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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 Eshâb-› kirâm (Aleyhimürr›dvân)
efendilerimizin hayatlar›n›, menk›belerini anlatan iki cildlik
kitab›m›zla siz de¤erli okuyucular›m›z›n karﬂ›s›nday›z.
Eshâb-› kirâm›n çok ayr› özel bir yeri vard›r biz Müslümanlar›n nezdinde. Çünkü, Eshâb-› kirâm, 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. ‹slâmiyet’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.
Eshâb-› kirâm 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 ‹slâmiyet’i kendilerinden
sonra gelen nesillere ulaﬂt›rmaya gayret etmiﬂlerdir.
Bunun için Eshâb-› kirâm, dini 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-›
kirâm›n zamân›nda tam ve mükemmel bir ﬂekilde gerçekleﬂmiﬂtir. Ayr›ca Eshâb›n her biri, dinde sözü senet, vesîka olan
müctehid âlimlerdendir. Sonra gelen müctehidlerden üstündür.
Her Müslüman›n Eshâb-› kirâm›n tamam›n› sevmesi gerekir. Onlar› sevmek do¤rudan imanla ilgilidir. Onlar› sevmemek, onlardan ﬂüphe etmek dinde ﬂüphe etmek olur. Çünkü ‹slâmiyet’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 Eshâb› kirâm 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. Meâlen:
“Allah onlardan râz›, onlar da Allah’tan 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 ﬂerîflerde 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.
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HÂL‹D B‹N VEL‹D
hâlid bin velid;
Eshâb-› kirâm›n ve ‹slâm kumandanlar›n›n büyüklerinden. ‹smi Hâlid,
künyesi Ebü’l-Velid ve Ebû
Süleyman’d›r. Nesebi Hâlid bin Velîd bin Mugîre
bin Abdullah bin Amr bin
Mahzûm’dur. Resûlullah
efendimizden; Seyfullah
yâni Allah’›n k›l›c› lakab›n›
ald›. Ebû Cehl bin Hiﬂâm
ve Velîd bin Abd-i ﬁems
ile kardeﬂ çocuklar›d›r. Velid bin Velid’in kardeﬂidir.

Annesi Lübâbe, ümmülmü’minîn Hazreti Meymûne’nin kardeﬂidir. Hazreti
Hâlid bin Velid’in soyu,
Mürre bin Kâb’da Peygamber efendimizinki ile
birleﬂir. Hâlid bin Velid (rad›yallahü anh), Kureyﬂ
aras›nda süvârili¤i ve askerli¤i ile tan›n›rd›. Bedir
ve Uhud savaﬂlar›nda henüz Müslüman olmad›¤›ndan düﬂman birliklerinden
birinin kumandan›yd›. Hudeybiye’de de düﬂman taraf›nda idi.

Resûlullah efendimizden; “Seyfullâh” yani Allah’›n K›l›c› lâkab›n› alan
Hâlid bin Velid’in Topkap› Saray›’nda muhafaza edilen k›l›c›
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HÂL‹D B‹N VEL‹D
Kardeﬂi Velid, Bedir’de
esir edildi. Fidye karﬂ›l›¤›nda serbest b›rak›l›p,
Mekke’ye dönünce, îmâna
geldi ve tekrar Medîne’ye
döndü. Oradan, Hazreti
Hâlid bin Velid’in Müslüman olmas› için, teﬂvik
edici mektuplar gönderdi.
Resûlullah efendimiz de
teﬂvik edici sözler söyledi.
Hâlid bin Velid, Peygamber efendimizin sözlerini haber al›nca, ‹slâm’a
meyli artt›. Peygamberimizin yan›na gitmek için
haz›rland›. Bu durumu
kendisi ﬂöyle anlat›yor:
“Allahü teâlâ, benim
hayr›m› diledi¤i zaman,
kalbime ‹slâmiyet sevgisini düﬂürdü. Beni, hay›r ve
ﬂerri anlayacak hâle getirdi. Kendi kendime dedim
ki:
- Ben, Muhammed’e
karﬂ› her savaﬂ yerinde
bulundum. Bulundu¤um
savaﬂ yerlerinden hiçbiri
yoktur ki, dönerken, ayk›r›
ve yanl›ﬂ bir iﬂ üzerinde
12 eshâb-› kirâm

bulundu¤umu ve Muhammed’in, muhakkak
gâlip gelece¤ini içimde
sezmiﬂ olmayay›m!
Resûlullah efendimiz,
Hudeybiye’ye ç›k›p geldi¤i zaman, ben de, müﬂrik
süvârilerinin baﬂ›nda yola ç›kt›m. Usfan’da, Resûlullah efendimizle Eshâb›na yaklaﬂ›p gözüktüm.
Resûlullah
efendimiz,
bizden emîn bir sûrette
Eshâb›na ö¤le namaz›n›
k›ld›r›yordu. Üzerlerine,
birden bask›n yapmay›
düﬂündükse de, gerçekleﬂmedi. Böyle olmas›
da, hay›rl› oldu.
Resûlullah efendimiz,
kalbimizden geçenleri sezmiﬂ olmal› ki, ikindi namaz›n›, Eshâb›na korku namaz› olarak k›ld›rd›. Bu,
bana çok tesir etti. Kendi
kendime, “Bu zât, herhâlde, Allah taraf›ndan korunuyordur” dedim. Mekke’ye döndü¤ümde, çeﬂitli
düﬂünceler içinde bocal›yordum.

HÂL‹D B‹N VEL‹D
Ertesi sene, Resûlullah
efendimiz umre için Mekke’ye gelip girince, Ondan
gizlendim. Kendisinin Mekke’ye giriﬂini görmedim.
Kardeﬂim, Velid bin Velid de umre için gelip Mekke’ye girmiﬂti. Beni aray›p
bulamay›nca, bana bir
mektup yazm›ﬂ ve mektubunda ﬂöyle demiﬂti:
(Do¤rusu, ben, senin
‹slâmiyet’ten böyle tedirgin olmak ve yüz çevirip
gitmekteki görüﬂün kadar
ﬂaﬂ›lacak bir görüﬂ görmedim! Hâlbuki, e¤ri yola
gitmekten seni al›koyacak
bir akl›n da var! Akl›n› kul-

lansan ya! ‹slâmiyet gibi
bir dîni, kim bilmez ve tan›maz olabilir?!
Resûlullah efendimiz,
seni, bana sordu. “Hâlid
nerededir?” dedi. Ben de,
“Allah, onu getirir” dedim. Resûlullah efendimiz
bunun üzerine buyurdu ki:
- Onun gibi bir adam,
‹slâmiyet’i bilmez ve tan›maz olabilir mi? Keﬂke o,
bütün savaﬂ ve çabalar›n›
Müslümanlar›n yan›nda,
müﬂriklere karﬂ› gösterseydi, kendisi için ne kadar hay›rl› olurdu! Biz,
kendisini baﬂkalar›na tercih eder, üstün tutard›k!

Hâlid bin Velid’in Topkap› Saray›’nda muhafaza edilen k›l›c›
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Ey kardeﬂim! En elveriﬂli, en yararl› yerlerde kaç›rm›ﬂ bulundu¤un f›rsatlara acele yetiﬂ!)
Bana, kardeﬂimin bu
mektubu gelince, gitmek
için acele ettim. ‹slâmiyet’e
olan iste¤im de artt›. Resûlullah efendimizin söyledikleri ise, beni çok sevindirdi, ferahlatt›.”
Hâlid bin Velid ﬂöyle anlat›r:
“Kardeﬂimin mektubu
bana ulaﬂ›nca, Müslüman
olma arzûsu bende çok kuvvetlendi. Gitmek için acele
ediyordum. Resûlullah’›n
söyledikleri beni çok sevindirmiﬂti. O gece uyurken,
rüyâmda s›k›nt›l› dar ve çöl
gibi susuz yerlerden, yemyeﬂil geniﬂ ve ferah bir yere
ç›km›ﬂt›m. Medîne’ye var›nca, bu rüyâm› Hazreti Ebû
Bekir’e anlat›p, tâbirini ondan sormaya karar verdim.
Ben Resûlullaha gitmek için haz›rlan›rken,
“Acaba oraya giderken
bana kim arkadaﬂ olabilir”
14 eshâb-› kirâm

diye düﬂünüyordum. Safvân bin Ümeyye’ye rastlad›m. Vaziyeti ona anlatt›m.
O teklifimi reddetti. Daha
sonra ‹krime bin Ebû Cehil’e rastlad›m. O da ayn›
ﬂekilde dâvetimi reddedince, evime gittim. Hayvan›ma binip, Osman bin
Talha’n›n yan›na gittim.
Ona da ayn› ﬂekilde,
Müslüman olmak üzere,
Peygamberimize gidece¤imi, kendisinin de gelmesini söyledim. Tereddütsüz kabul etti ve ertesi
günü seher vakti beraberce yola ç›kt›k. Hadde denilen yere vard›¤›m›zda,
Amr bin Âs ile karﬂ›laﬂt›k.
O da Müslüman olmak
için Medîne’ye gidiyordu.
Hep beraber Medîne’ye
vard›k. Elbisenin en güzelini giyip, Resûlullah efendimizle görüﬂmeye haz›rland›m. O s›rada kardeﬂim Velid geldi ve dedi ki:
- Acele et! Çünkü Peygamberimize sizin geldi¤iniz haber verilmiﬂ ve O

HÂL‹D B‹N VEL‹D
da çok sevinmiﬂtir. ﬁimdi
sizi bekliyor.
Ben de acele ile O yüce
Peygamberin huzuruna
vard›m. Gülümsüyordu.
Selâm verip dedim ki:
- Allah’tan baﬂka ilâh
olmad›¤›na ve senin de
Allah’›n peygamberi oldu¤una ﬂehâdet ediyorum.
- Sana hidâyet veren,
do¤ru yolu gösteren Allah’a hamd olsun. Senin
ak›ll› oldu¤unu biliyor, bunun, er veya geç Seni selâmet ve hayra ulaﬂt›raca¤›n› umuyordum.
Sonra günahlar›m›n aff›
için, Allahü teâlâya duâ etmesini istedim. Resûlullah
efendimiz de buyurdu ki:
- ‹slâmiyet, kendisinden önce iﬂlenmiﬂ olan
günahlar› söküp atar.
Sonra da ellerini açarak duâ buyurdular:
- Yâ Rabbî! Hâlid’in,
kullar›n›, senin yolundan
çevirmek için gösterdi¤i
bütün çabalar›ndan ileri
gelen günahlar›n› ba¤›ﬂla!

Peygamber efendimiz,
bana, kendi evinin yan›nda bir yer verdi. Beni savaﬂta hep süvâri birliklerinin baﬂ›na kumandan tâyin etti. Daha sonra Mekke’de iken gördü¤üm rüyây› Hazreti Ebû Bekir’e
anlatt›m. O da buyurdu ki:
- Görmüﬂ oldu¤un o ferahl›k yer, Allahü teâlân›n,
seni, müﬂriklikten ‹slâmiyet’e erdirmesidir.”
Hazreti Hâlid bin Velid’in Müslüman olmas›,
hicretin sekizinci y›l›nda
oldu. Müslüman olduktan
sonra Medîne’de yerleﬂti.
Hazreti Hâlid bin Velid,
Müslüman olduktan sonra, ilk olarak Mûte gazâs›nda bulundu. ‹slâm askeri Mûte’ye hareket ederken, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
- Cihâda ç›kacak olan
ﬂu insanlara Hazreti Zeyd
bin Hârise’yi kumandan
tâyin ettim. E¤er o ﬂehîd
olursa, yerine Ca’fer bin
Ebî Tâlib geçsin. O da ﬂeeshâb-› kirâm 15
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hîd olursa, yerine Abdullah bin Revâha geçsin.
E¤er o da ﬂehid olursa,
aran›zda münâsip gördü¤ünüz birini seçip, ona tâbi olursunuz.
Mûte harbi baﬂlad›.
ﬁiddetli çarp›ﬂma olurken;
Hazreti Zeyd bin Hârise,
Hazreti Ca’fer ve Hazreti
Abdullah bin Revâha s›ras›yla ﬂehîd oldular. Sonra
sancak Hazreti Sâbit bin
Akrem’e verildi. O, sanca¤› bir yere dikip, mücâhidleri yan›na ça¤›rd›. Herkes
toplan›nca dedi ki:
- Aran›zdan birini kendinize kumandan olarak seçiniz ve ona tâbi olunuz!
Ona dediler ki:
- Biz seni kumandan
seçtik.
Bunun üzerine, “Ben
bu iﬂi yapamam” dedi ve
Hazreti Hâlid bin Velid’e
dönerek dedi ki:
- Yâ Hâlid! Senin savaﬂ
tecrüben, askerî bilgin, askeri heyecanland›rarak harekete geçirmen benden
16 eshâb-› kirâm

fazlad›r. Sanca¤› acele al!
Savaﬂ devam ederken bu
iﬂlerle oyalanmam›z bizim
aleyhimize oluyor!
Böylece Hazreti Hâlid bin
Velid sanca¤› ald›. Akﬂam
vakti yaklaﬂm›ﬂ idi. Güneﬂ
bat›ncaya kadar pek müthiﬂ
çarp›ﬂt›. Onun bu mahâretine kâfirler bile ﬂaﬂ›rd›lar. Akﬂam oldu. ‹ki ordu sabahleyin tekrar çarp›ﬂmak üzere
mevzilerine çekildi.
Hazreti Hâlid bin Velid,
ﬂaﬂ›lacak derecede askerî
dehâya ve savaﬂ tecrübelerine sahip bir kahramand›. Sabah olunca, ‹slâm
askerinin düzenini de¤iﬂtirdi. Sa¤ taraftakileri sol
tarafa, sol taraftakileri sa¤
tarafa, ön taraftakileri arka
tarafa ve arka taraftakileri
ön tarafa ald›.
Rum askerleri, daha
önce tan›m›ﬂ olduklar› kiﬂilerle karﬂ›laﬂmay›nca,
hepsi birden ﬂaﬂ›rd›lar.
“Demek ki, bunlara yard›mc› kuvvetler gelmiﬂ”
diyerek korkuya kap›ld›lar.
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Hazreti Hâlid bin Velid’in
kumandas›ndaki
mücâhidler, Rum askerlerinin morallerinin bozulmas›ndan istifade edip,
hücûma geçtiler. Üç bin kiﬂilik ‹slâm askeri, Heraklius’un yüzbin kiﬂilik ordusunu bozguna u¤ratt›.
Baﬂkumandan Hazreti
Hâlid bin Velid’in elinde, o
gün dokuz k›l›ç parçaland›.
Rum askerinin ço¤u k›l›çtan geçirildi. Peygamber
efendimiz, bu fevkalâde
baﬂar›s›n› haber ald›¤› zaman, onu “Seyfullah = Allah’›n k›l›c›” lâkab› ile ﬂereflendirdi.
Hâlid bin Velîd hazretleri, baﬂ›nda, sar›¤› aras›nda bir sakal-› ﬂerîf taﬂ›rd›.
Bunu taﬂ›d›¤› her muhârebede zafer kazan›rd›.
Bütün savaﬂlarda muzaffer olmas›n›n sebebini
sorduklar›nda, sar›¤›n› ç›kar›p, içindeki mübârek
sakal-› ﬂerîfi gösterir ve
onun sayesinde zafer kazand›¤›n› söylerdi.

Peygamber efendimiz
Hazreti Hâlid bin Velid’i
Benî Huzeyme kabîlesini
‹slâm’a dâvet için gönderdi. Onlarla anlaﬂma yapt›.
Hicretin onuncu senesinde, yine Hazreti Hâlid
bin Velid’i, Hâris bin Kâ’b
o¤ullar›na gönderdi. Peygamber efendimiz, ilk üç
gün k›l›ç kullan›lmamas›n›
tenbih etmiﬂti. Bunun için
Hazreti Hâlid bin Velid, tatl›l›kla iﬂi halletti ve onlar
da ‹slâm’› kabul ettiler.
Hazreti Hâlid bin Velid,
Hâris bin Kâ’b o¤ullar›n›n
‹slâm’a gelmesi üzerine,
Peygamber efendimize bir
mektup gönderdi. Bu
mektup ﬂöyledir:
“Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâlid bin Velid taraf›ndan, Allahü teâlân›n
Resûlü Peygamberimiz
Muhammed aleyhisselâma, Esselâmü aleyke yâ
Resûlallah!
Kendisinden baﬂka ilâh
olmayan Allahü teâlâya
hamd ederim. Yâ Resûlaleshâb-› kirâm 17
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lah, beni, Hâris bin Kâ’b
kabîlesine gönderdiniz.
Onlarla üç gün savaﬂmamam› ve onlar› ‹slâm’a
dâvet etmemi, Müslüman
olurlarsa, aralar›nda kalmam› ve ‹slâm’›n esaslar›n›, Allahü teâlân›n kitab›n›
ve Resûlünün sünnetini
ö¤retmemi, e¤er Müslüman olmazlarsa savaﬂmam› emir buyurmuﬂtunuz.
Ben de, emr-i ﬂerîfleriniz üzere hareket ederek,
Hâris bin Kâ’b o¤ullar›na
üç gün nasîhat edip, ‹slâm’› tebli¤ ettim.
Süvârilerim, “Ey Benî
Hârisler! Selâmete ermek
isterseniz, Müslüman olunuz!” diye onlar› ‹slâm’a
dâvet ettiler. Onlar, hiç
çarp›ﬂmadan Müslüman
oldular. Ben de onlara, Allahü teâlân›n emirlerini,
Resûl aleyhisselâm›n sünnet-i ﬂerîflerini ö¤rettim.
Yâ Resûlallah! Bundan
sonra, nas›l hareket etmem gerekti¤i hakk›nda
ikinci bir emr-i ﬂerîfiniz ge18 eshâb-› kirâm

linceye kadar burada bekleyece¤im.
Esselâmü aleyke yâ
Resûlallah.”
Peygamber efendimiz
de, Hazreti Hâlid bin Velid’in mektubuna ﬂöyle cevap yazd›rd›lar:
“Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahü teâlân›n Resûlü Muhammed aleyhisselâmdan, Hâlid bin Velid’e, Esselâmü aleyke Yâ
Hâlid! Allahü teâlâya
hamd ederim. Benî Hâris
bin Kâ’bl›lar›n kendileriyle
çarp›ﬂman›za ihtiyaç kalmadan Müslüman olup,
Allahü teâlân›n birli¤ine
ve Muhammed’in, O’nun
kulu ve resûlü oldu¤una
ﬂehâdet ettiklerini ve hidâyete kavuﬂtuklar›n› haber veren mektubunu elçiniz bana getirdi.
Allahü teâlân›n ve Resûlünün emirlerine göre
hareket ederlerse, onlar›
âh›ret nîmetleriyle müjdele! E¤er ayk›r› hareket
ederlerse âh›ret azâblar›y-
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la korkut! Sonra buraya
gel! Onlar›n elçileri de seninle beraber gelsin!
Vesselâmü aleyke ve
rahmetullahi ve berekâtühü.”
Hazreti Hâlid bin Velid,
Peygamber efendimizin
vefâtlar›ndan sonra, Hazreti Ebû Bekir devrinde ortaya ç›kan ve Peygamberlik iddias›nda bulunan bâz› kimseler üzerine yürüdü. Bunlardan Tuleyha ve
avânesini öldürdü. Ayniye
bin Husayn’i yakalay›p
Medîne’ye getirdi.
Yemâme’de Müseylemet-ül-Kezzab’›n ordusunu da¤›tt›. Bu muharebede Müseyleme’nin ordusundan 20 bin kiﬂi, Müseyleme de Hazreti Vahﬂî
taraf›ndan öldürüldü. ‹slâm ordusundan 2000 asker ﬂehîd oldu.
Hâlid bin Velid, Peygamber efendimizin vefât›ndan sonra mürted olanlarla ve zekât vermek istemeyenlerle u¤raﬂt›.

Hâlid bin Velid, Hazreti
Ebû Bekir taraf›ndan, ‹slâm’›n yay›lmas› için, Irak
taraf›na gönderildi. Muzar
muharebesinde 30.000
‹ran askeriyle çarp›ﬂt›. Galip geldi. Ço¤unu nehre
döktü. ‹ranl› kumandan
Hürmüz’le müthiﬂ çarp›ﬂmalar oldu.
Hazreti Hâlid bin Velid’in kumandanlar›ndan
Hazreti Ka’ka bin Amr fevkalâde
kahramanl›klar
gösterdi ve kal›n z›ncirlerle yap›lm›ﬂ istihkâmlar›
k›rd›. ‹ran ordusuna karﬂ›
muzaffer oldular.
Hazreti Hâlid bin Velid, Kesker’de, ‹ran’›n büyük bir ordusunu âni gece bask›n›yla hezimete
u¤ratt›. ‹ran kumandan›,
kederinden öldü. Elis’te
de ‹ranl›larla yap›lan savaﬂta, gösterdi¤i kahramanl›klarla askerini coﬂturdu. Bu savaﬂta da gâlip geldi.
Hâlid bin Velid, Hîre
üzerine yürüdü. Kaleyi kueshâb-› kirâm 19
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ﬂatt›. Görüﬂmek üzere bir
kimse istedi. Hîreliler dediler ki:
- Öldürmezseniz göndeririz!
Hazreti Hâlid bin Velid
öldürmeyeceklerini söyleyince, Abdülmesih bin
Hayyam ile Hîre vâlisi,
Hazreti Hâlid’in huzuruna
geldiler. Hazreti Hâlid onlara dedi ki:
- Sizi Allah’a ve ‹slâm’a
dâvet ediyorum. E¤er
Müslüman olursan›z,
Müslümanlara âit olan
haklara sâhip olursunuz
ve Müslüman›n yapaca¤›
vazifeleri de yapars›n›z.
Bunu kabul etmezseniz,
cizye verirsiniz. Bunu da
kabul etmezseniz, sizin
yaﬂamaya karﬂ› olan h›rs›n›zdan daha fazla ﬂehîd
olmaya karﬂ› istekli olan
bir orduyla geldim.
Bunlar› söylerken Abdülmesih’in elinde bir ﬂiﬂe
görerek, ﬂiﬂedekinin ne oldu¤unu sordu. Abdülmesih ﬂöyle cevap verdi:
20 eshâb-› kirâm

- Yâ Hâlid! Bu zehirdir.
E¤er sen, bizim arzûlar›m›za uygun bir anlaﬂma
yaparsan ne âlâ. Milletimin arzûlar›na uygun olmayan bir anlaﬂma ile
gitmektense, bu zehiri
içerek hayat›ma son verece¤im.
Hâlid bin Velid, zehiri
Abdülmesih’in elinden ald› ve “Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihi ﬂey’ün
fil’erd› velâ fissemâi ve
hüves-semî’ul-alîm” diyerek sonuna kadar içti.
Abdülmesih ve Hîre
vâlisi, Hâlid bin Velid’i hemen ölecek diye boﬂ yere
beklediler. Çünkü Cenâb-›
Hak, istisna olarak kerameten zehirin tesirini kald›rm›ﬂt›. Sonra Abdülmesih ve vâli anlaﬂma ﬂartlar›n› görüﬂmek üzere kaleye girdiler. Halk onlar› merakla bekliyordu. Abdülmesih onlara dedi ki:
- Ben, kendilerine zehir
tesir etmeyen bir kavmin
yan›ndan geliyorum.
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Sonra kavmiyle istiﬂâre
edip, tekrar Hazreti Hâlid
bin Velid’in yan›na gelerek
dedi ki:
- Biz, sizinle harp edemeyiz, fakat dîninize de giremeyiz! Size cizye vermeye haz›r›z.
Bundan sonra, 90 bin
dinar üzerinden sulh anlaﬂmas› yapt›lar.
Hazreti Hâlid bin Velid
buralar› emniyet alt›na ald›ktan sonra, Anbar kalesini muhasara etti. Sulh
yoluyla ﬂehri ele geçirdi.
Bundan sonra, Mehran’›n,
Müslümanlarla savaﬂmak
üzere Aynüttemr’de haz›rl›k yapt›¤›n› haber ald›.
Üzerine giderek bu kaleyi
de fethetti.
Hazreti Hâlid bin Velid,
Hîrelilerle yapt›¤› sulhnâmeyi bitirince, ‹ran hü-

kümdar›na ve erkân›na bir
mektup yazd›. Bu mektup
aynen ﬂöyledir:
“Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâlid bin Velid’den, Rüstem, Mihran
ve Acem reislerine.
Selâm, hidâyete kavuﬂanlara olsun! Allahü teâlâya hamdederim. O’nun
kulu ve resûlü olan Muhammed aleyhisselâma
salâtü selâm olsun.
Yapt›¤›n›z bütün çal›ﬂmalar›n›z› da¤›tan, toplulu¤unuzu parçalayan, sözlerinizde sizi ihtilâfa düﬂüren, gücünüzü, kuvvetinizi zay›flatan, mülk ve hâkimiyetinizi elinizden alan
Allahü teâlâya sonsuz ﬂükürler olsun.”
Bu mektubu, ‹ran’a
gönderilmek üzere Hîrelilere teslim etti.
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Hazreti Hâlid bin Velid,
bundan sonra, yavaﬂ yavaﬂ F›rat taraf›na ilerledi.
Buras›, asker sevkiyat›
için çok mühim bir mevki
idi. F›rat nehri kenar›nda,
gayri müslim Araplar,
Rumlar ve ‹ranl›lar›n müﬂterek ordusu ile çetin bir
muharebe oldu. Bu büyük
muharebe sonunda zaferin elde edilmesi ile Irak’›n
her taraf› Müslümanlar›n
hâkimiyetine girmiﬂ oldu.
Bundan sonra, Halîfe
Hazreti Ebû Bekir, Hâlid
bin Velid’e, ﬁam taraf›na
hareket etmesini emretti.
Bunun üzerine Hâlid bin
Velid hazretleri, derhal yola ç›kt›. Birçok yerleri ele
geçirerek Busra’ya ulaﬂt›.
Busral›lar, ‹slâm ordusu
karﬂ›s›nda aman dilediklerinden, onlarla cizye ve
haraç vermek ﬂart›yla
sulh yap›ld›. Böylece Busral›lar can ve mallar›n› teminat alt›na ald›lar.
Bu ‹slâm ordusu, Ecnadeyn’de yap›lan savaﬂ› da
kazand›. Sonra, ﬁam civa22 eshâb-› kirâm

r›na geldiler. ﬁehir üç taraftan kuﬂat›ld›. Üç ay süren kuﬂatmadan netice
al›namad›. ﬁehirde bir
gün, patriklerden birinin
bir o¤lu dünyaya geldi.
Halk her ﬂeyi unutup, bayram yapmaya baﬂlad›.
Hâlid bin Velid geceleri
uyumay›p vaziyeti araﬂt›r›rd›. Askerî dehâs› ile halk›n bu zaaf›ndan istifâde
edip, ordusuna hücum
emri verdi ve ordu ﬂehre
girdi. Fahl mevkiinde
Rumlarla yap›lan savaﬂta,
Rum ordular› periﬂan edilerek zafer kazan›ld›.
ﬁam’da yap›lan ikinci
karﬂ›laﬂmada, Rumlar›n
bütün ordular› yok edilinceye kadar savaﬂ devam
etti. Arka arkaya yenilen
Rumlar, Anadolu’da papazlar vas›tas›yla köy köy
dolaﬂarak asker toplad›lar. Büyük bir Haçl› seferi
düzenlediler. 240 bin
Rum askeri Yermük’te
topland›. Buna karﬂ›l›k,
‹slâm ordusu 46 bin kiﬂiden ibaretti.
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Müslüman kumandanlar, Hâlid bin Velid’i baﬂkumandan seçtiler. Hâlid,
ordusunu biner kiﬂilik bölüklere ay›rd›. Her bölü¤e
kumandanlar tâyin etti.
Askerin mâneviyat›n› kuvvetlendiren konuﬂmalar
yapt›ktan sonra, hücum
emrini verdi. Bu savaﬂ, tarihte eﬂine ender rastlanan kahramanl›klara sahne oldu.
Rum kumandanlar›ndan Yorgi, Hazreti Hâlid
bin Velid’e gelip Müslüman oldu. O da kâfirlere
karﬂ› çarp›ﬂmaya baﬂlad›
ve ﬂehîd oldu. Harbin ﬂiddetinden ö¤le ve ikindi
namazlar›n› îmâ ile k›ld›lar. Bu harpte ‹slâm kad›nlar› bile fevkalâde cenk ettiler.
Allah’›n k›l›c› Hazreti
Hâlid, bütün gücü ile Haçl› ordusunun merkezine
yüklendi. Merkezdeki kuvvetleri da¤›l›nca, Rum ordusu kaçmaya baﬂlad›. Bu
savaﬂta kan gövdeyi götürdü. 100 binden ziyade

Haçl› askeri öldürüldü.
Buna karﬂ›l›k 3000 Müslüman ﬂehîd oldu.
Hâlid bin Velid, 642 y›l›nda Humus’ta hastaland›. Yan›nda silah arkadaﬂlar› vard›. Vefât edece¤i
s›rada k›l›c›n› istedi. Kabzas›n› tutarak ﬂefkatle okﬂad›. Sonra buyurdu ki:
“Nice k›l›çlar elimde
parçaland›. ‹ﬂte bu benim
ölümümü görecek olan
son k›l›c›md›r. Beni en çok
üzen, hayat› hep savaﬂ
meydanlar›nda geçip, yatak yüzü görmemiﬂ olan
bu Hâlid’in yatakta ölmesidir.
Resûlullah’›n hiçbir eshâb›, rahat yata¤›nda ölmedi. Ya savaﬂ meydanlar›nda veya uzak beldelerde Dîn-i ‹slâm’› yayarken
garip olarak ﬂehîd oldu.
Ah Hâlid! ﬁehîd olamayan Hâlid! Harp, benim etimi çi¤neyemedi. ﬁehîdlik
mertebesi hariç elde etmedi¤im makam kalmad›. Vücûdumda bir kar›ﬂ yer yokeshâb-› kirâm 23
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tur ki, ya k›l›ç yaras›, ya bir
ok yaras› veya bir m›zrak
yaras› olmas›n.
Ömrü, Dîn-i ‹slâm’›
yaymak için savaﬂlarda at
koﬂturan kimsenin sonu,
böyle yatak üzerinde mi
olacak? Ölümü her zaman, harp meydan›nda,
at›m›n üzerinde, düﬂmana
Allah için k›l›ç sallarken
bekler, ﬂehid olmay›
umard›m.”
Hazreti Hâlid bundan
sonra Yermük savaﬂ›n› hat›rlayarak buyurdu ki:
“Ah Yermük günü! ‹nsan kanlar›n›n vâdide sel
gibi akt›¤› Yermük! ﬁiddetli bir k›ra¤›n›n oldu¤u gece, gökten boﬂanan ya¤mura karﬂ›, kalkan›m›n alt›nda geceledi¤imi unutam›yorum. O gece Muhâcirlerden kurulu ak›nc› birli¤imle bask›n yapmak
için sabah› zor etmiﬂtik.
“Ah Yermük harbi! Üç
bin yi¤itle, yüzbin kâfire
karﬂ› zafer kazand›¤›m›z
Mûte’yi bile unutturdun!
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Ey yak›nlar›m! Cihâda
sar›l›n! Bu topraklar ancak
cihâd etmekle korunabilir.
Yermük, Rumlarla yapt›¤›m›z ilk büyük savaﬂt›r.
Bundan sonra, daha nice
savaﬂlar birbirini takip
edecektir. Sak›n gaflete
düﬂmeyin!
ﬁimdi, kendimi at kiﬂnemeleri aras›nda, Allah
Allah nidâlar›yla insanlara
dar gelen Yermük Vâdisi’nde hissediyorum. Vallahi Rabbimden, beni her
gazâda diriltmesini ve o
savaﬂ›n hakk›n› vermeyi
isterim.”
Hazreti Hâlid biraz sustuktan sonra, “Vas›yetimi
bildiriyorum, beni aya¤a
kald›r›n!” deyince, aya¤a
kald›rd›lar.
“Beni b›rak›n›z! ﬁimdiye kadar hep taﬂ›d›¤›m k›l›c›m, art›k beni taﬂ›s›n”
diyerek k›l›c›na dayand›.
Bundan sonra, “Ölümü, savaﬂtaym›ﬂ›m gibi
ayakta karﬂ›layaca¤›m.
Öldü¤üm zaman, at›m›,
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savaﬂta tehlikelere dalabilen bir yi¤ide veriniz!
At›m ve k›l›c›mdan baﬂka
bir ﬂeye sahip olmadan
ölece¤im.
Mezar›m›, bu k›l›c›mla
kaz›n›z! Kahramanlar k›l›ç
ﬂak›rt›s›ndan zevk al›r”
dedi ve yata¤›na düﬂüp
Kelime-i ﬂehâdet getirerek
vefât etti.
Bütün Eshâb-› kirâm
gibi, Hazreti Hâlid bin Velid de, ömrünü ‹slâmiyet’in yay›lmas› için harcam›ﬂt›r. Peygamber efendimize olan hürmeti, muhabbeti ve ba¤l›l›¤› son
derece idi.
Peygamber efendimiz,
Veda hacc›nda mübarek
sakal ve saçlar›n› t›raﬂ ettiriyordu. Bütün Eshâb-›
kirâm etraf›nda toplanm›ﬂ, k›llar› yere düﬂürmemek için havada yakal›yorlard›. Hazreti Hâlid
bin Velid,
-Anam, babam, can›m
sana feda olsun yâ Resûlallah! Ne olur, mübarek

sakal›n›zdan bana verseniz? diyerek o kadar yalvard› ki, sevgili Peygamberimiz onu k›ramad›. Tebessüm buyurdular. Mübarek sakal›ndan alan Hazreti Hâlid, öptü koklad›, yüzüne gözüne sürdü ve sar›¤›n›n içine yerleﬂtirdi.
Bütün savaﬂlarda muzaffer olmas›n›n sebebini sorduklar›nda, sar›¤›n›n içindeki mübarek sakal sayesinde oldu¤unu söylerdi.
Yan›nda, Peygamber
efendimizin ism-i ﬂerifinin, salâtü selâm ilâve
edilmeden yaln›z olarak
söylenmesine müsâade
etmezdi. Resûlullah efendimizden kendisine bir
ﬂey gelirse bundan, büyük
ﬂeref ve seâdet duyar, iftihar ederdi. Bütün Eshâb-›
kirâm gibi, o da, sevgili
Peygamberimizin r›zâs›n›
ve hoﬂnutlu¤unu kazanabilmek için ç›rp›n›rd›. Bunun için, herﬂeyini feda
eder, hiç bir ﬂeyden çekinmezdi.
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HAL‹ME HATUN
halime hatun
Mekke’nin havas›, yeni do¤an çocuklara yaram›yordu. S›hhatli ve gürbüz büyümelerine maniydi. Bu sebeple çocuklar›n›n s›hhatli yetiﬂmesini isteyen bâz› aileler, çocuklar›n›, Mekke
civar›nda yaﬂayan sütanneye veriyorlard›.
Çünkü, oralar›n hem havas› güzel, suyu temiz ve
tatl›yd›, hem de orada yetiﬂen çocuklar Arapça’y›
daha düzgün bir ﬂekilde
konuﬂuyordu.
Sütanne olacak kad›nlar, y›lda iki defa Mekke’ye gelirler, küçük çocuklar› alarak yurtlar›na
götürürlerdi. Peygamberimizin dünyay› teﬂrif etmesinden hemen sonra,
Benî Sâd kabilesine mensup kad›nlar, beyleri ile
birlikte Mekke’ye geldiler.
Bunlardan biri de Hazreti
Halime’ydi.
Halime hatun ﬂöyle anlat›r:
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“‹çinde bulundu¤umuz
kurakl›k ve k›tl›k senesinde, hiçbir ﬂeyimiz kalmam›ﬂt›. Ben k›r bir merkebe
binmiﬂtim. Yan›m›zda da
yaﬂl› bir devemiz bulunuyordu. Bu devemiz, bize
bir damla bile süt vermiyordu. Biz Mekke’ye bir
rahmet ya¤muruna kavuﬂmay›, darl›ktan kurtulmay›
umarak gelmiﬂtik. Bindi¤im zay›f merkebin yürüyüﬂünün a¤›rl›¤›, arkadaﬂlar›n can›n› s›kacak dereceye varm›ﬂt›. Bunun için beni beklemeyip Mekke’ye
benden önce vard›lar.”
Hazreti Halime Mekke’ye girdi¤inde, kad›nlar›n hemen hepsi, emzirecek bir çocuk bulmuﬂ, sevinç içerisinde yurtlar›n›n
yolunu tutmuﬂlard› bile.
Abdülmuttalib de, sevgili torunu Peygamberimizi bir sütanneye vermeyi
çok istiyordu. Fakat kad›nlardan kime teklif ettiyse,
“Yetimdir” diyerek almaya yanaﬂmad›lar. Hiç kimse bu çocuk hürmetine,
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berekete kavuﬂacaklar›n›
hayal bile edemiyordu.
Resulullah’›n dedesi, çaresizlik içerisinde dolaﬂ›rken, emzirecek bir çocuk
bulamaman›n üzüntüsünü kalbinde hisseden Halime ile karﬂ›laﬂt›. Ona sordu:
- Sen hangi kabiledensin?
Hazreti Halime cevap
verdi:
- Benî Sâd kabilesinden.
Abdülmuttalib, ona ismini sordu. “Halime” oldu¤unu ö¤renince, gülümsedi ve dedi ki:
- Çok güzel! Sâd ve
hilm iki haslettir ki, dünyan›n hayr› da, ahiretin izzet ve ﬂerefi de bunlara
ba¤l›d›r. Ey Halime, benim
yan›mda yetim bir çocuk
var. Di¤er kad›nlar, “Biz
götürece¤imiz çocuklar›n
babalar›ndan faydalanmay› umuyoruz. Yetimi
al›p da ne yapaca¤›z” diyerek onu almak isteme-

diler. Bari sen bunu al.
Belki onun yüzünden
mutlulu¤a erersin.
Halime, biraz ileride bulunan kocas›na dan›ﬂmak
için müsâade isteyip, gitti.
Kocas›na haber vererek
dedi ki:
- Mekke’de bu yetim çocuktan baﬂka emzirilecek
çocuk yoktur. O çocu¤u almam›z› uygun görür müsün? Çünkü ben yurdumuza emzirilecek çocuk almadan, eli boﬂ dönmeyi hoﬂ
bulmuyorum. Uygun görürsen, O yetimi alaca¤›m.
Kocas› Hâris, onun teklifini kabul ederek dedi ki:
- Almanda bir mahzur
yok. Belki Allahü teâlâ bize
onun yüzünden bereket
ve bolluk ihsan eder.
Halime hatun, hiç olmazsa bir çocuk bulabilmiﬂ
olman›n sevinciyle Peygamberimizin dedesinin
yan›na geldi. Çocu¤u almak istedi¤ini söyledi. Abdülmuttalib buna çok sevindi. Onu Hazreti Amieshâb-› kirâm 27
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ne’nin yan›na götürdü.
Hazreti Amine, Halime’yi,
“Hoﬂ geldin, safa geldin”
diyerek karﬂ›lad›. Birlikte
Resulullah’›n uyudu¤u
odaya gittiler.
Peygamberimiz sütten
daha ak bir yün kunda¤a
sar›lm›ﬂt›. Alt›na da yeﬂil
bir kumaﬂ serilmiﬂti. S›rtüstü yatm›ﬂ, m›ﬂ›l m›ﬂ›l
uyuyor, etrafa misk gibi
kokular yay›yordu.
Hazreti Halime, Peygamberimizi görünce, güzelli¤ine ve sevimlili¤ine
hayran kald›. Böyle bir çocu¤u yan›na ald›¤› için çok
sevinçliydi. Peygamberimizi kuca¤›na ald›. Mübarek yavru, sütannesine gülümsedi. Halime de O’nu
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öptü. Sevinçliydi. Hazreti
Amine ise, üzgündü. Yavrusu ancak birkaç gün yan›nda kalabilmiﬂti. Hasretine nas›l dayanacakt›? Fakat, sevgili o¤lunun s›hhatli büyümesi için, buna
mecbur oldu¤unu düﬂünerek teselli buldu.
Hazreti Amine, Halime
hatuna dedi ki:
- Bana üç gece; “O¤lun
Benî Sâd kabilesinden,
Ebu Züeyb ailesi içinde
emzirilecektir” denildi.
Bunun üzerine Hazreti
Halime dedi ki:
- ‹ﬂte, bu kuca¤›mdaki
çocu¤un sütbabas› Ebu
Züeyb’dir. O benim kocam
olur.
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Bunun üzerine Amine
hatunun içi ferahlad›. ‹ﬂitti¤i ﬂeyler kendisini sevindirdi.
Hazreti Halime, Peygamberimiz kuca¤›nda oldu¤u hâlde, kocas›n›n yan›na geldi. Sonra sa¤ memesini Peygamberimize, sol
memesini de o¤luna verdi.
Emdiler ve uyudular. Bundan böyle Resulullah, hep
sa¤ memeden emecek, sol
memeyi hiç almayacakt›.
Hazreti Halime’nin önceleri sütü çok azd›. Daha
önce kendi o¤luna bile
yetmiyor, çocuk açl›ktan
a¤lay›p duruyordu. ﬁimdi her ikisinin de doydu¤unu görünce sevindiler.
Hemen sonra, daha önce
çok az sütü olan devenin
memelerinin de sütle
doldu¤unu görünce, sevinçleri bir kat daha artt›.
Halime’nin kocas› dedi
ki:
- Ey Halime, bilmiﬂ ol
ki, sen mübarek ve u¤urlu
bir çocuk alm›ﬂs›n.

