bî’at ediyorum.
Sonra elini uzatt› ve
müsâfeha yapt›. Arkas›ndan her biri bu ﬂekilde
bî’at› tamamlay›p, “Allahü
teâlân›n ve Resûlünün
da’vetini kabûl ettik, dinledik ve boyun e¤dik” diyerek hoﬂnutluklar›n› ve teslimiyetlerini ifade ettiler.
Böylece Resûlullah›n
u¤runda canlar›n› ve mallar›n› çekinmeden ortaya
koydular. Kad›nlar ile bî’at,
sadece söz ile yap›lm›ﬂt›.
Bu ikinci Akabe bî’at›ndan sonra, Resûlullah
efendimiz, Mekkeli Müslü-
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manlar›n Medîne’ye hicret
etmelerine izin verdi. Daha
sonra Allahü teâlân›n izni
ile, Peygamberimiz de Medîne’ye hicret buyurdular.
Hicretten sonra Peygamberimiz Hazreti Hâlid
bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleﬂmekle
beraber, Hazreti Es’ad bin
Zürâre’nin evinde de kalmak suretiyle onun hat›r›n› gözetir, hanesini bereketlendirirlerdi. Zîrâ ‹slâmiyet, Medîne’ye O’nun
evinden yay›lm›ﬂt›. ‹slâmiyeti ö¤retmek için Peygamberimiz taraf›ndan
Mekke’ye gönderilen Hazreti Mus’ab bin Umeyr,
O’nun evinde kalm›ﬂt›.
Hicrette, Peygamberimizin bindi¤i devenin,
Medîne’ye var›nca ilk çöktü¤ü arsa, Es’ad bin Zürâre’nin yan›nda yetiﬂip büyüyen Neccâro¤ullar›ndan Sehl ve Süheyl ad›nda iki yetime aitti. Resûlullah efendimiz, mescit yapmak için bu arsay› sat›n almak istedikleri zaman, iki

kardeﬂ, satmayacaklar›n›,
ancak Resûlullaha hediye
etmek istediklerini söylediler.
Peygamberimiz arsa
sahiplerinin yetim olduklar›n› bildikleri için, ücretini ödemeden almak istemedi. O arsay› parayla sat›n ald›. Hazreti Ebû Bekir’e emir buyurup, arazinin paras›n› verdirdi. Hazreti Es’ad bin Zürâre de,
bu iki yetime, Benî Beyâda
taraf›nda kendilerine bir
arazi vererek geçimlerini
sa¤lamay› temin etti.
Medîne’de Mescid-i Nebevî’nin inﬂaat›na devam
edilirken, hicretten dokuz
ay sonra Hazreti Es’ad bin
Zürâre hastaland›. Çeﬂitli
tedâvî ﬂekli uygulanmas›na
ra¤men hastal›¤› iyileﬂmedi. Resûlullah efendimiz
kendisini ziyâret ederek
s›hhat ve âfiyetleri için duâ
etti. Hastal›¤› çok ﬂiddetliydi. Hayat›n›n son anlar›n›
yaﬂ›yordu. Tedâvisi için her
çâreye baﬂvurulmuﬂtu. K›sa bir müddet içinde vefât
eshâb-› kirâm 399
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etti. Bakî kabristan›na defnedildi.
Es’ad bin Zürâre, Bedir
harbine kat›lamadan vefât
etmiﬂti. Resûlullah efendimiz, O’nun ölümüne çok
üzüldüler. Medîneli Yahûdîler, onun ölümünden sonra
Resûlullah›n Peygamberli¤i
aleyhinde dedikodu yapmaya baﬂlayarak dediler ki:
- Muhammed’in bir
kudreti olsayd›, arkadaﬂ›n›
iyi ederdi.
Bu suretle, mü’minleri,
O’ndan so¤utmak ve yeni
dîne girecek olanlar›, O’na
yaklaﬂt›rmamak istiyorlard›. Düﬂmanl›klar›n› aç›kça
ortaya koyuyorlar, insanlar› ﬂüpheye düﬂürmek istiyorlard›. Resûl-i ekrem
efendimiz de, onlar›n bu
hâllerini çok iyi bildiklerinden buyurdu ki:
- Yahûdîler, neden arkadaﬂ›n› kurtaramad› diyecekler. Ben ise, arkadaﬂ›m›n bu hâli için bir menfaat veya zarar vermeye
mâlik de¤ilim!
400 eshâb-› kirâm

Hâlbuki onun peygamberli¤i, insanlar› câhillikten, küfür ve sap›kl›k yollar›ndan kurtar›p, îmân ayd›nl›¤›na ç›kartmakt›.
Onun vazîfesi, Allahü teâlân›n râz› oldu¤u do¤ru
yola da’vet iﬂinden ibâretti.
Es’ad bin Zürâre ‹kinci
Akabe bî’at›ndan sonra,
Hazrec kabîlesinin Neccâro¤ullar›n›n temsilcisi tâyin edilmiﬂti. Vefât›ndan
sonra, Neccâro¤ullar›ndan bir grup Resûlullaha
gelerek dediler ki:
- Bizim temsilcimiz öldü. Bize bir temsilci tâyin
ediniz!
Resûlullah efendimiz
de onlara yeni bir temsilci
tâyin etmiyerek;
- Sizler, benim day›lar›ms›n›z. Ben de sizin temsilcinizim! buyurdu.
Böylece, onlar› sevindirmiﬂ oldu. Resûlullah›n,
Neccâro¤ullar›na böyle iltifat etmesi, onlar için büyük ﬂeref oldu.
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fât›ma tüz zehra;
Hazreti Fât›ma, hicretten
onüç sene önce, Mekke’de
do¤muﬂtu. Küçük yaﬂ›na
ra¤men, Peygamber efendimize yard›m ediyor ve
Kureyﬂ kâfirlerinin iﬂkencelerine karﬂ› geliyordu.
Abdullah ibni Mesûd
der ki:
“Resulullah efendimizin Kureyﬂe bedduâ etti¤ini asla iﬂitmedim. Yaln›z
birgün, Kâbe-i ﬂerif yan›nda namaz k›l›yordu. Ebu
Cehil, kendi adamlar›yla
bir yerde oturuyorlard›. O
s›rada bir kimse gelip, ölmüﬂ bir deve iﬂkembesini
oraya b›rakt›. Ebu Cehil
dedi ki:
- Bu kan ile bulaﬂm›ﬂ
iﬂkembeyi, kim götürüp,
Muhammed secdeye inince, arkas›na koyar?
Onlar›n içinde en ziyade bedbaht Ukbe bin Ebî
Muayt, bu çirkin iﬂe giriﬂip, onu, Peygamberimiz
secdede iken üstüne koydu. Resulullah efendimiz

secdeden kalkmad›. O
bedbahtlar gülüﬂtüler. O
kadar ki, gülmekten birbirlerinin üzerine düﬂtüler.”
‹bni Mesûd anlatmas›na ﬂöyle devam etti:
“Ben uzaktan bakard›m. Müﬂriklerin korkusundan yan›na varamad›m. Nihayet bir kimse,
Hazreti Fât›ma’ya haber
verdi. Hazreti Fât›ma gelip, Resûl-i ekremin üzerinden onu kald›rd›. Bunlar› yapanlara a¤›r sözler
söyledi, bedduâda bulundu. Hazreti Fât›ma bu s›ralarda küçük bir k›z idi.
Müﬂriklerin hiçbiri Hazreti Fât›ma’ya cevap vermedi. Peygamberimiz, namazdan kalk›nca, bunlar›n
isimlerini sayarak üç kere
buyurdu ki:
- Ya Rabbi! Kureyﬂten
ﬂu toplulu¤u sana havale
ediyorum.”
‹bni Mesûd der ki: “Allah hakk› için, onlar› Bedir
günü gördüm. Hepsini
eshâb-› kirâm 401

FÂTIMA TÜZ ZEHRA
katledip, ayaklar›ndan sürüyerek, Bedir kuyusuna
b›rakt›lar. Ümeyye ve
Amr’› ise parça parça ettiler. Ammar ve Velid’i çok
fecî ﬂekilde öldürüp, cehenneme gönderdiler.”
Resulullah efendimiz,
Medine-i münevvereye,
Allahü teâlân›n emriyle
hicret ettikten sonra, han›m› Sevde, k›zlar› Ümm-i
Gülsüm ve Hazreti Fât›ma’y› getirmeleri için, Ebu
Râfiî ile Zeyd bin Hârise’yi
Mekke’ye gönderdi. Onlara 500 dirhem gümüﬂ ile
iki deve verdi.
Zeyd ile Ebu Râfiî Mekke’ye gittiler. Resulullah›n
k›zlar› Ümm-i Gülsüm,
Hazreti Fât›ma, Sevde,
Zeyd’in zevcesi Ümm-i
Eymen’i ve o¤lu Üsâme’yi
al›p, beraber Medine’ye
geldiler.
Hazreti Fât›ma küçük
yaﬂta iken, annesi Hadicetül Kübra vefat etti¤i için,
Resulullah efendimiz onu,
bülû¤ yaﬂ›na kadar, yan›n402 eshâb-› kirâm

dan ay›rmad›. Onu en iyi
ﬂekilde yetiﬂtirip, terbiye
etti.
Birgün Hazreti Fât›ma,
bir hizmet için, Resul-i ekremin huzuruna girmiﬂti.
Resulullah›n mübarek nazarlar› kerimelerine iliﬂti.
Evlenme ça¤›na eriﬂti¤ini
müﬂahede ettiler.
Ümm-i Seleme ve Selman’dan rivayet olunmuﬂtur ki; Hazreti Fât›ma
bülû¤ ça¤›na erdikte, Kureyﬂten çok kimseler istedi. Resul aleyhisselam,
kimsenin sözüne iltifat etmedi.
Birgün Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Sâd
bin Muâz, mescidde oturup; “Hazreti Fât›ma’y›,
Hazreti Ali’den gayri herkes istedi. Kimseye iltifat
olunmad›” diye konuﬂtular. Hazreti S›dd›k dedi ki:
- Zannederim ki, Ali’ye
nasip olur. Gelin, ziyaretine
gidelim ve bu meseleyi açal›m. E¤er fakirli¤i ileri sürerse, yard›mda bulunal›m.
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Ravda-i Mutahhara

Sâd bin Muâz da dedi
ki:
- Ya Eba Bekir! Sen, hep
hay›r yapars›n. Kalk, biz de
sana arkadaﬂ olal›m.
Üçü birden mescidden
ç›k›p, Hazreti Ali’nin evine
gittiler. Hazreti Ali, onlar›
görünce, karﬂ›lay›p hâl ve
hat›rlar›n› sordu. Hazreti
Ebu Bekir ﬂöyle sordu:
- Ya Ali! Her hay›rl› iﬂte
sen öndersin ve Resul-i ekrem kat›nda hiç kimseye

nasip olmam›ﬂ bir mertebedesin. Fât›ma’y› herkes
talep etti. Hiç kimseye iltifat
olunmad›. Sana nasip olaca¤›n› zannediyoruz. Niçin
teﬂebbüs etmezsin?
Hazreti Ali bunu iﬂitince, mübarek gözleri yaﬂla
doldu ve dedi ki:
- Ya Eba Bekir! Beni ziyadesiyle memnun ettiniz.
Ona, benden daha fazla
ra¤bet eden yoktur. Lâkin
elimin darl›¤› buna mânidir.
eshâb-› kirâm 403

FÂTIMA TÜZ ZEHRA
Hazreti Ebu Bekir, bunun üzerine ﬂöyle cevap
verdi:
- Böyle söyleme! Allahü teâlâ ve Resulünün yan›nda, dünya birﬂey de¤ildir. Buna fakirlik mâni olamaz. Var, Fât›ma’y› iste!
Hazreti Ali buyuruyor
ki:
“Resulullah›n huzuruna utanarak ve s›k›larak
girdim. Resulullah›n bütün heybet ve vakâr› üzerinde idi. Huzurunda oturdum ve konuﬂmaya kâdir
olamad›m. Resulullah
efendimiz buyurdu ki:
- Niçin geldin, bir ihtiyac›n m› var?
Sustum. Resulullah
efendimiz:
- Herhâlde Fât›ma’y› istemeye geldin” buyurunca; “Evet” diyebildim.
Peygamber efendimiz,
Hazreti Fât›ma’ya, Hazreti
Ali’nin kendisini istedi¤ini
duyurdu. O da sustu. Peygamber efendimiz buyurdular ki:
404 eshâb-› kirâm