Bütün haz›rl›klar›n› tamamlayan Hazreti Halime
ve kocas›, biraz sonra yola
ç›kt›lar. Bu arada binek
hayvanlar›nda büyük bir
de¤iﬂikli¤in oldu¤unu gördüler. Gelirken çok gerilerde kalan merkep, sonradan ç›kt›¤› hâlde, kafilenin
bütün hayvanlar›n› geride
b›rak›yordu. Di¤er kad›nlar bunu görünce, ﬂaﬂ›r›p
kald›lar ve dediler ki:
- Ey Halime, baﬂ›na
rahmet ya¤s›n! Yoksa bu
merkep, gelirken bindi¤in
hayvan de¤il mi? Dur da
bizi bekle!
Yorucu bir yolculuktan
sonra, kafile yurtlar›na
vard›.
O y›l Sâdo¤ullar› yurdunda büyük bir kurakl›k
hâkimdi. Hayvanlar›n yay›l›p kar›nlar›n› doyurabilecekleri hiçbir otlak yoktu. Bu yüzden, koyunlar
sabahleyin ayr›ld›klar› gibi, akﬂamleyin aç olarak
eve dönüyorlard›. Hayvanlar iyice c›l›zlaﬂm›ﬂlareshâb-› kirâm 29
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d›. Fakat Hazreti Halime
bolluk ve berekete mazhar
olmuﬂtu. Di¤erlerinden
farkl› olarak koyunlar› da
akﬂamleyin eve kar›nlar›
doymuﬂ; memeleri sütle
dolmuﬂ bir ﬂekilde dönüyordu.
Bu durum kabile halk›n›n da dikkatini çekmiﬂti.
Çobanlar›na ç›k›ﬂ›yorlard›:
- Yaz›klar olsun size!
Siz de bizim koyunlar›m›z› Halime’nin çoban›n›n
koyunlar›n› otlatt›¤› yerde
otlatsan›za!
Halime ve kocas›, bu
bolluk ve iyili¤e, yetim diye kimsenin almaya yanaﬂmad›¤› çocuk yüzünden kavuﬂtuklar›n› biliyor,
ﬂükrediyorlard›. Günler
böylece geçti.
Peygamberimiz gün
geçtikce geliﬂiyor, gürbüzleﬂiyordu. Onun çocuklu¤u da di¤er çocuklara
benzemiyordu. Daha sekiz
ayl›kken konuﬂuyor, konuﬂulan› da dinliyordu. Dokuz ayl›kken çok düzgün
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bir ﬂekilde konuﬂmaya
baﬂlam›ﬂt›. ‹ki yaﬂ›na geldi¤inde ise, gösteriﬂli bir
çocuk olmuﬂtu.
Peygamberimiz iki yaﬂ›nda sütten de kesilmiﬂti.
Onun sütten kesilmesi,
Hazreti Halime’yi de, kocas›n› da derinden üzdü.
Onun sebebiyle hay›r ve
berekete nail olduklar›
için, bir müddet daha yanlar›nda kalmas›n› çok istiyorlard›. Fakat art›k, onu
yanlar›nda tutamazlard›.
Annesine teslim etmeleri
gerekiyordu.
Bir gün yanlar›na ald›lar ve Mekke’ye gittiler.
Hazreti Amine birden ci¤erparesini karﬂ›s›nda görünce, çok heyecanland›.
Ne kadar da büyümüﬂ,
gürbüzleﬂmiﬂti. Art›k bundan sonra, hep beraber
olacaklar›n› düﬂünerek,
seviniyordu. Fakat bu mübarek çocuktan ayr›lmak
istemeyen Hazreti Halime,
Peygamberimizin annesine dedi ki:
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- O¤ulcu¤umu büyüyünceye kadar yan›mda
b›raksan iyi olur. Onun
Mekke vebas›na tutulmas›ndan korkar›m.
Hazreti Amine o¤lunun
hasta olmas›n› düﬂünmek
bile istemiyordu. Art›k hasretine raz›yd›. Yeter ki, biricik o¤lu hastalanmas›nd›.
Bu düﬂünce ile Hazreti Halime’nin teklifini kabul etti.
Böylece Peygamberimiz
bir müddet daha Benî Sâd
yurdunda kalmak üzere
Mekke’den ayr›ld›.
Bu arada Halime hatun, Mekke’ye giderken,
Sirer Vadisi’nde bâz› Habeﬂ h›ristiyanlar›na rastlam›ﬂt›. H›ristiyanlar Halime
hatuna, nereye gitti¤ini
sordular. Sonra da Peygamber efendimize dikkatli dikkatli bakt›lar.
Peygamber efendimizin iki küre¤i aras›ndaki
peygamberlik mührüne
ve gözlerindeki k›rm›z›l›¤a
bakt›lar. Sonra da bu k›rm›z›l›¤›n devaml› olup ol-

mad›¤›n› sordular. Halime
hatun, bu k›rm›z›l›¤›n devaml› oldu¤unu söyleyince, h›ristiyanlar dediler ki:
- Biz bunu kral›m›za götürece¤iz. Zira bunun bizimle ilgisi vard›r. Biz
onun hâlini biliyoruz.
Hazreti Halime çok
korktu ve hemen Peygamberimizi alarak onlardan
uzaklaﬂt›.
Peygamberimiz sütannesinin yan›nda, sütkardeﬂi
Abdullah ile birlikte koyun
otlatacak kadar büyümüﬂtü. Bir gün yine evin arkas›nda, yeni do¤an kuzular›n yan›nda bulunduklar›
bir s›rada, iki kiﬂi geldi. Peygamberimizi yere yat›rd›.
Sonra da gö¤sünü açarak
kalbini yard›lar. Kan p›ht›s›na benzer birﬂeyi ç›kararak
dediler ki:
- Bu, sende bulunan
ﬂeytana ait bir ﬂeydi.
Resulullah’›n sütkardeﬂi Abdullah, bu iki yabanc›n›n, sevgili kardeﬂine
yapt›klar› ﬂeyi görünce,
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HAL‹ME HATUN
çok korktu. Koﬂarak eve
geldi ve anne ve babas›na
seslendi:
- Koﬂun, Kureyﬂli kardeﬂim öldürüldü!
Onun bu feryad› üzerine, kar›-koca, hemen d›ﬂar› f›rlad›lar. Resulullah’›n
bulundu¤u yere do¤ru
koﬂtular. Peygamberimiz
ayakta idi. Yüzü sararm›ﬂ,
fakat gülümsüyordu. Hemen ona sordular:
- Yavrum sana ne oldu?
- Beyaz elbiseli iki kiﬂi
gelip, beni yere yat›rd›.
Sonra da karn›mda bilmedi¤im bir ﬂeyi arad›lar.

Hazreti Halime ile kocas› çok korkmuﬂlard›. Resulullah’a bir zarar gelmesinden endiﬂe ediyorlard›.
Kocas› Hâris, Halime’ye
dedi ki:
- Halime, ben bu çocu¤un baﬂ›na bir felaket gelmesinden korkuyorum.
Baﬂ›na birﬂey gelmeden
önce, onu götür âilesine
teslim et!
Halime de hiç vakit geçirmeden, Peygamberimizi al›p, Mekke’ye götürdü.
Fakat Mekke’de onu bir
ara kaybetti. Buna çok
üzüldü. Bütün aramalara

Halime hatunun medfun bulundu¤u Cennet-ül-Bâkî kabristan›
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ra¤men bulamad›. Hemen
Abdülmuttalib’e
gitti.
Üzüntü içerisinde durumu
haber verdi. O da birkaç
kiﬂi ile birlikte, onu aramaya ç›kt›. Nihayet Peygamberimiz bulundu.
Hazreti Amine, o¤lunu
tekrar gördü¤üne sevinmiﬂ, hemen geri getirilmesine ise bir mana verememiﬂti. Halime’ye dedi
ki:
- Çocu¤u niçin getirdin? Onu, yan›nda tutmak
için ›srar edip durmuﬂtun.
- O¤ulcu¤umu Allah
büyüttü. Ben sadece, üzerime düﬂeni yapm›ﬂ bulunuyorum. Onun baﬂ›na bir
felaket gelmesinden korkuyorum. Sana getirip
sa¤ salim teslim etmek istedim.
Aradan y›llar geçti.
Peygamberimizin annesi
de, dedesi de vefat etti.
Peygamberimiz de art›k
büyüyüp evlendi. Zaman
zaman Hazreti Halime’yi
görürdü. Sütannesine kar-

ﬂ› derin bir sevgi beslerdi.
Onu gördükçe, “Anneci¤im, anneci¤im!” der,
sayg› gösterirdi. Hemen
üzerindeki fazla elbiseyi
ç›kar›r, onun alt›na serer,
bir ihtiyac› varsa, derhal
yerine getirirdi.
Bir gün Hazreti Halime,
onu ziyarete gelmiﬂti. Sâdo¤ullar› yurdunda, yine
k›tl›k oldu¤unu, hastal›ktan hayvanlar›n k›r›ld›¤›n›
söyledi. Peygamberimizin
ona verebilecek fazla bir
ﬂeyi yoktu. Fakat Peygamber efendimizin sütannesini boﬂ olarak göndermeye Hazreti Hadice’nin gönlü raz› olmad›. K›rk koyunla bir deve verdi.
Hazreti Halime, bu ikram karﬂ›s›nda memnuniyetini bildirdi. Sevinç içerisinde evine döndü.
Sonraki y›llarda Müslüman olarak sahabîye olma
ﬂerefini kazanan Hazreti
Halime, vefât etti¤inde
Cennet-ül-Bakî kabristan›na defnedilmiﬂtir.
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hamza bin
abdülmuttalib;
Peygamber efendimizin
amcas›. Künyesi Ebû Ammare, Lakab› Esedullah’d›r.
Ayn› zamanda Peygamberimizin süt kardeﬂidir. Annesi Hâle, Hazreti Âmine’nin amcas›n›n k›z›d›r.
Resûlullah efendimizden
iki sene önce do¤du. Önce
Müslüman olmad›. Ama
düﬂman da olmad›. Müslüman olmas›n› Abdullah ibni Mes’ûd ﬂöyle anlat›r:
“Müﬂriklerden
Velîd
ad›nda birinin bir putu vard›. Safâ tepesinde toplan›rlar, bu puta ibâdet ederlerdi.
Bir gün Peygamber efendimiz, onlar›n yan›na gitti ve
onlar› îmâna davet etti. Kâfir olan bir cinnî, o putun içine girdi ve sevgili Peygamberimiz için uygun olmayan
sözler sarfetti. Peygamber
efendimiz üzüldüler.
Baﬂka bir gün daha önce görmedi¤i bir cinni,
Peygamber efendimize
selâm vererek dedi ki:
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- Yâ Resûlallah! Kâfir
olan bir cinnî sizin için
münâsib olmayan ﬂeyler
söylemiﬂ. Ben, onu bulup
boynunu kestim. Arzû buyurup, yar›n Safâ tepesini
teﬂrif eder misiniz? Siz, yine onlar› ‹slâm’a davet
ederseniz, ben de o putun
içine girip, sizi medhedici
sözler söylerim.
Peygamber efendimiz,
Abdullah ismindeki bu
cinnînin arzûsunu kabûl
ettiler. Ertesi günü oraya
gittiler ve yine müﬂrikleri
îmâna davet ettiler. Müslüman cinnî, müﬂriklerin
elindeki putun içine girip,
sevgili Peygamberimizi ve
‹slâmiyet’i anlatan güzel
sözler ve beyitler söyledi.
Müﬂrikler, bu sözleri
duyunca, baﬂta Ebû Cehil
olmak üzere ellerindeki
putu parça parça ettiler.
Resûlullah’a sald›rd›lar.
Mübârek yüzü kana boyand›. Onlar›n bu ezâ ve
cefâlar›na tahammül gösterip, ﬂöyle buyurdular:
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- Ey Kureyﬂliler! Bana
vuruyorsunuz. Ama ben
sizin peygamberinizim.
Peygamber efendimiz,
oradan ayr›l›p evine geldi.
Bir hizmetçi k›z, bu hâdiseyi, baﬂ›ndan sonuna kadar
görmüﬂtü.
Bu s›rada Hazreti Hamza, da¤da avlan›yordu. Bir
ceylana ok atmak için haz›rland›. Ceylan dile gelerek dedi ki:
- Yâ Hamza! Bana ok
ataca¤›na kardeﬂinin o¤lunu öldürmek isteyenlere
ok atsan daha hay›rl› olur.
Hazreti Hamza bu sözlere hayret ederek süratle
evine hareket etti. Hazreti
Hamza âdeti üzere, avdan
dönünce, tavâf yapmak
için Harem-i ﬂerîfe u¤rar,
ondan sonra evine giderdi. O gün tavâf yaparken,
hizmetçi k›z, yan›na gelerek dedi ki:
- Ebû Cehil, kardeﬂinin
o¤luna, ﬂöyle ﬂöyle söyledi.
Hazreti Hamza, Peygamber efendimize hakâ-

ret edildi¤ini iﬂitince, akrabâl›k damarlar› hareket etti. Silahlar›n› kuﬂanarak,
Kureyﬂ kâfirlerinin bulundu¤u yere geldi.
- Kardeﬂimin o¤luna,
kötü söz söyliyen, kalbini
inciten sen misin? diyerek, boynundaki yay ile,
Ebû Cehil’in baﬂ›n› yedi
yerinden yard›.
Orada bulunan kâfirler
Hazreti Hamza’ya sald›racak oldular. Bu durumda
büyük çarp›ﬂma ç›kacakt›.
Fakat, Ebû Cehil dedi ki:
- Dokunmay›n›z, Hamza hakl›d›r. Onun kardeﬂinin o¤luna bilerek kötü
ﬂeyler söyledim.
Hazreti Hamza oradan
ayr›ld›ktan sonra, Ebû Cehil, etraf›ndakilere;
- Aman ona iliﬂmeyiniz!
Bize k›zar da Müslüman
olur. Bununla muhammed
kuvvetlenir, dedi.
Hazreti Hamza Müslüman olmas›n diye, kendi
kafas›n›n yar›lmas›na râz›
oldu. Çünkü Hamza, hat›r›
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say›l›r, k›ymetli ve kuvvetli
bir bahad›r idi.
Hamza, Peygamber
efendimizin yan›na gelip
dedi ki:
- Yâ Muhammed, Ebû
Cehil’den intikam›n› ald›m. Onu kana boyad›m,
üzülme, sevin!
Sevgili Peygamberimiz
buyurdu ki:
- Ben, böyle ﬂeylere sevinmem.
- Seni sevindirmek,
üzüntüden kurtarmak için,
ne istersen yapay›m.
O zaman Peygamber
efendimiz buyurdu ki:
- Ben ancak senin îmân
etmen ile, k›ymetli bede36 eshâb-› kirâm

nini Cehennem ateﬂinden
kurtarman ile sevinirim.
Bunun üzerine Hamza
hemen Müslüman oldu.
Hakk›nda âyet-i kerîme
geldi. Abdullah ibni Abbâs’a göre, Kur’ân-› kerîmde En’âm sûresi 122. âyet-i
kerîmesinde, “Diriltildi¤i ve
nûra kavuﬂturuldu¤u” anlat›lan zât›n Hazreti Hamza
ve ayn› âyet-i kerîmede,
“Karanl›klarda bocalayan”
ﬂeklinde anlat›lan›n da Ebû
Cehil oldu¤u aç›kland›.
Hazreti Hamza, Kureyﬂlilerin yan›na gidip Müslüman oldu¤unu ve Allah’›n Peygamberini her
suretle koruyaca¤›n› bildirip ﬂöyle dedi:
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“Kalbimi, ‹slâmiyet’e
ve Hakka meylettirmiﬂ oldu¤u için Allahü teâlâya
hamdolsun. Bu din, kullar›n›n her yapt›¤›n› bilen,
herkese lutfu ile muâmele
eden, kudreti her ﬂeye galip gelen, âlemlerin Rabbi
olan Allahü teâlâ taraf›ndan gönderilmiﬂtir.
Kur’ân-› kerîm okundu¤u zaman, kalb ve ak›l sâhibi olanlar›n gözlerinden
yaﬂlar akar. Kur’ân-› kerîm, aç›k bir lisan ile aç›klanm›ﬂ âyetler hâlinde
Hazreti Muhammed’e nâzil olmuﬂtur. Muhammed,
içimizde, sözü dinlenir,
kendisine boyun e¤ilir bir
mübârek kimsedir.
Ey müﬂrikler! Akl›n›z
baﬂ›n›zdan gidip, gözünüz
karar›p da O’nun hakk›nda sert, a¤›r ve kaba sözler, söylemeyin! E¤er
böyle bir düﬂünceye kap›l›rsan›z, biz Müslümanlar›n cesedine bas›p geçmeden, onu hiç kimseye
vermeyiz!”

Hazreti
Hamza’n›n
Müslüman olmas› ile, Resûlullah efendimiz çok sevindi. Müslümanlar, pek
çok kuvvet buldu. Art›k
Mekkeliler Müslümanlara,
hiç bir sebep yokken, fenâ
muâmele yapamad›lar.
Bilhassa Hazreti Hamza’n›n k›l›c›n›n ﬂiddetinden çekindiler.
Bir gün Peygamber
efendimiz, Hazreti Hamza
ve di¤er bir k›s›m Müslümanlar Hazreti Erkam’›n
evinde bulunuyorlard›. Bir
ara kap› vuruldu. Gelen
kimsenin, silâhlar›n› kuﬂanm›ﬂ ﬂekilde Hazreti
Ömer oldu¤u görülünce,
baz›lar› endiﬂeye kap›ld›.
Hazreti Hamza;
- Gelen tek bir kiﬂidir.
Bu kadar endiﬂeye lüzûm
yok. E¤er, hay›r için geldi
ise hoﬂ geldi. Yok e¤er ﬂer
için geldi ise kendi k›l›c› ile
baﬂ›n› keserim, dedi.
D›ﬂar› ç›kt› ve dedi ki:
- Yâ Ömer! Sen ne zannedersin? Biz Abdülmuteshâb-› kirâm 37
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talib evlâd›y›z. Her birimiz
Allahü teâlân›n izni ile demiri çi¤neyip havaya püskürtürüz. Allah ve Resûlü
için can ve baﬂ fedâ ederiz. Sen Resûlullah’a zarar
verece¤ini zannediyorsan
aldan›yorsun.
Sevgili Peygamberimiz, bu konuﬂmalar› iﬂitti.
Kendileri gelerek, iltifat ile
Hazreti Ömer’i karﬂ›lad›.
Hazreti Ömer de Müslüman oldu. Bu iki kahraman sayesinde Müslümanlar kuvvet buldular,
ibâdetlerini aç›ktan yapmaya baﬂlad›lar.
Hazreti Hamza bir
gün, Cebrâil aleyhisselâm› kendi aslî ﬂeklinde
görmeyi arzu etti¤ini,
Peygamber efendimize
bildirdi. Peygamber efendimiz de Hazreti Hamza’ya sordular:
- O’nu görmeye dayanabilir misin?
- Evet dayan›r›m.
- Öyle ise yere otur da
bak!
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Hazreti Hamza Cebrâil
aleyhisselâm› görünce, bay›ld›, arkas› üstüne düﬂtü.
Hazreti Hamza, Hazreti
Zeyd bin Hârise, Hazreti
Ebû Mersed Kennaz, Hazreti Enes ve Hazreti Ebû
Kerse ile beraber Medîne’ye hicret etti. Peygamber efendimiz Medîne’ye
geldiklerinde, Mekke’li
Müslümanlar› hem kendi
aralar›nda, hem de Medîneli Müslümanlarla kardeﬂ yapt›. Kendi aralar›nda da, Hazreti Hamza’y›,
Zeyd bin Hârise ile kardeﬂ
yapm›ﬂt›. Hazreti Hamza
bu kardeﬂini çok sever ve
muharebeye ç›kt›¤› zaman
her ﬂeyini ona emânet ve
vasiyet ederdi.
Peygamber efendimiz,
Medîne’ye hicret ettikten
sonra, Kureyﬂli müﬂrikler
boﬂ durmad›lar. Peygamberimizi Medîne’de rahat
b›rakm›yorlar, Medînelilerin O’nu terketmeleri
için etraf›ndaki Müslümanlar› tehdit ediyorlard›. Hattâ, Peygamber
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efendimizi Medîne’nin d›ﬂ›na ç›karmalar› için, Abdullah bin Übeyy bin Selül ile Evs ve Hazrec kabîlelerinin
müﬂriklerine
tehditler gönderdiler ve
Müslümanlara hac yollar›n› kapad›lar.
Bu durumda, Müslümanlar›n, Suriye ticaret
yollar›n› kesmeleri, müﬂrikleri ticarî ve iktisâdi bak›mdan zor duruma düﬂürerek yola getirmeleri
îcâb ediyordu. Bu s›rada
bir müﬂrik kervan›n›n Medîne yak›nlar›ndan geçmekte oldu¤u iﬂitildi. Sefer haz›rl›¤› yap›ld›. Sefere
ç›kacak birli¤in kumandanl›¤›na Hazreti Hamza’y› getiren Peygamberimiz, ona beyaz bir bayrak
verdi. Hazreti Hamza’ya
verilen bu bayrak ‹slâm tarihinde Müslümanlar›n
kulland›¤› ilk bayrak idi.
Hazreti Hamza, 30 süvâri ile birlikte hareket etti.
ﬁam’dan Mekke’ye gitmek üzere, 300 süvârinin
korudu¤u müﬂrik kervan›,

Kâbe-i ﬁerîf kap›s›

Sifr-ül-Bahr denilen yere
gelmiﬂ bulunuyordu. ‹slâm Mücâhidleri, buraya
geldiklerinde, müﬂriklerin
kervan›n› koruyan üçyüz
süvâri ile karﬂ›laﬂt›lar ve
savaﬂ düzenine girdiler.
Mecdi bin Amr el-Cühenî, iki taraf›n da müttefiki idi. Müslümanlar›n say›ca çok az ve müﬂriklerin
çok fazla olduklar›n› ve bu
ilk çarp›ﬂmada Müslümanlar› yenebileceklerini
düﬂünerek
arabulucuk
edip iki taraf› çarp›ﬂmaktan vazgeçirdi. Sonra Hazeshâb-› kirâm 39
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reti Hamza ve arkadaﬂlar›
Medîne’ye geri döndüler.
Mecdî’nin bu hareketi
Peygamber efendimize arzedilince çok memnun oldular ve buyurdular ki:
- ‹yi ve do¤ru bir iﬂ yapm›ﬂt›r.
Hazreti Hamza, Ebva,
Veddan ve Zül’ Uﬂeyre gazâlar›nda
Peygamber
efendimizin beyaz sanca¤›n› taﬂ›d›.
Bedir gazâs›nda 313 Eshâb-› kirâm, 1000 müﬂrikle
karﬂ› karﬂ›ya geldi. Mekke
müﬂriklerinden Utbe, ﬁeybe ve Velid meydana ç›karak er dilediler. Peygamberimiz buyurdu ki:
- Ey Hâﬂimo¤ullar›!
Kalk›n›z, Allahü teâlân›n
nûrunu söndürmek için
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gelenlere karﬂ›, Hak yolunda çarp›ﬂ›n›z ki, Allahü
teâlâ zaten Peygamberinizi de bunun için göndermiﬂ bulunuyor. Kalk yâ
Hamza! Kalk yâ Ali! Kalk
yâ Ubeyde bin Hâris!
Hazreti Hamza, Hazreti
Ali, Hazreti Ubeyde mi¤ferlerini giydiler. Meydana
yürüdüler. Müﬂrikler dediler ki:
- Sizler kimlersiniz?
E¤er bizim dengimiz iseniz sizinle çarp›ﬂ›r›z.
Onlar da; “Ben Hamza’y›m! Ben Ali’yim! Ben
Ubeyde’yim!” dediler. Bunun üzerine müﬂrikler cevap verdiler:
- Sizler de bizim gibi
ﬂerefli kimselersiniz. Sizinle çarp›ﬂmay› kabûl ettik.
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Eshâb-› kirâm, müﬂrikleri, önce îmâna davet ettiler.
Teklifleri kabûl edilmeyince
müﬂriklerin üzerine sald›rd›lar. Hazreti Hamza ve
Hazreti Ali, Utbe ve Velid
kâfirlerini an›nda öldürdüler. Hazreti Ubeyde, ﬁeybe’yi yaralad›. ﬁeybe de
Hazreti Ubeyde’yi yaralad›.
Hazreti Hamza ve Hazreti Ali, ﬁeybe’yi orada öldürüp, Hazreti Ubeyde’yi
kucaklay›p Resûlullah’›n
huzûruna getirdiler. Ebû
Cehil, müﬂrikleri savaﬂa
teﬂvik etmeye baﬂlad›. Her
iki taraf bütün güçleriyle
sald›r›ya geçtiler. Bu savaﬂ
her iki taraf›n ilk büyük savaﬂ›yd›. Eshâb-› kirâm,
“Allah Allah” diyerek, tekbîr getirerek hücûm ediyordu. Hazreti Hamza, her
iki elinde birer k›l›ç ile çarp›ﬂ›yordu.
Peygamber
efendimiz “Yâ Hayyu! Yâ
Kayyûm!” buyurarak Allahü teâlâya yalvar›yordu.
Peygamberimiz, Eshâb›n›, böyle yi¤itçe çarp›ﬂ›yor gördükçe;

- Onlar, Allahü teâlân›n
yeryüzündeki arslanlar›d›r, buyurarak onlar› takdîr
ediyordu.
Allahü teâlâ, Peygamberimize yard›m için melekleri de savaﬂa gönderdi. Eshâb-› kirâm daha k›l›c›n› vurmadan müﬂriklerin
kellesi yere düﬂüyordu.
Müﬂrikler bozguna u¤rad›lar. Ebû Cehil de öldürüldü. Mekke’ye do¤ru kaçmaya baﬂlad›lar. Hazreti
Hamza, Bedir’de fevkalâde kahramanl›k gösterdi.
Bedir savaﬂ›, Peygamber
efendimizin zaferiyle neticelendi. Eshâb-› kirâmdan
14 kiﬂi ﬂehîd oldu.
Peygamber efendimiz,
Uhud harbinde; Hazreti
Hamza’y› en önde z›rhs›z
süvârilerin baﬂ›nda çarp›ﬂmakla vazifelendirdi. Hazreti Hamza, iki elinde de
k›l›ç oldu¤u hâlde;
- Ben Allahü teâlân›n
arslan›y›m! diyerek, düﬂman› önüne katm›ﬂ, öldüre öldüre ilerliyordu.
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Safvân bin Ümeyye, etraf›ndakilere, “Hamza nerededir? Bana gösteriniz!” diyor, savaﬂ meydan›n› araﬂt›r›yordu. Bir ara gözleri, iki
k›l›ç ile halk› k›yâs›ya kesip
biçen birini görünce sordu:
- Bu çarp›ﬂan kim?
Çevresindekiler dediler
ki:
- Arad›¤›n›z kimse! Abdülmuttalib o¤lu Hamza!
- Ben bugüne kadar,
düﬂman›n› öldürmek için
sald›ran, onun gibi h›rsl›,
onun gibi gözü pek bir
kimse daha görmedim.
Uhud’da herkes bütün
güçleriyle çarp›ﬂ›rken, bir
ara Resûlullah efendimiz
ile Hazreti Hamza aras›nda kimse kalmad›. Hazreti
Hamza, hiç arkas›na bakm›yor, hep ileri do¤ru hücûm tazeliyordu.
Savaﬂ›n baﬂlamas›ndan o ana kadar tek baﬂ›na 30 müﬂriki öldürmüﬂtü.
Bu s›rada Siba bin Ümmü
Ammâr; “Bana karﬂ› koyabilecek bir yi¤it var m›?”
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diyerek Hazreti Hamza’ya
meydan okudu. Hazreti
Hamza, “Demek sen Allah’a ve Resûlüne meydan
okuyorsun, öyle mi?” deyip onu da öldürdü.
Hazreti Hamza büyük
kahramanl›klar gösterdikten sonra bu savaﬂta Vahﬂî taraf›ndan ﬂehîd edildi.
Vahﬂî, Mekke’nin fethinden sonra, Tâiflilerle birlikte Medîne’de mescide gelip, îmân etti, affa kavuﬂtu.
Fakat Yemâme taraf›na gitmesi emrolundu. Resûlullah’a karﬂ› çok mahcûb
olup, baﬂ› önünde yaﬂad›.
Hazreti Hamza ﬂehîd
oldu¤unda oruçlu idi. Hazreti Peygamberimiz, kendisi için, “Seyyid-üﬂ-ﬁühedâ = ﬂehîdlerin efendisi” buyurdu. Ve cesedini
meleklerin y›kad›klar›n›
haber verdi.
Savaﬂ bitmiﬂti. ﬁehîdlerin yanlar›na gidildi.
Peygamber efendimiz,
Hazreti Hamza’n›n mübârek cesedini görünce, da-
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yanamad›. A¤lad›. Mübârek gözlerinden yaﬂlar
akarak buyurdu ki:
- Ben, ﬂu ﬂehîdlerin, Allahü teâlân›n yolunda canlar›n› fedâ ettiklerine, K›yâmet günü ﬂâhidlik edece¤im. Onlar› kanlar›yla gömünüz. Vallahi, K›yâmet
günü mahﬂere yaralar› kanayarak gelecekler. Kanlar›n›n rengi kan rengi, kokular› da misk kokusu olacakt›r.
Daha sonra Peygamber efendimiz buyurdu ki:
- Bana Cebrâil aleyhisselâm gelip Hamza bin
Abdülmuttalib’in göktekiler kat›nda, “Allah’›n ve
Resûlünün arslan›d›r” diye yaz›ld›¤›n› haber verdi.
Hazreti Hamza’n›n ve
di¤er ﬂehîdlerin cenâze
namazlar› k›l›nd›. Hazreti
Abdullah bin Cahﬂ ile Hazreti Hamza’n›n cenâzeleri
bir kabre kondu. Hazreti
Hamza, Hazreti Abdullah’›n day›s› idi.
Hazreti Hamza orta boylu idi. K›l›c›n› çok iyi kullan›r

pek mükemmel ok atard›.
Pehlivanlar›n pîri idi. Peygamber efendimizin amcas› ve ayn› zamanda süt kardeﬂi idi. Peygamberimiz
kabrini ziyârete gider, selâm verirdi. Mezardan, “Ve
Aleykümselâm yâ Resûlallah” diye cevap gelirdi.
Hazreti Fât›ma buyurdu ki:
- Birgün Hazreti Hamza’n›n kabrini ziyârete gittim. “Esselâmü aleyke yâ
Resûlullah’›n amcas›” diye
selâm verdim. “Ve Aleyküm selâm ve Rahmetullah
ey Resûlullah’›n k›z›” diye
mezardan cevap geldi.
ﬁeyh Muhammed isminde âlim bir kimse Hazreti Hamza’n›n kabrini ziyârete gitti. Selâm verdi.
Mezardan, selâm›na cevap verildi ve, “Yâ ﬁeyh
Muhammed, bu sene bir
erkek evlâd›n olacak, ona
benim ismimi koyunuz”
dedi. O âlimin erkek çocu¤u oldu ve ad›n› Hamza
koydu.
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HANZALA B‹N EBÛ ÂM‹R
hanzala bin ebû âmir;
Meleklerin y›kad›¤› sahâbî. Evs Kabîlesindendir.
Hanzala (rad›yallahü
anh) Bedir gazâs›nda bulundu. O zaman henüz bekârd›. Bedir gazâs›ndan
bir müddet sonra Abdullah bin Übey’in k›z› Cemîle
ile nikâhland›. Ertesi gün
de Uhud’da Kureyﬂ müﬂrikleriyle çarp›ﬂ›lacakt›.
Hanzala geceyi Medîne’de han›m›n›n yan›nda
geçirmek için Resûlullah’tan izin istedi. Peygamberimiz de müsâade buyurdu. Han›m› Cemîle ile
o gece beraber kald›. Cumartesi günü sabahleyin
Uhud’a yetiﬂmek için, telâﬂtan gusletmeyi unutup
çok acele yola ç›kt›.
Yola ç›kaca¤› s›rada,
han›m› Cemîle, orada bulunan kavminden dört kiﬂiyi ça¤›rd› ve Hanzala ile
evlendiklerini söyleyip,
onlar› ﬂâhid tuttu. Oradaki
dört ﬂâhid sordular:
- Buna ne lüzûm vard›?
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Cemîle dedi ki:
- Rü’yâmda semân›n
aç›ld›¤›n› ve Hanzala içeri
girdikten sonra kapand›¤›n› gördüm.
Han›m› böyle diyerek
Hanzala’n›n ﬂehîd olaca¤›n› anlad›¤›n› ifade etti.
Peygamberimiz
Uhud’da harp için saflar›
düzeltirken Hanzala yetiﬂti
ve Eshâb-› kirâm aras›na
kar›ﬂt›. Di¤er sahâbîler gibi cansiperane müﬂriklerin üzerine at›ld›. ﬁehîdlik
mertebesine kavuﬂmak
için durmadan savaﬂt›.
Daha sonra müﬂrikler bozuldular, da¤›l›p kaçmaya
baﬂlad›lar.
Hazreti Hanzala, Ebû
Süfyân’›n önünü kesti.
Üzerine hücûm etti. Ebû
Süfyân yere düﬂtü. Korkudan ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›ran
Ebû Süfyân;
- Ey Kureyﬂ, ben Ebû
Süfyân’›m! Hanzala beni
öldürecek, yetiﬂin, diye
sesi ç›kt›¤› kadar ba¤›rmaya baﬂlad›.
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Müﬂriklerden birçoklar›
Ebû Süfyân’›n sesini iﬂittikleri hâlde, kendi canlar›n›n derdine düﬂtüklerinden hiç ald›r›ﬂ eden olmad›. Fakat ﬁeddâd bin Esved, Hazreti Hanzala’ya
arkadan yaklaﬂ›p hâince,
s›rt›ndan m›zraklad›.
Hanzala mukâbele etmek istedi. Fakat îmândan nasîbi olm›yan bu
müﬂrik, ikinci bir darbe
daha vurup, Hanzala’y›
ﬂehîd etti. Hanzala ﬂehîd
olunca, Peygamberimiz
buyurdu ki:
- Ben Hanzala’y› meleklerin gökle yer aras›nda, gümüﬂ bir tepsi içinde, ya¤mur suyu ile y›kad›klar›n› gördüm.
Ebû Useyd Sa’îd diyor
ki:
“Gidip Hanzala’ya bakt›m. Baﬂ›ndan ya¤mur suyu ak›yordu. Döndüm, bunu Resûlullaha haber verdim. Peygamberimiz han›m›na haber gönderip bunun sebebini sordu. O da