- Fât›ma’ya mehr olarak verecek neyin var?
- Ya Resulallah! Benim
hâlimi sizden iyi kimse bilmez. Bir k›l›c›m, bir de devem vard›r. Baﬂka bir ﬂeyim yoktur.
Resulullah efendimiz
tekrar buyurdular ki:
- K›l›c›n gazaya laz›md›r.
Deven bine¤indir. Sana verdi¤im Hutamî z›rhl› gömle¤in nerededir, ne oldu?
- Yan›mdad›r.
- Onu sat ve paras›n›
bana getir! Mihr olarak o
kâfidir.”
Bunun üzerine Hazreti
Ali, z›rh›n› satmas› için birine verdi. Verdi¤i kimse,
pazarda satarken, Hazreti
Osman efendimiz z›rh› tan›yarak 400 dirheme sat›n
ald›. Yan›na da 400 dirhem
daha koyarak:
- Bu z›rh sizden baﬂkas›na lây›k de¤il” diyerek Hazreti Ali’ye geri gönderdi.
Hazreti Ali, bu para ile dü¤ün haz›rl›klar›na baﬂlad›.
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Peygamber efendimiz,
sevgili k›z› Hazreti Fât›ma’n›n dü¤ün vakti yaklaﬂt›¤›nda, “E¤er annesi
hayatta olsayd›, ﬂimdi
onun çeyizini haz›rlard›”
diye düﬂündü. Bu düﬂüncede iken, Cebrail aleyhisselam gelip dedi ki:
- Ya Resulallah! Hak teâlâ sana selam ediyor.
“Hiç merak etmesin. K›z›
Fât›ma’n›n bütün ihtiyaçlar›n›, çeyizini ben temin
edece¤im” buyurdu.
Peygamber efendimiz,
bu sözleri duyunca, ﬂükür
secdesi yapt›. Daha sonra
Cebrail aleyhisselam, elinde, üzeri bir bohça ile örtülü alt›n bir tepsi ve yan›nda bin melekle geldi.
Mikail, ‹srafil ve Azrail
aleyhimüsselam da ayn›
ﬂekilde gelmiﬂlerdi. Bunlar›n ellerinde de birer alt›n
tepsi vard›.
Peygamber efendimiz,
bunlar› görünce sordu:
- Ey kardeﬂim Cebrail!
Hak teâlân›n emri nas›l-

d›r? Bu alt›n tepsiler de
nedir?
Cebrail aleyhisselam
ﬂöyle cevap verdi:
- Ey Allah›n Resulü! Allahü teâlâ sana selam ediyor. “Habibimin k›z› Fât›ma’y›, Ali’ye ben verdim.
Arﬂ-› a’zamda nikâh ettim.
Habibim de eshab-› aras›nda nikâh etsin! Tepsilerin
birinde, cennet elbiseleri
vard›r. Onu Fât›ma’ya giydirsin. Di¤er tepsilerde
cennet yemekleri vard›r.
Onlar ile de eshab›na ziyafet versin!” buyurdu.
Resul-i ekrem efendimiz, bu müjdeyi iﬂitince,
yine ﬂükür secdesi yapt›.
Sonra, dörtyüz dirhem
mehr ile nikâh yap›lacakt›.
Haberciler Hazreti Fât›ma’ya müjdeyi götürdüler. Fakat O, raz› olmad›.
Bunun üzerine Cebrail
aleyhisselam gelip dedi ki:
- Ya Resulallah! Allahü
teâlâ, “Fat›ma dörtyüz dinara raz› olmuyorsa, dörtbin dinar olsun! buyurdu.
eshâb-› kirâm 405
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Hazreti Fât›ma’ya bunu
haber verdiler. O yine raz›
olmad›.
Peygamber efendimiz,
k›z›n›n esas maksad›n›n ne
oldu¤unu ö¤renmek için,
yan›na gitti. Esas maksad›n›n ne oldu¤unu sordu.
Hazreti Fât›ma dedi ki:
- Babac›¤›m, ben dünyal›k bir ﬂey istemiyorum.
Benim maksad›m dünya
de¤ildir. Benim isteklerim
ahiret ile ilgilidir. Sen ahirette, ümmetinden günahkârlara ﬂefaat edeceksin.
Ben de ümmetinden günahkâr kad›nlara ﬂefaat etmek istiyorum. Murad›m
budur. Bu iste¤im kabul
edilirse, raz› olurum.
Peygamber efendimiz,
bu iste¤ini Cebrail aleyhisselama bildirdi. Cebrail
aleyhisselam, Hazreti Fât›ma’n›n arzusunun kabul
edildi¤ini, ahirette, ayr›ca
onun da ﬂefaat edece¤ini
bildirdi.
Peygamber efendimiz,
gelip bu haberi sevgili k›z›406 eshâb-› kirâm

na bildirdi. Hazreti Fât›ma
dedi ki:
- Babac›¤›m, senin ﬂefaat edece¤ine dair
Kur’an-› kerimde ayetler
vard›r. Benim ﬂefaat edece¤ime dair delil nedir?
Peygamber efendimiz,
durumu Cebrail aleyhisselama tekrar bildirdi.
Bunun üzerine Cebrail
aleyhisselam beyaz bir
ipek getirdi. Bunun üzerinde ﬂöyle yaz›yordu:
(K›yamet günü mümin
kad›nlara, Fât›ma kulumu
ﬂefaatçi tayin ettim. Bu
hüccet elinde bâkî kals›n.)
Hazreti Fât›ma’n›n ﬂefaatine izin verildikten sonra,
Peygamberimiz Hazreti Bilâl’e hitap edip, muhacirin
ve ensar› toplamas›n› emretti. Cümlesi mescid-i ﬂerifte topland›lar. Peygamberimiz minbere ç›kt›.
Hamd ve sena eyledikten
sonra, muhacirin ve ensara hitaben buyurdu ki:
- Ey müslümanlar, biliniz ki, kardeﬂim Cebrâil
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gelip, Hak teâlân›n, melekleri toplay›p, “Fât›ma
binti Muhammed’i, kulum
Ali bin Ebî Talib’e verdim
ve akit ettim” buyurdu¤unu haber verdi. Bana da
emretmiﬂ ki, eshab›m aras›nda bu akdi tecdid edip,
ﬂahitler huzurunda akd-i
nikâh edeyim.
Sonra Hazreti Ali’ye
dönüp buyurdu ki:
- Ya Ali! Kalk, nikâh
hutbeni yerine getir!
Hazreti Ali kalk›p, Peygamber efendimizin önüne geldi. Hak teâlâya
hamd ve sena eyledi. Habib-i Rabbil âlemine salevat getirdi. Sonra Habibullaha iﬂaretle dedi ki:
- Resulullah efendimiz,
k›z› Fât›ma’y› bana tezvic
etti. Ben de buna raz› oldum. Sizler de bu nikâha
ﬂahit olun.
Eshab-› kiram buyurdular ki:
- Ya Resulallah! Bu ﬂekilde tezvic buyurdu¤unuza biz ﬂahit olal›m m›?

Peygamberimiz buyurdu ki:
- Evet ﬂahit olun.
Etraftan, “Allahü teâlâ
mübarek etsin” dediler.
Sonra Resulullah odas›na
geldi. Hazreti Ebu Bekir’e
biraz para verip, çeyiz için
bir ﬂeyler almak için gönderdi. Selman ile Bilal’i de
ça¤›r›p buyurdu ki:
- Taﬂ›nacak ﬂey olursa
siz taﬂ›y›n.
Hazreti Ebu Bekir buyurur ki:
“D›ﬂar› ç›kt›m. Paray›
sayd›m. Üçyüzaltm›ﬂ dirhem geldi. Hazreti Fât›ma’n›n çeyizini o para ile
gördüm. ‹çi yün dolu bir
döﬂek ald›m. ‹çi hurma lifiyle dolu bir yast›k, topraktan birkaç kap kacak
ald›m. Resul aleyhisselama getirdim. Görünce,
mübarek gözlerinden
yaﬂlar akt› ve, “Ya Rabbi!
En iyi kaplar› toprak çanak olan bu kullar›na bereket ver” diye duâ eylediler.
eshâb-› kirâm 407
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Hazreti Ali buyurdu ki:
Bunun üzerinden bir ay
geçti. Bu hususta mecliste
hiç konuﬂulmad›. Ben de
hicab›mdan a¤z›m› açamad›m. Fakat, bazen beni
yaln›z gördüklerinde buyururlard› ki:
- Senin han›m›n ne iyi
han›md›r. Sana müjdeler
olsun ki, O, âlemdeki han›mlar›n efendisidir.
Bir aydan sonra, Hazreti
Ali’nin yak›nlar› dediler ki:
- Ya Ali! Bu nikah ile
çok sevindik. Lâkin bir de
dü¤ün nasip olsa.
Hazreti Ali de onlara,
“Benim de iste¤im odur,
ancak söylemekten hicâb
ederim” diye cevap verdi.
Bunun üzerine Ümm-i
Eymen’den, arac›l›k yapmas›n› istediler. O da durumu Peygamber efendimizin han›mlar›na söyledi.
Peygamber efendimizin zevcelerinin, durumu
Resulullaha arz etmelerinden sonra, Peygam408 eshâb-› kirâm

ber efendimiz Hazreti
Ali’yi ça¤›rarak buyurdu
ki:
- Zevceni ister misin ya
Ali?
Hazreti Ali de ﬂöyle cevap verdi:
- Evet ya Resulallah!
Anam ve babam sana feda olsun.
Resul-i ekrem efendimiz emir buyurdu. Hazreti
Fât›ma’n›n çeyizini haz›rlad›lar. Hazreti Ali’ye bir
miktar para verip, hurma
ve ya¤ almas›n› söyledi.
Hazreti Ali bunlar› getirince, hurma, ya¤ ve yo¤urdu kar›ﬂt›r›p, bir çeﬂit yemek yapt› ve eshab-› kirama dü¤ün yeme¤i olarak
yedirdi.
Yemekten sonra Resulullah efendimiz, bir eliyle
Hazreti Ali’yi ve di¤er eliyle de Hazreti Fât›ma’y› tutarak, evlerine götürdü.
Fât›ma’y› ba¤r›na bast›.
Peygamber efendimiz
Hazreti Fât›ma’ya dü¤ün
günü ﬂöyle nasihat etti:
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- K›z›m, evimizden ç›k›p, baﬂka bir eve, ülfet etmedi¤in bir kimseye gidiyorsun. Sen kocana yer ol
ki, o sana gök olsun! Sen
ona hizmetçi ol ki, o sana
köle olsun! Kocana yumuﬂak davran! Öfkeli hâllerinde sessizce yan›ndan
kayboluver. Öfkesi geçinceye kadar ona görünme!
A¤z›n› ve kula¤›n› muhafaza et! Kocan sana fena söylerse, söylediklerini
duyma ve sak›n mukabelede bulunma! Ona karﬂ›
gelme! Daima senden güzel söz iﬂitsin, güler yüz
görsün. Bu suretle sana
iyi nazarla baks›n.
Sonra aln›ndan öptü.
Hazreti Ali’ye teslim etti ve
“Zevcen iyi zevcedir” buyurdu. Her ikisini Hak teâlâya ›smarlad›. Sonra
mübarek eliyle kap›n›n iki
kanad›n› tutup, bereket ile
duâ eyledi ve ç›k›p gitti.
Hazreti Ali buyurdu ki:
“Resulullah›n hanemize teﬂrif buyurdu¤u gün,