Uhud’a ç›kt›¤› zaman Hanzala’n›n cünüb oldu¤unu
bildirdi.”
Hazreti
Hanzala
Uhud’a yetiﬂmek için çok
acele edip, yetiﬂememek
korkusu kendini kaplad›¤›ndan, acele ile gusletmeyi unutmuﬂtu. Bundan
sonra Hanzala’n›n ad› Gasîl-ül-Melâike=Melekler
taraf›ndan y›kanm›ﬂ kimse
diye an›ld›. Medîne’de Eshâb-› kirâm›n Evs kabîlesinden olanlar, “Melekler
taraf›ndan y›kanan Hanzala bizdendir” diye iftihâr
ederlerdi.
Hanzala bi’setten yani
Peygamber efendimizin
davetinden önce de îmân
sâhibi olup, Allah›n birli¤ine inan›r, putlara tapmazd›.
Böylece han›m›n›n rüyâs› hakîkat olup, Uhud
savaﬂ›nda Hazreti Hanzala
ﬂehîd oldu. Abdullah isminde bir o¤ullar› oldu.
Abdullah bin Hanzala olarak tan›nan bu o¤lu, Yezîd
zaman›nda ﬂehîd edildi.
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HASAN B‹N AL‹
hasan bin ali
Peygamber efendimizin, “Cennet gençlerinin
seyyidi, efendisidir” buyurdu¤u, torunu Hazreti
Hasan, 625 senesinin Ramazan ay›n›n ortas›nda
do¤du. Peygamber efendimiz, kula¤›na ezan ve
ikamet okuyup, ismini Hasan koydu. Do¤umunun
yedinci günü akika olarak
iki tane koç kesti. Saç›n› da
kestirip, a¤›rl›¤›nca gümüﬂ sadaka verdi.
Âlemlerin efendisi olan
sevgili Peygamberimizin
terbiyesiyle yetiﬂip, büyüyen Hazreti Hasan, mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Peygamberimiz, Hazreti
Hasan’› çok sever, ona ﬂefkatle muamele ederdi.
Bir defas›nda Hazreti
Hasan, kardeﬂi Hazreti Hüseyin ile Resulullah’›n huzurunda güreﬂiyorlard›. Resulullah efendimiz, Hazreti
Hasan’› teﬂvik buyurdular.
Anneleri Fat›ma-tüz-Zehra,
babas›na dedi ki:
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- Ya Resulallah! Hasan
büyüktür, hep onun taraf›n› tutuyorsunuz. Hâlbuki
küçü¤e yard›mc› olmak
daha uygun de¤il midir?
Bunun üzerine buyurdular ki:
- Ya Fat›ma! Cebrail
aleyhisselam, Hüseyin’e
yard›m ediyor.
Ebu Eyyûb-el-Ensarî,
Hasan ile Hüseyin’in, Resulullah›n huzurunda oynad›klar› s›rada huzurlar›na girince dedi ki:
- Ya Resulallah! Sen
bunlar› çok mu seviyorsun?
Peygamber efendimiz
de buyurdu ki:
- Nas›l sevmem. Bunlar
benim dünyada öpüp, koklad›¤›m iki reyhan›md›r.
Ebu Hureyre’nin nakletti¤ine göre, bir gün Resulullah efendimiz Hazreti
Hasan’› kuca¤›na oturtmuﬂtu. O da mübarek sakallar›yla oynuyordu. Resulullah efendimiz Ebû
Hureyre’ye dönerek, üç
defa buyurdu ki:
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- Ben bunu çok seviyorum. Sen de sev! Onu sevenleri de sev!
Hazreti Hasan henüz ak›l
ve bali¤ olmadan Resulullaha biat eden çocuklardand›. Sekiz yaﬂ›na geldi¤i zaman, 632’de, önce dedesi,
sonra da annesi Fat›ma-tüzZehra vefat edince, yetim
kald›. Bundan sonra da babas› Hazreti Ali’nin terbiyesinde büyüdü.
Abdullah bin Sebe taraftarlar› fitne ç›kar›p, Hazreti Osman’›n evini sard›klar› zaman, onun imdad›na gitti. Babas›n›n ﬂehit olmas›ndan sonra, alt› ay
halifelik yapt›.
Hazreti Hasan daha küçük yaﬂtayken, Resulullah
efendimizin; “Bu o¤lum

seyyiddir. Ümit ederim ki,
Allahü teâlâ onun vas›tas›yla iki taraf›n aras›n› bulur” hadîs-i ﬂerîfine mazhar oldu.
Hazreti Hasan, zevcesi
Cade binti Eﬂas taraf›ndan, 669 senesinde zehirlenerek ﬂehit edildi. Cenaze namaz›n› Said bin As
k›ld›rd›. Kardeﬂi Hazreti
Hüseyin taraf›ndan Medine-i münevveredeki Bakî
kabristanl›¤›na defnedildi.
Hazreti Hasan hakk›nda sevgili Peygamberimiz;
“Hasan ile Hüseyin, cennet gençlerinin büyü¤üdür. Babalar› onlardan efdaldir” buyurdu.
Hazreti Hasan oniki
imam›n ikincisidir. Birincisi Hazreti Ali’dir. Vilâyet
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yolunda bütün velîlere
feyz ve ihsanlar, bu oniki
imam vas›tas›yla gelir.
Onbeﬂ erkek ve sekiz
k›z evlad› olan Hazreti Hasan’›n soyundan gelenlere ﬁerif denir. Resulullah
efendimizin soyu, Hazreti
Hasan ve kardeﬂi Hazreti
Hüseyin’in çocuklar› ile
devam etmiﬂtir.
Peygamber efendimiz
birgün Hasan, Hüseyin,
Fat›ma ve Ali’yi, abas› alt›na al›p, Ahzâb suresinin
33. ayetini okuyup; “Ey
ehl-i beytim! Allahü teâlâ
sizlerden ricsi, her kusur
ve kirleri gidermek istiyor
ve sizi tam bir taharet ile
temizlemek irade ediyor”
buyurduktan sonra, ﬂunlar› ilave ettiler: “Allah›m!
Benim ehl-i beytim bunlard›r!”
Her Müslüman›n sevmesi laz›m gelen ehl-i
beytten olan Hazreti Hasan, beyaz ve güzel yüzlü
olup, yüzü Resulullaha
çok benzeyen yedi kiﬂiden
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birisidir. Resulullah efendimize ondan daha çok
benzeyen kimse yoktu.
Birgün Hazreti Ebu Bekir, ikindi namaz›n› k›ld›ktan sonra, yolda oynayan
Hazreti Hasan’›n yan›na
gitti. Onu omuzlar›na ald›.
Hazreti Ali’ye buyurdu ki:
- Ya Ali! Sana de¤il de,
tamamen Resulullah
efendimize benziyor.
Bunun üzerine, Hazreti
Ali tebessüm etti.
Hilm, yani yumuﬂakl›k,
r›za, sab›r ve kerem, yani
cömertlik sahibiydi. ‹ki defa her ﬂeyini Allah r›zas›
için da¤›tt›.
Bir kiﬂinin, münacat›nda; “Ya Rabbî! Bana on bin
alt›n ihsan eyle!” dedi¤ini
iﬂitince, aceleyle evine gitti
ve adam›n münacat›nda istedi¤ini gönderdi.
Bol sadaka verirdi.
Al›ﬂ-veriﬂlerinde pazarl›k
eder, ucuz almaya çal›ﬂ›rd›. Kendisine dediler ki:
- Bir günde binlerce
dirhem sadaka veriyorsun
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da bir ﬂey sat›n al›rken niçin uzun uzun pazarl›k
edip yoruluyorsun?
- Verdiklerimi Allah r›zas› için veriyorum. Ne kadar
versem yine azd›r. Fakat
al›ﬂ-veriﬂte aldanmak, akl›n
ve mal›n noksan olmas›d›r.
Ald›¤› bir hediyeye de¤erinden fazla karﬂ›l›k verirdi. Yirmibeﬂ kere yaya
olarak hacca gitti. Birgün
Abdullah bin Zübeyr ile
yola ç›km›ﬂt›. Bir hurmal›kta dinlendiler. Abdullah
bin Zübeyr dedi ki:
- A¤açta hurma olsayd›, iyi olurdu.
Hazreti Hasan, sessizce
duâ etti. Bir a¤aç hemen
yeﬂerip hurma ile doldu.
Orada bulunanlar; “Bu sihirdir” dediler. Hazreti Hasan buyurdu ki:
- Hay›r, sihir de¤il, Resulullah’›n torununun kabul olan duâs› ile cenab-›
Hak yaratm›ﬂt›r.
Hazreti Hasan, k›z›na
ve ye¤enlerine nasihat
eder; “‹lme çal›ﬂ›n›z! Ez-

ber zorunuza gidiyorsa,
yaz›n›z ve evlerinize götürünüz” buyururdu.
Hazreti Hasan ve Hüseyin birgün çölde gidiyorlard›. Bir ihtiyar›n abdest ald›¤›n› gördüler.
Abdesti do¤ru alm›yor,
ﬂartlar›na uymuyordu.
Yaﬂl› oldu¤u için, “Böyle
abdest sahih olmaz” demeye s›k›ld›lar. Yan›na giderek dediler ki:
- Mübarek efendim!
Birbirimizden daha iyi abdest ald›¤›m›z› söylüyoruz. Birer abdest alal›m.
Hangimizin hakl› oldu¤unu bize bildirir misiniz?
Önce Hazreti Hasan,
sonra Hazreti Hüseyin güzel bir abdest ald›lar. Ald›klar› abdest tamamen birbirinin ayn›yd›. ‹htiyar, dikkatle bakt› ve sonra dedi ki:
- Evlatlar›m! Ald›¤›n›z
abdestin birbirinden hiçbir fark› yok. Asl›nda ben
abdest almas›n› bilmiyormuﬂum. Abdest almas›n›
ﬂimdi sizden ö¤rendim.
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hassan bin sabit
Hassan bin Sabit (rad›yallahü anh), Müslüman
olmadan önce de meﬂhur
ﬂairlerden olup, ﬁam ve
civar›nda hüküm sürmekte olan Gassani hükümdar›n›n saray›na mensuptu.
ﬁiirleri ile bu devletin ileri
gelenlerini methederdi.
Peygamberimizin gelece¤ini daha önceden yahudi âlimlerinden iﬂitmiﬂti.
Kendisi ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:
“Ben 7-8 yaﬂlar›nda akl› eren bir çocuktum. Bir
defas›nda meﬂhur yahudi
âlimlerinden biri, Medine’de yüksek bir yere ç›k›p, “Ey yahudiler!” diye
ba¤›rarak,
yahudilerin
toplanmas›n› istedi.
Yahudiler toplan›nca,
“Ne var, ne diyorsun?”
dediler. Yahudi âlim, toplananlara, “Bu gece Ahmed’in, ahir zaman peygamberinin y›ld›z› do¤du” diyerek, Peygamberimizin do¤du¤unu haber
vermiﬂti.”
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Peygamber efendimiz,
peygamberli¤ini aç›klay›p,
‹slâm dinine davete baﬂlamas› ile Hazrec kabilesi de
‹slâmiyet’le ﬂereflenmiﬂti.
Bu s›rada Medine’ye gelmiﬂ bulunan Hassan bin
Sabit de Müslüman olmuﬂtu. Müslüman oldu¤unda
60 yaﬂ›nda bulunuyordu.
Hassan bin Sabit Müslüman olduktan sonra,
Peygamberimizin yan›ndan ayr›lmad›. Peygamber efendimizi metheden
çok ﬂiir söyledi.
Bedir savaﬂ›nda Medine’de kalmakla vazifelendirilmiﬂti. Yaﬂl› ve bedenen çok zay›f oldu¤u için,
bizzat savaﬂa kat›lamad›.
Bu s›rada Müslümanlar›
metheden ve cihada teﬂvik eden ﬂiirler yazd›. Müﬂriklerin ﬂairleri taraf›ndan
Müslümanlara karﬂ› yaz›lan ﬂiirlere cevap verip,
onlar› hicvetti. Bu ﬂiirleri
pek meﬂhur olup, o zaman
Arabistan’da yaﬂayan kabileler aras›nda pek tesirli
olmuﬂtur.
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Hassan bin Sabit’e, Bedir gazas›na bizzat bedenen kat›lamad›¤› için, “Cihad sevab›na ve verilen
müjdelere kavuﬂamad›n”
diyenler olmuﬂtu. O da
buna çok üzülmüﬂtü. Fakat Peygamber efendimiz,
onun ‹slâm düﬂmanlar›na
karﬂ› yazd›¤› ﬂiirlerle cihad
etti¤ini ve düﬂmanlara
karﬂ› yazd›¤› ﬂiirlerin her
bir kelimesine verilen sevab›n, baﬂkalar›n›n gazada kazand›¤› sevaptan daha çok oldu¤unu bildirerek buyurmuﬂtur ki:
“Hassan’›n beyitleri
düﬂmana ok darbesinden
daha tesirlidir.”
Hassan bin Sabit ﬂiirleri
ile Resulullah’›, ‹slâmiyet’i
ve Eshâb-› kirâm› över,
metheder ve ‹slâm kahramanlar›n› cihada teﬂvik
edici beyitler söylerdi. Ayr›ca Kureyﬂ kâfirlerinin ve
di¤er müﬂriklerin yüz karalar›n› ortaya koyucu ﬂiirler
okurdu. Peygamberimiz,
Mescid-i nebevide Hassan
bin Sabit’e mahsus bir

minber yapt›rm›ﬂlard›.
Hassan bin Sabit oraya ç›k›p Eshâb-› kirâm huzurunda ‹slâmiyet’i metheden ﬂiirleri okurdu.
Peygamberimiz, onun
hiciv (yerici) ﬂiirleri yazarken Hazreti Ebu Bekir’e
dan›ﬂmas›n›, ondan bilgi
almas›n› emretmiﬂtir. Hazreti Ebu Bekir’den bilgi ald›ktan sonra hiciv ﬂiirleri
yazard›.
Hassan bin Sâbit bir
defas›nda kâfirlerin yüzkaralar›n› ortaya koyan bir
ﬂiirini okuduktan sonra
Peygamberimiz:
- Ey Hassan, müﬂriklerin, kâfirlerin yüz karalar›n› ortaya koy! Cebrail seninledir. Eshâb›m silâhla
harb ettikleri gibi sen de
dil ile harb et! buyurdular.
Hassan bin Sâbit hazretleri böylece cihâd›n en k›ymetlilerinden olan söz ile
ve yaz› ile cihad etmek ﬂerefine ilk kavuﬂanlardan oldu.
Cahiliyet devrinde ve
Asr-› seâdette Arabistan
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yar›madas›nda ﬂiir ve edebiyat›n pek büyük k›ymeti,
tesirleri ve rolü vard›.
Araplar buna pek k›ymet
verir, övünürlerdi. Yar›ﬂmalar tertip eder, birincilik
kazanan ﬂairlerin ﬂiirlerini
Kâ’be’nin duvarlar›nda
herkesin görebilece¤i ﬂekilde asarlard›.
Hicretin dokuzuncu senesinde Beni Temim kabîlesinden bir heyet, esirlerini almak için Medine’ye
gelmiﬂdi. Yanlar›nda en
meﬂhur hatiplerini ve ﬂâirlerini de getirmiﬂlerdi. Önce getirdikleri Utarid konuﬂup, kabilesini övdü.
Buna karﬂ› Peygamberimiz Eshâb-› kirâmdan,
Sâbit bin Kays’a:
- Kalk bunun konuﬂmas›na karﬂ›l›k ver, buyurdu.
Sâbit bin Kays aya¤a
kalk›p, Allahü teâlân›n büyüklü¤üne ve Peygamberimizin medhine dair bir
konuﬂma yapt›. Onun bu
hitab› gelen heyeti fevkalade bir tesir alt›nda b›rak52 eshâb-› kirâm

t›. Sonra da gelen heyetin
ﬂairleri ﬂiir okumaya baﬂlad›. ﬁâirlerinden biri bir
kaside okuyup, bitirince
Peygamberimiz, Hassan
bin Sâbit’e:
- Kalk yâ Hassan bunun ﬂiirine karﬂ›l›k ver!
buyurdu.
Hassân bin Sâbit böyle
bir vazife üzerine sevinerek, aﬂk ve ﬂevk içinde
aya¤a kalkt›. Temim kabilesinin ﬂairinin söyledi¤i
ﬂiire karﬂ›l›k ayn› vezin ve
kafiyede uzun ve pek mükemmel bir ﬂiir okudu. Bu
ﬂiirinde ‹slâmiyet’in üstünlü¤ünü gayet aç›k bir
ifade ile dile getirdi.
Bunu dinleyen Temim
heyeti ve bilhassa hatip ve
ﬂâirleri hayret içinde kald›.
‹leri gelenlerinden Akra
bin Hâbis kendini tutamay›p, ﬂöyle dedi:
- Allaha yemin ederim
ki, bu zâta, (Muhammed
aleyhisselâma) her zaman
bizim bilemedi¤imiz bir
yard›m gelmektedir. O,
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muhakkak muvaffak olacakt›r. Her ﬂeyde, herkese
üstün gelecektir. O’nun
hatibi ve ﬂâiri, bizim hatibimizden ve ﬂâirimizden
üstündür. Sesleri de seslerimizden daha canl› ve
gürdür.
Akra bin Hâbis bu sözleri söyledikten sonra Peygamberimizin yan›na yaklaﬂt› ve Kelime-i ﬂehâdeti
söyleyerek Müslüman oldu. O Müslüman olunca
bu heyete bulunanlar›n
hepsi Müslüman oldu.

Bunun üzerine Peygamberimiz hepsine birer
hediye verdi. Onlardan
al›nm›ﬂ olan bütün esirleri
de serbest b›rakt›.
Bedir savaﬂ›ndan sonra, Kâb bin Eﬂref ad›nda
yahudi bir ﬂâir, Bedir’de
ölen Mekkeli müﬂrikler için
bir ﬂiir söylemiﬂti. Çevrede
tesir uyand›ran bu ﬂiire
karﬂ›,
Peygamberimiz,
Hassan bin Sabit’e bir ﬂiir
yazmas›n›
emretmiﬂti.
Hassan bin Sabit de, o yahudi ﬂâire karﬂ› bir ﬂiir yaz-
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d›. Bu ﬂiiri o derece tesirli
oldu ki, Mekkeli müﬂriklerden hiçbiri, o yahudi ﬂâiri
evinde misafir etmeye cesaret gösteremedi.
Hassan bin Sabit hazretleri her iki dönemde de,
[yani hem cahiliye döneminde, hem de ‹slâmiyet’ten sonra] bu sahan›n önde gelen simalar›ndan biriydi. Resulullah’›, Eshâb-›
kirâm› ve ‹slâmiyet’i anlatmas›, kâfirleri ve kâfirli¤i
ve bunlar›n yüz karalar›n›
dile getirmesi çok tesirli
idi. Bir ﬂiirinde diyor ki:
- Resulûllah’›n pak aln›
karanl›k içinde göründü¤ü zaman, ortal›¤a nur saçan, karanl›¤› yok eden
lamba gibi görünür.

54 eshâb-› kirâm

Hassan bin Sabit hazretleri, Resulullah efendimizin ayr›ca akrabas› da oldu. Mariye hazretlerinin k›z
kardeﬂi Sirin ile evlendi.
Hassan bin Sabit hazretleri, Peygamber efendimizin vefat›nda çok üzülüp, bu üzüntülerini bildiren uzun mersiyeler yazm›ﬂt›r. Hazreti Ömer’in halifeli¤i s›ras›nda gözleri
görmez oldu.
Peygamberimiz, “Muhakkak ki, Allahü teâlâ
Resulünü övmek ve müdafaa etmek hususunda,
Hassan’›,
Ruh-ül-kuds
[Cebrail aleyhisselam] ile
takviye etmektedir” buyurmuﬂtur.
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Birçok olaylarda âlimlerimiz Hassan’›n ﬂiirlerini
delil alm›ﬂlard›r. Mesela
ﬁabi diyor ki:
“Önce kimin iman etti¤i, Abdullah ibni Abbas’a
soruldu. O da ﬂöyle cevap
verdi:
- Hassan bin Sabit’in ﬂiirini iﬂitmedin mi?
Bu ﬂiirde, (Resulullah’›
tasdikte insanlar›n birincisi Ebû Bekir’dir) denilmektedir.
Hassan bin Sabit, Peygamber efendimizden bizzat iﬂiterek hadîs-i ﬂerîf rivayet etmiﬂtir. Bunlardan
birinde buyuruldu ki:
“Bir millet, dinlerinde
bir bid’at yaparsa, Allahü
teâlâ, buna benzeyen bir
sünneti yok eder. K›yamete kadar bir daha geri getirmez.”
Hassan bin Sabit buyurdu ki:
“Kötü bir söz iﬂitti¤in
zaman göz yum, af ile karﬂ›la, onu dinlememiﬂ gibi
ol.”

“Kalblerinde bu¤z ve
husumet taﬂ›yan insanlar›n içi, alt›nda ateﬂ yanarak kaynayan tencereler
gibi devaml› kaynar. Bu¤z
ve düﬂmanl›k sebebiyle içlerinden ateﬂ saç›l›r.”
“Zenginlik bana hayay›
unutturmaz. Dünyan›n
musibetleri
huzurumu
bozmaz. ‹nsan›n namusu
ve ﬂerefi hiçbir leke ve yaraya tahammül edemez.
Nas›l bir ﬂiﬂe k›r›ld›ktan
sonra tamir olmaz ise, insan›n namus ve ﬂerefi de
öyledir.”
Hassan bin Sabit’in
künyesi, Ebu Velid’dir.
Ebu Abdurrahman ve
Ebu Hüsam da denilmiﬂtir. Annesi Füriate binti
Halid de Hazrec kabilesindendir. Do¤um tarihi bilinmemektedir. Kendisinden nakledildi¤ine göre,
Peygamberimizden 8 sene önce do¤muﬂtur. 682
senesinde 120 yaﬂ›nda
Medine-i Münevvere’de
vefat etti.
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hâtîb bin ebî beltea
Peygamberimizin elçilerinden. Hazreti Hâtib,
genç yaﬂ›nda Yemen’den
Mekke-i Mükerreme’ye
gelmiﬂtir. Buraya yerleﬂen
Hazreti Hâtib, burada evlenmiﬂ ve birçok çocu¤u
olmuﬂtur.
Hâtib bin Ebî Beltea,
Müslüman olmadan önce,
ﬂâirli¤i ile meﬂhurdu. ‹yi
bir süvâri idi. Hicretten önce Müslüman olmakla ﬂereflenmiﬂ olup, bunun kesin tarihi bilinmemektedir.
Mekkeli Müslümanlarla
birlikte, Peygamber efendimizin hicretinden önce
Medîne’ye hicret etmiﬂtir.
Medîne’de bir süre Ensardan Münzir bin Muhammed’in evinde misâfir
kalm›ﬂt›r. Resûlullah efendimiz, onu Ensardan Hâlid
bin Râhile ile kardeﬂ yapm›ﬂt›.
Hâtib bin Ebî Beltea
hazretlerinin, îman› kuvvetli ve Resûlullaha olan
sevgisi ve teslimiyeti tam56 eshâb-› kirâm

d›. Bedir, Uhud, Hendek
harblerinde ve Bîat-› R›dvân ve Hudeybiye’de bulundu.
Bedir savaﬂ›, Müslümanlar ile müﬂrikler aras›nda yap›lan ilk harpti. Bu
harbe kat›lan Eshâb-› kirâm›n gösterdikleri cesâret,
sab›r, fedakârl›k ve Resûlullah’a olan ba¤l›l›klar›ndan dolay›, Allahü teâlâ,
Bedir harbine kat›lan 313
Sahâbînin, Cennette kavuﬂacaklar› nîmetleri haber
vermiﬂtir. Hâtib bin Ebî Beltea hazretleri de bu müjdeye kavuﬂanlardand›r.
Peygamber efendimiz,
1400 kadar Eshâb› ile hac
niyetiyle Medîne’den yola
ç›km›ﬂt›. Hazreti Hâtib da
bunlar aras›ndayd›. Bunu
haber alan Mekkeli müﬂrikler, onlar› Mekke’ye sokmamaya karar verdiler.
Elçi olarak gönderilen
Hazreti Osman’dan bir haber gelmeyince, buradaki
müminler canlar›n› fedâ
ederek Resûlullah’› koru-
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yacaklar›na söz vermiﬂlerdi. “Bîat-› R›dvan” ad› verilen bu hâdiseyi, Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde, Fetih
sûresi 18. âyet-i kerîmesinde haber vererek, onlardan râz› oldu¤unu bildirmiﬂtir. Bu âyet-i kerîmede
meâlen buyuruldu ki:
“A¤aç alt›nda sana bîat eden, emirlerini kay›ts›z ﬂarts›z yapmaya söz
veren mü’minlerden Allahü teâlâ râz›d›r ve onlara
sekîne [kalblerine kuvvet]
veriyor ve sana olan sevgilerini, s›dk ve ihlâs› biliyor ve onlar› yak›n bir feth
ve zafer ile sevâbland›raca¤›n› müjdeliyor.”
Câbir bin Abdullah’›n
bildirdi¤i hadîs-i ﬂerîfte de
Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
“A¤aç alt›nda benimle
sözleﬂenlerden hiçbiri Cehenneme girmez!”
Hâtib bin Ebî Beltea
hazretleri, hicretin yedinci
senesinde Hayber gazâs›nda, Yahûdilere karﬂ› bü-

yük bir cesâretle, kahramanca savaﬂan süvârilerden biriydi. O, kuvvetli bir
hitâbete ve iknâ edici bir
konuﬂma kabiliyetine sahipti.
Sözleri çok tesirliydi.
Dinleyenleri mest ediyor,
etkisi alt›nda b›rak›yordu.
Sûreti, görünüﬂü çok güzeldi. Güler yüzlü, tatl› dilliydi.
Resûlullah efendimiz,
hicretin alt›nc› y›l›nda,
Mekkeli müﬂriklerle bir
sulh antlaﬂmas› yapt›ktan
sonra, Medîne civar›nda
bulunan alt› hükümdara
mektup göndererek, onlar›
‹slâm dînine dâvet etmiﬂti.
Her bir hükümdara
gönderdi¤i elçiler, Eshâb›n›n en seçkinleri olup, sûretleri ve sözleri en güzel
olanlar›yd›.
Peygamber efendimiz,
Hâtib bin Ebî Beltea’y› M›s›r kral› Mukavk›s’a göndermiﬂti. Peygamber
efendimiz, onu göndermeden önce sordular:
eshâb-› kirâm 57

HÂT‹B B‹N EBÎ BELTEA
- Ey Eshâb›m! Mükâfat› Allah’ü teâlâdan beklemek üzere, ﬂu mektubu,
M›s›r hükümdar›na kim
götürür?
Bunun üzerine Hazreti
Hâtib, hemen yerinden f›rlay›p, aya¤a kalkt› ve Peygamberimize dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Ben
götürürüm!
Bunun üzerine Peygamber efendimiz de buyurdu ki:
- Ey Hâtib! Bu vazifeni,
Allahü teâlâ senin hakk›nda mübârek eylesin!
Hâtib bin Ebî Beltea
hazretleri, mektubu Peygamberimizden ald›. Vedâ
edip, evine gitti. Yol için
hayvan›n› haz›rlad›. Âilesi
ile de vedâlaﬂt›ktan sonra
yola ç›kt›. Önce M›s›r’a
vard›. Mukavk›s’› orada
bulamay›nca, ‹skenderiye’ye gitti. Orada hükümdar›n saray›n› buldu.
Kap›c›, içeriye almadan
önce, maksad›n› ö¤rendi.
Kap›c› Hazreti Hâtib’e çok
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hürmet etti. Onu hiç bekletmedi. Mukavk›s, o s›rada adamlar›yla bir meclis
kurmuﬂ bulunuyordu.
Hazreti Hâtib, Mukavk›s’›n toplant› hâlinde oldu¤u yere yaklaﬂt›. Peygamberimizin mektubunu
eline al›p, ona gösterdi.
Mukavk›s, mektubu görünce, Hâtib bin Ebî Beltea’y› yan›na getirmelerini
adamlar›na emretti.
Huzuruna var›nca, Mukavk›s, Peygamberimizin
mektubunu Hazreti Hâtib’den ald›. Mektupta
ﬂöyle yaz›yordu:
- Bismillâhirrahmânirrahîm, Allah›n kulu ve resûlü
Muhammed’den
K›bt’in [Eski M›s›r halk›n›n] büyü¤ü Mukavk›s’a,
Allahü teâlân›n hidâyetine
tâbi olana selâm olsun.
Bundan sonra; ben seni
‹slâma dâvet ederim.
Müslüman ol ki, selâmet
bulas›n!
Allahü teâlâ sana iki
kat ecir versin. E¤er yüz
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çevirirsen, bütün K›bt’in
vebâli senin üzerinedir.
Ey kitap ehli, sizin ve
bizim aram›zda bir olan
söze gelin! Allahü teâlâdan baﬂkas›na ibâdet etmeyelim ve O’na hiç bir
ﬂeyi ortak koﬂmayal›m!
Allahü teâlây› b›rak›p bâz›lar›m›z bâz›lar›n› Rab
edinmesinler! E¤er bu
sözden yüz çevirirlerse,
“ﬁâhid olunuz, biz Müslüman›z!” deyiniz!
Peygamberimizin mektubu okununca, Mukavk›s,
Hâtib hazretlerine, “Hay›rl›s› olsun!” dedi.

M›s›r hükümdar› Mukavk›s, kumandanlar›n›,
devlet adamlar›n› toplad›.
Hâtib ile aralar›nda, ﬂu konuﬂmalar geçti:
- Ben, anlamak istedi¤im bâz› ﬂeyleri sana soracak, bu hususta seninle
konuﬂaca¤›m.
- Buyur, konuﬂal›m!
- Sizi gönderen zat,
gerçekten bir Peygamber
ise, kendisini öz yurdundan ç›kar›p, baﬂka bir yere
s›¤›nmak zorunda b›rakan
kavminin aleyhinde niçin
bedduâ etmedi?
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- Sen, Îsâ bin Meryem’in bir Peygamber oldu¤una inan›yorsun, de¤il
mi?
O, kavmi kendisini yakalay›p, öldürmek istedi¤inde, buna ra¤men onlara bedduâ etmedi ve Cenâb-› Hak, onu, semaya
kald›rd›. Mükâfatland›rd›.
Halbuki, o, kavminin
helâk edilmesi için Allahü
teâlâya duâ etse olmaz
m›yd›?
Hâtib’›n bu cevab› üzerine, Mukavk›s söyleyecek
söz bulamad› ve bu sözü
üç defa tekrarlatt› ve sonunda dedi ki:
- Çok güzel cevap verdin. Gerçekten sen, hikmet sahibi bir zat›n yan›ndan gelen hakîm bir kimsesin.
Hazreti Hâtib Hazreti
Mûsâ zaman›ndaki Firavun’u kasdederek Mukavk›s’a dedi ki:
- Senden önce, burada
bir hükümdar vard›. O,
halk›na karﬂ›, “En büyük
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ilâh benim!” diyerek Rab
oldu¤unu iddia etmiﬂti.
Allahü teâlâ da, onu dünya ve âhiret azaplar›yla cezâland›rarak ondan intikam ald›. Sen ise, senden
baﬂkas›ndan ibret al da,
baﬂkas›na ibret olma!
- Bizim için bir din vard›r. Biz bu dînimizi, ondan
daha hay›rl›s› olmad›kça
b›rakmay›z!
- Senin ba¤l› oldu¤un
ve daha hay›rl›s› olmad›kça b›rakmayaca¤›n› söyledi¤in dîninden daha hay›rl› olan din, hiç ﬂüphesiz ‹slâmiyettir. Biz seni Allahü
teâlân›n bu son dînine, ‹slâmiyet’e dâvet ediyoruz
ki, Allahü teâlâ dînini
onunla tamamlam›ﬂ, onu
insanlara yeterli k›lm›ﬂt›r.
Dahas› da yoktur. Bu
Peygamber, yâni Muhammed aleyhisselâm, yaln›z
seni de¤il, bütün insanlar›
dâvet etti. Bu Peygamber,
insanlar› ‹slâm’a dâvet etti¤inde; Kureyﬂ, O’na karﬂ›, insanlar›n en fazla tepki
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gösterip kaba davranan›;
Yahûdiler, en fazla düﬂmanl›k edenleri; H›ristiyanlar da en yak›n olanlar› oldu.
Yemin ederim ki, Mûsâ
aleyhisselâm›n Îsâ aleyhisselâm› müjdelemesi,
ancak, Îsâ aleyhisselâm›n
Muhammed aleyhisselâm› müjdelemesi gibidir.
Binaenaleyh, bizim seni
Kur’ân-› kerîme dâvet etmemiz, senin Yahûdileri
‹ncil’e dâvet etmen gibidir.
Bildi¤in gibi, her Peygamber kendisini anlay›p
idrâk edecek bir kavme
gönderilmiﬂtir. Ve o kavmin, bu Peygambere itaat
etmesi emredilmiﬂtir. ‹ﬂte
sen de bu Peygambere
yetiﬂenlerden birisisin. Biz
seni, Hazreti ‹sâ’n›n da haber verdi¤i Muhammed
aleyhisselâm›n dinine dâvet ediyoruz.
Hazreti Hâtib’›n, kendisini çok aç›k bir ﬂekilde ‹slâmiyet’e dâvet etmesi
üzerine, Mukavk›s dedi ki:

- Ben bu Peygamberin
hâline bakt›m, emirlerinde
ve yasaklar›nda aslâ akla
uygun olmayan birﬂey bulamad›m. Anlad›m ki, bu
kiﬂi sihirbaz de¤ildir. Kâhin ve yalanc› da de¤ildir.
Peygamberlik alâmetlerinden bâz› halleri kendinde buldum.
Gizli olan ﬂeyleri meydana ç›karmak, bu alâmetlerdendir. Bâz› s›rlardan
haber vermek, bu kiﬂiden
ortaya ç›kt›. Hele biraz düﬂüneyim.
Mukavk›s, Hazreti Hâtib bin Ebî Beltea’y› M›s›r’da 5 gün misâfir etti.
Çok hürmet edip, ikramlarda bulundu. Mukavk›s,
bir gece haber sal›p, Hazreti Hâtib’› huzuruna ça¤›rt›p, Peygamber efendimiz hakk›nda birçok
sorular daha sordu. Yanlar›nda, Arapça konuﬂan
tercüman›ndan baﬂka
kimse yoktu. Mukavk›s’la
aralar›nda ﬂu konuﬂmalar geçti:
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- Onun hakk›nda soraca¤›m ﬂeylere do¤ru cevap
verir misin? Eshâb›n›n aras›nda seni seçip gönderdi¤ini biliyorum. Ben sana
üç ﬂey soraca¤›m.
- ‹stedi¤in ﬂeyi sor!
Ben sana ancak do¤ruyu
söyleyece¤im.
- Muhammed, insanlar› neye dâvet ediyor?
- Yaln›z Allahü teâlâya
ibâdet etmeye dâvet ediyor. Gece ve gündüzde
beﬂ vakit namaz k›lmay›
emrediyor. Ramazan orucunu tutmay›, Kâbe’ye
hac etmeyi, verilen sözde
durmay› emrediyor. Kan
ve ölmüﬂ hayvan etini yemekten men ediyor.
- Onun ﬂekil ve ﬂemâilini, fizikî görünüﬂünü bana
târif et!
Hazreti Hâtib bin Ebî
Beltea k›saca târif etti. Birço¤unu saymam›ﬂt›. Bunun üzerine Mukavk›s dedi ki:
- Anlatmad›¤›n daha
bâz› ﬂeyler kald›. Öyle ki,
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gözlerinde az›c›k k›rm›z›l›k,
s›rt›nda
Peygamberlik
mührü vard›r. Kendisi
hayvana biner, harmanî
[sof] giyer, hurma ve az etli yemekle geçinir. Amcalar› veya amcao¤ullar› taraf›ndan korunur.
- Bunlar da onun s›fat›d›r.
- Ben gelecek bir Peygamber kald›¤›n› biliyordum. Fakat onun ﬁam’dan ç›kaca¤›n› san›yordum. Çünkü daha önceki
Peygamberler hep oradan ç›km›ﬂlard›. Gerçi
son Peygamberin Arabistan’da, sertlik, darl›k, yokluk ülkesinden ç›kaca¤›n›
da kitaplarda görmüﬂtüm.
Allah’›n kitab›nda s›fatlar›n› yaz›l› buldu¤umuz Peygamberin ortaya
ç›kma zaman› da, tam bu
zamand›r. Biz, onun vasf›n›; “‹ki k›z kardeﬂi bir nikâh alt›nda birleﬂtirmez,
hediyeyi kabûl eder, sadakay› kabûl etmez. Fakir-
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lerle, yoksullarla oturur,
kalkar” diye de kitapta yaz›l› bulmuﬂtuk.
O’na uymak hususunda
K›btîler beni dinlemezler.
Ben saltanat›mdan da ayr›lamayaca¤›m. Bu hususta
çok cimriyim. O Peygamber, ülkelere hâkim olacak,
kendisinden sonra da Sahâbîleri, bu topraklar›m›za
kadar gelip konacaklar. En
sonunda ﬂuradakilere galip geleceklerdir.
Ben K›btîlere bundan
ne bir kelime anar›m, ne
de hiç bir kimseye, bu konuﬂmam› bildirmek isterim.
Mukavk›s, Arapça yazan kâtibini ça¤›rd›. Peygamberimizin mektubuna
ﬂöyle cevap yazd›rd›:
“Abdullah’›n o¤lu Muhammed’e, K›ptîlerin büyü¤ü Mukavk›s’tan, Selâm, senin üzerine olsun.
Gönderdi¤in mektubunu
okudum. Orada zikretti¤in
ﬂeyi ve yapt›¤›n dâveti anlad›m. Ben de bir Peygam-

berin gelece¤ini biliyordum. Ama onun ﬁam’dan
ç›kaca¤›n› zannediyordum.
Elçine ikramda bulundum. Sana K›btîlerin yan›nda büyük de¤eri bulunan iki câriye ile giyecek
elbise gönderdim. Bir de
binmen için iki binek hayvan› hediye ettim.”
Mukavk›s, bundan baﬂka ne bir ﬂey yapt›, ne de
Müslüman oldu. Hazreti
Hâtib bin Ebî Beltea’ya dedi ki:
- Hemen memleketine,
sahibinin yan›na dön!
O’nun için iki câriye, iki binek hayvan›, bin miskal alt›n, yirmi tak›m M›s›r iﬂi ince elbise ve daha baﬂka
hediyeler gönderilmesini
emrettim.
Senin için de, yüz dinar
ve beﬂ tak›m elbise verilmesini söyledim. Yan›mdan ayr›l›p git! Sak›n, K›btîler, senin a¤z›ndan tek
kelime bile iﬂitmesinler!
Mukavk›s, Peygamber
efendimize ayr›ca billûr
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bir kadeh, kokulu bal, sar›k, M›s›r keten kumaﬂ›,
öd, misk gibi güzel kokular, baston, bir kutu içinde
sürmelik, gül ya¤›, tarak,
makas, misvak, ayna, i¤ne
ve iplik de hediye etti.
Mukavk›s, Hâtib hazretlerine, Peygamberimiz
hakk›nda, “Sürme kullan›r
m›?” diye sormuﬂtu. Hazreti Hâtib da, “Evet! Aynaya bakar, saç›n› tarar, seferde, hazarda, aynay›,
sürmedanl›¤›, tara¤›, misvak› yan›ndan ay›rmaz!”
demiﬂti.
Mukavk›s’›n, Peygamberimize hediye olarak
gönderdi¤i iki câriye Mâriye ve kardeﬂi Sîrîn’di. Bir rivayete göre; Hâtib bin Ebî
Beltea yolda, bunlara Müslüman olmalar›n› teklif
edince, kabûl edip, Müslüman olmuﬂlard›.
Peygamberimiz Hazreti
Mâriye’yi han›m olarak
kabûl edip, onunla evlendi. O¤lu Hazreti ‹brâhim,
ondan olmuﬂtu. Sîrîn’i de
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Eshâb›ndan, “ﬁâir-i Nebî”
olan Hassân bin Sâbit’e
verdi. En iyi cins ve beyaza çok yak›n gri tüylü iki
binek hayvan›ndan kat›ra
“Düldül”, merkebe de
“Ufeyr” veya “Yafur” ad›
tak›ld›.
O güne kadar Arabistan’da ak tüylü kat›r görülmemiﬂti. Müslümanlar›n
ilk gördü¤ü ak tüylü kat›r,
düldül oldu. Peygamber
efendimiz, hediye edilen
billûr kadehle su içerdi.
Hazreti Hâtib bin Ebî
Beltea, Mukavk›s’›n yan›nda k›sa bir müddet kald›.
Halbuki yabanc› heyetler,
Mukavk›s’›n yan›nda bir
ay veya daha fazla kal›rlard›. Hazreti Hâtib 5 gün kald›ktan sonra, Mukavk›s’›n
ülkesinden ayr›ld›. Mukavk›s, Hâtib hazretlerini Arap
yar›madas›na muhaf›z askerlerle gönderdi.
Bunlar,
Arabistan’a
ayak bast›klar› s›rada,
ﬁam’dan Medîne-i Münevvere’ye gitmekte olan
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Hâtib bin Ebî Beltea’n›n Peygamber efendimizden emanet al›p M›s›r
Hükümdar› Mukavk›s’a götürdü¤ü ‹slâm’a davet mektubu

bir kâfileye rastlad›lar.
Hazreti Hâtib kâfileye kat›larak M›s›rl› askerleri geri
gönderdi.
Hazreti Hâtib hediyelerle Medîne’ye gelip, Resûlullah›n huzuruna kavuﬂtu.
Peygamberimiz de, Mukavk›s’›n hediyelerini kabûl
etti. Hazreti Hâtib, Mukavk›s’›n mektubunu verip,
sözlerini nakledince, Peygamberimiz buyurdu ki:
- Ne kötü adam! Salta-

nat›na k›yamad›. Hâlbuki
îman etmesine mâni olan
saltanat› ise, kendisinde
kalmayacak!
Bir rivayette bildirildi¤ine göre; Mukavk›s’›n
gönderdi¤i hediyelerden
biri de, bir doktor idi. Doktor gelince dedi ki:
- Efendim! Mukavk›s,
beni, size hizmet için gönderdi. Hastalar›n›za bedava bakaca¤›m!
Resûlullah efendimiz
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kabûl buyurdu. Doktora,
bir ev verdiler. Hergün nefîs yiyecek, içecek götürdüler. Günler, aylar geçti.
Bir Müslüman, doktora
gelmedi. Doktor, utan›p
gelerek dedi ki:
- Efendim! Buraya, size
hizmet etmeye geldim.
Bugüne kadar, bir hasta
gelmedi. Boﬂ oturdum, yiyip içip, rahat ettim. Müsaade ederseniz, art›k gideyim.
Resûlullah efendimiz
tebessüm ederek buyurdu
ki:
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- Sen bilirsin! E¤er daha kal›rsan, misâfire hizmet etmek, ona ikramda
bulunmak, Müslümanlar›n baﬂta gelen vazifesidir.
Gidersen de u¤urlar olsun!
Yaln›z ﬂunu bil ki, burada senelerce kalsan, sana
kimse gelmez. Çünkü, Eshâb›m hasta olmaz! ‹slâm
dîni, hasta olmamak yolunu göstermiﬂtir. Eshâb›m
temizli¤e çok dikkat eder.
Ac›kmad›kça birﬂey yemez ve sofradan da, doymadan kalkar!
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Doktor, ülkesine geri
döndü. Rum ‹mparatoru
Heraklius’un da Resûlullah efendimize böyle bir
doktor gönderdi¤i, onun
da bu ﬂekilde geri döndü¤ü kaynaklarda bildirilmektedir.
Mukavk›s, Peygamberimizin mektubuna çok
hürmet gösterip, fil diﬂinden yap›lm›ﬂ bir kutu içine
koymuﬂ, kutuyu da mühürleyip bir câriyesine teslim etmiﬂti.
Bu mektup 1850 senesinde M›s›r’›n Ahmin bölgesinde eski bir manast›rdaki K›bt kitaplar› aras›nda
bulunmuﬂ ve Osmanl› Padiﬂah› Sultan Abdülmecid
Hân taraf›ndan sat›n al›narak, ‹stanbul Topkap› Saray›nda, Mukaddes Emânetler Bölümüne konmuﬂtur. Orada muhafaza edilmektedir.
Peygamber efendimizin âhirete teﬂriflerinden
sonra, Hazreti Ebû Bekir
zaman›nda, Hazreti Hâtib

tekrar M›s›r’a elçi olarak
gönderildi. Ebû Bekir’in
hilâfetinden sonra, Hazreti
Ömer devrinde de bu vazifesini çok iyi bir sûrette
yapan Hazreti Hâtib, Mukavk›s ile bir anlaﬂma imzalad›. Bu anlaﬂma; M›s›r’›
fetheden Amr ‹bnü’l Âs
zaman›na kadar yürürlükte kald›.
Hâtib bin Ebî Beltea
hazretleri, 650 senesinde
Medîne’de vefât etmiﬂtir.
Cenâzesini Hazreti Osman
k›ld›rm›ﬂ ve Bakî’ kabristan›na defnedilmiﬂtir.
Eshâb-› kirâm›n Muhâcirlerinden ve Bedir harbine kat›lanlardan olan Hazreti Hatîb bin Ebî Beltea’n›n künyesi, “Ebû Muhammed” veya “Ebû Abdullah”t›r. Kendisinin, Yemen’deki Kahtanî kabîlesine veya Necm bin Adiyy
kabîlesine mensup oldu¤u zikredilmektedir. Babas›, Ebû Beltea’d›r. Do¤umu hakk›nda kesin bir tarih bildirilmemiﬂtir.
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HUBEYB B‹N AD‹Y
hubeyb bin adiy;
ﬁehîd sahâbîlerden. Bedir savaﬂ›nda bulundu.
Uhud savaﬂ›nda bâz› yak›nlar› ölen müﬂrikler, Müslümanlardan bunlar›n intikam›n› almak istediler. Alçakca bir plân haz›rlad›lar. Hemen de plan› tatbike koydular. Bu maksatla bir heyet Medine’ye giderek Resûlullah’›n huzuruna ç›k›p:
- Yâ Resûlallah!.. Bizim
kabîlelerimiz, ‹slâmiyet’i
kabûl ettiler. Yaln›z Kur’ân› kerîm ö¤retmenine ihtiyâc›m›z var... Lütfen bize; ‹slâmiyet’i, Kur’ân-› kerîmi ö¤retecek kimseler yollar m›s›n›z? diye ricada bulundu.
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 Kabilesi topraklar›nda, Reci’ suyu baﬂ›nda, seher vakti konaklad›lar...
Bu s›rada yanlar›nda
bulunan Adal ve Kare kabilesi 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› eﬂkiyâ 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 Mekke’li müﬂrikler kendilerine;
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- Yakalad›¤›n›z her
Müslüman için, de¤erinden fazla para öderiz!..
demiﬂlerdi.
Bunu Müslümanlar da
duymuﬂlard›. Onun için,
aralar›nda istiﬂâre ederek
çarp›ﬂmaya karar verdiler.
Arkalar›n› da¤a dönüp, k›l›çlar›n› çekip, Allah›n dîni
u¤runda vuruﬂmaya baﬂlad›lar.
‹kiyüz kiﬂilik düﬂmana
karﬂ› görülmemiﬂ bir kahramanl›kla çarp›ﬂt›lar. Üzerlerine sald›ran kuvvetten
bir k›sm›n› öldürdüler.

Nihayet çarp›ﬂa çarp›ﬂa
on Sahâbi’den yedisi okla
vurularak orada ﬂehîd
düﬂtü.
Sadece Hubeyb bin
Adiy, Zeyd bin Desinne ve
Abdullah bin Târ›k kalm›ﬂ,
müﬂriklerle çarp›ﬂ›yorlard›.
Çok geçmeden müﬂrikler, onlar› sa¤ olarak yakalad›lar.
L›hyano¤ullar› üçünü
de yaylar›n kiriﬂleri ile
ba¤lad›lar. Mekke’ye götürmek üzere yola ç›kt›lar.
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Abdullah bin Târ›k
Mekkeli müﬂriklere götürülmeye râz› olmad›. Gitmemek için zorland›.
- Vallahi ben size arkadaﬂ ve yoldaﬂ olmam! ﬁehid olan arkadaﬂlar›m bana örnek ve önderdir... deyip, bir zorlay›ﬂta ellerini
kurtard›.
L›hyano¤ullar› Onu taﬂa tuttular, sonunda Onu
da ﬂehîd ettiler.
Lihyano¤ullar›,
Hubeyb bin Adiy ve Zeyd bin
Desinne’yi Mekke’ye götürüp müﬂriklere yüksek
bir fiyatla satt›lar.
Çünkü Hazreti Hubeyb
Bedr Gazâs›nda müﬂriklerden Hâris bin Âmir’i Cehenneme yollam›ﬂt›.
Onun o¤ullar› ﬂimdi
kendisini almak için, büyük para ödediler.
Zeyd bin Desinne’yi de
Safvân bin Ümeyye, Bedir
savaﬂ›nda öldürülen babas› Ümeyye bin Halef’in
intikâm›n› almak üzere sat›n ald›...
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Mekkeli Müﬂrikler, Hazreti Hubeyb ve Zeyd’i sat›n ald›ktan sonra, onlara
ne cezâ vereceklerini konuﬂuyorlard›:
- Hemen öldürelim...
- Hay›r!.. Evvelâ iﬂkence etmeliyiz.
- Ama Harâm aylar
içinde bulunuyoruz!..
- Evet! Bu sebeple, hemen öldüremeyiz! Harâm
aylar›n geçmesini beklememiz gerek.
- O hâlde, hapsedelim...
- Ellerini, ayaklar›n› zincire vural›m!.. diyorlard›.
Öyle yapt›lar.
Harp meydan›ndaki yenilginin intikâm›n›, müdâfaas›z bir insandan alacaklard›. Hem de o esîri; harpte de¤il, parayla pazardan
alm›ﬂlard›!..
Hâriseo¤ullar›, iftihârla
Hubeyb bin Adiy’i kendi âile fertlerine gösterip;
- ‹ﬂte babam›z› öldüren... ﬁimdi verece¤imiz
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cezây› beklemekte!.. diyorlard›.
Hazreti Hubeyb bin
Adiy, hapsedildi¤i evde
tam bir tevekkül ile, Allahü teâlân›n kendisi hakk›ndaki takdirini bekliyordu.
Hapsedildi¤i evde bulunan ve azatl› bir cariye
olan Mâviye ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:
“Hübeyb, benim bulundu¤um evde bir hücreye hapsedilmiﬂti. Ben ondan daha hay›rl› bir esir
görmedim.
Bir gün bakt›m elinde
insan baﬂ› gibi kocaman
bir üzüm salk›m› vard›.
Ondan yiyordu. Hergün
böyle üzüm salk›m› elinde
görülürdü.
O mevsimde hem de
Mekke’de üzüm bulmak
asla mümkün de¤ildi. Allahü teâlâ ona r›z›k veriyordu.
Hapsolundu¤u hücrede namaz k›lar, Kur’ân-›
kerîm okurdu. Onun oku-

du¤u Kur’ân-› kerîmi dinleyen kad›nlar a¤laﬂ›rlar.
Ona ac›rlard›.
- Ona bir iste¤in var m›
dedi¤imde...
- Bana tatl› su ver, putlar için kesilen hayvanlar›n etinden getirme, bir de
beni öldürecekleri zaman
önceden haber ver, baﬂka
birﬂey istemem, dedi.
Öldürülece¤i gün kararlaﬂt›r›l›nca gidip kendisine söyledim. Hayret ettim, öldürülece¤i zaman›
ö¤renince Onda en ufak
bir de¤iﬂiklik ve zerre kadar üzüntü eseri görülmüyordu. Bana:
- Ne olur bana, bir ustura buluver. Temizlik yapaca¤›m. Ben de sana duâ
ederim, dedi.
Ben de çocu¤umun eline bir ustura verip, gönderdim. Çocuk yan›na gidince birden korktum.
- Eyvah bu adam çocu¤u ustura ile keser o nas›l
olsa öldürülecek, dedim.
Koﬂup çocu¤a bakt›m.
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Hubeyb, gönderdi¤im
usturay› çocu¤un elinden
al›p, çocu¤u sevmek için
dizine oturtmuﬂtu. Ben bu
durumu görünce çok korkup, feryâd etmeye baﬂlad›m. Durumu anlay›nca,
- Bu çocu¤u ödürece¤imi mi zannediyorsun? Bizim dînimizde böyle ﬂey
yok. Haks›z yere cana k›ymak bizim hâl ve ﬂân›m›zdan de¤ildir, dedi. Asl›nda
eli ustural› bir esir çok ﬂey
yapabilirdi. Hattâ bu f›rsat
sâyesinde, hürriyetine bile
kavuﬂabilirdi.”
Hazreti Hubeyb böyle
birﬂeyi, düﬂünmek bile istemedi. Küçük bir yavruyu
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âlet etmek küçüklü¤ünü
akl›na bile getirmedi.
Hubeyb bin Adiy ve
Zeyd bin Desinne’yi öldürmek için müﬂriklerin kararlaﬂt›rd›¤› gün gelmiﬂti.
Fakat müﬂriklerin kin ve
intikâm hisleri geçmek bilmedi.
Bir sabah erkenden O
büyük îmânl› Sahâbînin
zincirlerini çözüp, zindandan ç›kard›lar. Mekke d›ﬂ›nda Ten’im denilen yere götürdüler. Çünkü bütün mel’anetlerini, orada
yapmay› âdet edinmiﬂlerdi.
Herkese haber verildi.
Bu yüzden ﬂehrin zengin-
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fakîr, genç-ihtiyâr, kad›nerkek ve bütün çocuklar
oradayd›lar. Bu iki yüce
Sahâbînin baﬂ›na gelecekleri merak ediyorlard›.
Bu iki Allah ve Resûlullah dostu ise, heyacanl›
de¤ildiler. Yolda karﬂ›laﬂ›p
görüﬂen bu iki Sahâbî kucaklaﬂarak birbirlerine u¤rad›klar› belâya sabretmelerini tavsiye ettiler.
Az sonra bir müﬂrik ba¤›rd›:
- Ey Hubeyb! Sen bizim
babam›z›, Hâris bin Âmir’i
öldürdün... Bugün onun
intikâm›n› senden alaca¤›z... Ölmeden önce bir iste¤in var m›?
Hubeyb bin Adiy gâyet
sâkin, ﬂunlar› söyledi:
- Yaﬂatan ve öldüren ve
öldükten sonra gene diriltecek olan, yaln›z Cenâb-›
Allah’t›r... O’na binlerce
hamd olsun...
Müﬂrikler hayretle tekrar sordular:
- Ölmeden önce son bir
arzun yok mudur?

- Beni b›rak›n›z iki rekât namaz k›lay›m...
- K›l orada.
Elleri ve ayaklar› çözülen Hazreti Hubeyb, hemen namaza durup, büyük bir sükûnet içinde huﬂû’ ile iki rekât namaz k›ld›.
Cenâb› Hakka son duâlar›n› yapt›.
Toplanan müﬂrikler, kad›nlar, çocuklar heyecanla
onu seyrediyorlard›. Namaz›n› bitirdikten sonra
- Vallahi e¤er ölümden
korkarak namaz› uzatt›¤›m› zannetmeyecek olsayd›n›z, namaz› uzat›rd›m ve
daha çok k›lard›m, dedi.
Böylece idam edilirken
iki rekât namaz› ilk k›lan,
âdet ve sünnet olmas›na
sebep olan Hubeyb bin
Adiy’dir. Peygamber efendimiz, onun idam edilirken iki rekât namaz k›ld›¤›n› iﬂitince bu hareketini
yerinde ve uygun bulmuﬂtur.
Hâriso¤ullar›
h›rsla
yaklaﬂt›lar:
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- Art›k ölmeye haz›r m›s›n? diye sordular.
Asl›nda O’nun ba¤›r›p
ça¤›rmas›n› istiyorlard›.
Çünkü o zaman daha keyifle, iﬂkence edeceklerdi.
Fakat aksine Hubeyb
hâlâ sâkindi:
- Müslüman olarak öldükten sonra, ne ﬂekilde
can verirsem vereyim,
önemli de¤il... Çünkü bütün çektiklerim, Allah ve
Resûlullah sevgisi içindir.
Cenâb-› Hak dilerse, parça
parça edece¤iniz vücudumun zerresini, lütuf ile
Cennetine nâil eyler, dedi.
Mekkeli müﬂrikler, Hazreti Hubeyb’i tutup dara¤ac›na kald›rarak ba¤lad›lar. Yüzünü k›bleden Medine’ye do¤ru çevirdiler.
Sonra:
- Haydi dîninden dön
seni serbest b›rakal›m, dediler.
- Vallahi dînimden asla
dönmem! Bütün dünya
benim olsa, bana verilse
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yine ‹slâmiyyetten dönem!..
- ﬁimdi senin yerine
Peygamberinin olmas›n›,
O’nun öldürülmesini, sen
de evinde rahat oturas›n
ister misin?
- Ben Muhammed
aleyhisselâm›n de¤il benim yerimde olmas›na,
Medîne’de yürürken aya¤›na bir diken bile batmas›na asla râz› olmam!
- Ey Hubeyb, ‹slâm dîninden dön. E¤er dönmezsen seni muhakkak öldürece¤iz.
- Allah yolunda olduktan sonra benim için öldürülmenin hiç ehemmiyeti
yoktur.
Hazreti Zeyd bin Desinne’ye de bu ﬂekilde söylediler. O da ayn› cevab› vererek ﬂehîd oldu.
Bundan sonra Hubeyb:
- Allah›m! ﬁurac›kta
düﬂman yüzünden baﬂka
yüz görmüyorum... Allah›m! Resûlüne selâm›m›
ulaﬂt›r. Bize yap›lan bu iﬂi
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Resûlüne bildir, diyerek
duâ etti.
- Esselâmü aleyke yâ
Resûlallah!..
Hubeyb bu duây› yapt›¤› s›rada sevgili Peygamberimiz, Eshâb-› kirâmla
oturuyordu.
Zeyd bin Hârise ﬂöyle
anlatm›ﬂt›r:
Bir gün Resûlullah
efendimiz Eshâb›yla otururken kendisine vahy geldi¤i s›rada kaplayan hâl
gibi bir hâl kaplad›. Sonra,
- Ve aleyhisselâm, dedi.
- Yâ Resûlallah bu selâm› kimin selâm›na karﬂ›l›k
verdiniz?
- Kardeﬂimiz Hubeyb’in selam›na karﬂ›l›k
verdim. Cebrâil aleyhisselâm, Hubeyb’in selâm›n›
bana ulaﬂt›rd›.
Ve Hubeyb ile Zeyd’in
ﬂehîd edildi¤ini Eshâb›na
duyurdu. Hubeyb’in etraf›nda toplanan Kureyﬂ
müﬂrikleri:

- ‹ﬂte babalar›n›z› öldüren bu adamd›r, diyerek
gençleri üzerine m›zraklar›yla sald›rtt›lar. M›zraklar›n› saplayarak vücudunu
yaralamaya baﬂlad›lar.
Bu s›rada Hubeyb’in
yüzü Kâ’be’ye do¤ru döndü. Müﬂrikler Medine’ye
do¤ru döndürdüler. Hubeyb:
- Allah›m e¤er ben senin kat›nda hay›rl› bir kul
isem yüzümü Kâbe’ye çevir, diyerek duâ etti.
Yüzü yine Kâbe’ye
döndü. Müﬂriklerden hiç
biri onun yüzünü Kâbe’den baﬂka bir tarafa çeviremedi.
Bu esnada Hubeyb dara¤ac› üzerinde düﬂman
aras›nda garip bir halde
ﬂehit edilmekte oldu¤unu
dile getiren bir ﬂiir söyledi.
Mekkeli müﬂrikler dara¤ac›na ç›kard›klar› Hazreti Hubeyb’e, ellerindeki
m›zraklarla iﬂkence yapmaya baﬂlay›nca,
eshâb-› kirâm 75

HUBEYB B‹N AD‹Y
- Vallahi ben Müslüman olarak öldürülecek
olduktan sonra vurulup
hangi yan›m üstüne düﬂersem düﬂeyim gam yemem. Bunlar›n hepsi Allah yolundad›r, dedi.
Hubeyb bundan sonra
yüksek sesle ﬂöyle bedduâ etti:
- Ey büyük ve herﬂeye
kâdir Allah›m... Sen de bu

zâlimlerin tamâm›n› mahveyle... Onlardan hiç birini
b›rakma... Hepsini ayr› ayr› öldür Allah›m...
Hâinler korkak olur. Bu
hâinler de bedduây› iﬂitince korkmaya baﬂlad›lar.
Hazreti Hubeyb biraz daha
konuﬂursa, vaziyet de¤iﬂebilirdi. Oradakiler müﬂrik
de olsalar tesir alt›nda kalabilirlerdi!.. Hattâ o mazlû-

Kâbe-i ﬁerif’in 1900’lü y›llar›n baﬂ›nda çekilmiﬂ foto¤raf›
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mu kurtarmak istiyen bile
ç›kabilirdi... Hâriso¤ullar›;
- Konuﬂturmay›n ﬂunu!
diye ba¤›rd›lar.
Sonra da m›zraklar›n›
peﬂpeﬂe saplamaya baﬂlad›lar, içlerinden biri gö¤süne m›zra¤› saplad›, m›zrak s›rt›ndan ç›kt›.
Hubeyb, vücudundan
kanlar f›ﬂk›r›rken ve dara¤ac›nda sallanarak son
nefesini verirken,
- Eﬂhedü enlâ ilâhe illallah ve eﬂhedü enne Muhammeden abdühû ve
Resûlüh diyerek ﬂehîd oldu.
Hubeyb bin Adiy’in cenazesi k›rk gün dara¤ac›nda as›l› kald›. Bedeni çürüyüp kokmad›. Hep taze
kan akt›.
Peygamber efendimiz
onun cenazesini getirmek
üzere Eshâb-› kirâmdan
Zübeyr bin Avvâm ve Mikdâd bin Esved’i gönderdi.
Gece gizlice Mekke’ye
girip Hubeyb’i as›l› bulundu¤u dara¤ac›ndan indi-

rip deveye yükleyerek Medîne’ye do¤ru yola ç›kt›lar.
Ancak durumu ö¤renen Mekkeli Müﬂriklerden 70 kiﬂi arkalar›ndan
yetiﬂti.
Hazreti Zübeyr ve Mikdâd, kendilerini savunmak
için cenazeyi yere koydular. Biraz sonra bakt›lar ki,
Hubeyb’in cenazesini b›rakt›klar› yer yar›l›p, cesedi içine al›nd› ve kapand›.
Onlar da oradan uzaklaﬂ›p, Medîne’ye döndüler.
Peygamber efendimiz,
Hubeyb bin Adiy için,
- O benim Cennet’te
komﬂumdur, buyurmuﬂtur.
Bu ﬂekilde ﬂehîd edilen
Hubeyb, Ensârdan yânî
Medîneli Müslümanlardan olup Evs kabilesindendir.
Hicretten önce Müslüman oldu. Bedir ve Uhud
savaﬂ›na kat›ld›. Bu savaﬂlarda büyük kahramanl›klar gösterdi.
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huzeyfe bin yemân;
Resûlullah sallallahü
aleyhi ve sellem efendimizin s›rdaﬂ› olan sahâbî.
Künyesi Ebû Abdullah’t›r.
Babas›n›n ismi Huseyl
olup, Yemânî lakab› ile
meﬂhurdur. 656 (H.36) senesinde Hazreti Osman’›n
ﬂehîd edilmesinden k›rk
gün sonra vefât etti.
Huzeyfe-tül-Yemânî,
(rad›yallahü anh) Hayber
ile Teyme aras›nda yaﬂayan ve ‹ran Kisrâs› Nûﬂirevân zamân›nda H›ristiyanl›¤› kabul eden Benî Abs
Kabîlesindendi.
Hicretten sonra çok
yaﬂlanm›ﬂ olan babas›n›
da yan›na alarak Medîne’ye gelip, Müslüman oldu. Ensâr’dan say›ld›.
Müslüman olduktan sonra, ilk olarak Uhud Savaﬂ›na kat›ld›.
Huzeyfe, Hendek Savaﬂ›ndan sonra yap›lan bütün savaﬂlar ile Benî Kureyzâ Gazvesinde, Hayber’in ve Mekke’nin fet78 eshâb-› kirâm

hinde, Huneyn Gazvesinde, Tâif ve Tebûk seferinde ve Vedâ Hacc›nda bulundu.
Huzeyfe bin Yemân
hazretleri ﬂöyle anlat›yor:
“Hendek savaﬂ›n›n en
ﬂiddetli safhaya ulaﬂt›¤›
bir s›rada, gece yar›s› Eshâb-› kirâmdan bir grup
Resûlullah’›n yan›nda idik.
Öyle bir gecede bulunuyorduk ki, ondan daha karanl›k bir gece görmemiﬂtik. Bu ﬂiddetli karanl›kla
birlikte gök gürültüsünü
and›ran korkunç bir rüzgâr
da esmeye baﬂlam›ﬂt›.
Bu s›rada müﬂrik ordusu, telâﬂa kap›l›p, kendi
aralar›nda anlaﬂmazl›¤a
düﬂmüﬂlerdi. Peygamber
efendimiz bize onlar›n bu
hâlini haber verdi.
Resûlullah efendimiz
gece bir miktar namaz k›ld›ktan sonra yan›ma geldi. So¤uktan ve açl›ktan iki
dizim üzerine çöküp büzülerek oturuyordum. Bana
dokunarak buyurdu ki:
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- Git ﬂu kavim ne yap›yor bir bak! Yan›ma dönüp gelinceye kadar onlara, ok ve taﬂ atma. M›zrak
ve k›l›ç vurma. Sen benim
yan›ma dönüp gelinceye
kadar, ne so¤uktan, ne s›caktan zarar görmeyeceksin, esir edilip, iﬂkenceye
de u¤ramayacaks›n.
Resûlullah’›n bu sözlerinden anlad›m ki, bana
hiç bir zarar gelmeyecek.
K›l›c›m› yay›m› ald›m, gitmek üzere haz›rland›m.
Resûlullah efendimiz benim için duâ etti:
- Allah›m, onu önünden, ard›ndan, sa¤›ndan,
solundan, üstünden, alt›ndan koru!
Müﬂriklere do¤ru yürümeye baﬂlad›m. Sanki hamamda yürüyor gibiydim.
Vallahi içimde ne bir kor-

ku, ne bir üﬂüme, ne de bir
ürperti vard›. Nihâyet
müﬂriklerin ordugâh›na
vard›m. Reisleri Ebû Süfyân ve di¤erleri ateﬂ yakm›ﬂlar, baﬂ›nda ›s›n›yorlard›. Ebû Süfyân daha o
zaman Müslüman olmam›ﬂt›.
Hemen akl›ma Ebû
Süfyân’› orada öldürmek
geldi. Ok çantamdan bir
ok ç›kar›p, yay›ma yerleﬂtirdim. Ateﬂin ›ﬂ›¤›ndan
faydalanarak onu vurmak
istedim. Tam ataca¤›m s›rada Resûlullah’›n, “Benim yan›ma dönüp gelinceye kadar bir hâdise ç›kartmayacaks›n” buyurdu¤unu hat›rlad›m ve onu
öldürmekten vazgeçtim.
Bundan sonra kendimde kuvvetli bir cesâret buldum. Müﬂriklerin yan›na
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sokulup ateﬂin baﬂ›na
oturdum. Görülmemiﬂ derecedeki ﬂiddetli rüzgâr ve
Allahü teâlân›n görülmeyen ordusu melekler, onlara yapaca¤›n› yap›yordu. Rüzgârda, kap-kacaklar› devriliyor, ateﬂleri ve
›ﬂ›klar› sönüyor, çad›rlar›
baﬂlar›na y›k›l›yordu. Bir
ara müﬂrik ordusunun kumandan› Ebû Süfyân aya¤a kalk›p dedi ki:
- ‹çinizde gözcüler ve
casuslar bulunabilir, dikkat ediniz, herkes yan›ndakinin kim oldu¤una baks›n! Herkes yan›nda oturan›n elini tutsun!
Ebû Süfyân, aralar›na
bir yabanc›n›n girdi¤ini
sezer gibi olmuﬂtu. Hemen ellerimi uzat›p, sa¤›mda ve solumda bulunan iki kiﬂinin ellerinden
tutup, onlardan, önce
isimlerini sordum. Böylece tan›nmam› engelledim.
Nihayet Ebû Süfyân:
- Ey Kureyﬂliler, siz durulacak gibi bir yerde de¤il80 eshâb-› kirâm

siniz. Atlar, develer k›r›lmaya, ölmeye baﬂlad›. K›tl›k
her taraf› sard›. Rüzgârdan,
baﬂ›m›za gelenleri görüyorsunuz. Hemen göç edip
gidiniz. ‹ﬂte ben gidiyorum,
diyerek devesine bindi.
Müﬂrik ordusu periﬂan
bir hâlde toplan›p, Mekke’ye do¤ru hareket etti.
Rüzgârdan üzerlerine ya¤an taﬂ ve çak›l sesini iﬂitiyordum.
Müﬂrik ordusu çekip gidince, ben de Resûlullah’›n yan›na döndüm. Yolun yar›s›na geldi¤imde
karﬂ›ma yirmi kadar beyaz
sar›kl› süvâri ﬂeklinde melekler ç›kt›. Bana dedilir ki:
- Resûlullah’a haber
ver. Allahü teâlâ düﬂman›
periﬂan etti!
Resûlullah’›n yan›na geldi¤imde, bir kilim üzerinde
namaz k›l›yordu. Fakat ben
döner dönmez, gitmeden
önceki üﬂüme ve titreme
hâlim tekrar baﬂlam›ﬂt›.
Huzeyfe bin Yemân, Eshâb-› kirâm aras›nda Pey-
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gamberimizin s›rdaﬂ› olmas›yla meﬂhurdur. Peygamberimiz ona, Eshâb-› kirâm
aras›na kar›ﬂarak kendilerini gizleyen ve böylece fitne
ç›karmak isteyen münâf›klar›n kimler oldu¤unu tek
tek bildirmiﬂtir. Bundan
baﬂka vukû bulacak hâdiseleri de bildirmiﬂti.
Eshâb-› kirâm aras›nda
çok sevilir ve ayr› bir itibar
gösterilirdi. Çünkü o, Resûlullah›n verdi¤i s›rlarla
dolu idi. Resûlullah gizli
kalmas› lâz›m olan bir çok
ﬂeyi, Hazreti Huzeyfe’ye
söyledi.
O ve Ebû Hüreyre buyurdular ki:
- Server-i âlem, âlemin
yarat›ld›¤› zamandan, yok
olaca¤› güne kadar, olmuﬂ
ve olacak ﬂeyleri bize bildirdi. Bunlardan bildiril-

mesi lâz›m olanlar› size
bildirdik. Lâz›m olmayanlar›, saklad›k, bildirmedik.
Hazreti Huzeyfe, Peygamber efendimizin sa¤l›¤›nda Hendek’ten sonraki
savaﬂlar›n hepsine kat›ld›.
Resûlullah’›n vefât›ndan
sonra Hazreti Ebû Bekir,
onu ordu kumandan› tâyin
etti. Dinden dönenlerle savaﬂmak üzere Umman’a
gönderdi. Kendisine kat›lan ‹krime ile birlikte Umman halk›n› tekrar ‹slâm’a
döndürdü. Bundan sonra
Umman’da, önce zekâtlar›
toplamakla, sonra da vâli
olarak
vazîfelendirildi.
Sonra da Mezopotamya
taraflar›nda yap›lan savaﬂlara kat›ld›. Irak’›n ve
‹ran’›n fethinde bulundu.
Nihâvend savaﬂ›nda
Nu’man bin Mukarrin ﬂehîd olunca, ‹slâm sanca¤›-
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n› Huzeyfe eline alarak Hemedân, Rey ve Deynura’y›
fethetti. Cezîre’nin fethinde
bulunarak, Nusaybin vâlili¤ine tayin olundu.
Hazreti Ömer yeni bir
vâli tayin etti¤i zaman, oran›n halk›na mektup yazarak,
“Yeni vâli, adâletle hükmetti¤i müddetçe; siz de onun
emirlerine uyunuz” derdi.
Hazreti Huzeyfe’ye verdi¤i
mektupta ise ﬂöyle yazd›:
“Ey Nusaybin halk›! Bu
gönderdi¤im vâlinin, bütün emirlerine uyun. Her
iste¤ini yerine getirin.”
Nusaybinliler, karﬂ›lamaya ç›kt›lar. Onu gördükleri zaman; hayvan› üzerinde, bir parça kuru etle
ekmek yiyordu. Selâmlaﬂt›lar. Sonra halîfenin emirnâmesini gösterdi. Onlar
da dediler ki:
- Hazreti Ömer’in emirleri, baﬂ›m›z üzerine! Sen
de hoﬂ geldin, safâ geldin.
Lâkin, bizden isteklerin ne
ise; ﬂimdi söyle. Belki karﬂ›l›yam›yaca¤›m›z ﬂeylerdir!
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Yeni vâli tebessüm
ederek ﬂu cevab› verdi:
- Aran›zda kald›¤›m
müddetçe sizlerden; sâdece, kendimin ve hayvan›m›n yiyece¤ini istiyorum.
Baﬂka hiçbir ﬂey istemem.
O ﬂehirde, epeyce müddet bulundu. Görevini, kusursuz yapmaya çal›ﬂ›yordu. Bilhassa Cum’adan önce, Müslümanlara vaaz ve
nasîhat eylerdi. Bir defas›nda buyurdu ki:
- Ey Mü’minler! Fitne,
önce kalblerde filizlenir.
Su kat›lmam›ﬂ ﬂarap bile;
fitne kadar, insan kalbini
çelemez, bozamaz. Sizler,
fitneye do¤ru gitmeyiniz.
Allah’a yemîn ederim ki
fitne insanlar›; selin, çöpleri sürükledi¤i gibi sürükler götürür!..
- Yâ Huzeyfe! Fitneden
nas›l kurtulabiliriz?
- Duâ eden, kurtulur.
- Ne zaman duâ edelim?
- Namazdan sonra.
Çünkü kullar›, güzelce abdest al›p, namaza durduk-
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lar› zaman; Cenâb-› Hak
da namaz k›lanlara yönelir. ‹ﬂte o anlarda duâ ediniz! Fakat sizler; hay›rl›
kimseler olmak istiyorsan›z; geçici olan dünya için
âhireti terketmeyiniz!
Hazreti Huzeyfe, Medâyin ﬂehrinde de uzun müddet vâlilik yapt›. Oran›n halk›, onun idâresinden son
derece memnun olup, kendisini çok sevmiﬂlerdi. Nihayet bir akﬂam, Hazreti
Ömer’den haberci geldi. Art›k, Huzeyfe’nin Medîne’ye
dönmesini istiyordu...
Emir üzerine haz›rland›, helâllaﬂt›, vedâlaﬂt› ve
yola ç›kt›. Dönüﬂünü bekleyenler aras›nda, halîfe
de bulunuyordu. Az çok
yaklaﬂ›nca, Halîfe dikkatle
bakt›. Gördü ki; Medâyin
vâlisi gönderdi¤i gibi dönüyor! Bunca y›l sonra;
ayn› hayvan üzerinde, ayn› sâde elbiseler içinde.
Yan yana geldiler ve
selâmlaﬂt›lar, kucaklaﬂt›lar. Halîfe sevinçle;

- Sen, benim kardeﬂimsin. Ben de, senin kardeﬂinim, diyerek, hislerini belirtti.
Hazreti Ömer halîfeli¤i
zaman›nda Huzeyfe’nin bir
cenâzenin namaz›n› k›lmad›¤›n› görerek, ona sordu:
- Niçin cenâze namaz›n› k›lmad›n?
Resûlullah’›n s›rdaﬂ›
Hazreti Huzeyfe dedi ki:
- Resûlullah efendimiz,
bana o kiﬂinin münâf›k oldu¤unu aç›klam›ﬂt›. Bunun için onun namaz›n›
k›lmad›m.
- Allah’›n Resûlü münâf›klar aras›nda Ömer’i
de sayd› m› yâ Huzeyfe?
- Hay›r, yâ Ömer.
- Peki memurlar›m aras›nda münâf›k var m›?
- Sadece bir tane var.
Ancak ismini söylemeye
memur de¤ilim.
Huzeyfe hazretleri, Hazreti Ömer’in bütün ›srâr›na
ra¤men ismini söylememiﬂtir. Sonra o münâf›k bir
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vesile ile Hazreti Ömer taraf›ndan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bundan sonra Hazreti
Ömer, Huzeyfe’nin gitmedi¤i cenâzeye gitmemiﬂtir.
Çünkü onun gitmemesini,
ölenin münâf›k oldu¤una
iﬂâret sayard›.
Birgün Hazreti Ömer,
huzurunda bulunan bâz›
Eshâb-› kirâma sordu:
- Resûlullah efendimizin fitne hakk›nda olan sözü hat›r›nda olan var m›?
‹çlerinden Huzeyfe dedi ki:
- Ey mü’minlerin emîri!
Peygamberimizin bu konudaki sözü ayn›yla benim
hat›r›mdad›r buyurdu ki:
“Kiﬂi ailesinden, mal›ndan, çocuklar›ndan ve
komﬂusundan dolay› fitneye düçâr olur. Böyle günâhlara oruç tutmak, namaz k›lmak ve iyili¤i emretmek ve kötülükten sak›nd›rmak keffâret olur.”
- Maksad›m o de¤il, deniz gibi dalgalanacak fitneyi soruyorum.
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- Ey mü’minlerin emîri!
Senin için endiﬂelenecek
bir ﬂey yok. Senin zaman›nla onun aras›nda bir
kapal› kap› var.
- Yâ Huzeyfe! Bu kap›
k›r›lacak m›, yoksa aç›lacak m›?
- Ey mü’minlerin emîri!
O kap› k›r›lacak.
Bu cevap üzerine Hazreti Ömer:
- Desene ümmet-i Muhammed k›yâmete kadar
bir araya gelemeyecek!
diyerek üzüntüsünü dile
getirdi.
Daha sonra Huzeyfe’ye
o kap›n›n ne oldu¤u soruldu¤unda ﬂu cevab› vermiﬂtir:
- O kap› Hazreti Ömer
idi.
Hazreti Ömer’in bunu
bilip bilmedi¤i sorulunca
da;
- Akﬂam ve sabah›n
olaca¤›n› bildi¤i gibi biliyordu, cevab›n› vermiﬂtir.
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Nitekim daha sonra
Hazreti Ömer ﬂehîd edilmiﬂ,
Hazreti Osman devrinin
sonlar›nda alevlenen fitne
târih boyunca bitmemiﬂtir.
Hazreti Huzeyfe ﬂöyle
anlat›yor:
“Herkes
Resûlullah
efendimize hay›rdan sorard›. Ben ise ileride hâs›l
olacak fitnelerden sorard›m. Çünkü bunlar›n ﬂerrine yakalanmaktan korkuyordum. Dedim ki:
- Yâ Resûlallah, biz,
Müslüman olmadan önce
kötü kimselerdik. Allahü teâlâ, senin ﬂerefli vücudun
ile ‹slâm nimetini, iyiliklerini bizlere ihsân etti. Bu saâdet günlerinden sonra yine kötü zaman gelecek mi?
- Evet gelecek.
- Bu ﬂerden sonra, hay›rl› günler yine gelir mi?
- Evet gelir. Fakat o zaman bulan›k olur.
- Bulan›kl›k ne demektir?
- Benim sünnetime uym›yan ve benim yolumu

tutmayan kimseler ortaya
ç›kar. ‹bâdet de yaparlar.
Günâh da iﬂlerler.
- Bu hay›rl› zamandan
sonra, yine ﬂer olur mu?
- Evet, Cehennemin kap›lar›na ça¤›ranlar olacakt›r. Onlar› dinleyenleri Cehenneme atacaklard›r.
- Yâ Resûlallah! Onlar
nas›l kimselerdir?
- Onlar da bizim gibi insanlard›r. Bizim gibi konuﬂurlar.
- Onlar›n zamanlar›na
yetiﬂirsem ne yapmam›
emredersiniz?
- Müslümanlar›n cemâat›na ve hükümetine tâbi
ol!
- Müslümanlar›n hükümeti yoksa ne yapal›m?
- Bir kenara çekil. Aralar›na hiç kar›ﬂma, ölünceye kadar yaln›z yaﬂa.
Huzeyfe, Hazreti Osman’›n halîfeli¤i s›ras›nda
Azerbaycan ve Ermenistan taraflar›n›n fethine
gönderildi. Buradaki hizeshâb-› kirâm 85
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metlerinin yan›nda mühim bir hizmeti de, Kur’ân-›
kerîm nüshâlar›n›n ço¤alt›lmas›na sebep olmas›d›r.
Çünkü o, Azerbaycan ve
Ermenistan taraf›na gitti¤inde, Kur’ân-› kerîmin
de¤iﬂik lehçelerle okundu¤unu görerek, Kur’ân-› kerîmin Kureyﬂ lehçesi üzerine ço¤alt›lmas›n› Hazreti
Osman’a teklif etti. Bunun
üzerine Hazreti Osman,
Kur’ân-› kerîm nüshâlar›n›
ço¤alt›p; belli merkezlere
gönderdi.
Hayat›n›n ço¤u savaﬂlarda geçen Huzeyfe bin
Yemân, Hazreti Osman ﬂehîd edildi¤inde Medîne’de
bulunuyordu. Bu s›rada
yaﬂ› oldukça ilerlemiﬂti.
Dördüncü halîfe Hazreti
Ali’nin, ilk günlerinde hastaland›. Art›k iyice ihtiyarlam›ﬂt›. Müslümanlar ak›n
ak›n ziyâret ediyorlard›.
Bir arkadaﬂ›na 300 dirhem vererek buyurdu ki:
- Bu parayla, kefen al›verin.
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Desenli bir kumaﬂ getirdiler. Onu görünce:
- Bu kefen de¤il, gömlek içindir. Kefen, boydan
boya iki bez parças› olur,
dedi.
Sonra da yavaﬂ bir sesle buyurdu ki:
- Hem sizin arkadaﬂ›n›z
iyi bir Müslüman ise, cenâb-› Hak; kabirde o kefeni, daha iyisiyle de¤iﬂtirir.
Kötü ise, daha kötü ﬂeylere haz›rlanmal›d›r.
Hazreti Ali’nin hilâfetinin 40. günü, 656 senesinde, Huzeyfe hazretleri de,
s›rlar›yla birlikte sevgili
Peygamberimize kavuﬂtu.
Hazreti Huzeyfe ölüm
döﬂe¤inde yatt›¤› vakit
ﬂöyle duâ etmiﬂtir:
- Dost ânî bir bask›nla
geldi. Piﬂmanl›k fayda vermez. Allah›m, fakirlik ve
hastal›ktan hakk›mda hay›rl› olan› bana ver. Ölüm
hakk›mda yaﬂamaktan hay›rl› ise, sana ulaﬂ›ncaya
kadar ölüm yolunu bana
kolaylaﬂt›r.

HÜSEY‹N B‹N AL‹
hüseyin bin ali;
Ümm-i Hâris hazretleri
anlat›r:
Birgün Resûlullah’›n
huzuruna var›p, bir rüya
gördü¤ümü ve çok korktu¤umu arzetti¤im zaman,
buyurdular ki:
- Ne gördün?
- Sizin vücudunuzdan
bir parça kestiler, benim
yan›ma eklediler.
- ‹yi görmüﬂsün, Fat›ma’n›n bir o¤lu olacak ve
senin yan›nda kalacakt›r.
Bir müddet sonra, Hazreti Hüseyin dünyaya geldi. Resulullah her sabah
namaz›n› k›ld›ktan sonra,
mübarek yüzünü Eshâb-›
kirâma çevirirlerdi. Üzüntülü kimseler yüzünü görseler, mesrur olurlard›. O
gün sabah namaz›ndan
sonra, yüzlerini döndürmeden, Hazreti Ali’yi ça¤›rd›lar. Beraber mescidden ç›kt›lar. Eshâb-› kirâm
nereye, niçin gittiklerini
anlayamad›lar. Tekrar dönerler diye oturdular. ‹kisi

Hazreti Fat›ma’n›n evine
gittiler.
Peygamberimiz Hazreti
Ali’ye, kap›da durup, kimseyi içeri sokmamas›n›
emretmiﬂlerdi. Hazreti Hüseyin do¤muﬂ, melekler
tebrik etmek için gelmiﬂlerdi. Hazreti Ebu Bekir duramay›p, Hazreti Ali’nin
evine gitti. Sonra Hazreti
Ömer, sonra Hazreti Osman ve bütün Eshâb-› kirâm Hazreti Ali’nin evine
gittiler.
Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ali’den, Resulullah’›n
nerede oldu¤unu sordu.
Hazreti Ali, içerde olduklar›n› bildirince, Hazreti Ebû
Bekir buyurdu ki:
- ‹zin verirsen, ben de
gireyim.
- Allah’›n Resulü meﬂguldür.
- Benim içeri girmememi sana emretti mi?
- Hay›r, yaln›z dört yüz
yirmi dört bin melek geldi.
Hazreti Ebû Bekir hayret edip, durdu.
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Bir müddet sonra, Resulullah d›ﬂar› ç›k›p, herkesin içeri girmesini emrettiler. Eshâb-› kirâm içeri girdiler. Hazreti Ali’nin meleklerin say›s›ndaki sözü söylendi. Resulullah efendimiz
Hazreti Ali’ye sordular:
- Meleklerin say›s›n›
nas›l bildin?
- Melekler grup grup
geliyorlard›. Herbiri bir dil
ile konuﬂurlard› ve say›lar›n› bildirirlerdi.
Bunun üzerine Resulullah efendimiz buyurdu ki:
- Allah akl›n› ziyade etsin ya Ali!
Resulullah efendimiz
Hazreti Hüseyin do¤du¤u
zaman, kula¤›na, “O, cennet gençlerinin efendisi,
seyyididir” diye seslenmiﬂlerdi.
Hazreti Üsame bin
Zeyd, bir gece Peygamber
aleyhisselam› gördü¤ünü
ve O’nun, “Bunlar benim
o¤ullar›md›r,
k›z›m›n
o¤ullar›d›r. Allah’›m ben
onlar› seviyorum, sen de
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onlar› sev ve onlar› sevenleri de sev” buyurdu¤unu
rivayet etmektedir.
Bir defas›nda da, “Hüseyin benden, ben Hüseyin’denim, Allahü teâlâ
Hüseyin’i seveni sever”
buyurmuﬂtu.
Allahü teâlâ Kur’ân-›
kerimde, ehl-i beyte, mealen buyuruyor ki:
“Allahü teâlâ, sizlerden ricsi, yani her kusur
ve kirleri gidermek istiyor
ve sizi tam bir taharet ile
temizlemek irade ediyor.”
Bu ayet-i kerime gelince, Eshâb-› kirâm sordular.
- Ya Resulallah! Ehl-i
beyt kimlerdir?
O esnada, Hazreti Ali
geldi. Mübarek h›rkas›n›n
alt›na ald›lar. Fat›ma-tüzZehra da geldi. Onu da yan›na ald›lar. ‹mam-› Hasan
geldi. Onu da bir yan›na,
sonra gelen ‹mam-› Hüseyin’i de öbür taraf›na alarak buyurdular ki:
- ‹ﬂte bunlar, benim
ehl-i beytimdir.
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Hazreti Hüseyin’in Kerbelâ’daki türbesi

Bu ayet-i kerîme ve ilgili hadîs-i ﬂerîfler, Resûlullah’›n iki mübarek torununu sevmenin ﬂart oldu¤unu belirtmektedir.
Hazreti Hüseyin buyurdu ki:
Bir gün yüksek dedemin huzuruna varm›ﬂt›m.
Übey bin Kâb da orada idi.
Bana, “Merhaba, ey Ebu
Abdullah, ey göklerin ve
yerin süsü” diye hitap ettiler. Übey bin Kâb hazretleri dedi ki:

- Ya Resulallah! Gökler
ve yer için, senden baﬂka
süs var m›d›r?
Resulullah bunun üzerine buyurdular ki:
- Beni insanlara Peygamber olarak gönderen
Allahü teâlân›n hakk› için,
Hüseyin bin Ali, yeryüzünün merkezinin süsüdür.
Ondan ziyade süs, göklerin tabakalar›d›r.
Bir gün Hazreti Hüseyin, Resulullah efendimizin yan›nda idi. Annesine
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‹mâm-› Hüseyin türbesinin giriﬂ kap›lar›ndan biri
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gitmek istiyordu. Hava
ya¤murlu idi. Resulullah
efendimiz duâ buyurdu.
Hazreti Hüseyin eve gidinceye kadar, ya¤mur ara
verdi.
Bir gün Resûlullah
efendimiz, Hazreti Hüseyin’i sa¤ dizine, o¤lu ‹brahim’i sol dizine ald›. Cebrail aleyhisselam gelip dedi ki:
- Hak teâlâ, bu ikisinden birini alacakt›r. Sen birini seç!
Resulullah efendimiz
buyurdu ki:
- E¤er Hüseyin vefat
ederse, benim can›m yand›¤› gibi, Ali’nin ve Fat›ma’n›n da canlar› yanar.
E¤er ‹brahim giderse, en
çok ben üzülürüm. Benim
üzüntümü, onlar›n üzüntüsüne tercih ediyorum.
Üç gün sonra o¤ullar›
‹brahim vefat etti.
Resulullah efendimiz,
Hazreti Hüseyin yan›na
her geliﬂinde, onu öper ve
buyururdu ki:

- Selamet ve saadet o
kimseye ki, o¤lum ‹brahim’i ona feda ettim.
Hazreti Hüseyin’in ilk
çocuklu¤u
Resulullah
efendimizin derin sevgi ve
ﬂefkati içinde geçti. Ancak
bu hâl, çok sürmedi. Zira
Peygamber efendimiz vefat ettiler. Hazreti Hüseyin,
bundan sonra ilmini ve
edebini babas›n›n yan›nda tamamlad›.
Hazreti Hüseyin’in yüzü, karanl›k gecede etraf›n› ayd›nlat›rd›. Yaya olarak
yirmibeﬂ defa hacca gitti.
Beraberindekiler bineklere
binse de, kendisi binmezdi. Çok cömert idi. Buyurdular ki:
- Cömert, efendi olur;
cimri, hor olur. Bu âlemde
bir mümin kardeﬂinin iyili¤ini kendinden önce düﬂünen, öbür âlemde daha
iyisini bulur.
Eshâb-› kirâmdan Hazreti D›hye, devaml› ticaret için sefere gider gelirdi. Çok güzel yüzlü idi.
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Cebrail aleyhisselam çok
defa Resûlullah’›n huzuruna D›hye ﬂeklinde gelirdi. Birgün Cebrail aleyhisselam Fahr-i âlem hazretlerinin huzurunda bulunuyordu.
O zaman henüz küçük
olan Hazreti Hasan ve
Hazreti Hüseyin’den biri,
Cebrail aleyhisselam› gördü. Hemen kardeﬂinin yan›na koﬂarak dedi ki:
- D›hye, dedemizin yan›nda oturuyor, haydi gidelim.
Koﬂup mescide girdiler.
Cebrail aleyhisselam›n
dizlerine oturdular. Ellerini
Cebrail aleyhisselam›n cebine soktular. Resulullah
efendimiz, torunlar›n›n bu
hareketini görünce hicâb
edip, mâni olmak istedi.
Cebrail aleyhisselam, Resûlullah’›n mahcup oldu¤unu görünce, dedi ki:
- Ya Resulallah! Niçin
s›k›l›yorsunuz? Fat›ma teheccüd namaz›n› k›larken,
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Hak teâlâ beni gönderir,
bunlar›n beﬂiklerini sallard›m. Böylece Hazreti Fat›ma rahatça namaz›n› k›lard›. Bazan da bunlar›n anneleri namazdan sonra
uyurken, bunlar a¤lard›.
Hak teâlâ yine beni gönderir, anneleri uyanmas›n
diye, beﬂiklerini sallard›m,
a¤lamazlard›. Çocuklar›n
bu hareketini bana karﬂ›
edepsizlik saymay›n. Bunlar›n yan›ma gelip, ellerini
koynuma sokmalar›nda
bir mahzur yoktur.
Resulullah efendimiz
buyurdu ki:
- Ey kardeﬂim Cebrail!
ﬁimdi bir ﬂey yapmad›lar.
Daha ileri giderler endiﬂesiyle mâni oldum. Çünkü, eshâb›mdan D›hye isminde birisi vard›r. Çok
kere sefere ç›kar. Her dönüﬂünde bunlara hediye
getirir. Sizi D›hye zannedip, ellerini cebinize soktular.
Bunun üzerine Cebrail
aleyhisselam, “Ya Rabbi!

HÜSEY‹N B‹N AL‹
Beni Habibinin yan›nda
utand›rma” diye duâ etti.
Oturdu¤u yerden ellerini Cennete uzatt›. Bir yeﬂil salk›m üzüm, bir k›rm›z› nar eline geldi. Hazreti
Hasan üzümü, Hazreti Hüseyin de nar› ald›. Bunlar›
yerlerken, bir dilenci gelip
dedi ki:
- Ey ehl-i beyt! O üzüm
ve nardan bana da verir
misiniz?
Resûlullah’›n yüksek
yarat›l›ﬂl› torunlar›, dilenciye vermek istediklerinde, Cebrail aleyhisselam
mâni olarak dedi ki:

- Ya Resulallah! O dilenci ﬂeytand›r. Cennet
meyveleri ona haram
iken, hile ile ondan yemek
istedi.
Hazreti Hüseyin hep
babas›n›n yan›nda idi.
Babas› ﬂehit olunca, Medine’ye geldi. Yezîd’e biat
etmedi. Kufeliler kendisini ça¤›r›p halife yapmak
istedi. Kardeﬂi Muhammed bin Hanefiyye, ‹bni
Ömer, ‹bni Abbas ve daha
nice Eshâb-› kirâm mâni
olmak istediler ise de, kabul etmeyip yetmiﬂiki kiﬂi
ile Mekke’den Irak’a yola
ç›kt›.
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Hazret-i Hüseyin’in türbesinin kitâbesi

Irak valisi Ubeydullah
bin Ziyad, Ömer bin Sâd
kumandas›nda bir ordu
gönderdi. Ömer, geri dönmesini bildirdi ise de,
‹mam kabul etmeyip harp
etti. 681 y›l›nda Muharremin onuncu günü Kerbela’da ﬂehîd oldu. Yezîd bunu duyunca, çok üzüldü.
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“Allah ‹bni Mercane’ye (‹bni Ziyâd’a) lanet
eylesin! Hüseyin’in isteklerini kabul etmeyip de
onu ﬂehîd ettirdi. Böylece
beni kötü tan›tt›” dedi.
Hazreti Hüseyin M›s›r’da
Karafe
kabristan›nda
medfundur.

‹KR‹ME B‹N EBÎ CEH‹L
ikrime bin ebî cehil;
‹krime bin Ebî Cehil,
meﬂhûr ‹slâm düﬂman›
Ebû Cehil’in o¤ludur. Önce ‹slâm’a büyük düﬂman
idi. Mekke’nin fethedildi¤i
gün, öldürülmesi emir buyurulan alt› kiﬂiden biri de
o idi.
‹krime, o gün Yemen’e
kaçmak için gemiye bindi.
Yolda f›rt›na ç›k›p, gemi
batmak üzereyken, “Kurtulursam Muhammed’in
ayaklar›na kapanaca¤›m”
diye niyet etti. Kurtulup,
Yemen’e var›nca, Müslüman olmaya karar verdi.
Han›m› ve amcas›n›n
k›z› olan Ümmü Hakîm,
Mekke’nin
fethedildi¤i
gün îman edip, onun için
de Peygamberimizden
emân (af) alm›ﬂt›. Yemen’e giderek ona müjdeyi verdi:
- ‹nsanlar›n en üstünü,
en halimi ve en kerimi
olan zat taraf›ndan sana
emân getirdim. Senin için
Resûlullahtan emân iste-

dim. Eshâb›na, “Allahü teâlân›n emân›nda olsun,
kimse ona taarruz eylemesin!” buyurdu.
‹krime, han›m› ile Mekke’ye dönüp, Resûlullah’›n
huzûruna geldi. Resûl-i ekrem, ‹krime’nin geldi¤ini
görünce, ona do¤ru gelerek ayakta karﬂ›lad›, kucaklaﬂt›lar. Sonra Peygamber efendimiz oturdular. Emir buyurunca, ‹krime ve han›m› da oturdular. Zevcesinin yüzü kapal›yd›.
Bundan sonra ‹krime,
Peygamberimize dedi ki:
- Zevcem, benim için
sizden emân ald›¤›n› söyledi. Bu sebeple geldim.
Resûl-i ekrem efendimiz buyurdu ki:
- Zevcen do¤ru söylemiﬂ, sen emniyettesin.
‹krime bunun üzerine
dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Önceki
yapt›klar›ma piﬂman oldum. Bana ‹slâmiyet’i ö¤retir misiniz?
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Resûlullah efendimiz
ona ‹slâm’› ö¤rettiler. ‹krime de, “Allah’tan baﬂka
ilâh olmad›¤›na, Muhammed aleyhisselâm›n da Allah’›n kulu ve elçisi oldu¤una ﬂehâdet ediyorum”
diyerek Müslüman oldu.
Peygamber efendimiz de
Cenâb-› Hakka duâ ederek,
onun için af ve magfiret talebinde bulundu.
Hazreti ‹krime, Müslüman olduktan sonra, Resûl-i ekrem ile beraber
Medîne’ye gitti. Oraya
yerleﬂti. Hicretin onuncu
y›l›nda Resûlullah efendimiz taraf›ndan Hevazin’e
zekât toplay›c› olarak gönderildi.
Hazreti Peygamberin
vefât›nda Hazreti ‹krime,
Yemen’in Tebâle ﬂehrinde
bulunuyordu. Bu sebeple
Resûl-i ekremin vefât›nda
Medîne’de bulunamam›ﬂt›.
Hazreti Ebû Bekir devrinde ‹krime, bir ordu ile
Yemâme’de bulunan ve
yalanc› Peygamberlik dâ96 eshâb-› kirâm

vâs›na kalk›ﬂan Müseylemetül-Kezzâb
üzerine
gönderildi. Fakat yard›mc›
kuvvetleri beklemeden
Müseyleme’ye
hücum
edince ma¤lup oldu.
Bunun üzerine Hazreti
Ebû Bekir, onu, önce Umman taraf›nda bulunan
Huzeyfe’nin yan›na yard›mc› kuvvet olarak gönderdi. Burada vazifesini
yapt›ktan sonra Mehre’ye
yollad›, Mehre halk›n›n ‹slâmiyeti kabûlünden sonra, Hazreti ‹krime ordusu
ile birlikte Yemen’e gönderildi. Yemen’deki bütün
mürtedleri ortadan kald›rd›. Daha sonra Medîne’ye
geri döndü.
Hazreti Ebû Bekir, Yemen’deki mürtedleri temizleyen Hazreti ‹krime’yi,
bir ordu ile birlikte Suriye
taraf›na gönderdi. Burada
Ecnadin’de Bizansl›larla
savaﬂt›. Bu savaﬂta a¤›r
yaraland›. Sonra Medîne’ye geri döndü. Daha
sonra 636 y›l›nda, Yermük
savaﬂ›na kat›ld›.

‹KR‹ME B‹N EBÎ CEH‹L
Hazreti Huzeyfe ﬂöyle
anlat›yor:
“Yermük muharebesinde idi. Çarp›ﬂman›n ﬂiddeti
geçmiﬂ, ok ve m›zrak darbeleri ile yaralanan Müslümanlar, düﬂtükleri s›cak
kumlar›n üzerinde can
vermeye baﬂlam›ﬂlard›. Bu
arada ben de, güçlükle
kendimi toparlayarak, amcam›n o¤lunu aramaya
baﬂlad›m. Son anlar›n› yaﬂayan yaral›lar›n aras›nda
biraz dolaﬂt›ktan sonra, nihayet arad›¤›m› buldum.
Bir kan seli içinde yatan amcam›n o¤lu, göz
iﬂaretleri ile bile zor konuﬂabiliyordu. Daha evvel
haz›rlad›¤›m su k›rbas›n›
göstererek dedim ki:

- Su istiyor musun?
Belli ki, istiyordu.
Çünkü dudaklar› hararetten âdeta kavrulmuﬂtu.
Göz iﬂareti ile, “Çabuk,
hâlimi görmüyor musun?” der gibi bana bak›yordu. Ben k›rban›n a¤z›n› açt›m, suyu kendisine do¤ru uzat›rken, biraz
ötede yaral›lar›n aras›nda Hazreti ‹krime’nin sesi
duyuldu:
- Su! Su! Ne olur, bir
tek damla olsun, su!
Amcam›n o¤lu Hâris,
bu feryâd› duyar duymaz,
göz ve kaﬂ iﬂaretleriyle
suyu hemen Hazreti ‹krime’ye götürmemi istedi.
K›zg›n kumlar›n üzerinde yatan ﬂehitlerin arala-
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r›ndan koﬂa koﬂa, Hazreti
‹krime’ye yetiﬂtim ve hemen k›rbam› kendisine
uzatt›m. ‹krime hazretleri
elini k›rbaya uzat›rken,
Hazreti Iyaﬂ’›n iniltisi duyuldu:
- Ne olur bir damla su
verin! Allah r›zâs› için bir
damla su!
Bu feryâd› duyan Hazreti ‹krime, elini hemen
geri çekerek suyu Iyaﬂ’a
götürmemi iﬂaret etti. Suyu o da içmedi.
Ben k›rbay› alarak ﬂehitlerin aras›ndan dolaﬂa
dolaﬂa, Hazreti Iyaﬂ’a yetiﬂti¤im zaman, Kelime-i
ﬁehâdet getirerek son nefesini verdi. Derhal geri
döndüm, koﬂa koﬂa Hazreti ‹krime’nin yan›na geldim. K›rbay› uzat›rken bir
de ne göreyim? Onun da
ﬂehit oldu¤unu müﬂâhede
ettim.
Bâri dedim, amcam›n
o¤lu Hazreti Hâris’e yetiﬂtireyim. Koﬂa koﬂa ona
geldim, ne çâre ki, o da
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ateﬂ gibi kumlar›n üzerinde kavrula kavrula rûhunu
teslim eylemiﬂti.
Hayat›mda bir çok hâdise ile karﬂ›laﬂt›m. Fakat
hiçbiri beni bu kadar duyguland›rmad›. Aralar›nda
akrabal›k gibi bir ba¤ bulunmad›¤› hâlde, bunlar›n
birbirine karﬂ› bu derece
fedakâr ve ﬂefkatli hâlleri
g›pta ile bakt›¤›m en büyük îman kuvveti tezâhürü
olarak hâf›zama âdeta
nakﬂoldu!”
Hazreti ‹krime ﬂehit oldu¤unda, üzerinde 70’den
fazla k›l›ç ve m›zrak yaras›
vard›.
Hazreti ‹krime, ‹slâmiyet’le ﬂereflenince, çok samimi bir Müslüman olmuﬂtur. Bu ihlâs›n›n niﬂânesi
olarak, savaﬂtan savaﬂa at
s›rt›nda y›ld›r›m gibi koﬂmuﬂtur. Cesâretli ve çok iyi
bir kumandand›. ‹slâmiyet’e gönülden ba¤lanm›ﬂt›.
Kur’ân-› kerimi eline al›nca,
önce aln›na koyar, sonra
a¤lamaya baﬂlard›.

‹MRÂN B‹N HUSAYN
imrân bin husayn;
‹mrân bin Husayn,
Hayber savaﬂ›nda Müslüman oldu. Ondan sonraki
bütün savaﬂlarda Peygamber efendimizin yan›nda ve hizmetinde bulunmakla ﬂereflendi. Peygamber efendimiz kendilerini çok severdi.
Eshâb-› kirâm içinde
çok faziletlere sahipti. F›k›h ilminde üstün derecesi
vard›.
Duâs› kabûl olunan seçilmiﬂlerdendir. Mekke’nin
fethinde Huzaa kabîlesinin
sanca¤›n› taﬂ›d›.
Hazreti Ömer halîfe
olunca, Basra halk›na ‹slâmiyet’i ö¤retmek için ‹mrân bin Husayn’› gönderdi.
Hasan-› Basrî hazretleri, kendisinden çok hadîs-i
ﬂerîf ö¤renmiﬂ ve yemin
ederek demiﬂtir ki:
- Basral›lar için ‹mrân’dan daha hay›rl› biri
gelmemiﬂtir.
Abdullah bin Amr, ‹mrân’› Basra kâd›l›¤›na tayin

etti. Kâd›l›¤› zaman›nda, iki
kiﬂi hüküm vermesi için
kendisine geldi. Bunlardan
birisi ﬂâhidini getirdi, di¤eri
getiremedi. Hüküm ﬂâhit
getirenin lehine verildi. ﬁâhit getiremeyen kimse bunu kabûl etmeyip dedi ki: - Bu karar bât›ld›r.
Hazreti ‹mrân bunun
üzerine, Abdullah bin
Amr’dan azlini isteyerek
istifa etti.
Yakaland›¤› hastal›¤›
sebebiyle ne oturabilir, ne
de ayakta durabilirdi. Kendisine hurma dallar›ndan
bir sedir yapm›ﬂlard›.
Orada günlerini geçirir,
Rabbini zikrederdi. Otuz
sene bu hâl devam etti.
Mutarrif bin Abdullah
ile kardeﬂi A’lâ, ziyâretine
gittiler. Mutarrif, onun bu
hâlini görünce a¤lad›.
Hazreti ‹mrân, ona sordu:
- Niçin a¤l›yorsunuz?
- Senin hâline a¤l›yorum.
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Hazreti ‹mrân buyurdu
ki:
- A¤lama, ben ölünceye kadar da kimseye söyleme! Melekler benim ziyâretime gelip selâm veriyorlar. Meleklerin selâm›n› al›yor, onlarla konuﬂuyorum. Onlar›n bu ziyâretlerinden fazlas›yla
memnun oluyor, hasta
oldu¤umdan dolay› verilen bu nîmetlere ﬂükrediyorum.
Böyle bir hastal›k hâlinde Melekleri gören bir
kimse, bu dertlere râz› olmaz m›?
Bir gün ‹mrân bin Husayn’a birisi dedi ki:
- Bize yaln›z Kur’ân’dan
söyle!
- Ey ahmak! Kur’ân-›
kerîmde namazlar›n kaç
rekât oldu¤unu bulabilir
misin?
Böyle söyleyerek,
hadîs-i ﬂerîflerin ve
âlimlerin aç›klamalar›n›n da lâz›m oldu¤unu
bildirdi.
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‹mrân bin Husayn 672
senesinde vefât etti. Resûlullah efendimizden 120
hadîs-i ﬂerîf nakletmiﬂtir.
Hazreti ‹mrân bin Husayn, hasta yata¤›nda bile
ilim ö¤retirdi. Talebelerine
ﬂöyle anlatt›:
“Peygamber efendimiz, merhametten ayr›lmamakla beraber, harp
meydanlar›nda din düﬂmanlar›na karﬂ› ﬂiddetli
olurdu. Huneyn cenginde,
müﬂrikler onu kuﬂatt›¤› zaman, at›ndan inerek, “Ben
Peygamberim, yalan yok.
Ben Abdülmuttalib’in o¤lu Abdullah’›n o¤luyum”
buyurarak, düﬂmana sald›rd›. O gün, Ondan daha
cesur ve daha metin kimse görmedim.”
Yine anlat›r:
“Birgün Peygamber
efendimizin huzuruna Temim o¤ullar›ndan bir
grup gelmiﬂti. Peygamberimiz onlara, “Ey Temim
o¤ullar›, size müjde olsun” buyurduktan sonra,

‹MRÂN B‹N HUSAYN
onlara, insanlar›n yarat›l›ﬂ›n› ve k›yâmetin kopmas›n› anlatt›lar.
Temim o¤ullar›, “Bizi
müjdeledin. Fakat biz, devletin hazinesinden para istiyoruz” diyerek, îman etmediler. Sonra Yemen halk›ndan bir grup ziyârete geldi.
Peygamber efendimiz, Yemenlilere buyurdu ki:
- Ey Yemenliler! Madem ki, Temim o¤ullar›
îman etmeyi kabûl etmediler. O hay›r ve saadet
müjdesini siz al›n›z!
Yemenliler de dediler ki:
- Kabûl ettik yâ Resûlallah! Zaten biz huzurunuza
îman etmek için gelmiﬂtik.
Peygamber efendimiz,
onlara da insanlar›n yarat›l›ﬂ›n› ve k›yâmetin kopma-

s›n› anlatt›klar› s›rada, bir
kimse gelerek bana dedi ki:
- Yâ ‹mrân! Bindi¤in
deve, yular›n› s›y›rarak
kaçt›.
Ben de devemi bulmak
için, hemen ç›k›p bakt›m.
Keﬂke deveyi b›raksayd›m
da, Resûlullah’›n mübârek
sözlerini dinlemek f›rsat›n›
kaç›rmasayd›m.”
Hazreti ‹mrân bin Husayn, hastal›¤› s›ras›nda
namazlar›n› nas›l k›laca¤›n› Peygamber efendimize
sordu. Resûlullah efendimiz de ona buyurdu ki:
- Ayakta k›l! Gücün yetmezse, oturarak k›l! Buna
da kudretin olmazsa, yan
veya s›rtüstü yatarak k›l!
Emîrlerden biri; ‹mrân
bin Husayn’› zekât› topla-
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mak üzere göndermiﬂti.
Dönünce, Emîr kendisine,
toplad›¤› mal›n nerede oldu¤unu sordu. Bunun
üzerine buyurdu ki:
- Mal için mi göndermiﬂtin? Peygamber efendimiz zaman›nda ald›¤›m›z
gibi ald›k ve yine O’nun zaman›nda da¤›tt›¤›m›z gibi
da¤›tt›k. Yâni zenginden
zekât›n› al›p, hak sahibi
olan fakirlere verdik.
Bir sohbetinde de talebelerine buyurdu ki, Resûlullah efendimiz, bizlere
buyurdular ki:
“Ey Eshâb›m! Kur’ân-›
kerîm okuyunuz! Kur’ân-›
kerîmin feyzi ile ihtiyaçlar›n›z› Allahü teâlân›n ihsân deryas›ndan isteyiniz!
Sizden sonra bir s›n›f
Kur’ân-› kerîm okuyucular› gelecektir ki, bunlar, Allahü teâlâdan de¤il, insanlardan menfaat sa¤lamak
için Kur’ân-› kerîm okuyacaklard›r.”
Hazreti ‹mrân bin Husayn ﬂöyle anlat›r:
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Birgün Peygamber
efendimiz bana buyurdu ki:
- Yâ ‹mrân, sen de bilirsin ki, biz seni çok severiz.
K›z›m Fât›ma rahats›zm›ﬂ.
E¤er beraber gelirsen,
onun ziyâretine ve hat›r›n›
sormaya gidelim.
- Anam, babam, can›m
sana feda olsun yâ Resûlallah, gidelim.
Kalkt›m, beraberce Fât›ma-tüz Zehrâ’n›n evine
gittik. Peygamber efendimiz kap›y› çald› ve, “Esselâmü aleyküm yâ Ehle
Beytî” diye selâm vererek
içeri girdiler. Fât›ma-tüz
Zehrâ da cevap verdi:
- Ve aleyküm selâm,
sevgili babam yâ Resûlallah! Buyurunuz!
- K›z›m, yan›mda ‹mrân
bin Husayn da vard›r. Onunla beraber geldik, baﬂ›n› ört!
- Babac›¤›m, seni hak
Peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya yemin
ederim ki, bu yün örtüden
baﬂka örtünecek bir ﬂeyim
yoktur.