dü¤ünden dört gün geçmiﬂ idi. Bizimle sohbet eyledi. Sonra bana dedi ki:
- Yâ Ali! Su getir!
Kalkt›m su getirdim.
Bir ayet-i kerime okudu ve
buyurdu ki:
- Bu sudan biraz iç! Bir
miktar kals›n!
Öyle yapt›m. Kalan suyu baﬂ›ma ve gö¤süme
serpti. Tekrar, “Su getir”
buyurdu. Yine su getirdim. Bana yapt›¤› gibi,
Hazreti Fât›ma’ya da yapt›. Sonra beni d›ﬂar› gönderdi. Fât›ma’ya nasihat
ettikten sonra, beni davet
etti. Bana da Fât›ma’y› ›smarlayarak buyurdu ki:
- Ya Ali! Fât›ma’n›n hat›r›na riayet eyle! O benden bir parçad›r. Onu hoﬂ
tut! E¤er onu üzersen, beni üzmüﬂ olursun.
Sonra, ikimizi de Allahü teâlâya ›smarlad›.” Resulullah›n soyu Hazreti Fât›ma’dan devam etti. Peygamberimizden 6 ay sonra vefat etti.
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habbâb bin eret;
Hazreti Habbâb demirci
olup, k›l›ç yapard›. Peygamber efendimiz onun dükkân›na gider, onunla görüﬂürdü. Bu görüﬂmelerinin netîcesinde Hazreti Habbâb
Müslüman olmuﬂ, ebedî
saâdet yolunu tutmuﬂtu.
Hazreti Habbâb koruyucusuz olmas›na ra¤men, Müslüman oldu¤unu aç›klamaktan çekinmemiﬂti. Kureyﬂli müﬂrikler
onun ‹slâma girdi¤ini duyunca, ona iﬂkence ve eziyet etmeye baﬂlad›lar.
Ç›plak vücuduna demir
gömlek giydirip, en s›cak
günde, Ramdâ’da, vücudunun ya¤› eritilircesine,
güneﬂ alt›nda tutuldu¤u
da olurdu.
Güneﬂten k›zg›n hâle
gelmiﬂ, ya da ateﬂle k›zd›r›lm›ﬂ olan taﬂa, ç›plak s›rt› bast›r›ld›¤› hâlde, söyletmek istedikleri küfrü gerektiren sözleri, ona söyletemezlerdi! O büyük bir
îmânla;
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- Allah birdir, Muhammed aleyhisselâm O’nun
Peygamberidir, diye hayk›r›rd›.
Bunun üzerine müﬂrikler h›rslar›ndan deliye döner, daha fazla iﬂkence
yapmaya baﬂlarlard›. Nitekim müﬂrikler, bir gün,
onu yakalay›p soydular.
Düz bir yerde yakt›klar›
ateﬂin içine, s›rtüstü yat›rd›lar. ‹çlerinden birisi, aya¤› ile onun gö¤sünün üzerine bas›p, ateﬂ sönünceye kadar, kendisini o hâlde
tuttu.
Y›llar geçti¤i hâlde bile,
Habbâb’›n s›rt›ndaki yan›klar›n izleri, alacalar›
kaybolmad›!
Hazreti Ömer, Halîfeli¤i
s›ras›nda, Habbâb’a, müﬂriklerden çekti¤i iﬂkenceyi
sormuﬂtu. Habbâb dedi ki:
- Ey mü’minlerin emîri!
Bak s›rt›ma!
Hazreti Ömer, onun s›rt›na bak›nca buyurdu ki:
- Do¤rusu ben, insan
s›rt›n›n bugünkü gibisini
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hiç görmemiﬂtim! Bunun
üzerine, Habbâb dedi ki:
- Benim için bir ateﬂ
yakm›ﬂlard› da, ben, onun
üzerine sürüklenip at›lm›ﬂt›m. O ateﬂi, ancak benim s›rt etimin ya¤› söndürmüﬂtü!
Zâlim müﬂrik kad›n
Ümmü Enmâr, himâyesinde olan Hazreti Habbâb’›n
Müslüman oldu¤unu ö¤renince, ﬂaﬂk›na dönmüﬂtü. Ona göre olacak bir
ﬂey de¤ildi. ﬁirk ve küfür
kirleriyle, kalbi simsiyah
olmuﬂ, basireti körelmiﬂ
bu zavall›, Habbâb’›n kalbindeki îmân nûrunu nereden görebilecekti? Gözleri bak›yor, ama hakîkati
göremiyordu.

‹ﬂte bu Ümmü Enmâr
da, ateﬂte k›zd›rd›¤› demirle, Habbâb’›n baﬂ›n› da¤lard›.
Habbâb; Peygamberimize var›p Ümmü Enmâr’›n yapt›klar›n› arzetti.
Bunun üzerine Peygamberimiz; “Allah›m! Habbâb’a, yard›m et!” diyerek
duâ edince, Ümmü Enmâr, baﬂ›ndan, bir derde
tutulup, köpeklerle birlikte
ulur oldu!
Kendisine, “Baﬂ›n›,
da¤lat” diye tavsiye edildi. Bunun üzerine, Habbâb; demiri, al›r, ateﬂte
k›zd›r›r, Ümmü Enmâr’›n
baﬂ›n›, onunla da¤lard›!
Zâlimin zulmü elbette hesaps›z ve cezâs›z kalmaya-
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cakt›. Böylece Adâlet-i ‹lâhi tecelli etmiﬂ. Bu sefer
Hazreti Habbâb, onun iste¤i üzerine Ümmü Enmâr’›n baﬂ›n› da¤l›yordu.
Mekke’de kendisini koruyacak kimsesi bulunmayan Hazreti Habbâb’a, müﬂriklerden, Esved bin Abdiya¤us da, iﬂkence yapard›.
Habbâb bin Eret anlat›r:
“Müﬂriklerin, en a¤›r iﬂkencelerine u¤ram›ﬂ bulunuyorduk. Resûlullah efendimizin yan›na gittik. Efendimiz, Kâ’be’nin gölgesinde, mübârek kaftan›n› yast›k
edinerek ona dayanm›ﬂt›.
Müﬂriklerden çektiklerimizi kendisine arz edip
dedik ki:
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- Yâ Resûlallah! Yüce
Allaha, bizim için, duâ et!
Bizim için, Allahtan, yard›m dile! Yâ Resûlallah,
bizi, dînimizden döndürmelerinden korktu¤umuz
ﬂu kavme karﬂ›, bizim için,
yüce Allahdan yard›m diler misiniz? Bizim için, Allaha duâ eder misiniz?
Resûlullah efendimizin, hemen yüzünün rengi
de¤iﬂti. Yüzü, al al oldu¤u
hâlde do¤rulup oturdu.
Buyurdu ki:
- Vallahi sizden öncekiler içindeki mü’minlerden
bir kimse, yakalan›r, kendisi için yerde bir çukur
kaz›l›r, o kimse, o çukura,
dizlerine kadar gömülür,
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sonra bir testere getirilip,
baﬂ›n›n üzerine konulup
biçilerek ikiye bölünürdü
de, bu iﬂkence, onu, dîninden dördüremezdi!
Yâhut, onun kemi¤inin
üzerinden eti ve siniri, demir taraklarla taran›r, kaz›n›rd› da, yine bu iﬂkence,
kendisini dîninden döndüremezdi!
Allahdan, korkunuz!
Hiç ﬂüphesiz, Allahü teâlâ, sizin için fetih ihsân
edecektir! Vallahi, yüce
Allah bu iﬂi, muhakkak tamamlayacak, bu iﬂ, muhakkak tamamlanacak!
Bu iﬂin hükmü, muhakkak yerine getirilecektir!
Hattâ hayvan›na binmiﬂ
bir kimse, San’a’dan ç›k›p
Hadramût’a kadar gidecek de, yüce Allahdan
baﬂka, bir ﬂeyden korkmayacak!
Ancak, koyunlar› varsa, onlar hakk›nda kurt
sald›rmas›ndan endîﬂe
duyacakt›r. Fakat siz, acele ediyorsunuzdur!

Bundan sonra, Resûlullah efendimiz s›rtlar›m›z› okﬂad› ve duâ buyurdular. Resûlullah›n rûhlara
g›da ve ﬂifâ olan bu lâtif,
güzel sözleri, ac›lar›m›z›
dindiriverdi.”
Hazreti Habbâb’›n, azg›n müﬂriklerden Âs bin
Vâil’den epeyce alaca¤›
vard›. Onu istemek için
yan›na gitti. Âs bin Vâil,
Hazreti Habbâb’a dedi ki:
- Muhammed’i inkâr
etmedikçe, sana alaca¤›n›
vermem.
- Vallahi ben ölünceye
kadar, öldükten sonra
kabrimden kalk›nca da aslâ Peygamberimi red ve
inkâr edemem. Her ﬂeyden vazgeçerim de, yine
bu inkâr› yapamam.
Bunun üzerine Âs bin
Vâil alay ederek dedi ki:
- Öldükten sonra dirilecek miyiz? Öyle bir ﬂey
varsa, o zaman mal›m
da, evlâd›m da olacak.
Borcumu, sana o gün
öderim.
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Âs bin Vâil’in bu sözleri üzerine Allahü teâlâ,
Kur’ân-› kerîmde; Meryem
sûresinin 77, 78, 79. âyet-i
kerîmelerinde meâlen
ﬂöyle buyurdu:
(ﬁimdi ﬂu âyetlerimizi
inkâr eden ve “Elbette bana mal ve evlât verilecektir” diyen adam› (Âs bin
Vâil’i) gördün mü? O, gayba muttali mi olmuﬂ, yoksa Rahman›n huzurunda
bir söz mü alm›ﬂ?
Hay›r, öyle de¤il, biz
onun dedi¤ini yazaca¤›z
ve azâb›n› da ço¤altt›kça
ço¤altaca¤›z.)
Hazreti Habbâb her türlü
tehlîkeye ra¤men, Müslümanl›¤›n› aç›¤a vurmaktan
çekinmedi¤i gibi, Kur’ân-›
kerîmi Müslümanlara ö¤retip, okutmak için de bütün
gücünü sarfetmiﬂtir. Resûlullah yeni Müslümanlara
Kur’ân-› kerîmi ö¤retme vazîfesini ona vermiﬂti.
Tâhâ sûresinin nâzil oldu¤u s›ralarda idi. Hazreti
Ömer’in k›zkardeﬂi Fât›ma
414 eshâb-› kirâm

ile kocas› Sa’îd bin Zeyd
bunu yazd›r›p, Habbâb bin
Eret’i evlerine ça¤›rm›ﬂlar,
yeni âyet-i kerîmeleri ö¤reniyorlard›.
Fakat bu s›rada, d›ﬂar›da
baﬂka ﬂeyler oluyordu.
Ömer bin Hattâb, henüz
Müslüman olmam›ﬂt›. Müslümanlar gün geçtikçe kuvvetleniyordu. Hele Hazreti
Hamza’n›n Müslüman olmas›, Kureyﬂin ileri gelenlerini çileden ç›karm›ﬂt›. Ebû
Cehil, bu iﬂin önüne geçmek için, Resûl-i Ekrem’in
öldürülmesinden baﬂka çâre olmad›¤› görüﬂünü ortaya atm›ﬂt›. Ömer bin Hattâb
k›l›c› çekmiﬂ, yola düﬂmüﬂtü. Yolda k›zkardeﬂi ile kocas›n›n Müslüman oldu¤u haberini al›nca, onlar›n evine
u¤rad›. Burada kalbinde
îmân güneﬂi parlad›. Ömer
bin Hattâb gelince, Habbâb
gizlenmiﬂti. Ömer bin Hattâb’dan, kalbinde îmân nûrunun parlad›¤›n› gösteren
sözler duyunca, Habbâb
gizlendi¤i yerden ç›kt›. Tekbîr getirdikten sonra dedi ki:
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- Müjde yâ Ömer! Resûlullah efendimiz Allahü
teâlâya duâ ederek, “Yâ
Rabbî! Bu dîni, Ebû Cehil
ile yâhut Ömer ile kuvvetlendir” diye duâ buyurmuﬂtu. ‹ﬂte bu devlet, bu
saâdet, sana nasîb oldu.
Bilâhare Ömer bin Hattâb, Resûl-i Ekrem’in yüksek huzurlar›na giderek, Kelime-i ﬂehâdet getirmiﬂtir.
Hazreti Ömer dâimâ Hazreti Habbâb’a sevgi ve hürmet göstermiﬂ, hattâ halîfeli¤i s›ras›nda birgün onu
kendi yerine oturtmuﬂtur.
Hazreti Habbâb bin
Eret, Mekke’de müﬂriklerin iﬂkenceleri dayan›lmaz
hâl al›nca, Resûl-i Ekrem’den izin alarak Medîne’ye hicret etti.
Resûlullah efendimiz
Medîne’ye hicret buyurduklar› zaman, Hazreti Habbâb ile Harrâﬂ bin Semme’nin azâtl› kölesi Temîm’i
birbirine kardeﬂ yapm›ﬂt›r.
Hazreti Habbâb, Resûlullah›n bütün gazâlar›na

iﬂtirak etti. Küçük seriyyelerden ba’z›lar›nda da bulunmuﬂtur.
Hazreti Ebû Bekir devrinde, yalanc› peygamberlerle yap›lan muharebelere ve Sûriye taraflar›nda
yap›lan seferlere de kat›lm›ﬂt›r. 657’de memleketi
Kûfe ﬂehrinde vefât etti.
Habbâb bin Eret, birgün Resûlullaha yats› namaz› hakk›nda sormuﬂtu.
Anlat›lan› unutmuﬂ, ertesi
gün tekrar sormuﬂtu. Resûlullah efendimiz ﬂöyle
buyurmuﬂlard›:
- Bu namaz, ümîd ve
korku namaz›d›r. Bu namazda, Allahü teâlâdan
üç ﬂey istenirse, hiç olmazsa ikisi kabûl edilir.
Resûlullah buyurdu ki:
- Bir fitne olacak, onda
kiﬂinin bedeni öldü¤ü gibi kalbi de ölecek. Kiﬂi,
mü’min olarak akﬂamlay›p, kâfir olarak sabahlar.
Ve kâfir olarak sabahlay›p, mü’min olarak akﬂamlar.
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haccac bin ›lat;
Haccac bin Ilat’›n ‹slâma giriﬂi ﬂöyle olmuﬂtur:
Haccac bin Ilat, Süleym
o¤ullar› kabilesinden bir
cemaatle birlikte, Mekke’ye
do¤ru yola ç›kt›. Iss›z, korkunç bir vadide bulunuyorlard›. Bu yüzden yollar›na
devam edemediler. Arkadaﬂlar› ona dediler ki:
- Emniyetimiz için bir
ﬂeyler yap!
Bunun üzerine kalkt›,
dolaﬂmaya baﬂlad›. Hem
de, kendi kendine, “Ben
ve arkadaﬂlar›m sa¤ salim
dönünceye kadar Allaha
s›¤›n›r›z” diyordu. Bu s›rada bir ses iﬂittiler:
- Ey cin ve insan topluluklar›! Göklerin ve yerin
köﬂe ve bucaklar›ndan geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa, haydi geçip gidiniz!
Ancak, Allahü teâlân›n ihsan edece¤i bir kudretle
geçebilirsiniz! [Rahman 33]
Haccac Mekke’ye var›nca, bu durumu, Kureyﬂlilerin topland›klar› bir meclis416 eshâb-› kirâm

te anlatt›. Bunun üzerine
Kureyﬂliler dediler ki:
- Ey Haccac! Sen de sap›tm›ﬂs›n. Muhammed de
(aleyhisselam) bu sözlerin, kendine, Allahü teâlâ
taraf›ndan vahyedildi¤ini
söylüyor. Haccac bin Ilat
da onlara ﬂu cevab› verdi:
- Vallahi hem ben, hem
de yan›mdaki arkadaﬂlar›m
bu sözleri birlikte duyduk.
Haccac bin Ilat, Peygamberimizin nerede bulundu¤unu sordu. Medine’de oldu¤unu ö¤renince, Medine’ye gidip, ‹slâmiyeti kabul
etti. Haccac’›n Müslüman
oluﬂu, Resulullah›n Hayber’i fethi zaman›na rastlar.
Haccac, Müslüman olduktan sonra, Resulullah›n huzurlar›na ç›karak durumunu ﬂöyle arz etti:
- Ya Resulallah! Mekke’de birtak›m kimselerde
mallar›m var. ‹zin verirseniz, bunlar› almak istiyorum. Müslüman oldu¤umu ö¤renirlerse, bana hiçbir ﬂey vermezler.
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Resul-i ekrem efendimiz ona izin verdi. Haccac
bu arada ﬂunu da sordu:
- Ya Resulallah, mallar›m› onlardan alabilmek için,
belki sizin hakk›n›zda münasip olmayan sözleri söylemem gerekebilir. Bu hususta ne buyurursunuz?
Resulullah efendimiz
buna da izin verdiler.
Kureyﬂ müﬂrikleri, Resulullah›n, Hayber üzerine
yürüdü¤ü haberini, daha
önce duymuﬂlard›. Haccac
bin Ilat Mekke’ye gelince,
devesinin etraf›n› sard›lar.
Hayber hakk›nda malumat
alabilmek için hiç beklemeye tahammülleri yoktu.
Hemen sordular:
- Ey Ilat’›n o¤lu! Hoﬂ
geldin. ﬁu akrabal›k ba¤lar›n› kesen kiﬂi hakk›nda
sende bir haber var m›?
Hazreti Haccac cevap
verdi:
- Söyleyeceklerimi gizli
tutmak ﬂart›yla, evet...
Bunun üzerine müﬂrikler söz verdiler ve, “Haydi

ne oldu, bize hemen anlat” dediler.
Haccac da müﬂriklere;
Hayberlilerin savaﬂ hususunda çok mahir olduklar›n›, Müslümanlar›n daha
böylesiyle karﬂ›laﬂmad›¤›n›, Hayberlilerin, Arap kabilelerinin de yard›m›yla on
bin kiﬂilik bir ordu toplad›¤›n›, Müslümanlar›n müthiﬂ bir hezimete u¤rad›¤›n›,
Muhammed’in de esir edildi¤ini, Hayberlilerin Muhammed’i Mekkelilere teslim edece¤ini” söyledi.
Kureyﬂ müﬂrikleri bu
habere çok sevindiler. Fakat Haccac’›n Müslüman
oldu¤undan, onlar›n haberleri yoktu.
Hazreti Haccac bin Ilat,
Mekke müﬂriklerine, asl› olmayan bu parlak müjde
haberini verdikten sonra,
onlar›n sevinçli ve memnun durumlar›n› f›rsat bildi.
Onlara, “Mekke’deki alacaklar›n› toplamak için kendisine yard›mc› olmalar›n›,
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r›n mallar›n›, baﬂka tüccarlar gidip sat›n almadan önce, hemen oraya var›p,
kendisinin alaca¤›n›” söyleyerek, onlar›n vas›tasiyle,
alacaklar›n› ve orada bulunan mallar›n› toplad›. Mekke’deki zevcesine de ayn›
ﬂekilde söyleyip, ondan da
mallar›n› ald›.
Müslümanlar›n Hayber’de ma¤lup oldu¤u ﬂeklindeki haber her tarafa yay›lm›ﬂt›. Bu haber, müﬂriklerin sevinç ç›¤l›klar›na vesile olurken, iﬂin asl›ndan
haberi olmayan Mekke’deki Müslümanlar da, derin
bir üzüntü içindeydiler.
Bu s›rada, daha Medine’ye hicret etmemiﬂ bulunan Peygamberimizin amcas› Hazreti Abbas, sanki
kalbinden vurulmuﬂtu. Ancak bu üzüntüsünü belli etmemeye çal›ﬂ›yordu. Hazreti Abbas, kölesi Ebu Zübeyde’yi ça¤›r›p dedi ki:
- Haccac’› bul! Ona, Abbas, “Allah aﬂk›na, do¤ru
söyle. Bu haberin asl› var
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m›d›r? Senin bu haberin,
Allahü teâlân›n Resulullaha
ve Müslümanlara olan vaadine uymuyor” diyor, de!
Hazreti Haccac, Ebu
Zübeyde’ye, gizlice, Hazreti Abbas’la kimsenin olmad›¤› bir yerde görüﬂüp,
kendisine sevinçli bir haber verece¤ini bildirdi.
Hazreti Abbas bu haberi
al›nca, çok sevindi. Sanki
dünyalar onun olmuﬂtu. Elbette, Allahü teâlân›n hay›r
vaatleri bir bir zuhur edecekti. Hazreti Abbas Ebu
Zübeyde’yi aln›ndan öptü
ve onu azat etti. Ayr›ca on
köle azat etmeyi de adad›.
Nihayet, Hazreti Abbas
ile Haccac tenha bir yerde
buluﬂtular. Haccac, Hazreti
Abbas’a anlatacaklar›n›,
üç gün geçmeden kimseye söylememesini s›k›ca
tenbih etti. Sonra ﬂöyle
konuﬂtu:
- Resulullah efendimiz,
Hayber’i fethetti. Kendisine düﬂen hisseyi ald›. Sahabilere paylar›n› da¤›tt›.
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Aradan üç gün geçtikten sonra, Hazreti Abbas
Kabe’ye gitti ve tavaf›n›
yapt›. Müﬂrikler bu s›rada
Haccac’›n iﬂini konuﬂuyorlard›. Hazreti Abbas’›n
böyle sakin sakin tavaf
yapmas› dikkatlerini çekmiﬂti. Bu so¤ukkanl›l›k ve
vakar›n›n neden oldu¤unu
sordular. Hazreti Abbas
dedi ki:
- Allaha hamdolsun ki,
s›hhatim yerindedir. Size
bildirebilirim ki, Muhammed aleyhisselam Hayber’i fethetmiﬂtir. Hayberdeki mallara ve her ﬂeye
el koymuﬂtur. Hayber
ﬂimdi Onun elindedir.

Mekkeliler dediler ki:
- Bu haberi sana kim
getirdi?
- Size o haberi getirmiﬂ
olan Haccac getirdi.
Bunun üzerine ﬂoke
olan Mekkeliler meselenin
hakikatini anlam›ﬂ, aldand›klar›n› geç farketmiﬂlerdi.
Müslümanlar›n hüzünleri
üzerlerinden kalkm›ﬂ, ayn›
üzüntü, bu sefer müﬂrikleri
bir kâbus gibi kaplam›ﬂt›.
Hazreti Haccac çok zengin idi. Servetini Medine’ye getirdikten sonra,
orada bir ev ve bir mescit
yapm›ﬂt›. Hazreti Ömer’in
hilafetinin ilk y›llar›nda vefat etmiﬂtir.
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hadice-tül-kübra;
Hazreti Hadice; güzelli¤i, mal›, akl›, iffeti, hayâs›
ve edebi ile Arabistan’da
büyük ﬂöhreti olan bir han›mefendi idi. Bu sebeple,
her taraftan kendisine talip olan ve ra¤bet eden
pek çok kimse vard›. Fakat
gördü¤ü bir rüya gere¤i, o
hiç kimseye iltifat etmemiﬂti.
Rüyas›nda, gökten ay
inip koynuna girmiﬂ, ay›n
nuru, koltu¤undan ç›k›p,
bütün âlemi ayd›nlatm›ﬂt›.
Sabahleyin, bu rüyay›, akrabas›ndan olan Varaka
bin Nevfel’e anlatt›. Varaka dedi ki:
- Ahir zaman Peygamberi, seninle evlenir ve senin zaman›nda Ona vahiy
gelir. Dininin nuru, âlemi
doldurur. En önce iman
eden sen olursun. O Peygamber, Kureyﬂten ve Haﬂimo¤ullar›ndan olur.
Hazreti Hadice, bu cevaba çok sevindi ve o Peygamberin gelmesini bek420 eshâb-› kirâm

lemeye baﬂlad›. Hazreti
Hadice’nin ilmi, mal›, ﬂerefi, iffeti ve edebi pek fazla idi. Ticaret ile u¤raﬂan,
devrin büyük tüccarlar›ndand›. Memurlar›, katipleri ve köleleri vard›. Ticareti, adamlar› veya ortakl›k
suretiyle yapard›.
Peygamber efendimiz
yirmibeﬂ yaﬂlar›nda iken,
Hazreti Hadice, ﬁam’a ticaret kervan› göndermek
istiyordu. Bunun için de
güvenilir birini ar›yordu.
Bunu iﬂiten Ebu Talib,
Hazreti Hadice’ye giderek,
ye¤eni olan Peygamber
efendimizin bu iﬂi yapabilece¤ini söyledi.
Bunun üzerine Hazreti
Hadice, Resulullah efendimizi, görüp konuﬂmak
üzere evine davet etti.
Efendimiz teﬂrif edince,
pek ziyade tazim ve hürmette bulundu. Peygamber efendimizin nezaketini, nezih ve pâk cemalini
görüp hayran kald›. Resulullah efendimize dedi ki:
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- Do¤ru sözlü, güvenilir, emniyetli ve güzel huylu oldu¤unuzu biliyorum.
Bu iﬂ için hiç kimseye vermedi¤im ücretin, kat kat
fazlas›n› verece¤im.
Sonra bu hizmette laz›m olacak elbiseler vererek, kalb huzuru içinde
u¤urlad›. Yan›na kölesi
Meysere’yi de verdi. Hazreti Hadice validemiz, bilgili bir h›ristiyan olan amcas›n›n o¤lu Varaka bin
Nevfel’den, peygamberlik
alametlerini ö¤renmiﬂti.
Resulullah efendimizin bu
ziyaretinde de, peygamberlik vas›flar›n› üzerinde
teﬂhis etmiﬂti. Bu sebeple
Meysere ismindeki kölesine dedi ki:
- Kervan Mekke’den
ayr›laca¤› zaman, devenin
yular›n› Muhammed aleyhisselam›n eline ver ki,
Mekkeliler herhangi bir
dedikodu yapmas›nlar.
ﬁehirden uzaklaﬂ›p gözden kaybolunca, bu k›ymetli elbiseleri Ona giydir!