‹MRÂN B‹N HUSAYN
- K›z›m, iﬂte onunla örtün!
- Ey Babac›¤›m! Baﬂ›m›
örtsem vücudum, vücudumu örtsem baﬂ›m aç›k kal›r.
- Bu örtüyü düz düzüne
de¤il de, köﬂeleme, yâni
uzunlamas›na ört ki, vücudunun her taraf›n› kaplas›n.
‹mrân bin Husayn diyor ki:
- Ben d›ﬂardan bu konuﬂmalar› iﬂittikçe, gözlerimden yaﬂ, ci¤erlerimden
kan geliyordu. Hazreti Fât›ma’n›n dünyaya hiç ba¤lanmamas›na g›pta ediyordum. Nihayet Hazreti
Fât›ma sevgili Peygamberimizin târifleri üzere güzelce baﬂ›n› ba¤lay›p örttükten sonra, içeri girmeme izin verdiler. ‹çeride
Peygamber efendimizin
arkas›nda oturdum.
Peygamberimiz, “K›z›m, nas›ls›n, rahats›zl›¤›n
nas›l oldu?” diye hat›rlar›n› sordular. O da dedi ki:
- Babac›¤›m, bu gece
çok rahats›zd›m. Sanc›dan

sabaha kadar uyuyamad›m. ﬁimdi öyle bir hâldeyim ki, bir lokma ekmek yemeye bile takatim kalmad›.
Açl›ktan çok bitkinim.
Bu söz üzerine Allahü
teâlân›n habîbi, Resûl-i ekrem efendimizin mübârek
gözlerinden yaﬂlar boﬂand›. Buyurdular ki:
- K›z›m, sak›n hâlinden
ﬂikâyet etme! Allahü teâlâya yemin ederim ki,
ben, yarat›klar›n en üstünü, Allahü teâlân›n habîbi
oldu¤um hâlde, üç gündür mideme bir lokma ekmek girmedi. Hâlbuki,
Rabbimden istesem beni
doyuncaya kadar yedirir.
Fakat ümmetime ibret olmas› için geçici r›z›klar›,
sonsuz r›z›klar için feda
ettim.
Resûlullah efendimiz,
sonra mübârek elleriyle
Hazreti Fât›ma’n›n omuzlar›n› tutarak buyurdu ki:
- Müjdeler olsun ey k›z›m, sen Cennet kad›nlar›n›n han›m efendisisin!
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kâ’b bin mâlik;
Kâ’b bin Mâlik, babas›n›n tek o¤lu olup hâli vakti yerinde idi. Arabistan’›n
ileri gelen ﬂâirlerinden biri
idi. ‹slâmiyet’in Medîne’de
h›zla yay›lmas›ndan sonra
yap›lan ikinci Akabe bî’at›na kat›lm›ﬂ ve orada Müslüman olmuﬂtu. Bunu
kendisi ﬂöyle anlat›r:
Kavmimizden müﬂrik
olan bâz› kimselerle beraber, Kâbe’yi ziyâret için Medîne’den yola ç›kt›k. Büyü¤ümüz ve yöneticimiz olan
Berâ bin Ma’rûr da yan›m›zda idi. Mekke’ye gelince
Berâ, bana dedi ki:
- Bizi Resûlullah aleyhisselâma götür.
Birlikte
Resûlullah
efendimizi araﬂt›rd›k. Ebtâh denilen yerde Mekkeli
bir adama Resûlullah’›
sorduk. Adam bize:
- Mescid-i Harâm’a gidiniz! Arad›¤›n›z O zât
ﬂimdi amcas› Abbâs ile
birlikte orada oturuyor,
dedi.
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Biz tüccâr oldu¤u için
Hazreti Abbâs’› tan›yorduk. Mescid-i Harâm’a girdi¤imizde
Resûlullah
efendimizi amcas› Abbâs
ile oturuyor gördük. Selâm verdikten sonra biz de
yanlar›na oturduk. Resûlullah efendimiz Hazreti
Abbâs’a sordu:
- Bu zâtlar› tan›yor musun?
- Evet, tan›yorum. ﬁu
kavminin seyyidi Berâ bin
Ma’rûr’dur. Di¤eri de Kâ’b
bin Mâlik’tir.
- ﬁu ﬂâir olan Kâ’b m›?
Hazreti Abbâs da
“Evet” dedi. Vallahi Resûlullah efendimizin bu sözünü hayat›m boyunca
unutmad›m.
Kâ’b bin Mâlik ikinci
Akabe bî’at›n›n gerisini
ﬂöyle anlatmaktad›r:
- Biz kararlaﬂt›rd›¤›m›z
gibi vâdide topland›k. Resûlullah efendimizi bekliyorduk. Sonra Resûlullah
efendimiz amcas› Hazreti
Abbâs ile birlikte geldi. Ya-
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p›lan konuﬂmalardan sonra orada bulunan yetmiﬂ
sahâbî, Resûlullah efendimizi her türlü tehlikeye
karﬂ› koruyacaklar›na ve
‹slâmiyet’i yayacaklar›na
söz verdiler.
Akabe bî’atinden sonra
Medîne’ye dönen Kâ’b bin
Mâlik kabîlesinin Müslüman olmas›nda büyük
eme¤i geçti. Kâ’b bin Mâlik hazretleri Bedir savaﬂ›na kat›lmad›. Uhud savaﬂ›nda ise onbir yerinden
yaraland›. Burada karﬂ›laﬂt›¤› bir hâdiseyi ﬂöyle
anlat›yor:
Uhud savaﬂ›nda bir ara
ﬂehîdlerin bulundu¤u yere yöneldim. Orada bir
müﬂrik, bir taraftan ﬂehîdlerin silâhlar›n› toplarken,
di¤er taraftan ﬂehîdlerin
a¤›z, burun ve kulaklar›n›
kesiyordu. Bir taraftan da;
- Bunlar› koyun bo¤azlar gibi bo¤azlay›n, diye
yaygara yap›yordu.
Biraz ötede silahl› bir
Müslüman yaklaﬂt›. Kâfir-

le vuruﬂmaya baﬂlad›. Kâfirle Müslüman› mukâyese etti¤imde kâfir daha iyi
silahlara sahip görünüyordu.
Ben daha bu düﬂüncelerden s›yr›lmadan birbirlerine hücûm ettiler. Müslüman bir k›l›ç darbesiyle
kâfiri Cehenneme yollad›.
Sonra bana dönerek yüzünü açt› ve dedi ki:
- Tan›yamad›n m› yâ
Kâ’b, ben Ebû Dücâne’yim.
Tebük Gazâz›na gidilecekti. Daha önceki gazâlarda gidilecek yeri hiç
söylemeyen Peygamber
efendimiz, bu defa Müslümanlar› toplad› ve Tebük’e sefer yap›laca¤›n›
haber verdi.
Mevsim s›cakt› ve
meyveler olgunlaﬂm›ﬂt›.
Herkes hummal› bir ﬂekilde sefere haz›rlan›rken
Hazreti Kâ’b; “Haz›rl›¤› ne
zaman olsa yapabilirim”
diyerek, kendi iﬂleriyle
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gamber yola ç›kt›¤› zaman
Kâ’b’›n hiçbir haz›rl›¤› yoktu. Hemen haz›rlanmak
üzere evinden ç›kt›, ama
hiçbir ﬂey yapamadan
döndü. Kendisi bunu ﬂöyle anlat›r:
“Yola ç›k›p arkalar›ndan yetiﬂmeyi düﬂündüm.
Keﬂke yapm›ﬂ olsayd›m.
Fakat bu da mümkün olmad›. Resûlullah efendimiz bu gazâya gittikten
sonra insanlar aras›na ç›kt›¤›mda, kendime arkadaﬂ
olarak ancak münâf›kl›k
damgas› vurulmuﬂ kimseleri, yâhut âcizleri görmem beni kederlendirdi.”
Tebük’e var›ncaya kadar onun ismini anmayan
Hazreti Peygamber, orada
Kâ’b’›n ne yapt›¤›n› sordu.
Eshâb’dan biri, “‹ﬂleri onu
cihâd yolundan al›koydu”
deyince, Mu’âz bin Cebel
hemen müdâhale ederek
Kâ’b hakk›nda iyilikten
baﬂka birﬂey bilmediklerini söyledi. Bu cevap üzerine Hazreti Peygamber sükût etti.
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Sefer sona erip de
Müslümanlar Medîne’ye
do¤ru harekete geçince,
Kâ’b’› müthiﬂ bir endiﬂe ve
telâﬂ kaplad›. Resûlullah
efendimiz dönünce ona ne
diyece¤ini düﬂünüyordu.
Bu arada akl›na birçok mâzeretler geliyor, ama o Resûlullah’a yalan söylemeyi
nefsine yediremiyordu.
Nitekim Resûlullah’›n
Medîne’ye geldi¤i haberi
ulaﬂ›nca Kâ’b do¤ruca
Peygamberimizin huzuruna gidip O’na hakîkat› oldu¤u gibi söylemeye karar verdi. Bundan sonras›n› kendisi ﬂöyle anlat›yor:
“Resûlullah efendimizin huzûruna var›nca selâm verdi¤im zaman, bana gazâbl› bir gülümseyiﬂle, “Gel” buyurdular. Yürüyüp yan›na vard›m ve
önüne oturdum. Bana sordular:
- Seni geride b›rakan
nedir? Bana yard›m etmek üzere Akabe’de bana
bî’at etmemiﬂ miydin?
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- Evet, yâ Resûlallah!
Allahü teâlâya yemin ederim ki, sizden baﬂka ﬂu
dünya halk›ndan birisinin
yan›nda
bulunsayd›m,
özür beyân ederek onun
gazâb›ndan kurtulabilece¤imi zannederdim. Zîrâ
söz söylemesini bilirim.
Vallahi, biliyorum ki,
bugün yalan söyleyip sizi
memnun etsem de Allahü
teâlâ sizi bana gücendirebilir. E¤er do¤rusunu söylersem siz bana k›zacaks›n›z.
Lâkin ben do¤ruyu
söylemekle Allah’tan hay›rl› netîce beklerim. Yemin ederim ki, gazâdan
geri kalmam için hiçbir özrüm yoktu. Hiçbir zaman,
sizden ayr›l›p kald›¤›m zamandakinden daha kuvvetli ve zengin de¤ildim.”
Kâ’b Resûlullah’a do¤ruyu söylerken gözleri
önünde, bâz› münâf›klar
yalan mâzeretlerle Peygamberimizin huzuruna
ç›km›ﬂlar; Peygamberimiz

de bunlar›n bu mâzeretlerini kabûl ederek kalblerinde yatan niyeti Allaha havâle etmiﬂti. Fakat Kâ’b Allah ve Resûlü huzurunda
do¤ruluktan ayr›lmad›.
Kâ’b bin Mâlik’in bu ﬂekilde mâzeret belirtmemesi üzerine Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- ‹ﬂte Kâ’b do¤ru söyledi. Kalk, Allahü teâlâ senin
hakk›nda hükmünü verinceye kadar bekle!
Kalkt›m. Evime gelirken, Selimeo¤ullar›ndan
bâz› kiﬂiler, benimle birlikte geldiler ve bana dediler
ki:
- Vallahi, biz, seni bundan önce bir günâh iﬂlemiﬂ kimse olarak bilmiyoruz. Ne çâre ki, sen, seferden geri kalan kiﬂilerin
özür diledikleri ﬂekilde Resûlullah
efendimizden
özür dilemedin ve çok âciz
duruma düﬂtün! Hâlbuki,
Resûlullah senin hakk›ndaki magfiret dile¤i, günâh›n› ba¤›ﬂlatmaya yeterdi!
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Kâ’b bin Malik hazretleri ﬂöyle devam ediyor:
“Vallahi, Selimeo¤ullar›, beni k›namaya o kadar
devam ettiler ki, nihayet
Resûlullah efendimizin yan›na dönmek istedim.
Sonra, onlara sordum:
- Bu duruma düﬂen
benden baﬂka, benimle birlikte bir kimse var m›d›r?
- Evet! ‹ki kiﬂi daha vard›r. Onlar da, Resûlullah’a
senin söyledi¤in sözün
benzerini söylediler. Resûlullah taraf›ndan onlara
da, sana söylendi¤i gibi
söylendi.
- Kimdir onlar?
- Mürâre bin Rebî-ülAmrî ile Hilâl bin Ümeyyetül-Vâk›fî’dir!
Bu iki zât›n, sâlih ve
kendileri örnek tutulacak
kiﬂiler olduklar›n›, Bedir
savaﬂ›nda bulunduklar›n›
bana hat›rlatt›lar. Tereddütten vazgeçtim. Mu’âz
bin Cebel ile Ebû Katâde’ye rastlad›m. Bana dediler ki:
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- Arkadaﬂlar›n›n sözlerini dinleme! Do¤ruluk
üzerinde dur! ‹nﬂâallah,
herhalde, Allahü teâlâ, senin için bir geniﬂlik, bir ç›kar yol yarat›r. Özür sahiplerine gelince, e¤er, onlar
özürlerinde sâd›k iseler,
Allahü teâlâ, bu husûsta
onlardan hoﬂnut olur ve
bunu, Peygamberine bildirir!”
Bu zâtlar›n hâlleri etrafa yay›l›nca, herkes onlara
yabanc› gibi davranmaya
baﬂlad›. Di¤er iki Sahâbî
evlerine kapanmay› tercih
ederken, Kâ’b cemâatle
namazlar›n› k›ld›, çarﬂ›lar›
dolaﬂt›. Ama hiç kimse
onunla konuﬂmuyordu.
Resûlullah’a yak›n yerlerde oturmaya dikkat ediyor ve bu esnâda onun
çehresine bakmaya çal›ﬂ›yordu. Ama her defas›nda
Peygamberimiz ondan yüzünü çeviriyordu. Bu hâlden iyice bunalan Kâ’b,
amca o¤lu Ebû Katâde’ye
gitti ve ona sordu:
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- Ey Ebû Katâde! Allah
için soruyorum. Allah’› ve
Resûlünü ne kadar sevdi¤imi biliyor musun?
Fakat cevap alamad›.
Birkaç defa daha sordu.
Ebû Katâde k›sa cevap
verdi:
- Allah ve Resûlü daha
iyi bilir.
Bunun üzerine Kâ’b
mahzûn bir ﬂekilde, gözyaﬂlar› içinde oradan ayr›ld›.
Günler geçti, haftalar
birbirini kovalad›. Kimse

Kâ’b’la bir tek kelime konuﬂmuyor, Kâ’b iﬂin nereye varaca¤›n› bilemiyordu. Bu arada, Kâ’b’›n imtihan›n› daha da çetinleﬂtiren bir hâdise ortaya ç›kt›.
Kâ’b 50 gün devam eden
bu ›zd›rap verici bekleyiﬂ
devresinde Gassan’daki
K›ptî liderlerinden bir
mektup ald›. Mektupta
ﬂöyle deniyordu:
- Efendinizin size uygunsuz muâmelede bulundu¤unu duydum. Hukukunun çi¤nendi¤i ve
k›ymetinin bilinmedi¤i

Kâ’b bin Mâlik’in ‹stanbul Ayvansaray Caddesinin sa¤›nda çevre yolu
ile surlar aras›nda yer alan türbesi
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yerde durmay›n. Yan›m›za
gelin, size ikrâmlarda bulunuruz.
Bir tarafta haftalard›r
yüzüne bakmayan, kendisiyle konuﬂmak tenezzülünde bile bulunmayan
arkadaﬂlar›, di¤er bir tarafta da izzet, ikrâm ve
haﬂmet teklif eden bir davet vard›.
Düﬂman, Kâ’b’›n bu zay›f an›n› de¤erlendirmek
istiyordu. Böyle s›k›nt›l› bir
zamanda, böyle câzip bir
teklife kim hay›r diyebilirdi? Fakat Kâ’b tereddütsüz
K›ptî liderinin mektubunu
y›rt›p att›.
Tam bu esnâda, Kâ’b’›n
durumunu daha da zorlaﬂt›ran bir emir daha geldi.
Peygamberimizin gönderdi¤i bir elçi, ona, zevcesinden uzak durmas›n›n istendi¤ini haber veriyordu.
Kâ’b han›m›n› boﬂamayacak, ama ondan ayr› yaﬂayacakt›.
Çile bitece¤ine daha da
ﬂiddetleniyordu.
Ayn›
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emir di¤er üç sahâbîye de
gönderilmiﬂti. Fakat bu
emir de Kâ’b’›n ve arkadaﬂlar›n›n Resûlullah’a
ba¤l›l›¤›n› sarsmad›. ‹ﬂledikleri hatân›n piﬂmanl›¤›
içinde bütün rûhlar›yla Allah’a yalvar›p istigfâr ediyorlard›.
Ama mü’minler cemâatinden ayr›lmak, Allah
ve Resûlünü terketmek
ak›llar›ndan bile geçmiyordu. Îmânlar› böyle bir
davran›ﬂa müsaade etmiyordu. Bundan sonras›n›
Kâ’b hazretleri ﬂöyle anlat›r:
“‹nsanlar›n bizimle konuﬂmalar›n›n yasakland›¤›
günden 50 gece sonras›nda, gecenin sabah›nda sabah namaz›n› k›ld›m. Rûhum çok s›k›lm›ﬂ ve bulundu¤um yere s›¤amaz
bir vaziyette oturuyordum. Âdetâ yerle gök aras›nda s›k›ﬂm›ﬂ ve gidecek
hiçbir yeri kalmam›ﬂ gibiydim. Tam bu esnâda bir
ses iﬂittim:
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- Ey Mâlik’in o¤lu Kâ’b,
müjde, müjde!
Kurtuluﬂ günü gelmiﬂti. Hemen secdeye kapand›m.”
Peygamber efendimiz
sabah namaz›ndan sonra,
bu üç sahâbînin tevbelerinin kabûl edildi¤ini halka
ilân etmiﬂti. Bunun üzerine sahâbîler müjdeyi kardeﬂlerine ilân etmek için
yar›ﬂ›rcas›na koﬂtular ve
Kâ’b’la birlikte di¤er iki sahâbîye müjdeciler gönderdiler.
Kâ’b bin Mâlik, bundan
sonras›n› ve Peygamberimizin yan›na gidiﬂini ﬂöyle
anlat›r:
“Hemen Resûlullah
efendimize gittim. Halk,
beni tak›m tak›m karﬂ›lad›lar. “Allah’›n, tevbeni kabûl buyurmas›, sana kutlu
olsun!” diyerek beni, kutlad›lar.
Mescide var›p girdim.
O s›rada, Resûlullah efendimiz, eshâb›yla oturuyordu.”

Kâ’b bin Mâlik anlatmas›na ﬂöyle devam etti:
“Kendisine selâm verdi¤im zaman, Resûlullah
efendimiz, sevinçten yüzü
ﬂimﬂek çakar gibi bir hâlde olarak bana buyurdu
ki:
- Seni, öyle bir günün
hay›r ve saâdetiyle müjdelerim ki, o, annenin do¤urdu¤u günden beri geçirdi¤in günlerin hay›rl›s›d›r! Sen, hiç bir zaman,
üzerine do¤mam›ﬂ olan
hay›rl› güne gel!
Bunun üzerine Peygamber efendimize sordum:
- Yâ Resûlallah! Bu
müjde, Senden mi, yoksa,
Allahü teâlâdan m›?
- Hay›r! Benden de¤il,
Allahü teâlâdand›r!
Zâten, Allahü teâlâ taraf›ndan sevindirildi¤i zaman, Resûlullah›n yüzü,
sevinçten, ay parças› gibi
par›ldard›. Bunu, biz de,
yüzünün par›lt›s›ndan anlard›k.
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Resûlullah aleyhisselâm›n önüne oturunca dedim ki:
- Yâ Resûlallah! Hem
tevbemin kabûlüne ﬂükür
için, hem de Allah’›n ve
Resûlünün r›zâs›n› kazanmak için sadaka olarak
mal›mdan s›yr›l›p ç›kaca¤›m!
Resûlullah aleyhisselâm buyurdu ki:
- Mal›n›n bir k›sm›n›
yan›nda tut. Hepsini da¤›tma! Bu, senin için daha
hay›rl›d›r.

Bunun üzerine dedim
ki:
- Öyle ise, Hayber’de
hisseme düﬂmüﬂ olan mal›, yan›mda tutar, kendime
al›korum. Yâ Resûlallah!
Allahü teâlâ beni, ancak
do¤rulukla kurtard›. Art›k
ben, tevbemin icâb›ndan
olarak, bundan böyle sa¤
kald›kça, yaﬂad›kça, do¤rudan baﬂka bir ﬂey söylemeyece¤im!
Vallahi,
Resûlullah
efendimize, bunlar› söyledi¤imden beri, Müslü-

Kâ’b bin Mâlik hazretlerinin türbesinin kuzeydo¤u yönünde Hac›
Hüsrev Mescidi yer almaktad›r.
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manlardan hiç bir kimse
bilmiyorum ki, do¤ru
söylemek husûsunda, Allahü teâlân›n bana yapt›¤› imtihandan daha güzel
imtihan› ona yapm›ﬂ olsun!
Resûlullah efendimize,
bunlar› söyledi¤imden bu
güne dek yalan bir ﬂey
söylemek, akl›mdan bile
geçmemiﬂtir. Bundan sonra sa¤ kald›¤›m zaman
içinde de, Allahü teâlân›n
beni yalandan koruyaca¤›n› umar›m!”
Günün birinde, ﬂâirler
için âyet-i kerîme indi. Cenâb› Hak, kelâm›nda meâlen buyurdu ki:
“Onlara, ﬂâirlere ancak, sap›klar uyarlar...”
Bu ﬂiddetli hitap karﬂ›s›nda, Hazreti Abdullah
bin Revâha, Kâ’b bin Mâlik ve Hassân bin Sâbit
ve arkadaﬂlar› a¤lamaya
baﬂlad›lar. Bunu gören
Peygamber efendimiz,
âyetin devam›n› okudular:

Kâ’b bin Mâlik hazretlerinin türbesi

“Ancak îmân edip, iyi
iﬂler yapanlar ve Allah’›
çok ananlar müstesnâ.
Onlar öteki ﬂâirler gibi de¤ildirler.” [ﬁuarâ:224]
Hazreti Kâ’b ve arkadaﬂlar› da, baﬂka türlü de¤illerdi ki. Ancak dînimizi
övüyor, din düﬂmanlar›n›
yeriyorlard›. Âyet-i kerîmenin devam› gelince,
üzüntüleri sevince dönüﬂtü.
Peygamberimizin ﬂâirlerinden olan Hazreti Kâ’b,
Hicretin 50. y›l›nda Hazreti Muâviye’nin hilâfeti zaman›nda 77 yaﬂ›nda iken
vefât etti.
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KÂ’B B‹N ZÜHEYR
kâ’b bin züheyr;
Kâ’b bin Züheyr, Müzeyne kabîlesinden olup,
onbir ﬂâir yetiﬂtiren bir âileye mensuptu. Babas›
Züheyr bin Ebî Sülemî ve
kardeﬂi Büceyr de ﬂâir idi.
Kâ’b bin Züheyr’in babas›
H›ristiyan ve Yahûdi âlimlerinin yanlar›na gider, onlar› dinlerdi. Onlardan âhir
zamanda bir Peygamber
gönderilece¤ini iﬂitmiﬂti.
Züheyr, bir gece rüyâs›nda, gökten bir ip uzat›ld›¤›n›, o ipten tutmak için
elini uzatt›¤› hâlde yetiﬂemedi¤ini görmüﬂtü. Bu
rüyâs›n›n, âhir zamanda
gelecek olan Peygambere
yetiﬂemeyece¤ine ve ömrünün o gönderilmeden
bitece¤ine iﬂâret oldu¤unu anlam›ﬂt›.
Fakat o¤ullar› Kâ’b ve
Büceyr’e, âhir zaman Peygamberi
gönderilince,
Ona îman etmelerini vas›yet etmiﬂti.
Kâ’b bin Züheyr ve kardeﬂi Büceyr, ‹slâmiyet ge114 eshâb-› kirâm

lince, Peygamberimizle
görüﬂmek üzere Medîne-i
Münevvereye do¤ru yola
ç›km›ﬂlard›. Ebrak-ul Azzâf denilen yere geldiklerinde, kardeﬂi Büceyr dedi
ki:
- Sen burada bekle,
ben Medîne’ye gidip, O
Peygamberi bir göreyim.
Söylediklerini dinleyeyim.
Büceyr Medîne’ye gidince,
Peygamberimiz
ona, ‹slâmiyet’i anlatt› ve
Müslüman olmas›n› söyledi. O da hemen kelime-i
ﬂehâdet getirerek Müslüman oldu.
Kâ’b bin Züheyr, kardeﬂi Büceyr’in Müslüman oldu¤unu ö¤renince, ona
çok k›zd›. Bunu dile getiren bir ﬂiir yazd›. ﬁiirinde,
Peygamberimize ve ‹slâmiyet’e karﬂ› düﬂmanca
tav›rlar sergiliyordu. Kardeﬂi Büceyr, buna tahammül edemeyip, durumu
Peygamberimize arz etti.
Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki:

KÂ’B B‹N ZÜHEYR
- Kâ’b’a kim rastlarsa,
onu öldürsün!
Kardeﬂi Büceyr, Kâ’b’a
bir mektup yaz›p gönderdi. Mektupta, “Baﬂ›n›n çâresine bak!” diye yazarak
durumu bildirdi. Kâ’b’›n
yazd›¤› kötüleyici ﬂiire karﬂ›l›k bir de ﬂiir yazd›. Bu ﬂiirinde özetle ﬂöyle dedi:
- Ey Kâ’b! Kabûl etmeyip, yerdi¤in bu ‹slâm dîninden daha gerçek ve daha sa¤lam bir din olamaz.
Kurtulmak istiyorsan putlar› b›rak, bir olan Allah’a
îman et, Müslüman ol ki,
kurtulabilesin! K›yâmet
gününde kaç›lamayacak
olan Cehennem ateﬂinden, Müslüman olup,
îman edenlerden baﬂkas›
kurtulamayacakt›r.
Büceyr, kardeﬂi Kâ’b’a
yazd›¤› mektubun bir k›sm›nda da ﬂöyle yazm›ﬂt›:
- ‹slâm düﬂmanl›¤› yapan, Resûlullah’› ﬂiir yazarak hicvedip üzen Mekkelilerden bâz›lar› öldürüldü.
Kureyﬂ ﬂâirlerinden sa¤ ka-

lan ‹bni Zibâra ve Hubeyre
bin Ebî Vehb ise baﬂlar›n›
al›p kaçt›lar. E¤er sa¤ kalmak istiyorsan, acele Resûlullah’›n yan›na gel!
O, yapt›¤›na piﬂman
olup, tevbe ederek yan›na
gelenleri affeder. Böyle
tevbe ederek, gelip Müslüman olanlar›n hepsini
kabûl etti. Bu mektubumu
al›r almaz Müslüman ol ve
hemen buraya gel! E¤er
bu dedi¤imi yapmayacak
olursan, yeryüzünde baﬂ›n› al, nereye gideceksen
git!
Kâ’b bin Züheyr, kardeﬂi
Büceyr’in mektubunu al›nca, sanki yeryüzü ona dar
gelmiﬂti. Zaten kabîlesi aras›nda bulunan düﬂmanlar›,
onun için, “O, art›k öldürülmüﬂ demektir!” diyerek
dedikodu yay›yorlard›.
Kâ’b bin Züheyr, bu durum karﬂ›s›nda derin derin
düﬂünmeye baﬂlad›. Yavaﬂ yavaﬂ gönlü ayd›nlan›yordu. Nihayet Müslüman olmaya karar verdi.
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KÂ’B B‹N ZÜHEYR
Medîne yollar›na düﬂtü.
Peygamber efendimizi
metheden ve kendisinin
de tevbe edip, Müslüman
oldu¤unu bildiren uzun
bir ﬂiir yazd›.
Medîne’ye var›nca, gizlice Cüheynî kabîlesinden
olan bir arkadaﬂ›n›n evine
gidip, misâfir oldu. Ertesi
gün sabah, evine misâfir
oldu¤u kiﬂi, onu, Peygamberimizin yan›na götürdü.
Peygamberimiz o s›rada,
Eshâb-› kirâm aras›nda
idi. Eshâb-› kirâm etraf›n›
sarm›ﬂ, sohbetini dinliyorlard›.
Kâ’b bin Züheyr, devesini mescidin önüne çöktürüp, içeri girdi. Peygamberimizin yan›na yaklaﬂ›p,
kendini tan›tmadan dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Kâ’b
bin Züheyr yapt›klar›na
piﬂman ve Müslüman olarak aman dilemeye gelmiﬂ
bulunuyor. Müslüman olmas›n› kabûl eder misiniz?
Peygamberimiz buyurdu ki:
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- Evet.
- Yâ Resûlullah, ben
ﬂehâdet ederim ki, Allah’tan baﬂka ilâh yoktur. Sen
de O’nun Resûlüsün!
- Sen kimsin?
- Ben Kâ’b bin Züheyr’im.
Eshâb-› kirâm onun
Kâ’b bin Züheyr oldu¤unu anlay›nca, Ensârdan
biri hiddetle aya¤a kalkt›.
Peygamber efendimiz
bu kimseye buyurdu ki:
- O, içinde bulundu¤u
hâlden piﬂman ve Hakka
dönmüﬂ olarak gelmiﬂtir.
Bu s›rada Kâ’b bin Züheyr, Müslüman oldu¤unu bildiren bir kasîde
okumaya baﬂlad›. Bu kasîdesinde uzun bir giriﬂten sonra, as›l mevzuya
geçip, Müslüman oldu¤unu, tevbe etti¤ini ve af
diledi¤ini dile getirdi.
Son k›sm›nda da Peygamberimizi ve Eshâb-›
kirâm› metheden beyitleri okudu.

KÂ’B B‹N ZÜHEYR
Peygamber efendimizin Kâ’b bin Züheyr’e hediye etti¤i
h›rkas›. Günümüzde
Topkap› Saray› H›rka-i Saâdet Dairesi’nde
muhafaza
edilmektedir.

Peygamberimiz, Kâ’b
bin Züheyr’in, “Banet süâdü= Sevgili uzaklaﬂt›” sözleriyle baﬂlayan bu kasîdesini be¤enip, çok memnun
oldu. Onu affetti. Bürdesini
(h›rkas›n›) ç›kar›p, onun
omuzlar›na koydu. Bu sebeple Kâ’b bin Züheyr’in
kasîdesi, “Kasîde-i Bürde”
ismi ile meﬂhur olmuﬂtur.
Hazreti Kâ’b 645 senesinde
ﬁam’da vefât etti.
Resûlullah’›n hediye
etti¤i bu h›rka, Hazreti Muaviye taraf›ndan Kâ’b bin

Züheyr’in vârislerinden
sat›n al›n›p, muhafaza
edilmiﬂtir. S›ras›yla Emevîlere, onlardan Abbasîlere, daha sonra da M›s›r’›n
fethinde Mekke ﬁerifi taraf›ndan di¤er kutsal emânetler ile birlikte Yavuz
Sultan Selim Han’a teslim
edilmiﬂtir. Günümüze kadar korunan bu h›rka,
“H›rka-i Saadet” ismi ile
meﬂhur olmuﬂtur. Bugün
hâlâ ‹stanbul’da Topkap›
Saray› Müzesi’nde “H›rkai Saadet” odas›nda muhafaza edilmektedir.
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KATADE B‹N NU’MAN
katade bin nu’man;
Eshâb-› kirâmdan Câbir
bin Abdullah ﬂöyle bildiriyor:
Uhud Harbi s›ras›nda,
Katade bin Nu’man, Peygamberimize bir yay hediye etmiﬂti. Peygamberimiz de yay›n baﬂ k›sm› eskiyinceye kadar bu yay ile
müﬂriklere ok atm›ﬂt›.
Sonra yay› tekrar Katade’ye iade etmiﬂti.
Katade de bu yay parçalan›ncaya kadar düﬂmanlara ok att›. Yay parçaland›ktan sonra da, sap› ile
Peygamberimizin önünde
durarak, O’na hücum eden
müﬂriklere karﬂ› vücudunu
siper etti. Nihayet gözüne
bir ok isabet ederek gözü
ç›kt›.
Gözbebe¤ini eline alarak, Peygamberimizin huzuruna geldi. Resulullah
efendimiz onu görünce,
buyurdu ki:
- Ya Katade bu ne hal?
- Ya Resulallah, gördü¤ünüz gibi gözüm ç›kt›.
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Bunun üzerine Resulullah efendimiz buyurdu ki:
- ‹stersen bu haline
sabret! O zaman cennet
senin için haz›rlan›r. E¤er
istersen göz bebe¤ini yerine koyup, senin için Allahü teâlâya duâ edeyim,
eskisinden hiç bir eksi¤i
olmaz.
Hazreti Katade dedi ki:
- Ya Resulallah! Benim
çok sevdi¤im bir eﬂim var.
Beni bu halde görürse, belki hoﬂ karﬂ›lamaz.
Peygamber efendimiz
Katade hazretlerinin elinden gözü al›p, ç›kt›¤› yere
koydu ve, “Ya Rabbi! Katade’nin gözünü güzel eyle!”
diye duâ etti.
Katade’nin gözü eskisi
gibi sa¤lam oldu. Peygamberimizin mucizesiyle
görmeye baﬂlad›. Hatta bu
gözü di¤er gözünden daha iyi görürdü.
‹mâm-› a’zam hazretleri
Peygamberimizi methetmek için yazd›¤› bir ﬂiirinde, bu hadiseyi ﬂöyle yaz-

KATADE B‹N NU’MAN
m›ﬂt›r: “Mucizenle geri getirdin, Katade’nin gözünü.”
Mekke’nin fethedildi¤i gün, kabilesinin, Beni
Zafer kolunun bayra¤›
Hazreti Katade’nin elindeydi.
Katade hazretleri bir gece, karanl›kta yats› namaz›na giderken, yolda Peygamberimize rastlad›. Peygamberimiz ona sordular:
- Katade, sen misin?
- Evet, ya Resulallah.
- Dönüﬂte bana u¤ra!
Namazdan sonra u¤rad›¤›nda, Peygamberimiz
ona bir hurma dal› verdi.
O günden sonra Katade hazretleri gece bir yere
giderken, yan›nda o hurma dal›n› taﬂ›y›nca, o hurma dal›ndan etrafa ›ﬂ›k yay›l›r, çevresini ayd›nlat›rd›.

Hazreti Katade buyurdu ki:
“Size, hastal›¤›n›z› teﬂhis ettirip, tedavi çarelerini bulduran Kur’ân-› kerîmdir. Hastal›¤›n›z günah
iﬂlemek, tedavisi ise, tevbe ve istigfard›r.”
“Kabir azab› üç ﬂeyden
meydana gelir: Bunun üçte biri g›ybet, üçte biri nemime yani söz taﬂ›ma, di¤er üçte biri de idrardan
sak›nmamakt›r.”
“Elbise, servet, güzellik
ve ilim gibi nimetler kendisine verilip de, tevazu
etmesini bilmeyenlerin bu
varl›klar›, k›yamet günü
kendilerine vebaldir.
Hazreti Katade hicri
646 tarihinde 65 yaﬂ›nda
Medîne-i münevverede
vefat etti.
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MÂR‹YE
mâriye;
Peygamber efendimizin mübârek han›mlar›ndan. M›s›r hükümdâr› Mukavk›s’tan
Peygamber
efendimize hediye gönderilmiﬂti. Peygamber efendimizin hizmetçisiyken
Müslüman oldu ve Efendimizin nikâh›yla ﬂereflenip
han›mlar›ndan oldu. M›s›r
hükümdâr›ndan hediye
olarak gönderildi¤i için
nesebi (soyu) ve do¤um
târihi bilinmemektedir.
637 (H. 16) senesinde hazret-i Ömer zamân›nda Medîne’de vefât etti.
Peygamber efendimiz,
Mekke-i mükerremeden
Medîne-i münevvereye
hicret ettikten sonra komﬂu devlet baﬂkanlar›na, ‹slâmiyet’e dâvet etmek
üzere elçiler ve mektuplar
gönderdi. Eshâb-› kirâmdan Hâtib bin Ebî Beltea’y›
da M›s›r hükümdâr› Mukavk›s’a elçi gönderdi ve
bir mektup yazd›rarak ‹slâm dînine dâvet etti. Mukavk›s, Peygamber efendi120 eshâb-› kirâm

mizin mektubunu sayg›yla
açt›rd› ve okuttu, fildiﬂinden güzel bir kutu içine
kendi eli ile koydu, a¤z›n›
mühürleterek özel hizmetçisine teslim etti. Fakat
Müslüman olmad›. Mukavk›s, Peygamber efendimize bir mektup yazd›rd›,
Mâriye ve Sîrîn isminde
iki câriye, elbise yap›m›nda kullan›lacak bir miktar
M›s›r kumaﬂ›, bir kat›r ve
baﬂka hediyeler gönderdi.
Hâtib bin Ebî Beltea, mektubu ve hediyeleri Medîne’ye getirerek Peygamber efendimize teslim etti.
Hediyeler
Peygamber
efendimiz taraf›ndan kabûl edildi.
Mukavk›s taraf›ndan hediye olarak gönderilen câriyelerden Mâriye (rad›yallahü anhâ), Resûlullah’›n
sohbetine, güzel konuﬂmas›na, alçak gönüllülü¤üne
hayran kal›p hemen Müslüman oldu. Sevgili Peygamberimizse, onun bu
davran›ﬂ›ndan ve îmân
ederek, Müslüman oluﬂun-

MÂR‹YE
Kâbe-i
ﬁerîf
kap›s›

dan çok memnun oldu ve
Mâriye’yi (rad›yallahü anhâ) kendisine nikâhlad›.
Sevgili Peygamberimizin Mâriye’den (rad›yallahü anhâ) ‹brâhim ad›nda
bir o¤lu dünyâya geldi. Bu
sebeple de Peygamber
efendimizin
han›mlar›
içinde Hazreti Hadîce’den
sonra çocu¤u olan ikinci

han›m› olma ﬂerefine de
kavuﬂtu. Peygamber efendimizin Mâriye’den do¤an
bu o¤lu, Peygamberimizin
sa¤l›¤›nda vefât etti.
Hazreti Mâriye çok sâkin, sessiz ve kendi hâlinde oldu¤u için, kendisinden hadîs rivâyeti olmam›ﬂt›r.
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MEYMUNE B‹NT‹ HÂR‹S
meymune
binti hâris;
Hazreti
Meymune,
Hazreti Abbas’›n han›m›
Ümm-i Fadl’›n k›zkardeﬂi
idi. ‹lk önce cahiliyye
devrinde Mesud bin Amr
ile evlenmiﬂti. Ondan ayr›l›nca, Ebû Rühüm bin
Abdiluzza ile nikâhland›.
Bu da vefat edince dul
kald›.
Resulullah efendimiz,
Hicretin yedinci senesi
Hayber’in fethinden sonra, Zilkade ay›nda, umre
niyeti ile yola ç›kt›. Cuhfe’de bulundu¤u s›rada
Hazreti Abbas ile buluﬂunca, Hazreti Abbas, “Ya
Resulallah!
Meymune
binti Hâris dul kald›. Onu
kendine han›ml›¤a alsan
olmaz m›” diye teklifte
bulundu. Bunun üzerine
Peygamber
efendimiz
Ebu Rafi ile ensardan bir
zat› Mekke’ye dünürlü¤e
gönderdi.
Hazreti Meymune, Resulullah›n kendisine dü122 eshâb-› kirâm

nür oldu¤u haberini deve
üzerinde iken al›nca, dedi
ki:
- Deve de, üzerindeki
de Resulullah›nd›r.
Peygamber efendimizin teklifini severek kabul
etti. Bu iﬂin gere¤inin yap›lmas›n›
da
ablas›
Ümm-i Fadl’a, o da kocas› Hazreti Abbas’a b›rakt›.
Böylece Hazreti Abbas,
Hazreti Meymune’nin nikâhlanmas›nda vekil oldu.
Resulullah
efendimiz
Mekke’de umreyi tamamlad›ktan sonra, Medîne’ye
dönerlerken ﬁerif mevkiine gelince, Hazreti Abbas, dörtyüz dirhem mehir ile Hazreti Meymune’yi Resulullah’a nikâhlad›. Burada dü¤ün merasimi de yap›ld›.
Hazreti Meymune, Resulullah’›n nikâh› ile ﬂereflenen, son han›m› oldu. Peygamberimiz bundan sonra bir daha evlenmedi.