Sonra develerinden en
güzelini, sultanlara lây›k
bir ﬂekilde donatt›. Meysere’ye ﬂu talimat› verdi:
- Onu bu deveye büyük
bir hürmet ile bindirip, yular›n› eline al ve kendini o
hazretin hizmetkâr› bil!
Ondan izinsiz bir iﬂ yapma
ve Onu muhafaza etmek,
tehlikelerden korumak
için can›n› esirgeme! Gitti¤iniz yerlerde çok e¤lenmeyiniz ve çabuk geliniz!
Böylece Haﬂimo¤ullar› kat›nda mahcup olmayal›m.
E¤er bu dediklerimi harfiyen yerine getirirsen, seni
azat eder ve istedi¤in kadar da mal veririm.
Peygamber efendimiz
ve Hazreti Hadice’nin kervan› haz›rland›. Mekkeliler
yak›nlar›yla vedalaﬂmak
üzere, büyük kalabal›klar
hâlinde topland›lar.
Peygamberimizin halas›, Allahü teâlân›n Resulünü hizmetçi elbisesi ile ve
devenin yular›n› eline alm›ﬂ görünce, dizlerinin
eshâb-› kirâm 421
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ba¤› çözüldü. A¤lay›p feryat etti. Gözlerinden yaﬂlar dökerek, “Ey Abdülmuttalib! Ey Zemzem kuyusunu kazan büyük zat!
Ey Abdullah! Kabirlerinizden kalk›p, baﬂ›n›z› bu tarafa çevirip de, ﬂu mübare¤in hâlini görün” diyerek ac›lar›n› dile getirdi.
Ebu Talip de ayn› duygular ve ayn› hâller içinde
idi. Resulullah efendimizin, mübarek gözlerinden
inci gibi yaﬂlar döküldü ve
buyurdu ki:
- Beni sak›n unutmay›n!
Gurbet elde gam ve keder
çekti¤imi yâd eyleyin.
Bu sözleri iﬂitenlerin
hepsi a¤laﬂt›.
Nihayet kervan yürüyüp, Mekke görünmez
olunca, Meysere, ald›¤›
emir üzerine, k›ymetli elbiseleri sevgili Peygamberimize giydirdi. Çeﬂitli kumaﬂla örtülmüﬂ ve pek
güzel süslenmiﬂ deveye
bindirdi. Yular›n› da kendi
eline ald›.
422 eshâb-› kirâm

Bu yolculukta, kervandakiler, âlemlere rahmet
olarak gönderilen sevgili
Peygamberimizin üzerinde, Onu gölgeleyen bir bulutun ve kuﬂ ﬂekline giren
iki mele¤in, Onunla birlikte,
sefer bitinceye kadar hareket etti¤ini gördüler.
Yolda yürüyemeyecek
derecede yorulup, kervandan geri kalan iki devenin
ayaklar›n›, eliyle s›¤amas›ndan sonra, develerin
birden süratlenmesi gibi
ince hâllerini görünce,
Onu son derece sevip, ﬂan›n›n çok yüce olaca¤›n›
anlad›lar.
Meysere, Resulullah
efendimizde gördü¤ü ve
hakk›nda duydu¤u her ﬂeyi zihnine nakﬂediyor ve
Ona olan hayranl›¤› gitgide art›yordu. Meysere’nin
kalbinde, Âlemlerin Efendisine karﬂ› büyük bir muhabbet has›l olmuﬂtu. Art›k Ona, zevkle ve hürmetle hizmet ediyor, en küçük
bir iﬂaretini büyük bir aﬂkla yerine getiriyordu.
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Götürülen mallar sat›lm›ﬂ, Peygamber efendimizin bereketiyle her zamankinden kat kat fazla
kâr edilmiﬂti. Kervan dönüﬂe geçti. Merr-uz-zahran mevkiine geldikleri zaman, Meysere, sevgili
Peygamberimize, Mekke’ye müjde haberi götürmesini teklif etti. Efendimiz de kabul buyurarak,
kervandan ayr›l›p, Mekke’ye do¤ru devesini süratlendirdi.
Nefise binti Müniyye
Hatun anlat›r:

“Kervan›n gelme zaman› yaklaﬂm›ﬂt›. Hadice
Hatun, hergün hizmetçileriyle evinin üzerine ç›k›p,
kervan›n yollar›n› beklerdi. Böyle birgün Hadice’nin yan›nda idim. Ans›z›n, uzaktan deveye binmiﬂ bir kimse göründü.
Üzerinde bir bulut ve kuﬂ
ﬂekline girmiﬂ iki melek
Ona gölge yap›yor, Peygamberimizin mübarek aln›ndaki nur, ay gibi parl›yordu.
Hadice Hatun gelenin
kim oldu¤unu anlay›p, fe-
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rahlad›. Fakat bilmezlikten
gelip sordu:
- Bu s›cak günde gelen
kim olabilir?
Hizmetçiler; “Bu gelen
Muhammed-ül-Emin’e
benzer” dediler ve gördüklerinden dolay› hayrete düﬂtüler.
Az sonra Resul-i ekrem
efendimiz, Hadice validemizin yan›na geldi ve durumu anlatt›. Verdi¤i müjde ile onu çok sevindirdi.
Hazreti Hadice’nin kervan› Mekke’ye geldikten
sonra, Meysere, Hazreti
Hadice validemize, yolculuk esnas›nda, iki bulutun
Peygamber efendimizi
gölgeledi¤ini, rahip Nastura’n›n söylediklerini, zay›f develerin nas›l süratlendi¤ini ve buna benzer
gördü¤ü nice fevkalâde
hâlleri tek tek anlatt›. Peygamber efendimizi dili
döndü¤ü kadar methetti.
Hazreti Hadice, bunlar›
biliyordu, fakat bu sözler
onun yakinini art›rd›. Mey424 eshâb-› kirâm

sere’ye; “Bu gördüklerini
kimseye söyleme” diyerek tembih etti.
Hadice validemiz, bu
iﬂittiklerini haber vermek
üzere, Varaka bin Nevfel’e
gitti. Olanlar› büyük bir
hayranl›kla dinleyen Varaka dedi ki:
- Ey Hadice, bu anlatt›klar›n do¤ru ise, O, bu ümmetin peygamberi olacakt›r.
Bunun üzerine Hazreti
Hadice’nin sevgi ve itimad› daha da artt›. Onun han›m› olup, hizmetiyle ﬂereflenmeye meyletti.
Nefise binti Müniyye,
bu hâli sezip, araya girdi.
Bu niyetle Resul-i ekremin
yüksek huzuruna geldi ve
dedi ki:
- Ya Muhammed! Zat-›
Âlinizi evlenmeden al›koyan nedir?
Peygamberimiz buyurdu ki:
- Evlenmek için yeterli
para elimde mevcut de¤ildir.
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- Ya Muhammed! E¤er
iffetli ve ﬂerefli, mal ve cemal sahibi bir hatunla evlenmek istersen, hizmetine haz›r›m.
- O hatun kimdir?
- Hadice binti Hüveylid’dir.
Bunun üzerine Resulullah efendimiz buyurdu ki:
- Bu iﬂe kim vesile
olur?
Nefise Hatun, “Bu iﬂi
ben yapar›m” deyip, huzurlar›ndan ayr›ld›. Hazreti
Hadice’ye var›p müjdeyi
verdi.
Hazreti Hadice, akrabas› Amr bin Esed ile Varaka
bin Nevfel’i ça¤›r›p durumu anlatt›. Ayr›ca Resulullah efendimize haber gönderip, belli bir saatte teﬂrif
etmesi için davet etti. Ebu
Talip ve kardeﬂleri de haz›rl›klar›n› yapt›lar ve Peygamber efendimizle birlikte gittiler.
Hazreti Hadice validemiz, evini donat›p süsledi.
Bugünün ﬂükranesi olarak

hizmetçilerine çeﬂitli hediyeler verdi. Resulullah
efendimiz, Hadice validemizin evini, amcalar› ile
teﬂrif ettiler. Ebu Talip dedi
ki:
- Yaradan›m›za hamdolsun ki, bizi ‹brahim
aleyhisselam›n evlad›ndan ve ‹smail aleyhisselam›n neslinden eyledi. Bizi, Beytullah’›n muhaf›z›
k›ld›. ‹nsanlar›n k›blesi ve
âlemlerin tavaf etti¤i o
mübarek hâneyi, her kötülükten korudu¤u Harem-i ﬂerifi bize müyesser
eyledi.
Kardeﬂim Abdullah’›n
o¤lu Muhammed aleyhisselam öyle bir kimsedir ki,
Kureyﬂten her kim ile k›yaslansa üstün gelir. Gerçi
mal› azd›r, lâkin mala itibar olunmaz. Çünkü mal
gölge gibidir. Elden ele
geçerek gider. Ye¤enimin
ﬂerefi, üstünlü¤ü hepinizin mâlumudur.
ﬁimdi Hadice binti Huveylid’i, ye¤enim Muhameshâb-› kirâm 425
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med için helall›¤a talep
eder, ne kadar mehr verilmesini istersiniz? Yemin
ederim ki, Muhammed’in
mertebesi yüksek olsa gerektir.
Varaka bin Nevfel, Ebu
Talib’in bu konuﬂmalar›n›
destekler mahiyette konuﬂtu. Hadice validemizin
amcas› Amr bin Esed de
dedi ki:
- ﬁahit olun ki, Hadice
binti Huveylid’i, Muhammed aleyhisselama hâtunlu¤a verdim.
Böylece nikâh akdi tamam oldu.
Bir rivayete göre mehr;
dörtyüz miskal alt›n, bir rivayete göre beﬂyüz dirhem
gümüﬂ, baﬂka bir rivayete
göre de 20 deve idi.
Ebu Talib, dü¤ün ziyafeti için bir deve kesip, o
güne kadar görülmedik
bir yemek verdi. Evlilik vâki oldu. Hazreti Hadice validemiz, bütün varl›¤›n›
Peygamber efendimize
hediye etti ve dedi ki:
426 eshâb-› kirâm

- Bu mallar›n hepsi yüce ﬂahs›n›za aittir. Ben de
sana muhtac›m ve minnetin alt›nday›m.
Hazreti Hadice validemiz, evlilik hayat› boyunca, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama
daima hizmet edip, yard›mc›s› oldu. Peygamber
efendimizin bu evlili¤i,
Hadice validemizin vefat›na kadar yirmibeﬂ sene
sürdü. Bunun onbeﬂ senesi bisetten önce, on senesi
bisetten sonra idi.
Hazreti Hadice’nin Peygamber efendimizle olan
bu evlili¤inden dört k›z ve
iki erkek olmak üzere alt›
çocu¤u oldu. K›zlar›n›n
adlar› Zeynep, Rukayye,
Ümm-i Gülsüm, Fât›ma,
o¤ullar›n›n ise, Kâs›m ve
Abdullah’t›. Kâs›m’dan
dolay› Resulullaha “EbülKâs›m” denildi.
Kâs›m, nübüvvetten
önce Mekke’de dünyaya
geldi. Onyedi ayl›k iken
vefat etti. Hadice-tül-Küb-
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Hadice-tül-Kübra’n›n (1900’lü y›llar›n baﬂ›nda çekilmiﬂ Suudi
Arabistan’daki türbesi. Bu türbe daha sonra tahrip edilerek y›k›lm›ﬂt›r.)
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ra’dan olan son çocuk Abdullah’t›r. Nübüvvetten
sonra do¤up memede
iken vefat etti. Tayyib ve
Tahir de denilir.
Abdullah vefat edince,
Âs bin Vâil, “Muhammed
ebter oldu, yani soyu kesildi” dedi. Kevser suresi
gelerek, Âs kâfirine Allahü
teâlâ cevap verdi.
Resul-i ekrem efendimiz, Hazreti Hadice validemizle evlendikten sonra
da ticaretle meﬂgul oldu.
Kazançlar›yla; misafirleri
a¤›rlarlar, yetimlere ve fakirlere yard›m ederlerdi.
Cebrail aleyhisselam›n,
Hira da¤›nda, ilk vahyi getirip, Peygamber oldu¤unu bildirdikten sonra, oradan ayr›l›p hâne-i saadetlerine do¤ru hareket ettiler. Bu s›rada, yan›ndan
geçti¤i her taﬂ›n, her a¤ac›n, “Esselamü aleyke ya
Resulallah” dedi¤ini iﬂitti.
Evine gelip buyurdu ki:
- Beni örtünüz! Beni örtünüz!
428 eshâb-› kirâm

Ürpermesi geçinceye
kadar, istirahat ettiler.
Sonra gördüklerini
Hazreti Hadice validemize anlatt›lar ve buyurdular ki:
- Cebrail (aleyhisselam) gözümden gayb oldu. Lâkin onun heybet,
ﬂiddet ve korkusu üzerimden gitmedi. Bana mecnun diyeceklerinden ve dil
uzat›p kötüleyeceklerinden korktum.
Peygamber efendimizin, ilk vahyin geliﬂini anlatmas›ndan sonra, bu
hâlleri, bu günleri bekleyen ve buna haz›r olan
Hazreti Hadice dedi ki:
- Hak teâlâ sana hay›r
ihsan eder ve senin için
hay›rdan baﬂka bir ﬂey dilemez. Allahü teâlân›n
hakk› için, bu ümmetin
Peygamberi olaca¤›na
inan›yorum. Zira sen, misafiri seversin.
Do¤ru söylersin ve
eminsin. Âcizlere yard›m
eder, yetimleri korur, ga-
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riplere yard›mda bulunursun. ‹yi huylusun. Bu hasletlerin sahibinde, bahsetti¤in korku olmaz.
Sonra, bu durumu sormak üzere, Varaka bin
Nevfel’e gittiler. Varaka,
Resulullah efendimizin
anlatt›klar›n› dinledikten
sonra dedi ki:
- Müjde ey Muhammed aleyhisselam! Allahü
teâlâya yemin ederim ki,
sen, Hazreti ‹sa’n›n haber
verdi¤i son Peygambersin. Sana görünen melek,
senden evvel Musa aleyhisselama gelen Cebrail
aleyhisselamd›r. Âh! Keﬂke genç olsayd›m. Seni
Mekke’den ç›kard›klar› zamana yetiﬂseydim de, yard›m›na koﬂsayd›m. Çok
yak›n bir zamanda tebli¤le
emrolunursun.
Hazreti Hadice, Peygamber efendimiz davete
baﬂlad›¤›nda, Onun bildirdiklerine hiç tereddüt etmeden, hemen iman ederek inanan ilk hür kad›n ol-

du. Peygamberimiz, Hazreti Hadice validemize,
Cebrail aleyhisselam›n
ö¤retti¤i gibi abdest almas›n› ö¤retti. Sonra, Peygamber efendimiz imam
oldu, birlikte iki rekat namaz k›ld›lar.
Hazreti Hadice validemiz, sevgili Peygamberimizin her sözüne, her emrine, en mükemmel ﬂekilde, itaat etti. Böylece Allahü teâlân›n kat›nda pek
yüksek derecelere kavuﬂtu. Resulullah efendimiz
üzülse, inkâr edenlerin
alay etmesiyle elem çekse, Onu teselli eder, kederini giderirdi. Derdi ki:
- Ya Resulallah! Hiç
üzülme, gam çekme! Sonunda dinimiz kuvvet bulup, müﬂrikler helak olurlar. Kavmin sana itaat
eder.
Hazreti Hadice validemizin bu yard›mlar›ndan
ötürü, birgün, Cebrail
aleyhisselam gelip, “Ya
Resulallah! Hadice’ye, Aleshâb-› kirâm 429
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lahü teâlân›n selam›n› bildir” dedi. Peygamber
efendimiz “Ey Hadice! ‹ﬂte Cebrail (aleyhisselam),
Allahü teâlân›n sana selam›n› bildiriyor” buyurdu.
Peygamber efendimiz
bir defas›nda da buyurdu
ki:
- Allahü teâlâ bana cennette inciden bir ev ile Hadice’ye müjde vermemi
emretti. Orada hastal›k,
üzüntü ve baﬂa¤r›s› yoktur.
Resulullah efendimizin
dert orta¤›, yirmibeﬂ senelik hayat arkadaﬂ› olan
mübarek Hazreti Hadice
validemiz de, dert ve üzüntülerle geçen üç senelik
muhasaradan sonra, Hic-
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ret’ten üç sene önce, Ramazan ay›n›n baﬂ›nda, 65
yaﬂ›nda vefat etti. Resulullah efendimiz, onun ayr›l›¤›ndan, çok hüzünlendiler. Çünkü Hazreti Hadice
validemiz, en önce imana
gelen ve Resulullah efendimizi tasdik eden idi.
Herkes düﬂman iken, o,
bütün kalbini açm›ﬂ ve
Peygamberimizin muhabbetiyle dolmuﬂ idi. Bütün
mal›n›, servetini, nesi varsa ‹slâmiyet u¤runa harcam›ﬂ, sevgili Peygamberimizin hizmetini görmek
için, gecesini gündüzüne
katm›ﬂt›.
Ayn› sene içinde Hazreti Hadice validemizin ve
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amcas› Ebu Talib’in vefat›,
Peygamber efendimizi
üzüntüye bo¤muﬂtu. Bundan dolay› bu seneye Senet-ül-hüzn, yani hüzün
senesi denildi.
Birgün Hazreti Hadice,
Peygamberimiz d›ﬂardayken, Onu aramak için ç›km›ﬂt›. Cebrâil aleyhisselam insan k›yafetinde Hazreti Hadice’ye göründü.
Hadice validemiz, ona,
Peygamber efendimizi
sormak istediyse de, düﬂmanlardan olma ihtimalini düﬂünerek geri döndü.
Sevgili Peygamberimizi
evde görünce, hadiseyi
anlatt›. Fahr-i kainât efendimiz buyurdu ki:
- Senin gördü¤ün ve
beni sormak istedi¤in o
zat›n kim oldu¤unu biliyor musun? O, Cebrâil
(aleyhisselam) idi. Selam›n› sana bildirmemi söyledi. ﬁunu da sana bildirmemi söyledi ki; cennette senin için, incilerden yap›lm›ﬂ bir bina haz›rlanm›ﬂt›r. Tabiî orada böyle

üzüntülü, s›k›nt›l›, zahmetli ve külfetli ﬂeyler bulunmayacakt›r.
Hazreti Hadice, Peygamber efendimize, evlad›na, müslümanlara ve insanlara çok ﬂefkatliydi. Ev
iﬂlerini iyi bilip, mükemmel iﬂ görürdü. Peygamberimiz bu hususta, onun
için, (Hem çocuk annesi,
hem de ev iﬂi tanzim eden
hatun) buyurdu.
Peygamberimize karﬂ›
çok hürmetkâr idi. Ne buyurulursa, itiraz etmeden
kabul ederdi. Bu her zaman böyle oldu. Resulullah efendimiz de onu her
zaman methederdi. Hatta
birgün yine onu methederken, Hazreti Âiﬂe dayanamay›p dedi ki:
- Cenab-› Hak size daha
iyisini verdi.
Resululah efendimiz
buyurdu ki:
- Herkes bana yalanc›
dedi¤i günlerde, o bana
inand›. Herkes bana eziyet verirken, o bana yâr
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oldu. Üzüntülerimi giderdi.
Peygamberimiz buyurdu ki:
- ﬁu dört han›m›n faziletleri, bütün dünya han›mlar›n›n faziletlerinden
üstündür. Meryem binti
‹mran, Firavun’un iman
etmiﬂ han›m› Asiye, Hadice binti Hüveylid ve Fât›ma binti Muhammed.
Hazreti Âiﬂe buyurdu
ki: Resulullah›n zevceleri
aras›nda, Hazreti Hadice’ye gayret etti¤im gibi,
baﬂkas›na gayret etmedim. Hâlbuki, onu görmemiﬂtim. Çünkü, vefat etmiﬂ oldu¤u hâlde, ondan
çok bahsederdi. Ne vakit
bir koyun kesip da¤›tsa,
mutlaka bir parças›n› da
Hadice’nin akrabas›na yollard›. Bunu görünce, bir
defas›nda, “Allahü teâlâ,
sana, sanki, Hadice’den
baﬂka kad›n vermedi mi,
hep onun iyiliklerinden
bahsediyorsun” dedim.
Yine Hadice’nin birçok fa432 eshâb-› kirâm

ziletini sayd›. Ondan çocuklar›n›n oldu¤unu da
söyledi.
Peygamber efendimiz,
ihtiyar bir kad›na ikramda
bulundu. Sebebini soranlara buyurdu ki:
- Bu kad›n, Hadice hayatta iken bize gelir giderdi. Ahde vefa, dindendir.
Peygamber efendimiz,
Hazreti Hadice ile ilgili olarak buyurdu ki:
- Bana Hadice’yi cennette inciden bir sarayla
müjdelemem emredildi.
Orada ne gürültü, pat›rt›
vard›r, ne de yorgunluk ve
meﬂakkat.
Hazreti Hadice’nin babas›n›n ad› Hüveylid, annesininki Fât›ma’d›r. Nesebi
Peygamber efendimiz ile
baba taraf›ndan Kusay, anne taraf›ndan Lüey sülâlesiyle birleﬂmektedir. Cahiliye devrinde lâkab› Tâhire
idi. Do¤um tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak
milâdi 555 olabilece¤i bildirilmektedir.
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hafsa binti ömer;
Hazreti Ömer’in k›z›
olan Hazreti Hafsa, önce
Huneys bin Huzafe ile evlendi. Hazreti Huneys ile
ilk muhacirlerden olup,
önce Habeﬂistan’a, sonra
Medine’ye hicret etti.
Hazreti Huneys, Bedir ve
Uhud gazvelerine kat›l›p,
Uhud’da yaralan›p, Medine’de ﬂehit oldu.
Hazreti Hafsa, genç yaﬂ›nda dul kal›nca; babas›
Hazreti Ömer hicretin
üçüncü y›l›nda, Hazreti
Ebu Bekir’e ve Hazreti Osman’a, “K›z›m› al›r m›s›n›z” diye teklif etmiﬂ, onlar da, “Düﬂünelim” demiﬂlerdi.
Birgün
Resulullah
efendimiz, her üçü ve baﬂkalar› yan›nda iken, Hazreti Ömer’e buyurdu ki:
- Ya Ömer! Seni üzüntülü görüyorum, sebebi
nedir?
Bir ﬂiﬂedeki mürekkebin
rengi kolay görüldü¤ü gibi,
Resulullah efendimiz de

herkesin düﬂüncesini, bir
bak›ﬂta anlard›. Lüzum görürse sorard›. Hazreti Ömer
de ﬂöyle cevap verdi:
- Ya Resulallah! K›z›m›
Ebu Bekir’e ve Osman’a
teklif ettim, almad›lar.
Resulullah efendimiz en
çok sevdi¤i üç eshab›n›n
üzülmesini hiç istemedi¤inden, onlar› sevindirmek
için, hemen buyurdu ki:
- Ya Ömer! K›z›n›, Ebu
Bekir’den ve Osman’dan
daha iyi birisine vermek
ister misin?