MEYMUNE B‹NT‹ HÂR‹S
Hazreti Meymune çok
hay›r yapar, ibadette bulunurdu. Dînî emir ve yasaklara da son derece dikkat ederdi. Hazreti Aiﬂe
onun hakk›nda buyurmuﬂtur ki:
- Meymune bizim hepimizden fazla Allahü teâlâdan korkan ve s›la-i rahmi, yani yak›n akrabalar›
gözeten bir han›m idi.
Hazreti Meymune hay›r iﬂlerine çok para harcard›. Bir ara çok borçlanm›ﬂt›. Bunu nas›l ödeyece¤ini sorduklar› zaman
dedi ki:
- Resulullah efendimizden iﬂittim. Buyurdu ki:
“Herkes iyi niyetle borçlan›rsa, Allahü teâlâ onun
borcunu öder.”
Hazreti Meymune 671
senesinde Mekke’de hastaland›¤›nda dedi ki:
- Beni Mekke’den ç›kar›n›z! Çünkü Resulullah
efendimiz, benim Mekke’nin d›ﬂ›nda vefat edece¤imi haber verdi.

Kendisini ç›kard›klar›
zaman, Resulullah’a nikâh› yap›lm›ﬂ oldu¤u yerde
vefat etti. Cenaze namaz›n› ye¤eni Hazreti Abdullah bin Abbas k›ld›rd›. Cenazesi kald›r›laca¤› zaman
Hazreti Abdullah ﬂöyle
dedi:
- Bu Resulullah’›n han›m›d›r. Cenazeyi fazla
sallamay›n ve edeple yola
devam edin.
Hazreti
Meymune,
Resulullah’›n son nikâh›
oldu¤u gibi, han›mlar›n›n da en son vefat edeni idi.
Kendisinden 46, baﬂka bir rivayete göre 76
hadîs-i ﬂerîf rivayet edilmiﬂtir. Bunlardan 7 tanesi Buhârî ve Müslim’de,
di¤erleri de çeﬂitli hadîs
ve f›k›h kitaplar›nda vard›r.
Hazreti Meymune’nin
ismi daha önce “Berre”
iken, Resulullah efendimiz de¤iﬂtirerek “Meymune” yapt›.
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M‹KDÂD B‹N ESVED
mikdâd bin esved;
Hicretin ikinci y›l›nda
Bedir savaﬂ› baﬂlayaca¤›
s›rada, Peygamberimiz
Eshâb›n ileri gelenlerini
toplay›p onlarla istiﬂâre
etti. Henüz Müslümanlar
çok azd›.
Harp için haz›rl›klar›
yok say›l›rd›. Maddî imkânlar› azd›. Önce Hazreti
Ebû Bekir’in ve Hazreti
Ömer’in fikirlerini ald›.
Onlardan her biri:
- Hiç bir hizmet ve fedâkârl›ktan geri durmay›z,
diyerek, Resûlullah’›n diledi¤i gibi hareket etmesini
istediler.
Hazreti Mikdâd ﬂöyle
konuﬂtu:
-Ey Allah’›n Resûlü!
Cenâb-› Hakk›n emirleri
ne ise, bize bildir. Biz, size
itâat ederiz. Yahûdîlerin,
Hazreti Mûsâ’ya söyledikleri gibi, “Sen, Rabbinle
beraber git de, düﬂmanlarla savaﬂ!.. Biz burada,
seni bekleyicileriz” demiyoruz. Biz hepimiz, senin
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sa¤›nda, solunda, önünde, arkanda harp etmeye
haz›r›z.
Bu sözleri iﬂiten sevgili
Peygamberimizin mübârek yüzleri ayd›nland›. Çok
memnun oldular. Çünkü
kuvvetli bir müﬂrik ordusu
üzerlerine geliyordu.
Hazreti Mikdâd’›n, bu
ferâgat ve ﬂecâat misâli
sözlerinden son derece
memnun olan Peygamberimiz, ona duâ etti.
Hazreti Mikdâd’›n söyledikleri çok tesir etti. Di¤er
Eshâb da, onun gibi konuﬂtular. Böylece, ‹slâm’›n
ilk harbi ve ilk zaferi gerçekleﬂti.
Bedir savaﬂ›nda büyük
bir kahramanl›k gösteren
Mikdâd bin Esved, bu savaﬂta ‹slâm ordusunda süvâri idi. Bunun için kendisine, Resûlullah’›n süvârisi denilirdi.
Hazreti Mikdâd, ok atmakta, binicilikte son derece mâhir bir yi¤itti. Bedir’deki kahramanl›klar› si-
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yer ve hadîs kitaplar›nda
anlat›lmaktad›r.
Hazreti Mikdâd, ‹slâmiyet’i ilk kabûl edenlerdendir.
Bir gün Hazreti Mikdâd
ve iki arkadaﬂ›, iyice yorgun ve aç idiler. Sonunda,
Efendimize gittiler. Avluda, 3 keçi bulunuyordu.
Sevgili Peygamberimiz
onlar›, periﬂân hâlde görünce buyurdu ki:
- ﬁunlar› sa¤›n›z da,
sütleri paylaﬂ›n›z!
Sevinerek öyle yapt›lar
ve açl›ktan kurtuldular.
Sonraki günlerde de, ayn›
ﬂekilde hareket etmeye
baﬂlad›lar.
Her akﬂam hâne-i saâdete, Peygamber Efendimizin huzûr verici evlerine
gelirler, kendilerine ayr›lan odaya girmeden önce,
keçileri sa¤arlar, kar›nlar›
doyuncaya kadar içerler,
Peygamber efendimizin
paylar›n› da ay›r›rlard›.
‹ki cihân›n Sultân›, ﬂâyet onlardan sonra gelir-

lerse, uyan›k olanlar›n duyaca¤›, fakat, uyuyanlar›
uyand›rmayacak bir sesle;
selâm verirler, gece namazlar›n› k›larlar, süt kab›ndaki kendi paylar›na
ayr›lan sütü içerlerdi.
Bir akﬂam Peygamber
efendimiz, Ensâra davetli
idiler. Hazreti Mikdâd,
“Nas›l olsa orada, izzet ve
ikrâm edilecekler. Evdeki
sütü içmeye, ihtiyaç duymayacaklar!..” diye düﬂündü.
‹ﬂte o duygularla, Peygamber efendimizin süt
pay›n› da içiverdi. Ama içti¤i anda, piﬂman oldu ve,
“Peki ﬂimdi, ne olacak? Biraz sonra Peygamber
efendimiz gelip, sütlerini
içmek isterlerse... Sütü
bulamay›nca da üzülürlerse...” diye düﬂünmeye
baﬂlad›.
Yatt›¤› yerde, bir türlü
uyuyam›yordu. Üzerinde,
bir örtü vard›. Baﬂ›n› örtse,
ayaklar›; ayaklar›n› örtse,
baﬂ› aç›kta kal›yordu.
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Nihâyet
Peygamber
efendimiz teﬂrîf ettiler. Her
zamanki gibi yavaﬂca selâm verip, gece namazlar›n› k›ld›lar. Süt kab›na bakt›lar. Tabiî kap bomboﬂtu!..
Hazreti Mikdâd’›n yüre¤i, h›zl› h›zl› çarp›yordu.
Peygamber efendimiz ellerini kald›rd›lar ve;
- Yâ Rabbî! Bize yedirenlere, Sen de yedir. ‹çirenlere, Sen de içir! diye
duâ ettiler.
Kulaklar›na inanam›yan Hazreti Mikdâd, sevinçle üzerindeki örtüyü
att›. Yavaﬂca do¤rulup, keçilerin bulundu¤u yere
vard›.
Az önce onlar› sa¤m›ﬂt›, fakat, “Hangisinde süt
bulursam, biraz alay›m
da, Peygamber efendimize takdîm edeyim” diye
karar verdi.
Hayretle gördü ki, keçilerin hepsi de sütlüydü.
Hemen sa¤d›. Kap tamamen dolmuﬂ, üzeri süt köpükleriyle süslenmiﬂti.
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Dökmeden getirdi. Kâinât›n Efendisine dedi ki:
- ‹çiniz yâ Resûlallah!
Peygamber efendimiz
hayretle sordular:
- Yâ Mikdâd! Sizler bu
gece, süt içmediniz mi?
O tekrar ricâda bulundu:
- ‹çiniz, yâ Resûlallah!
Sevgili Peygamberimiz
al›p içtiler. Sonra da süt
kab›n›, kendisine uzatt›lar.
Artan k›sm› da, o içti.
Büyük lezzet ve haz
duymuﬂtu. Peygamber
efendimizden artan sütün,
harareti söndürücü oldu¤unu hissedince güldü. O
zaman Resûl-i ekrem sordular:
- Ne oldu yâ Mikdâd?
O da, bütün yapt›klar›n›
ve üzüntüsünü bir bir anlatt›. ‹ki Cihân Güneﬂi tebessüm ettiler ve buyurdular ki:
- Bu hâl, cenâb-› Hakk›n bizlere rahmetidir. Allahü teâlâya ﬂükredelim!
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Hazreti Mikdâd, uzun
boylu, iri, fakat yak›ﬂ›kl›
bir zât idi. Bir arkadaﬂ›n›n
akrabâs›yla evlenmek istedi. Nedense arkadaﬂ› râz› olmad›. O da durumu,
Peygamber efendimize
bildirdi.
Çok k›r›ld›¤›n› anlayan
sevgili Peygamberimiz,
kendisini memnûn etmek
istediler. Öz amcalar›n›n
k›z›, Hazreti D›baa ile evlenmelerini sa¤lad›lar. Bu
sâyede, Allahü teâlân›n
Resûlüyle akrabâl›k ﬂerefine eriﬂmiﬂ oldu.
Hazreti Mikdâd bütün
müﬂküllerini Peygamber
efendimize sorarak hallederdi. Bir gün Peygamber
efendimize sordu:
- Yâ Resûlallah! Ben bir
kâfirle dövüﬂürken, o, bir
kolumu kesse, sonra da,
a¤aç arkas›na s›¤›n›p, “Allah r›zâs› için, Müslüman
oldum” dese, onu öldürmek, benim için câiz midir?
Peygamber efendimiz
buyurdular ki:

- Hay›r! Onu öldürme!
- Fakat o, benim kolumu kestikten sonra Kelime-i ﬁehâdet getirmiﬂ
bulunuyor. Böyle oldu¤u
hâlde, onu öldürmiyeyim
mi?
Allahü teâlân›n Resûlü
tekrar buyurdular ki:
- Onu öldürme! Çünkü,
Müslüman olduktan sonra öldürürsen, onun “ﬂehâdet” getirdikten önceki
hâline dönersin. O da senin, onu öldürmenden önceki hâline döner.
Hazreti Mikdâd, Peygamber efendimizin vefâtlar›ndan sonra da gazâdan gazâya koﬂtu. K›l›ç
kullanmas› ve ok atmas›
kadar, hâf›zl›¤› da mükemmeldi. Savaﬂ meydanlar›nda mücâhidleri, Kur’ân-›
kerîm okuyarak da coﬂturuyordu.
Hazreti Mikdâd, Hazreti Ebû Bekir’in halîfeli¤i s›ras›nda mürtedlerle yap›lan savaﬂa kat›lm›ﬂt›r.
Hazreti Ebû Bekir, Kur’ân-›
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kerîm âyetlerinin bir araya getirilip toplanmas›
için kurdu¤u heyete Hazreti Mikdâd bin Esved’i de
alm›ﬂt›r.
Yine bu devirde yap›lan, Ecnadin muhârebesinde ak›llar› ﬂaﬂ›rtan iﬂler
baﬂard›. Yüzlerce hâf›z-›
Kur’ân› etraf›na toplam›ﬂ,
‹slâm askerine heyecan ve
ﬂevk veriyordu.
Hazreti Ömer zaman›nda, M›s›r seferi aç›ld›. Oraya
giden ‹slâm kumandan›,
Halîfeden yard›m istedi.
Hazreti Ömer, ona gönderdi¤i mektupta ﬂunlar› yazd›:
“Sana yard›m için, dört
Müslüman› yolluyorum!
Çünkü onlar›n her biri, bin
askere bedeldir. Haydi, Allah yard›mc›n›z olsun.”
“Bin kiﬂiye bedel”
Müslümanlardan biri de,
Hazreti Mikdâd idi. Evvel
Allah, sonra onlar›n yard›m›yla; bereketli Nil vâdisi
fethedildi. M›s›r’›n karanl›k
topraklar›, ‹slâm ›ﬂ›klar›yla
nûrland›.
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Peygamber efendimizin Medîne’ye hicretlerinden 24 y›l sonra idi. Hâinin
biri, halîfe Hazreti Ömer’i
hançerledi. Hayat›ndan
ümit kesildi. Yerine geçecek halîfeyi bildirmesini
istediler. O da en k›ymetli
alt› Sahâbîyi seçti. Onlar›n
hepsi sevgili Peygamberimiz taraf›ndan Cennetle
müjdelenmiﬂ kimselerdi...
Halîfe daha sonra, Hazreti Mikdâd’› ça¤›rd›. Kendisine;
- Ey Resûlullah’›n süvârisi! Beni kabrime koyar
koymaz, sen de, bu 6
Müslüman› bir eve topla!
Aralar›ndan birini halîfe
seçmedikçe onlar› b›rakma, emrini verdi.
Hazreti Ömer’in bu derece güvenini kazanan
Hazreti Mikdâd, vazîfesini
eksiksiz yerine getirdi.
Hazreti Osman, halîfe seçildi.
Bir müddet sonra Halîfenin huzûruna, bâz› iﬂadamlar› geldiler. ‹ﬂlerini
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anlat›rken, Hazreti Osman’›, yüzüne karﬂ› övmeye baﬂlad›lar. O zaman Hazreti Mikdâd, yerden bir avuç toprak ald›.
Övücülerin yüzlerine f›rlatt›.
Niçin böyle yapt›¤›n›
soranlara da buyurdu ki:
- Çünkü Resûl-i Kibriyâ;
“Yüzünüze karﬂ› sizi
övenlerin yüzlerini, toprakla bulay›n›z” buyurmuﬂlard›.
Hazreti Mikdâd gitti¤i
her yerde, Kur’ân-› kerîm
ve hadîs-i ﬂerîf ö¤retmeye
gayret ediyordu. M›s›r’da
iken adam›n biri, onun yüzüne bak›p, “Resûl-i ekremi gören, bu gözlere ne
mutlu!” deyiverdi. Hazreti
Mikdâd biraz da üzülerek
ﬂunlar› söyledi:
- Sizleri bunu söylemeye sevk eden nedir? O
devirde yaﬂasayd›n›z, Resûlullah’a karﬂ› tavr›n›z›n
ne olaca¤›n› biliyor musunuz? Allah’a yemîn
ederim ki, Resûlullah

efendimiz, kendisine uymayan ve tasdîk etmeyen pek çok kavimle karﬂ›laﬂm›ﬂt›.
Hâlbuki Allahü teâlân›n
sizi bu devirde yaratmas›
sebebiyle, Resûlullah’›n size getirdiklerini tasdîk
ederek, yaln›z Allah’› biliyor ve O’na îmân ediyorsunuz. Sizin s›k›nt›lar›n›z›
baﬂkalar› çekti.
‹nsanlar›n azg›nl›klar›
sebebiyle Peygamberler
gönderilmiﬂtir. Resûlullah efendimiz, insanlar›n
puta tapmaktan baﬂka
hiç bir ﬂey tan›mad›klar›
câhiliyet ve vahﬂet devrinin en ﬂiddetlisinde gönderilmiﬂtir.
O Kur’ân-› kerîmi getirdi, onunla hakk› ve bât›l› birbirinden ay›rd›. O
kadar ki; bir kimse, kalbine îmân yerleﬂtikten sonra, îmân etmeyen babas›n›n, çocu¤unun veya kardeﬂinin küfürde oldu¤unu görüyor ve karﬂ› duruyordu.
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Kimsenin Cehenneme
gitmesine katiyyen sevinmezdi ve îmân etmesini
arzûlar, bunun için ç›rp›n›r, Cehennemden kurtulmas›n› isterdi. Bu husûsta
Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde Furkân sûresi 74.
âyet-i kerîmesinde meâlen ﬂöyle duâ etmeyi
emretti: “Ey yüce Rabbimiz! Han›mlar›m›zdan ve
çocuklar›m›zdan gözlerimizi ayd›n edecek, bizi sevindirecek olanlar› bahﬂet.”
Hazreti Mikdâd 653 y›l›nda 70 yaﬂlar›nda hastaland›. Çok geçmeden Hakk›n rahmetine, Resûlünün
hasretine kavuﬂtu. Hazreti
Osman buyurdu ki:
- Ey Müslümanlar!
Sevgili Peygamberimiz
bizlere bildirdiler ki:
“... Allahü teâlâ, Eshâb›mdan 4 kiﬂiyi çok sevdi¤ini; benim de, onlar› sevmemi emir buyurdular.
Onlar: Ali, Mikdâd, Selmân ve Ebû Zer’dir...”
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Cenâze namaz›n› bizzat, Hazreti Osman k›ld›rd›.
Hazreti Mikdâd’›n do¤um yeri olan Behrâ, Arab
Yar›madas›’n›n güneyindedir. Kabîlesi di¤er kabîlelerle, kan dâvâs› içinde
idi. Bu yüzden önce Kinde
taraflar›na, sonra da Mekke’ye geldi.
Mekke’de, kendisini
çok seven Esved bin Abdi Yegus, Hazreti Mikdâd’›
evlâd edindi. As›l babas›n›n ismi Amr oldu¤u hâlde, Esved’in o¤lu olarak
tan›nd›.
Hazreti Mikdâd ilk Müslümanlardand›r. Müslüman oldu¤unu gizlemeyen yedi mücâhidden biri
oldu. Mekkeli müﬂrikler,
Peygamber efendimize
îmân edip, putlara tap›nmaktan vazgeçerek Müslümanl›¤› yeni kabûl
edenlerin hepsine eziyet
ve iﬂkence etmeye baﬂlad›lar.
‹slâmiyet’i kabûl eden
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Hazreti Mikdâd ve di¤er
kimsesiz Müslümanlar›
yakalay›p, elbiselerini soydular. Demirden z›rhlar
giydirerek güneﬂin alt›nda, k›zg›n kumlar›n üzerine yat›rarak saatlerce, hattâ günlerce, iﬂkence ettiler.
Müslümanlar› her gördükleri yerde yakalay›p

hapsediyorlar, akla ve hayâle gelmedik iﬂkenceler
yap›yorlard›. ‹ﬂkenceler,
sonunda dayan›lmaz bir
hâl al›nca, di¤er Müslümanlarla beraber Habeﬂistan’a hicret etmelerine
izin verildi. Mikdâd bin Esved de, Habeﬂistan’a hicret eden ikinci kâfilenin
içinde yer ald›. Peygam-

1890’l› y›llarda Kâbe-i ﬂerîf’in mihrab ve minberi
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berimizin Medîne’ye hicretine kadar orada kald›.
Buradan Medîne’ye döndü.
Mikdâd bin Esved Medîne’ye gelince, Resûlullah efendimiz, onu haber
toplamas› için Meke’ye
gönderdi. Çünkü Peygamberimiz Mekke’deki müﬂriklerin durumunu araﬂt›r›p, Müslümanlar için ne
düﬂündüklerini ö¤renmek
istiyordu. Nitekim daha
önce Utbe bin Cezvan da,
bu maksatla Mekke’ye
gönderilmiﬂti.
‹ﬂte bu s›ralarda Mekkeli müﬂrikler, birkaç koldan Medîne’ye ak›n için
haz›rlanm›ﬂlar, keﬂfe ç›km›ﬂlard›. Hazreti Mikdâd
ile Hazreti Utbe de bunlar›n aras›na sokularak beraberce ilerlediler. Resûlullah efendimiz de tam bu
s›rada Ubeyde bin Hâris’i
keﬂif için göndermiﬂ oldu¤undan, bunlar›n ikisi hemen ona iltihak ederek,
Medîne’ye döndüler.
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Hazreti Mikdâd cesûr,
gözüpek ve fedâkâr bir
Müslümand›.
Bütün
önemli hâdiselerde, ona
vazîfe verilirdi. Hîleyle esîr
ve ﬂehîd edilen, Hazreti
Hubeyb’in mübârek cesedi, müﬂriklerin elindeydi.
Resûlullah
Efendimiz,
Hazreti Ebû Zer ile Hazreti
Mikdâd’›, Hazreti Hubeyb’in cesedini getirmekle vazîfelendirdi.
Her hususta, Kur’ân-›
kerîme ve sevgili Peygamberimize uygun hareket
ederdi. Kur’ân-› kerîmi
baﬂtan baﬂa ezberlemiﬂti.
Hâf›z idi. Çünkü Resûl-i ekrem buyurmuﬂtu ki:
“Kur’ân-› kerîme sar›l›n›z! Çünkü o ﬂefâat
eden ve ﬂefâati kabûl edilendir. Kendisine uymayanlar›n yenilmeyen hasm›d›r. Kim Kur’ân-› kerîmin emirlerine uyarsa,
Kur’ân-› kerîm, onu Cennete götürür.
Kim de Kur’ân-› kerîmin emirlerine s›rt çevi-
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rirse, Cehenneme gider.
Kur’ân-› kerîm en hay›rl›
yolu gösterir. Güzellikleri
say›lamaz. Âlimler ona
doymazlar. O hakîkate
ulaﬂmak için Allah’›n sa¤lam ipidir. Do¤do¤ru yoldur. Cinlerin Kur’ân-› kerîmi duyduklar› zaman,
hayretten, “Do¤rusu biz,
do¤ru yola götüren, hayrete düﬂüren bir Kur’ân
dinledik ve hemen inand›k ve art›k Rabbimize
hiçbir ﬂeyi ortak koﬂmayaca¤›z” dedikleri hakîkattir.

Hazreti Mikdâd bin Esved, herkesin hakk›nda
son derece ihtiyatl› konuﬂurdu. Ancak iﬂlerini netîcesine bakarak hüküm verirdi. Bu hususta kendisi
ﬂöyle bildiriyor:
“Ben, bir adam›n sonunu görmeden onun hakk›nda iyi veya fena bir ﬂey
söylemem! Çünkü buna
dâir Resûlulla’htan bir ﬂey
sorulmuﬂtu da, ﬂu cevâb›
vermiﬂti: “‹nsan kalbi kadar de¤iﬂen bir ﬂey yoktur!”
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MUÂV‹YE B‹N EBÎ SÜFYÂN
muâviye bin
ebî süfyân;
Eshâb-› kiram›n büyüklerinden. Emevî Devleti’nin kurucusudur. Hicretten 19 y›l evvel (m.604’te)
Mekke’de do¤du. Babas›,
Ebû Süfyân bin Harb bin
Ümeyye, annesi Hind’dir.
Peygamberimizin kay›n
biraderi olup, Mekke feth
edildi¤i gün babas› ile beraber Müslüman oldu.
Sonra Medîne’ye yerleﬂerek,
Peygamberimizin;
“Yâ Rabbî! Onu do¤ru
yolda bulundur ve baﬂkalar›n› da do¤ru yola götürücü k›l” ve; “Yâ Rabbî!
Muâviye’ye yaz› ve kitâp
ö¤ret! Onu azab›ndan koru!”, “Yâ Rabbî! Onu
memleketlere hâkim k›l”
dualar›yla ﬂereflendi. Vahy
kâtibli¤ine al›nmas›, Cebrail aleyhisselâm›n bildirmesi ile olmuﬂtur.
Cebrail aleyhisselam›n
getirdi¤i Kur’ân-› kerîmi
ve Peygamberimizin mektuplar›n› yazard›. Peygamber efendimiz namazda
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rükûdan kalkarken; “Semiallahü limen hamideh”
oku-duklar›nda, ön safta
bulunan Hazreti Muâviye;
“Rabbenâ
lekelhamd”
derdi. Resûlullah efendimiz bu hareketi be¤enip
tasvîb etti¤i için, bunu
söylemek, bütün Müslümanlara sünnet olarak
kald›.
Hazreti Muâviye, Huneyn gazas›nda Resûlullah’›n önünde babas› ile
birlikte kahramanca çarp›ﬂt›. Tebük gazvesine kat›ld›,
Veda Hacc›’nda bulundu.
Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ömer zamanlar›nda Suriye taraflar›ndaki muharebelere kat›ld›. Hazreti
Ömer, onu ﬁam valisi yapt›. Hazreti Osman, halifeli¤i
s›ras›nda bütün Suriye’yi
onun emrine verdi. Hazreti
Ömer zaman›nda dört y›l,
Hazreti Osman devrinde
on iki y›l, Hazreti Ali’nin hilâfeti esnas›nda beﬂ y›l,
‹mâm-› Hasan zaman›nda
alt› ay ﬁam valili¤i yapt›.
Hazreti Osman’›n ﬂehîd
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edilmesinden sonra, Hazreti Ali’yi, bütün Müslümanlar halîfe seçtiler.
Hazreti Ali önce ortal›¤›
yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂt›. Sahâbe-i kirâmdan bir k›sm›,
Hazreti Osman’›n katillerinin hemen yakalanarak k›sas yap›lmas›n› istediler.
Bir k›sm› ise susmay› tercih
ettiler. Bunlardan her birinin baﬂkas›na uymay›p,
kendi içtihad›yla hareket etmesi dînen lâz›m idi. Zira
Eshâb-› kirâm›n hepsi müctehid idi ve her müctehidin
kendi içtihad› ile amel etmesi farzd›r. Abdullah ibni
Sebe ad›ndaki Yahûdî, bâz›
câhilleri iﬂe kar›ﬂt›rarak, onlar› muharebeye sürüklemesi sonucu, Cemel ve S›ffîn Vakalar› meydana geldi.
Bu muharebelerde bütün Eshâb-› kirâm gibi Hazreti Muâviye de içtihad› ile
hareket ederek, ‹slâmiyet’in emrini yerine getirmeye u¤raﬂm›ﬂt›r. Nitekim
Eshâb-› kîram›n, bu muharebeler esnas›nda bile birbirleriyle mektuplaﬂt›klar›,

nasîhat verdikleri, seviﬂtikleri bir çok misâllerle meydandad›r.
Meselâ S›ffîn muharebesi s›ras›nda Bizans imparatoru ‹kinci Konstantin,
hudutlar›ndaki ‹slâm ﬂehirlerine rahats›zl›k veriyordu.
Hazreti Muâviye ona mektup yaz›p; “Bu sark›nt›l›ktan vazgeçmezsen, ﬂimdi
efendimle sulh yapar,
onun askerinin kumandan›
olur, oraya gelip ﬂehirlerini
yakar›m. Seni domuzlara
çoban yapar›m” demiﬂti.
Yine ayn› zamanda Halîfe Hazreti Ali büyük bir kalabal›k karﬂ›s›nda; “Kardeﬂlerimiz bizden ayr›ld›.
Onlar kâfir ve fâs›k de¤ildirler, çünkü ictihâdlar›
öyle oldu” buyurdu.
Hazreti Muâviye, 661
(H. 41) y›l›nda Kûfe’de halîfe seçildi. Hazreti Hasan
hilâfeti b›rakt›ktan sonra,
bütün ‹slâm memleketlerinde halîfe oldu. On dokuz buçuk sene hilâfet ve
saltanat sürdü. ‹slâmieshâb-› kirâm 135
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yet’in yay›lmas›nda k›ymetli ve pek çok hizmetlerde bulunmuﬂtur. 662
senesinde Sicistan’›, ertesi sene Sudan’›, 664’de Afganistan’›, Kabil ﬂehrini ve
Hindistan’›n kuzey k›sm›n›, 665’ de Tunus’u (Afrikiyye’yi) ald›. Hicrî 668 senesinde gemilerle gitti¤i
K›br›s’› ve 670 senesinde
de ‹ran’daki büyük Kuhistan eyâletini fethetti.
Yine ayn› sene Bizans
imparatoru
Dördüncü
Konstantin zaman›nda, o¤lu Yezid’i büyük bir ordu ile
‹stanbul’un fethi için gönderdi ve ﬂehir kuﬂat›ld›.
Konstantin, her sene büyük vergi vermek ﬂart›yla
bar›ﬂ yapmak zorunda kald›.
673 (H.54)’te Ubeydullah bin Ziyâd’›, Horasan’daki orduya kumandan yap›p, Ceyhun nehrini
develerle geçerek Buhârâ’y› ald›. Hazreti Ömer taraf›ndan fethedilen Kudüs
h›ristiyanlara geçince, Hazreti Muâviye ﬂehri tekrar
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ele geçirdi. Yemen, M›s›r,
Kayravan, Irak, Azerbaycan, Anadolu, Horasan ve
Mâverâünnehr’e hâkim
olup, büyük bir saltanata
kavuﬂtu ve çok sevildi.
Peygamber
efendimiz,
Hazreti Muâviye’ye;
-Ey Muâviye! Memleketlere hâkim oldu¤un zaman, iyilik et! buyurmuﬂtur.
Resûlullah’›n sohbeti ve
hay›r dualar›n›n bereketiyle, ‹slâmiyet’in tesir sahas›n› çok geniﬂletmiﬂtir. Hazreti Muâviye, ömrünün
son günlerinde okudu¤u
bir hutbeden sonra;
-Ey insanlar! ‹darenizde çok kald›m. Sizi usand›rd›m. Ben de sizden
usand›m. Sizin benden
ayr›lmak istedi¤iniz gibi,
art›k, ben de sizden ayr›lmak istiyorum. Fakat size
benden iyisi gelmez. Nitekim benden evvel gelenler, benden daha iyi idiler.
Kim Allahü teâlâya kavuﬂmak isterse, Allühü teâlâ
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da ona kavuﬂmak ister. Yâ
Rabbî! Sana kavuﬂmak istiyorum, sana kavuﬂmam›
nasîb eyle! Beni mübarek
ve mes’ûd eyle, dedi. O¤lu Yezîd’i ça¤›r›p;
-O¤lum! Seni harblerde, yollarda yormad›m.
Düﬂmanlar› yumuﬂatt›m.
Arablar› sana itaat ettirdim. Hicaz halk›n› gözet,
onlar senin asl›nd›r. Sana
geleceklerin en k›ymetlisi
onlard›r. Irak’dakileri de
gözet! Memurlar›n, azledilmelerini isterlerse azlet! ﬁaml›lar› da gözet ki,
onlar senin yard›mc›lar›nd›r. Hüseyn bin Ali, mübarek bir zâtt›r. Kûfeliler onu
senin karﬂ›na ç›karabilirler. Ona gâlib geldi¤in zaman affeyle, iyi karﬂ›la.
Onun bize yak›nl›¤› ve büyük hakk› vard›r. Resûlullah’›n torunudur, dedi.
Hastal›¤› artt›kça;
-Resûlullah bana bir
gömlek giydirmiﬂti. O mübarek gömle¤i bugüne kadar saklad›m. Bir gün kesti¤i t›rnaklar›n› da bu ﬂiﬂe

içine koyup saklam›ﬂt›m.
Vefat etti¤im zaman o
gömle¤i bana giydiriniz. O
t›rnaklar› da gözlerime ve
a¤z›ma koyunuz. Belki onlar›n hürmetine cenâb-›
Hak beni affeder, dedi. Arkas›ndan;
-Ben öldükten sonra
cömertlik ve ihsan da kalmaz, çok kimselerin gelirleri kesilir. ‹steyenler eli
boﬂ döner. Keﬂke Zî-Tuvâ
denilen köyde bir Kureyﬂli
olsayd›m da, emirlik ve
hâkimlik ile u¤raﬂmasayd›m, diyerek üzüldü¤ünü
aç›klad›. 680 (H.60) senesinin Receb ay›nda ﬁam’da
vefat etti. Kabri ﬁam’dad›r.
Hazreti Muâviye, uzun
boylu, beyaz tenli, heybetli idi. Güzel konuﬂur, güzel
ve idareli davran›rd›. Çal›ﬂkan, gayretli, azimli idi.
Arabistan’da dâhi olarak
meﬂhur olmuﬂ dört Sahâbîden birisidir. Sanki her
bak›mdan devlet baﬂkan›
olmak için yarat›lm›ﬂt›.
Hattâ Hazreti Ömer, Hazreeshâb-› kirâm 137
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ti Muâviye’ye her bak›ﬂta;
“Bu, ne güzel bir Arab sultân›d›r” derdi. Cins atlara
biner, k›ymetli, elbiseler
giyerdi. Resûlullah’›n sohbetinin bereketi ile dînimizin emirlerinden hiç ayr›lmazd›. Hazreti Ali onun
hakk›nda; “Muâviye’nin
hâkimli¤ini kötülemeyiniz! O giderse baﬂlar›n
koptu¤unu görürsünüz”
buyurmuﬂtur.
Ali bin Ahmed hazretleri, Fedâil-üs-Sahâbe adl›
risalesinde, Muâviye bin
Ebî Süfyân’›n üstünlüklerini ﬂöyle anlat›yor:
“‹bn-i Abbâs ﬂöyle anlat›r:
Peygamber efendimizin mescidinde bir grup
Sahabeyle oturmuﬂ, birbirimizin, Resûlullah zaman›ndaki üstünlüklerini konuﬂuyorduk. Bu arada içeriye, uzun boylu, k›sa boyunlu, geniﬂ omuzlu ve
yüzü örtülü bir zât girerek
selâm verdi. Selâm›n› ald›k. Yan›m›za oturdu ve;
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-Ey Eshâb-› Resûlullah!
Görüyorum ki, Allahü teâlâ sizi hay›r için bir araya
getirmiﬂ bulunuyor, dedi.
Biz de ona;
-Sen bizimlesin, dedik.
Bize;
-Niçin topland›n›z? diye sorunca, biz de;
-Resûlullah zaman›ndaki faziletlerimizi konuﬂuyoruz, diye cevâb verdik.
-Senin de tesbit etti¤in
faziletin var m›? diye ona
sordu¤umuzda;
-Evet! Ben sizin hiç birinizde bulunmayan alt›
hasletle faziletli k›l›nd›m,
dedikten sonra yüzünü
açt›. Yüzünü aç›nca, bu
zât›n Muâviye bin Ebî
Süfyân oldu¤unu gördük. Ona tekrar selâm verip;
-Bu üstünlüklerini bize
anlat. Belki içimizden bunlar› bilen vard›r, dedik.
Muâviye bin Ebî Süfyân
bunun üzerine anlatmaya
baﬂlad›.
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Mescid-i
Nebevî