Hafsa binti Ömer’in ﬂamdaki
makam›
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Hazreti Ömer ﬂaﬂ›rd›.
Çünkü Ebu Bekir’den ve
Osman’dan daha yüksek
ve daha iyi kimse Resulullahtan baﬂka olmad›¤›n› biliyordu. Cevap
verdi:
- Evet ya Resulallah.
Bunun üzerine Resulullah efendimiz buyurdu ki:
- Ya Ömer, k›z›n› bana
ver!
Bu suretle, Hazreti Hafsa, Ebu Bekir’in ve Osman’›n ve bütün müminlerin anneleri oldu. Bunlar,
ona hizmetçi oldu. Ebu
Bekir ve Osman birbirlerine daha yak›n ve daha
sevgili oldular.

Hazreti Hafsa hakk›nda
hadis-i ﬂerif söylendi. Peygamberimiz kendisine hitaben buyurdu ki:
- Ey Hafsa! Sak›n çok
konuﬂma! Allah› anmadan çok konuﬂmak, kalbi
öldürür. Allah›n zikri ile
çok konuﬂmak ise kalbi
diriltir.
Yine Hazreti Âiﬂe ile ikisine buyurdu ki:
- Allaha tevbe ederseniz, kalbleriniz Ona meyleder.
Hazreti Hafsa, altm›ﬂ
hadis-i ﬂerif bildirdi. Peygamber efendimizin sabah namaz› için kalkt›¤›nda, abdest ald›ktan sonra

Hafsa binti Ömer’in medfun bulundu¤u Bâki kabristan›
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evinde sabah›n sünnetini
k›ld›¤›n› haber vererek
hadis kitaplar›na geçirdi.
(Peygamber efendimizin oturarak tesbih namaz› k›ld›¤›n› görmedim. Ancak, vefat›ndan bir sene
önce tesbih namazlar›n›
oturarak k›lmaya baﬂlad›)
buyurdu.
Hazreti Hafsa, bilgili,
iradesi kuvvetli, özü ve
sözü bir idi. Hazreti Aiﬂe,
onun hakk›nda; “Hafsa
tam mânas›yla babas›n›n
k›z›yd›” buyurdu.
Dinî vecibeleri hakk›yla
yerine getirirdi. Geceleri
ibadetle geçirir, gündüzleri oruç tutard›. Senenin
ço¤unu oruçlu geçirirdi.
Peygamber efendimizin
nikâh›yla ﬂereflendikten
sonra dinî pek çok hususlara bizzat ﬂahit oldu.
Hazreti Hafsa’ya, Peygamberimiz vefat edince,
beytülmaldan tahsisat
ayr›ld›. Hazreti Ebu Bekir’in toplatm›ﬂ oldu¤u
Kur’an-› kerimi muhafaza

etmekle vazifelendirildi.
Hazreti Osman’›n hilafetinde Kur’an-› kerimin ço¤alt›lmas› esnas›nda, muhafaza etti¤i nüshay› Halifeye teslim etti.
Hazreti Hafsa, 665 senesinde Medine-i münevverede vefat etti. Cenaze
namaz›n› Mervan k›ld›rd›.
Bakî kabristanl›¤›nda Abdullah bin Ömer, As›m
bin Ömer, Salim bin Abdullah, Hamza bin Abdullah kabre koyup, defnettiler.
Peygamberimizden 60
hadis-i ﬂerif rivayet etmiﬂ,
kendisinden de Buhârî,
Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî ve ‹bni Mace
hadis nakletmiﬂlerdir.
ﬁöyle bildirilir:
Hazreti Hafsa, Peygamberimizin gece yatt›klar›
zaman neler yapt›klar›n›
ﬂöyle anlat›rlar:
“Peygamber efendimiz yataklar›na yatt›klar›
zaman, mübarek sa¤ ellerini baﬂlar›n›n alt›na koeshâb-› kirâm 435
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yar ve ﬂöyle duâ ederdi:
(Rabbi k›nî azâbeke yevme teb’asü bâdeke [Ya
Rabbi, insanlar›n ba’s olunacaklar› günde beni
azaptan koru!]) [3 defa
okurlard›]
Peygamber efendimiz
sa¤ eliyle yer, sa¤ eliyle içer,
abdeste, giyinmeye, almaya ve vermeye sa¤dan baﬂlard›. Bundan baﬂka iﬂlere
soldan baﬂlard›.” Bir gün,
Resulullah efendimiz Hazreti Hafsa’ya buyurdu ki:
- Ebu Bekir ile baban,
ümmetimin idaresini ellerine alacaklard›r.
Bu sözle Ebu Bekir’in
ve Hafsa’n›n babas› olan
Hazreti Ömer’in ileride halife olacaklar›n› müjdeledi.
Ahzab suresinin 28.
ayet-i kerimesinde de bildirildi¤i gibi, Peygamber
efendimize, önceleri, han›m›n› boﬂamas› caiz idi. Bunun için Resulullah efendimiz Hazreti Hafsa’ya bir talak vermiﬂ idi. Hak teâlâdan
ﬂöyle vahiy geldi:
436 eshâb-› kirâm

(Ey habibim, Hafsa’ya
geri dön! Çünkü o, çok
oruç tutar, çok namaz k›lar. Cennette de senin han›m›nd›r.)
Bu vahiy üzerine Peygamber efendimiz, Hazreti Hafsa validemizi tekrar nikâh›na ald›. Daha
sonra, Ahzab suresinin
52. ayet-i kerimesi inerek,
Peygamber efendimizin,
han›mlar›n› b›rakmas› ve
baﬂka kad›nlarla evlenmesi haram k›l›nd›.
Hazreti Hafsa anlat›r:
Resulullah efendimiz,
bir gün istirahat ediyordu. Bu s›rada Hazreti Ebu
Bekir içeri girmek için izin
istedi. ‹zin verilip içeri girdi. Resulullah hiç hâlini
de¤iﬂtirmedi. Sonra babam Hazreti Ömer izin
al›p içeri girdi. Yine hâlini
de¤iﬂtirmedi. Uzanm›ﬂ
vaziyette iken onlarla
sohbet ettiler.
Daha sonra, Hazreti
Osman kap›ya gelip içeri
girmek için izin istedi. Pey-
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gamber efendimiz oturdular ve Hazreti Osman’› bu
ﬂekilde kabul ettiler.
Hepsi gittikten sonra
sordum:
- Hazreti Ebu Bekir ve
babam Hazreti Ömer içeri
girdiklerinde hiç hâlinizi
de¤iﬂtirmediniz. Fakat
Hazreti Osman içeri girince, oturdunuz. Bunun sebebi nedir?
Bunun üzerine, (Meleklerin hayâ ettikleri bir kimseden, ben nas›l hayâ etmem) buyurdu.
Hazreti Ömer, devlet
baﬂkan› seçildi¤inde, Hazreti Ebu Bekir’e tayin edilen maaﬂ kadar ücret al›yordu. Bu ﬂekilde bir müddet devam edildi. Daha
sonra, Hazreti Ömer, geçim s›k›nt›s›na düﬂtü.
Bu durumu gören, eshab-› kiram›n büyüklerinden baz›lar›, toplan›p, bu
durumu görüﬂtüler. Zübeyr bin Avvam hazretleri ﬂöyle bir teklifte bulundu:

- Kendisine söyleyerek
maaﬂ›n› art›ral›m.
Bu teklif kabul edilerek,
“Bu teklifi, onun reddedemeyece¤i biri olan k›z›
Hazreti Hafsa’ya söyletelim” dediler.
Hazreti Hafsa’ya giderek, aralar›ndaki konuﬂmalar› anlatt›lar. ‹sim vermeden, tekliflerini Hazreti
Ömer’e bildirmesini istediler. Hazreti Hafsa da babas›n›n yan›na var›p dedi ki:
- Eshabdan baz›lar›, senin maaﬂ›n› az bulmuﬂlar.
Bunun için maaﬂ›n› art›rmay› teklif ediyorlar.
Hazreti Ömer bu teklif
üzerine celâllendi ve k›z›na sordu:
- Kimdi onlar?
- Fikrini ö¤renmeden,
kim olduklar›n› söylemem.
- E¤er kim olduklar›n›
ö¤renseydim, onlara gereken cezay› verirdim. Allahü teâlâya duâ etsinler
ki, arada sen vars›n.
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Sonra k›z› Hazreti Hafsa’ya sordu:
- Sen Resulullah›n
evinde iken, Allah›n Resulünün giydi¤i en k›ymetli
elbise neydi?
- ‹ki tane renkli elbisesi
vard›. Elçileri onlarla karﬂ›lar, cuma hutbelerini bunlarla okurdu.
- Peki yedi¤i en iyi yemek neydi?
- Bizim yedi¤imiz ekmek, arpa ekme¤i idi. Ekmek s›cak iken ya¤ sürer,
yumuﬂat›rd›k. Bunu güzel
buldu¤umuz için misafirlerine de ikram ederdik.
- Senin yan›nda kald›¤›
zamanlar, yerde yayg› olarak kulland›¤›n›z en geniﬂ,
en rahat yayg› neydi?
- Kaba kumaﬂtan yap›lm›ﬂ bir örtümüz vard›. Yaz›n dörde katlar, alt›m›za
yayard›k. K›ﬂ gelince de,
yar›s›n› alt›m›za yayar, yar›s›n› da üstümüze örterdik.
Daha sonra Hazreti
Ömer dedi ki:
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- Ya Hafsa, benim taraf›mdan seni gönderenlere
söyle! Resulullah efendimiz kendisine yetecek
miktar›n› tespit eder, fazlas›n› ihtiyaç sahiplerine verirdi. Kalan› ile yetinirdi.
Vallahi ben de kendime
yetecek olan›n› tespit ettim. Artan›n› ihtiyaç sahiplerine verece¤im. Ve bununla yetinece¤im.
Ben, Resulullah efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir,
bir yol takip eden üç kiﬂi
gibiyiz. Onlardan ilki nasibini ald› ve yolun sonuna
vard›. Di¤eri de ayn› yolu
takip etti ve Ona kavuﬂtu.
Sonra üçüncüsü yola koyuldu. E¤er o da öncekilerin takip etti¤i yolu takip
eder, onlar gibi yaﬂarsa,
onlara kavuﬂur ve onlarla
beraber olur. E¤er öncekilerin yolunu takip etmezse, baﬂka yoldan giderse,
onlarla buluﬂamaz.
Hazreti Ömer, böylece
s›k›nt› içinde yaﬂamay›
tercih edip, maaﬂ art›rma
teklifini kabul etmedi.

HÂL‹D B‹N SA’ÎD B‹N ÂS
hâlid bin sa’îd bin âs;
Resûlullah efendimiz,
‹slâmiyeti gizli olarak aç›klamaya yeni baﬂlam›ﬂt›.
Daha birkaç kiﬂi Müslüman olmuﬂtu. Bu s›rada
Hâlid bin Sa’îd bir rü’yâ
gördü. Rü’yâs›nda, Cehennemin kenar›nda dururken, babas› gelip, kendisini oraya itip düﬂürmek
istedi. Tam o s›rada, Peygamberimiz belinden yakalay›p, Cehennemin içine
düﬂmekten korudu¤unu
gördü.
Feryât ederek uyand›.
Kendi kendine dedi ki:
- Vallahi bu rü’yâ gerçektir.
D›ﬂar› ç›k›nca Hazreti
Ebû Bekir ile karﬂ›laﬂt›.
O’na rü’yâs›n› anlatt›. Hazreti Ebû Bekir ona dedi ki:
- Hakk›nda hay›rl› olsun! Bu kimse, Allahü teâlân›n peygamberidir. Hemen git, O’na tâbi ol! Sen,
O’na tâbi olacak, ‹slâm dînine girecek ve O’nunla
birlikte bulunacaks›n. O da

seni, rü’yâda gördü¤ün
üzere Cehenneme girmekten koruyacakt›r. Baban ise
Cehennemde kalacakt›r!
Hâlid bin Sa’îd, rü’yâs›n›n etkisinden kurtulamam›ﬂt›. Vakit kaybetmeden
hemen, Ecyâd denilen
yerde bulunan Peygamber efendimizin yan›na
gitti. Onun huzuruna var›p
dedi ki:
- Yâ Muhammed! Sen,
insanlar› neye da’vet ediyorsun?
Peygamberimiz cevâben ﬂöyle buyurdu:
- Ben, insan›, eﬂi ve
benzeri olmayan tek Allaha ve benim de O’nun kulu ve peygamberi oldu¤uma inanmaya ve iﬂitmeyen, görmeyen, hiçbir zarar ve fayda vermeyen,
kendisine tap›nanlar› da,
tap›nmayanlar› da bilinmeyen birtak›m taﬂ parçalar›na tap›nmaktan vazgeçmeye da’vet ediyorum.
Bunun üzerine, Hâlid
bin Sa’îd hemen, “Ben de
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ﬂehâdet ederim ki, Allah’tan baﬂka tap›lacak
ilâh yoktur ve yine ﬂehâdet ederim ki, Sen Allahü
teâlân›n peygamberisin!”
diyerek Müslüman oldu.
Onun Müslüman olmas› Peygamberimizi çok sevindirdi. Han›m› Ümeyye’ye de gelip ‹slâmiyeti
anlatt›. O da hemen severek Müslüman oldu.
Hazreti Hâlid bin Sa’îd,
kardeﬂlerinin de Müslüman olmalar› için da’vette
bulundu. Kardeﬂi Amr bin
Sa’îd de, Müslüman olmuﬂtu.
ﬁiddetli bir ‹slâm düﬂman› olan babas› Ebû
Uhayha, Hâlid bin Sa’îd’in
Müslüman oldu¤unu ö¤renip, Mekke’nin tenhâ bir
yerinde namaz k›ld›¤›n›
haber al›nca, çocuklar›ndan Müslüman olmayanlar› gönderip onu huzuruna getirtti. Ona yeni girdi¤i dinden ayr›lmas›n› söyledi. Azarlay›p dövmeye
baﬂlad›. Sonra dedi ki:
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- Sen Muhammed’e mi
tâbi oldun? Halbuki sen,
Onun kavmine ayk›r› hareket etti¤ini ve getirdi¤i
ﬂeyle onlar›n putlar›n› ve
geçmiﬂ atalar›n› ay›plad›¤›n› görüyorsun!
Hâlid bin Sa’îd de dedi
ki:
- Allaha yemîn ederim
ki, Muhammed aleyhisselâm do¤ru söylüyor. Ona
tâbi oldum. Ölürüm de
onun dîninden dönmem!
Bunun üzerine babas›
Ebû Uhayha’n›n k›zg›nl›¤›
daha çok artt›. Sopa, baﬂ›nda k›r›l›ncaya kadar
vurdu ve sonra ba¤›rd›:
- Ey zelîl yaramaz o¤lum! ‹stedi¤in yere git! Yemîn olsun ki, sana ekmek
vermeyece¤im!
Hazreti Hâlid cevap
verdi:
- Sen benim nafakam›
kesersen, Allahü teâlâ da,
elbette bana geçinece¤im
r›zk›m› ihsân eder.
Hâlid bin Sa’îd’in Müslüman olup dîninden dön-
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memesi üzerine, babas›,
Hazreti Hâlid’i evinden ç›kartt› ve di¤er çocuklar›na
da dedi ki:
- E¤er sizden biriniz,
onunla konuﬂacak olursa,
ona yapmad›¤›m ﬂeyi yapar›m.
Sonra, Hazreti Hâlid’i
tutup evinin mahzenine
hapsettirdi. Üç gün onu

Mekke’nin s›ca¤›nda aç ve
susuz b›rakt›rd›. Hazreti
Hâlid bin Sa’îd bir kolay›n›
bulup, babas›n›n elinden
kurtuldu. Mekke’nin kenar›nda bir yerde gizlendi.
Peygamberimizin yan›ndan ayr›lmad›.
Mekkeli müﬂriklerin,
Müslümanlara zulüm ve
iﬂkenceleri her gün art›eshâb-› kirâm 441
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yordu. Bitmek, tükenmek
bilmeyen bu eziyetleri, dayan›lmaz hâle gelince, Resûlullah efendimiz, Müslümanlar›n Habeﬂistan’a
hicret etmelerine izin verdi. Orada rahat edebileceklerdi.
Hâlid bin Sa’îd han›m›
ile birlikte hicrete ç›kacaklar› s›rada, babas› çok hastaland›. Yata¤a düﬂtü. Bu
hâlinde bile, “Bu hastal›¤›mdan kurtulup aya¤a
kalkarsam, Mekke’de bir
tek kimse putlardan baﬂkas›na ibâdet edemiyecektir” diyordu.
Hazreti Hâlid, babas›n›n, hak dîne olan bu düﬂ-
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manl›¤›n›n sona ermesi
için, “Ey Allah›m! Onu yataktan kald›rma!” diye
duâ etti. Nitekim bu hastal›ktan aya¤a kalkamadan
öldü.
Habeﬂistan’a
hicret
için, ilk olarak Mekke’den
ç›kan Hâlid bin Sa’îd ve han›m› oldu. Kendisi ile beraber Kureyﬂli Müslümanlardan bir grup da Habeﬂistan’a hareket etti. On seneden fazla orada kald›. O¤lu
Sa’îd ve k›z› Ümmü Hâlid
orada do¤up büyüdü.
Hâlid bin Sa’îd, kardeﬂi
Amr bin Sa’îd ve Hazreti
Ca’fer bin Ebî Tâlib ile beraber, Habeﬂistan’dan Re-
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sûlullah›n yan›na Medîne’ye geldi. Hicretin alt›nc›
y›l›na rastlayan bu dönüﬂte, Hayber’in fethi gerçekleﬂmiﬂti. Ganimetlerinden
bir hisse de Hazreti Hâlid’e
ayr›ld›.
Bundan sonra Hâlid
bin Sa’îd önce Umretülkazâya, sonra s›ras› ile
Mekke’nin fethine, Huneyn harbine, Tâif ve Tebük seferlerine ve bunlar›n yan›nda, ba’z› küçük
seriyyelere iﬂtirak etti. Fakat Bedir ve Uhud harblerine kat›lmad›¤› için çok
üzgündü. Bu üzüntüsünü,
bir ara Resûlullah efendimize aç›klad›¤›nda, Peygamberimiz ona:
- Üzülecek bir durum
yok! Baﬂkalar› bir hicret
etti. Fakat siz, iki hicrete
kat›lm›ﬂ oldunuz, buyurarak, gönlünü ald›.
Hazreti Hâlid bin Sa’îd,
ilk Müslümanlardan olmak ﬂerefinin yan›nda,
Resûlullah›n kâtiplik hizmetini de yapm›ﬂt›r. K›z›

Ümmü Hâlid de, Hazreti
Hatice, Hazreti Ebû Bekir,
Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd
bin Hârise ve Sa’d bin Ebî
Vakkâs’tan sonra alt›nc›
Müslüman oldu¤unu bildirmektedir.
Hazreti Hâlid bin Sa’îd,
Medîne-i münevvereye
döndükten sonra, Resûl-i
ekrem efendimiz yaz›ﬂma
ve mektuplaﬂma iﬂlerini
ona verdi. Eshâb-› kirâm›n
içinde okuma-yazma bilenlerden biriydi. Mekke’de iken de bu iﬂleri, o
yürütürdü. O, yaz›lacak çeﬂitli mektuplar› yazar, gönderir ve yabanc›larla yap›lan görüﬂmeleri kaydeder
ve buna benzer her türlü
iﬂleri yerine getirirdi. Resûlullah›n özel kalem müdürü vazifesini îfa ediyordu.
Hicretin dokuzuncu senesinde Tâif’te oturan Benî Sakif’ten gelen heyetle,
Resûlullah efendimiz aras›ndaki yaz›ﬂma iﬂlerini ve
sulh antlaﬂmas›n› Hâlid
bin Sa’îd kaleme alm›ﬂt›.
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Hazreti Hâlid’in Müslümanl›¤› kabûlünden ve
Habeﬂistan’dan Medîne’ye
gelerek orada ikâmetinden
sonra, Peygamber
Efendimiz onu zekât memûru, sonra da vâli olarak
tâyin etti.
H a z r e t i H â l i d Ye men’deki görevine, Resûlullah›n vefât›na kadar devam etti.Hazreti Ebû Bekir’in halîfeli¤inin ilk y›llar›nda, ‹slâmiyetten ayr›lan
ve “Namaz k›lar›z, fakat
zekât vermeyiz” diyenlerle
yap›lan muhârebelere kat›larak mürtedlerin, bozguncular›n bast›r›lmas›nda vazîfe ald›.
Bu temizlik harekât›
tamamland›ktan sonra,
‹slâm ordusu ﬁam taraflar›na sevkedildi. Bizans
ile Yermük’te çetin savaﬂlar yap›ld›. 46.000 kiﬂilik
‹slâm ordusunun karﬂ›s›nda 240.000 kiﬂilik Rum
ordusu vard›. 100.000
düﬂman askeri öldürüldü. 3.000 Müslüman ﬂehîd oldu.
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Bu arada halîfe, Hazreti
Hâlid bin Sa’îd’e, ordunun
bir k›sm›n›n kumandanl›¤›n› verdi. Askerlerin harbe
haz›rlanmas› ve ihtiyaçlar›n›n giderilmesi ona âitti.
Hazreti Hâlid, yard›mc›
kuvvetlerin kumandan›
olarak Filistin’de Remle
ﬂehrine yak›n Ecnadeyn taraflar›na gönderildi.
Yolda, askerleri aras›nda ba’z› ihtilaflar baﬂgösterdi. Tam bu s›rada, Bizans
kumandan› Mahân da, ordusu ile Hazreti Hâlid’e karﬂ› taarruza geçti. Hâlid bu
taarruzu geri püskürttü ve
yard›m istedi. ‹slâm ordusunun tamam› seferberlik
hâlinde oldu¤undan, Hazreti ‹krime ve Hâlid bin Velîd derhal Hazreti Hâlid’e
yard›ma geldiler.
Bizans ordusu üzerine
tekrar hücum edildi ve
ﬁam’a kadar sürüldü.
ﬁam ile Vakusa aras›nda
ordusunu düzenleyen Bizans kumandan› Mahân,
Hazreti Hâlid bin Sa’îd kumandas›ndaki ‹slâm ordu-
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su üzerine tekrar sald›rd›.
Yap›lan savaﬂta, Hazreti
Hâlid’in o¤lu Sa’îd bin Hâlid ﬂehîd oldu.
Tam bu s›rada ‹krime
bin Ebû Cehil’in kuvvetleri yard›ma geldi. Bizans
komutan› Mahân kaçt›.
Hâlid bin Sa’îd, ordusunu Zü’l-Merre’ye getirerek orada konaklad›lar.
Ayr›ca durumu, Medîne’de bulunan halîfeye
bildirdi.
‹slâm ordusu ile Bizans Rum ordusu aras›nda ﬂiddetli çarp›ﬂmalar
oldu. Bu muhârebelerde
Müslüman kad›nlar da
harp etti. Baﬂkumandan
Hazreti Hâlid bin Velîd ile
bir kolun komutan› Hazreti ‹krime’nin ﬂaﬂ›lacak
kahramanl›klar› görüldü.
Hazreti Hâlid bin Sa’îd
de, büyük bir cesâret örne¤i göstererek kahramanca dövüﬂtü. Ordunun di¤er askerleri, onun
bu hâlini görünce, kendilerine bir canl›l›k ve cesâret geldi.

ﬁam ﬂehrinin al›nmas›nda ve Fihl muhârebesinde can›n› ortaya koyarak kahramanca çarp›ﬂan
Hazreti Hâlid bin Sa’îd,
635 y›l›nda ‹slâm ordular›
ile birlikte Merc-i Safer
denilen yere geldi. Ertesi
gün, düﬂman üzerine sald›r›ya geçildi. Hâlid bin
Sa’îd hemen ön saflara
geçerek dövüﬂmeye baﬂlad›. Düﬂman askerinden
birisi, kendisi ile yeke yek
dövüﬂecek bir er istedi.
Hâlid hemen oraya ç›k›p vuruﬂmaya baﬂlad›.
Burada kendisi ﬂehîd oldu.
Kocas›n›n ﬂehîd edildi¤ini
gören bir günlük evli han›m› Ümmü Hakîm, hiç feryât ve figân etmiyerek, eline ald›¤› bir k›l›çla düﬂman
üzerine yürüdü. Kahramanca vuruﬂmaya baﬂlad›. Onun bu hâlini gören ‹slâm askerleri büyük bir
ﬂevk ve arzu ile sald›r›ya
geçtiler. Bizansl›lar› k›l›çtan
geçirmeye baﬂlad›lar. Bu
arada Ümmü Hakîm de bir
kâfir askerini öldürmüﬂtü.
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