-Ben alt› haslet ile sizden fazîletli oldum. Birincisi; bir gün Resûlullah’›n
han›m› olan k›z kardeﬂim
Ümmü Habîbe’nin evinde
idim. Saç›m› taram›ﬂ, gözlerime sürme çekmiﬂ bir
hâlde iken uyku bast›rd› ve
k›zkardeﬂimin dizine baﬂ›m› koyup uyudum. Bu arada Peygamber efendimiz
içeri girince, kardeﬂim baﬂ›m› dizlerinin üzerinden

kald›r›p, yast›¤a koymak
istedi¤inde, Resûl-i ekrem;
“Dizlerinin üzerinde kals›n, yâ Ümmü Habîbe!”
dedikten sonra; “Ey Ümmü Habîbe! Onu çok mu
seviyorsun?” buyurmuﬂ.
K›zkardeﬂim de; “Evet yâ
Resûlallah! Nas›l sevmiyeyim? O kardeﬂimdir” dedi¤inde, Resûlullah; “Ey
Ümmü Habîbe, onu sev!
Çünkü onu Allah seviyor,
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melekleri ve Resulü seviyor” buyurmuﬂtur” dedi.
Anlatt›klar›n› dinledikten
sonra, biz de ona, do¤ru
söyledin dedik.
‹kincisi; bir gün Resûlullah efendimiz ile birlikte
sefere ç›km›ﬂt›k. Resûl-i
ekrem bir hayvana binmiﬂ,
ben de arkalar›ndan yürüyordum. Çok ﬂiddetli bir s›cak vard›. Resûlullah bana
do¤ru bakt›. S›ca¤›n ﬂiddetinden iki gözüm ve yanaklar›m k›zarm›ﬂt›. Yanaklar›mdan ter dökülüyordu.
“Yâ Muâviye, yan›ma yaklaﬂ!” buyurdu. Yan›na yaklaﬂ›nca beni hayvan›n terkisine ald›. Sonra; “Neren
bana temas ediyor?” diye
sordu. Ben de; “Karn›m,
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yâ Resûlallah!” dedim. O
zaman; “Allahü teâlâ karn›n› ilim ve yumuﬂak huy
ile doldursun” buyurdu,
deyince, bizde ona; “Do¤ru söyledin” dedik.
Üçüncüsü; Resûlullah’a bir tabak ayva hediye edilmiﬂti. Herkese bir
tane verdi. En sonunda
bir ayva kalm›ﬂt›. Sâdece
Resûl-i ekrem ve ben almam›ﬂt›k. Kalan bir ayva,
Resûlullah efendimizin
elinden düﬂtü. Yerden al›p
kendisine vermek istedi¤imde; “Onu al yâ Muâviye! Yar›n k›yamet gününde, o ayva elinde olarak
bana kavuﬂursun” buyurdu, deyince, biz de; “Do¤ru söyledin” dedik.
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Dördüncüsü ise; Resûl-i
ekrem, Sahâbe-i kirâm ile
birlikte Tebük gazvesinden dönerken, Hudeybiye mevkiine geldik. ﬁiddetli bir s›cak vard› ve çok
susam›ﬂt›k. Neredeyse susuzluktan helak olacakt›k.
Resûl-i ekrem’in yan›na
giderek; “Yâ Resûlallah!
Mûsâ aleyhisselâm›n kavmine istedi¤i gibi, sen de
Rabbinden su taleb etmez
misin!” dedim. Bana; “Yâ
Muâviye! Bak ﬂurada bir
kaya görüyorsun” buyurduklar›nda, güneﬂ ›ﬂ›nlar›nda parlayan beyaz bir
kaya gördüm. Peygamber
efendimiz elime, ortadan
yar›lm›ﬂ bir çubuk verdi
ve; “Ey Muâviye! O kayan›n yan›na git ve ona bu
çubukla vur. Mûsâ bin ‹mrân, senin Peygamberinden daha cömert de¤ildir” buyurdu. Gösterdikleri yere gidip taﬂa vurunca,
baldan tatl›, buz gibi bir su
f›ﬂk›rd›. Hemen içmeye teﬂebbüs ettim. Bu s›rada
sevgili Peygamberimizi ve

Eshâb›n› hat›rlad›m ve geri çekildim. Arkama bak›nca, onlar› arkamda bekler
gördüm. Resûl-i ekrem
bana; “Ey Muâviye, iç! Allahü teâlâ bu suyu senin
için yaratt›” buyurdu, deyince, biz yine; “Do¤ru
söyledin” dedik.
Beﬂincisi de; Resûlullah Efendimiz, mescid-i
saadetlerinde bulunduklar› bir s›rada Cebrâil aleyhisselâm geldi. Havada
durup; “Esselâmü aleyke
yâ Ahmed! Allahü teâlâ size selâm ediyor. Bugün de
sana ve ümmetine ikram
olarak bir fazîlet verildi”
deyince, Resûl-i ekrem;
“Ey Kardeﬂim Cebrâil! Bu
fazilet nedir?” diye suâl
etti. Cebrâil aleyhisselam
da cevâb olarak; “Sana,
Âyet-el-kürsî’yi ihsan etti”
deyince, Resûlullah Efendimiz; “Bu âyeti kim yazacakt›r?” buyurdu. Cebrâil
aleyhisselâm; “ﬁu kap›dan içeriye ilk giren kiﬂi”
dedi. O kap›dan Resûl-i
ekremin yan›na giren ilk
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ﬂah›s ben oldum. Resûlullah Efendimiz bana; “Yâ
Muâviye! Cenâb-› Hak bugünkü fazileti sana nasîb
etti” buyurunca; “Nedir o,
yâ Resûlallah?” dedim.
Bunun üzerine: “Sana,
Âyet-el-kürsî’yi yazmay›
tahsis k›ld›” buyurdu.
Sonra beyaz bir kâ¤›t ve
k›rm›z› yakuttan bir kalemi
bana uzatarak; “Ey Muâviye! Âyet-el-kürsî’ yi yaz!”
buyurdu Ben de; “Yâ Resûlallah! Eve gidip hokka
ve mürekkeb getireyim
mi?” diye sorunca, Resûl-i
ekrem; “Yâ Muâviye yaz!
Zîrâ Allahü teâlâ kalemi
de Âyet-el-kürsî’den yaratm›ﬂt›r” buyurdu. Bunun üzerine yazmaya baﬂlad›m, deyince, biz yine;
“Do¤ru söyledin” dedik.
Alt›nc›s› ise; bir gün
Peygamber efendimizin
arkas›nda namaz k›l›yorduk. Resûl-i ekrem, Fatiha
sûresini okuyup “Veleddâllîn” dediklerinde, peﬂinden; “Âmîn” dedim.
Namazdan sonra mihrâb142 eshâb-› kirâm

tan Eshâb-› kirama; “Ey
Müslümanlar! Hanginiz
“Âmîn” dedi?” buyurunca, hiç kimse cevâb vermedi. Ben de cevâb vermekten korktum. Resûl-i
ekrem ayn› soruyu iki üç
defa tekrarlad›lar. Fakat yine kimseden bir ses ç›kmad›. Bunun üzerine ben;
“Yâ Resûlallah! Ondan ne
istiyorsunuz?” dedi¤imde;
“Onu ve ona tâbi olanlar›
Cennet’le müjdelemek istiyorum” buyurdu. O zaman; “Yâ Resûlallah! Ben
söyledim” deyince, “Yâ
Muâviye müjdeler olsun!
Onun ve k›yamete kadar
onu söyleyenlerin sevab›
sanad›r” buyurdu, deyince, biz de ona; “Do¤ru
söyledin” dedik.
Hazreti Muâviye’nin af
ve ihsan› hikâyelerin yaz›lmas›na sebeb olmuﬂ; yumuﬂakl›¤› ve sabr› atasözü
hâline gelmiﬂtir. Bir gün
Hazreti Hasan, borçlar›n›n
çok oldu¤unu söyleyince,
seksen bin alt›n hediye etti.
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Hazreti Muâviye, Amr
ibni Âs’dan gelen bir mektuba yazd›¤› cevapta; “Bilmiﬂ ol ki, iyi iﬂlerde düﬂünerek hareket etmek, insan› daha do¤ru neticelere
ulaﬂt›r›r. Hedefine ulaﬂan,
acele etmeyendir. Acele
eden, hüsrandad›r, iﬂinde
sebat eden, isabet eder
veya hedefe yaklaﬂ›r. Acele eden hatâya düﬂer yâhud hatâya yaklaﬂ›r. Yumuﬂakl›k kendisine kâr etmiyen kimseye, hiddet zarar verir. Tecrübelerden
ders almayan ﬂeref kazanamaz” buyurdu.
Buyurdu ki: “Herkesi
memnun etmek, mümkündür; yaln›z hasetçi olan› memnun etmek zordur.
Çünkü o ancak haset etti¤i
ﬂeyin yok olmas› ile sevinir.”
“Yumuﬂakl›k gösterip
tahammül ediniz ki, f›rsat
dâima elinizde olsun. F›rsat› ele geçirdikten sonra
dilerseniz hakk›n›z› al›rs›n›z, dilerseniz af edersiniz.”

Büyük ‹slâm âlimi Abdullah ibni Mübârek’e;
“Hazreti Muâviye ile
Ömer bin Abdülazîz’den
hangisi üstündür?” diye
soruldukda;
-Resûlullah’›n yan›nda
giderken, Hazreti Muâviye’nin bindi¤i at›n burnuna giren toz, Ömer bin Abdülazîz’den yüzlerce defa
daha k›ymetlidir, buyurmuﬂtur.
Hazreti Muâviye, Peygamberimizden çok hadîs
rivayet etmiﬂtir. Bu hadîs-i
ﬂeriflerden birkaç› ﬂöyledir:
“Allahü teâlâ kime iyilik
murâd ederse, onu din âlimi yapar ve dînine zarar
verecek ﬂeyleri ona bildirir.
Ona do¤ruyu gösterir.”
Ahmed, Nesâî ve Ebû
Davud’un Hazreti Muâviye’den merfû olarak bildirdiklerine göre; “Bütün günahlar› Allah’›n ba¤›ﬂlamas› umulur, yaln›z müﬂrik olarak ölen ve kasden
bir mü’mini öldüren müstesna.”
eshâb-› kirâm 143

MU’ÂZ B‹N CEBEL
mu’âz bin cebel;
Helâl ve haram› en iyi
bilen sahâbîlerden. Mîlâdî605 y›l›nda do¤du. Ensar’dan idi. 18 yaﬂ›nda
Müslüman oldu. ‹kinci
Akabe bîa’t›nda ve Bedir’de bulundu.
Peygamber efendimiz
‹slâm beldelerine vâli ve
zekât tahsil memurlar›
gönderdi¤i s›ralarda, bir
gün sabah namaz›ndan
sonra Eshâb-› kirâma dönerek buyurdu ki:
- ‹çinizden hanginiz Yemen’e gider?
Hazreti Ebû Bekir cevap verdi:
- Ben giderim yâ Resûlallah!

Peygamberimiz
bir
müddet sonra tekrar sordu:
- Hanginiz Yemen’e gider?
Bu sefer Hazreti Ömer
cevap verdi:
- Ben giderim Yâ Resûlallah!
Peygamberimiz biraz
sonra yeniden sordu:
- ‹çinizden Yemen’e
kim gider?
Mu’âz bin Cebel aya¤a
kalk›p dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Ben giderim.
Bunun üzerine Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Ey Mu’âz! Bu vazîfe
senindir. Ey Bilâl! Bana sar›¤›m› getir!

Ürdün’ün ﬁu’ne ﬁimâliye kazas›ndaki türbe ve külliyesi
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Mu’âz bin Cebel, Yemen’de vâlilik yapmak,
halka ‹slâmiyet’i anlatmak, Kur’ân-› kerîmi ö¤retmek ve Yemen ülkesinde toplanan zekât mallar›n› vazîfelilerden teslim almak ve onlar›n aras›ndaki
ihtilaflar› çözüp hükme
ba¤lamak üzere gitmek
için haz›rland›. Yola ç›kmadan önce Peygamberimiz ona ﬂöyle nasîhat buyurdu:
- Sen ehl-i kitaptan yani Yahûdîlerden ve H›ristiyanlardan bir kavimle karﬂ›laﬂacaks›n. Onlar›n yan›na var›nca, onlar› önce,
Allah’tan baﬂka ilâh olmad›¤›na ve benim Allah’›n
Resûlü oldu¤umu tasdîke
dâvet et.
E¤er bunu kabûl ederlerse, onlara, Allahü teâlân›n beﬂ vakit namaz› farz
k›ld›¤›n› haber ver. Bunu
da yapt›klar› takdirde, Allahü teâlân›n, zenginlerin
fakirlere zekât vermesini
emretti¤ini bildir.

Bunu da kabûl ederlerse, zekât al›rken sak›n
mallar›n›n sadece en iyilerini seçme! Mazlumun
âh›n› almaktan çekin.
Çünkü Allahü teâlâ mazlumun duâs›n› hemen kabûl eder.
Hazreti Mu’âz diyor ki:
Resûlullah efendimiz
bana, onlardan, her 30 s›¤›rda, bir yaﬂ›nda erkek
veya diﬂi bir dana; her 40
s›¤›rda iki yaﬂ›nda bir dana... Her bülû¤ ça¤›ndaki
gayr› müslimden de, bir
dinar veya onun dengi Yemen kumaﬂ›, ya¤mur suyu ile sulanan her mahsûlden öﬂür (onda bir) ve ücretle sulanan ﬂeylerden de
yar›m öﬂür (yirmide bir)
al›nmas›n› emretti.
Bundan sonra Resûlullah’a dedim ki:
- Yâ Resûlallah! Bana
nasîhatta bulunur musunuz?
- Yâ Mu’âz! Her ne hâlde ve her nerede olursan
ol, Allah’tan kork!
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- Yâ Resûlallah! Bana
nasîhat›n›z› artt›r›r m›s›n›z?
- Günâh›n arkas›ndan
hemen iyilikte bulun ki,
günâh› yok etsin!
- Yâ Resûlallah! Bana
nasîhat›n›z› biraz daha artt›r›r m›s›n›z?
- ‹nsanlara güzel ahlâkla muâmele et! Yâ Mu’âz!
Sen kitap ehli bir kavmin
yan›na gidiyorsun. Onlar
senden, Cennetin anahtar›n›n ne oldu¤unu soracaklard›r. Onlara, Cennetin
anahtar› Lâ ilâhe illallahü
vahdehû lâ ﬂerîke leh, de!
Mu’âz bin Cebel tekrar
sordu:
- Yâ Resûlallah! Bana,
kitapta bulunmayan ve
senden de iﬂitmedi¤im bir
ﬂey sorulur ve halledilmesi için bana getirilirse ne
yapmam› buyurursunuz?
- Allah için tevâzu göster, Allahü teâlâ seni yükseltir. Sak›n iyi bilmedikçe
hüküm verme! Sana müﬂkil, karmaﬂ›k gelen iﬂi ehline sor, dan›ﬂmaktan utan146 eshâb-› kirâm

ma! En son ictihâd et!
Muhakkak ki, Allahü teâlâ
do¤rulu¤una göre seni
muvaffak k›lar.
‹ﬂler sana karmakar›ﬂ›k
gelirse, gerçek, sence belli oluncaya kadar bekle
veya bana yaz! O hususta
keyfine göre hareket etmekten sak›n! Yumuﬂak
davranman› sana tavsiye
ederim.
Resûlullah efendimiz
vedâlaﬂ›rken buyurdu ki:
- Yâ Mu’âz, sen belki
bu seneden sonra beni bir
daha göremezsin. Belki
dönüﬂünde burada benim
mescidime ve kabrime ziyâret için gelirsin.
Bunu iﬂiten Mu’âz bin
Cebel hüzünle gözyaﬂ›
dökmeye baﬂlay›nca, Peygamberimiz buyurdu ki:
- A¤lama yâ Mu’âz!
Feryâd ederek a¤lamak
ﬂeytandand›r. Ben seni
yürekleri yufka olan bir
kavme
gönderiyorum.
Onlar hak üzerinde iki kere savaﬂacaklar. Onlardan
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sana itâat edenler, sana
âsi olanlarla çarp›ﬂacaklar; hattâ kad›n kocas›na;
o¤lu babas›na; kardeﬂ
kardeﬂine öfkelenecek,
sonra da ‹slâmiyet’e tekrar döneceklerdir.
Resûlullah efendimiz
Mu’âz ile bir mil kadar yürüdü ve son olarak ﬂu nasîhati yapt›:
- Kolaylaﬂt›r›n›z, zorlaﬂt›rmay›n›z! Müjdeleyiniz,
ürkütmeyiniz! Birleﬂiniz,
f›rkalara ayr›lmay›n›z! Bana yak›n olanlar, tam ba¤l› olanlar, nerede olursa
olsunlar, takvâ sâhipleri
ve Allahü teâlâya hakk›yla
kulluk edenlerdir.

Resûlullah efendimiz
ile Mu’âz aras›nda ﬂu konuﬂma geçti:
- Sana bir dâvâ getirilince, insanlar aras›nda
hüküm verirken ne ile hüküm vereceksin?
- Allah›n kitab›yla hüküm veririm.
- Ya O’nda aç›kça bulamazsan?
- Resûlullah’›n sünneti
ile hüküm veririm.
- Ya onda da aç›kça bulamazsan?
- ‹ctihâd ederek, anlad›¤›mla hükmederim.
Peygamber efendimiz,
Mu’âz bin Cebel’in bu ce-
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vab›ndan dolay› çok
memnun kalarak mübârek
elini Onun gö¤süne koyup
buyurdu ki:
- Elhamdülillah! Allahü
teâlâ, Resûlünün elçisini,
Resûlullah’›n r›zâs›na uygun eyledi.
Sonra da Mu’âz bin Cebel’e ﬂöyle duâ etti:
- Cenâb-› Hak seni her
taraftan gelecek musîbetlerden muhafaza buyursun. ‹nsanlar›n ve cinlerin
ﬂerrini senden uzaklaﬂt›rs›n. Senin sebebinle Allahü teâlân›n bir kiﬂiyi hidâyete erdirmesi, senin için
dünyadan hay›rl›d›r.
Mu’âz bin Cebel, Yemen’de uzun müddet kald›.
Yemen halk› onun dâvetine
uyarak ‹slâmiyet’i kabûl ettiler. Hazreti Mu’âz’›n iﬂini
kolaylaﬂt›rd›lar. Yemen’de
kald›¤› müddetçe halka vaaz ve nasîhatlar yaparak
derdi ki:
- Ben Resûlullah’›n elçisiyim. Kesin olarak bilin ki,
ölüm muhakkakt›r. Orada
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Cennet ve Cehennemden
baﬂka bir yer yoktur. Oralara gidiﬂ vard›r, dönüﬂ
yoktur. Orada hayât sonsuzdur.
Peygamber efendimiz,
Yemen’de iken çocu¤unun ölümü üzerine Mu’âz
bin Cebel’e gönderdi¤i tâziye mektubu ﬂöyledir:
“Allahü teâlâ sana selâmet versin! O’na hamd
ederim. Herkese iyilik ve
zarar, yaln›z O’ndan gelir.
O dilemedikçe, kimse kimseye iyilik ve kötülük yapamaz.
Allahü teâlâ, sana çok
sevâb versin. Sabretmeni
nasîb eylesin! O’nun nîmetlerine ﬂükür etmenizi
ihsân eylesin!
Muhakkak bilmeliyiz ki,
kendi varl›¤›m›z, mallar›m›z, servetimiz, kad›nlar›m›z ve çocuklar›m›z, Allahü teâlân›n say›s›z nîmetlerinden, tatl› ve faydal› ihsânlar›ndand›r. Bu nîmetleri, bizde sonsuz kalmak
için de¤il, emânet olarak
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kullanmak, sonra geri almak için vermiﬂtir. Bunlardan, belli bir zamanda faydalan›r›z. Vakti gelince,
hepsini geri alacakt›r.
Allahü teâlâ, nîmetlerini bize vererek sevindirdi¤i zaman, ﬂükretmemizi;
vakti gelip geri alarak
üzüldü¤ümüz zaman da,
sabretmemizi emir eyledi.
Senin bu o¤lun, Allahü
teâlân›n tatl›, faydal› nîmetlerinden idi. Geri almak için sana emânet b›rakm›ﬂt›. Seni, o¤lun ile
faydaland›rd›. Herkesi imrendirecek ﬂekilde sevindirdi, neﬂelendirdi. ﬁimdi
geri al›rken de, sana çok
sevâb, iyilik verecek, ac›yarak, do¤ru yolda ilerlemeni, yükselmeni ihsân
edecektir.
Bu merhamete, ihsâna
kavuﬂabilmek için sabretmeli, O’nun yapt›¤›n› hoﬂ
görmelisin! K›zar, ba¤›r›r,
ça¤›r›rsan, sevâba, merhamete kavuﬂamazs›n ve sonunda piﬂman olursun. ‹yi

bil ki, a¤lamak, s›zlamak,
derdi belây› geri çevirmez.
Üzüntüyü da¤›tmaz! Kaderde olanlar baﬂa gelecektir. Sabretmek, olmuﬂ
bitmiﬂ ﬂeye k›zmamak lâz›md›r.”
Mu’âz bin Cebel, Peygamberimizin vefât›n› da
orada iken haber ald›. Daha sonra Yemen’deki hizmetini tamamlay›p, Medîne’ye döndü. Hazreti Ebû
Bekir’in halîfeli¤i s›ras›nda
Medîne’de Hazreti Ebû
Bekir’in seçti¤i dan›ﬂma
heyetinde yer ald›. Suriye
taraflar›na da giderek hem
oralarda yap›lan savaﬂlara
kat›ld›, hem de insanlara
din bilgilerini ve Kur’ân-›
kerîmi ö¤retti.
Mu’âz bin Cebel’in fazîleti, üstünlü¤ü çoktur. Resûlullah efendimiz birçok
hadîs-i ﬂerîflerinde onu
medhetmiﬂ, övmüﬂtür.
Abdullah bin Mes’ud
buyurdu ki:
- Mu’âz bin Cebel, Allah’a ve Resûlüne itâat
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Mu’âz bin Cebel’in türbesinin giriﬂi

eden, do¤ru yolda bulunan bir cemâat gibiydi.
Biz Onu ‹brâhim aleyhisselâma benzetirdik. Çünkü O, insanlara hayr›, iyili¤i ö¤retir. Allah’a ve Resûlüne de itâat ederdi.
Hazreti Mu’âz ﬂöyle anlat›yor:
Bir gün Resûl-i ekrem
efendimiz bir hayvana
binmiﬂti. Ben de arkas›nda bulunuyordum. Bana
buyurdu ki:
- Ey Mu’âz!
- Emredin, yâ Resûlallah!
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Resûlullah efendimiz
üç kere ismimi söyledikten sonra buyurdu ki:
- Cenâb-› Hakk›n kullar›
üzerinde olan hakk› nedir,
biliyor musun?
- Allah ve Resûlü daha
iyi bilir.
- Cenâb-› Hakk›n kullar›
üzerindeki hakk›, onlar›n
Kendisine ibâdet etmeleri
ve baﬂka hiç bir varl›¤›
O’na ortak koﬂmamalar›d›r.
Kullar bu vazîfelerini
yerine getirirlerse, Allahü
teâlâdan bekledikleri hak-
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lar›, Allahü teâlân›n onlara
vâdetti¤i nedir, bilir misin?
- Allah ve Resûlü daha
iyi bilir.
- Bu takdirde kullar›n
Allahü teâlân›n üzerindeki
hakk›, onlara vâdetti¤i nîmeti vermesi ve azâb etmemesidir.
Hazreti Ömer’e, “Bize
kimi halîfe b›rak›yorsun”
denildi¤inde buyurdu ki:
- ﬁâyet Mu’âz bin Cebel sa¤ olsayd›, onu halîfe
b›rak›rd›m ve Rabbime kavuﬂtu¤umda, Rabbim bana, “Muhammed aleyhisselâm›n ümmetine kimi
halîfe b›rakt›n” deyince,
ben de, “Senin kulun ve
Resûlün olan Muhammed
aleyhisselâm›n; “Mu’âz,
k›yâmet günü, âlimlerin
önünde, tek baﬂ›na bir cemâatt›r” buyurdu¤u kimseyi b›rakt›m” derdim.
“Mu’âz bin Cebel diyor
ki:
“Resûlullah efendimiz
bana buyurdu ki:

- Ey Mu’âz! Sana Allah’tan korkmay›, O’na s›¤›nmay›, do¤ru konuﬂmay›, verdi¤in sözde durmay›, herkese selâm vermeyi, güzel amel ve iﬂlerde
bulunmay›, öksüze merhamet etmeyi, tatl› sözlü
olmay›, Kur’ân-› kerîmi
okumay›, âhireti sevmeyi,
âhiret hesâb›n›n korkusunu taﬂ›may› ve herkese
ﬂefkat kanatlar›n› germeyi
tavsiye ederim.
Hikmet sahiplerine kötü söz söylemekten, do¤ruyu yalanlamaktan, günâhkâra itâatten, âdil hükümdara isyândan ve yeryüzünde
bozgunculuk
yapmaktan da seni nehyederim, sak›nd›r›r›m.
Her yerde Allahü teâlây›
zikretmeyi ve her günâh›n
peﬂinden tevbe etmeyi tavsiye ederim. Gizli günâh iﬂledi¤in zaman gizli, âﬂikâre
günâh iﬂledi¤in zaman âﬂikâre tevbe edersin.”
Tâbiînin büyüklerinden
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reti Mu’âz bin Cebel’e,
“Seni Allah için seviyorum” dedi¤inde, Mu’âz bin
Cebel ﬂöyle cevap verdi:
- Sana müjdeler olsun,
ey Ebû ‹dris! Ben Resûl-i
Ekremin ﬂöyle buyurdu¤unu iﬂittim:
“K›yâmet günü arﬂ›n
etraf›nda, birtak›m insanlar için kürsüler kurulacakt›r. Bunlar›n yüzleri
ay›n ondördü gibi parlayacakt›r. ‹nsanlar feryâd
ederken onlar korkmazlar.
Korku ve kederleri olmayan kimseler, Allah’›n gerçek dostlar›d›r.”
Peygamberimize bunlar›n kim oldu¤u sorulunca buyurdu ki:
“Onlar, Allah için birbirlerini seven kimselerdir.”
Peygamber efendimiz
bir gün Hazreti Mu’âz’a
buyurdu ki:
- Yâ Mu’âz! Ben seni
severim. Bunun için her
namazdan sonra ﬂu duây›
terketme!
Allahümme
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e’›nnî alâ zikrike ve ﬂükrike ve husn-i ibâdetike.
Abdullah bin Seleme
ﬂöyle anlat›yor:
Mu’âz bin Cebel taûn
hastal›¤›na yakalanm›ﬂt›.
Rahats›zl›¤› çok artt›¤› bir
s›rada,
talebelerinden
Amr bin Meymun el-Evdî
ziyârete geldi. Durumunun çok a¤›r oldu¤unu görünce, a¤lamaya baﬂlad›.
Hazreti Mu’âz, Ona sordu:
- Niçin a¤l›yorsun?
- Allaha yemin ederim
ki, sen benim hocams›n.
Bana dünyal›k yard›mda
bulunuyorsun diye a¤lam›yorum. Ben, senden dînimi ö¤reniyor ve ilim al›yordum. Senin ölümünden sonra dînimi ve ilmi
bana ö¤retecek kimsenin
bulunmamas›ndan korkuyorum ve onun için a¤l›yorum.
Bunun üzerine Mu’âz
bin Cebel buyurdu ki:
- Hay›r, bundan korkma! Îmân ve ilim, k›yâmete kadar yerindedir, ara-
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yan bulur ve Allahü teâlâ
bunlar› isteyen kimseye
ö¤retecek birini gösterir.
Allah’›n kitab› Kur’ân-› kerîm ve Peygamberimizin
sünneti, k›yâmete kadar
korunacakt›r.
Nitekim Allahü teâlâ ilmi ve îmân› ‹brâhim aleyhisselâma ihsân etmiﬂtir.
Hâlbuki o zaman, îmân› ve
ilmi bilen ve ö¤reten hiç
kimse de yoktu. ‹brâhim
aleyhiselâm istedi¤i için
Cenâb-› Hak, O’na ihsân etti. ‹lmi, Hazreti Ömer’den,
Hazreti Osman’dan ve Haz-

reti Ali’den al›n›z! E¤er onlar› da kaybederseniz,
Ebü’d-Derdâ’dan, Abdullah ‹bni Mes’ud’dan, Selmân-› Fârisî’den ve Abdullah ‹bni Selâm’dan al›n›z!
Âlimin yan›lmas›ndan
korkunuz! Do¤ru olan›, hakîkat› kim bildirirse kabûl
ediniz! Do¤ru, hak olmayan› da söyleyen kim olursa
olsun, onu reddediniz!
Bir gün, birisi, Mu’âz
bin Cebel’in huzuruna gelip selâm vermiﬂti. Biraz
sonra vedâlaﬂ›p ayr›laca¤›
s›rada, ona buyurdu ki:
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- Ey falan! Dünyadaki
nasîbin ne ise ve nerede
olursa gelip seni bulacakt›r. Sen ise, dünyadaki nasîbinden daha çok âhiret
nasîbine muhtâçs›n. Âhiret nasîbini, dünya nasîbine tercih et! Hattâ öyle olmal›s›n ki, çok ihtiﬂaml› bir
âhiret servetine sahip olas›n! Dünya nîmetleri geçicidir. Âhiret için elde ettiklerin ise, nerede olursa seninledir.
Cennet ehlinin tek bir
hasreti, piﬂmanl›¤› vard›r.
O da, Allahü teâlây› unutarak geçirdikleri vakitlerdir.
Ebû Bâhirî ﬂöyle anlat›yor:
Bir gün Humus ﬂehrinde câmiye gitmiﬂtim.
Mu’âz bin Cebel de, orada
bulunuyordu. Yan›nda bir
grup kimseler vard›. Onlara buyurdu ki:
- Bir kimse, Allahü teâlân›n huzuruna kâmil, olgun bir îmânla gitmek istiyorsa, beﬂ vakit namaz
için ça¤›r›lan yere gelip
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namaz›n› k›ls›n. Çünkü
beﬂ vakit namaz› câmide
cemâatle k›lmak, hidâyet
yollar›ndan olup, hem de
Peygamberimizin mühim
sünnetidir.
Hiç kimse, benim evimde namaz yerim vard›r ve
ben evimde namaz›m› k›l›yorum, demesin! Böyle yaparsan›z,
Resûlullah’›n
sünnetini terketmiﬂ olursunuz. Bu da dalâlettir.
Mu’âz bin Cebel’e sordular:
- Duâ ne zaman kabûl
olunur?
Buyurdu ki:
- ‹nsanlar gaflette olduklar› zaman, sen, Allahü teâlâya dön ve ondan
ne dilersen o zaman iste!
‹ﬂte o zaman duâlar makbûldür.
Yezîd bin Câbir diyor ki:
Ben Mu’âz bin Cebel’den ﬂöyle iﬂittim. Buyurdu ki:
- Ne kadar çok ilim ö¤renirseniz ö¤renin, bun-
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Mu’âz bin Cebel’in sandukas›

larla amel etmedikçe ö¤rendi¤iniz ilimden sevâb
alamazs›n›z.
Recâ bin Hayve ﬂöyle
bildiriyor:
Bir zamanlar Mu’âz bin
Cebel’in bir sohbetinde
bulunmuﬂtum. ‹lim hakk›nda ﬂöyle buyurdu:
- Size benim vasiyetim
olsun! ‹lmi, ancak Allah r›zâs› için ö¤renin! Zîrâ Allah
r›zâs› için ö¤renilen ilim,
takvây›, Allahtan korkmay›
hâs›l eder. Bu niyetle ilim

aramak ibâdettir. Bu ilmi
müzâkere etmek tesbihtir;
ilimden konuﬂmak, Allah
yolunda cihâdd›r. Bilmeyene ilim ö¤retmek sadakad›r. Bir mecliste bulunanlara ilimden bahsetmek, Allahü teâlâya yak›nl›kt›r. Zîrâ
ilim, helâl ile harâm›n terâzisi, Cennet ehlinin minâresi, gurbette insan›n arkadaﬂ›d›r.
Bir insan, bir yerde yaln›z kald›¤› zaman, ilim ona
s›k›nt›y› gideren bir arkaeshâb-› kirâm 155

MU’ÂZ B‹N CEBEL
daﬂ olur. S›k›nt› ve geniﬂlik
zamanlar›nda ilim, sahibine delildir. ‹lim, düﬂmanlara karﬂ› çok iyi bir silâht›r.
Dostlar›n›n yan›nda insan›n süsüdür. Cenâb-› Hakk
insanlar da bir kavmi, ilim
ile yükseltir. ‹nsan› ilimle
baﬂkalar›na rehber, öncü
yapar ve insanlar da ona
itâat ederler. Melekler dahî
ilim sahiplerinin dostluklar›n› arzular ve kanatlar›n›
onlar›n üzerine gererler.
Canl› ve cans›z her ne
varsa, hattâ denizlerdeki
bal›klar ve di¤er hayvanlar, havada uçan kuﬂlar,
karadaki bütün hayvanlar,
âlimlere istigfâr ederler.
Çünkü ilim, insan›n kalb
gözünü açar. Gözleri karanl›ktan ayd›nl›¤a kavuﬂturan bir nûrdur.
‹lim ile amel eden insan, seçilmiﬂ kimselerin
makâmlar›na yükselir. ‹lim
sahipleri, dünya ve âhirette yüksek derecelere eriﬂir.
‹limde tefekkür, nâfile oruç
tutmak gibidir. ‹lmin ö¤retilmesi nâfile namaz k›l156 eshâb-› kirâm

maktan sevâbd›r. ‹lim ile,
helâl ve harâm olan ﬂeyler
ay›rdedilebilir.
‹lim, amellerin imâm›d›r. Amel, ilme tâbidir.
‹limsiz amel olmaz. ‹lim,
Cennet yoluna ›ﬂ›kt›r. Cehennemlik olanlar, ilimden mahrûm kalanlard›r.
Dünya ve âhiret saâdetinin kayna¤› ve bütün ibâdetlerin efdali, en üstünü
ilimdir.
Mu’âz bin Cebel o¤luna ﬂöyle vasiyet etmiﬂti:
“Ey o¤lum! Bir namaz›n› k›ld›¤›n vakit, o namaz›n senin k›ld›¤›n son
namaz›n olaca¤›n› düﬂün!
Bir daha böyle bir namaz
vaktine yetiﬂece¤ini ümit
etme!
Ey o¤lum! Mü’min
olan bir kimsenin iki hay›rl› iﬂ aras›nda ölmesi lâz›md›r. Yâni bir hay›rl› iﬂi
yapt›¤›n zaman, ikinci hay›rl› iﬂi yapmak niyetinde
ve karar›nda olmal›d›r.”
Mu’âz bin Cebel’e dediler ki:
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- Falanca, Kur’ân-› kerîm yaz›p sat›yor.
Buyurdu ki:
- Bu, Kur’ân-› kerîmi
satmak de¤ildir. Kâ¤›t ve
iﬂçilik ücreti istemektir.
Birisi Mu’âz bin Cebel’e, “Bana ö¤üt ver” deyince, buyurdu ki:
- Merhametli ol ki, ben
de senin Cennete girmene
kefil olay›m.
Mu’âz bin Cebel ﬂöyle
anlat›yor:
- Bir gün Resûlullah’›n
huzuruna varm›ﬂt›m. Bana buyurdu ki:
- Ey Mu’âz! Sen, bu akﬂam nas›l sabahlad›n?
- Yâ Resûlallah! Allahü
teâlâya îmân etmiﬂ olarak
sabahlad›m.
- Ey Mu’âz! Senin her
sözünün do¤rulu¤una bir
delilin vard›r. Bu sözünün
do¤rulu¤unun delili nedir?
- Yâ Resûlallah! Ben,
geceden gündüze ç›kt›¤›m
zaman, bir daha akﬂam›
beklemem. Akﬂam oldu¤u

zaman da, sabaha kadar
yaﬂayaca¤›m› hiç ümit etmem. Bir ad›m att›¤›m zaman, ikinci ad›m›m› ataca¤›m› sanmam. Her insan›n
bir eceli oldu¤unu bilirim.
Ecelinin saati geldi¤i zaman, o anda ecelinin ona
yetiﬂece¤ini bilirim. Bütün
insanlar mahﬂerde haﬂrolunurlar. Kimisi Peygamberi ile beraberdir. Kimisi
de tapt›klar› ile beraber
olacakt›r. Ben ise, kendimi
sanki Cehennemdeki insanlar›n azâblar›n› ve Cennetteki insanlar›n nîmetlerini her an görüyorum gibi
düﬂünürüm.
Bunun üzerine Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Ey Mu’âz! Sen çok iyi
yapm›ﬂs›n. Böyle düﬂünmeye devam et ve bundan hiç ayr›lma!
Bir defas›nda Mu’âz
bin Cebel’i a¤larken gördüler ve sebebini sordular. Buyurdu ki:
- ‹nsanlar iki gruptur:
Biri Cennetlik, di¤eri Ceeshâb-› kirâm 157

MU’ÂZ B‹N CEBEL
hennemlik. “Acaba ben
hangisinden olaca¤›m”
diye a¤l›yorum.
Hazreti Ömer’in halîfeli¤i s›ras›nda Kilâbo¤ullar› beldesine zekât memuru olarak, sonra da Suriye taraflar›nda din bilgilerini ve Kur’ân-› kerîmi
ö¤retmekle vazifelendirildi. Filistin bölgesinde bu
vazifesinde iken burada
ç›kan tâûn (vebâ) hastal›¤› salg›n›na yakalanarak
otuzsekiz yaﬂ›nda iken
vefât etti.
Mu’âz bin Cebel vefât›
esnas›nda buyurdu ki:
- Allah›m! ﬁimdiye kadar senden korkuyordum.
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Fakat ﬂimdi sana ümit
besliyorum. Allah›m, ben
sular ak›t›p, a¤açlar sulamak ve bahçeler yetiﬂtirmek için yaﬂamak istiyorum. Susuzluktan ci¤erleri yananlar› sulamak, darda kalanlara geniﬂlik göstermek, âlimlerin sohbetine devam edip, kendimi
onlar›n zikir halkalar›na s›k›ﬂt›rmak için yaﬂamak istiyorum.
Ölüm sanc›lar› ﬂiddetlenip bayg›nl›klar geçirip,
ay›ld›kça:
- Allah›m! Beni ne kadar s›k›ﬂt›r›rsan s›k›ﬂt›r, bilirsin ki, kalbim sana ba¤l›d›r, seni sever, buyurdu.

MUGÎRE-TEBN‹ ﬁU’BE
mugîre-tebni ﬂu’be;
Meﬂhûr Arap dâhilerinden Mugîre der ki:
Biz Araplar içinde, dînine son derecede ba¤l› ve
Lât putunun hizmetçisi bir
kavimdik. Kavmimizin Müslüman oldu¤unu görecek
olsam bile, onlara tâbi olmayaca¤›m› san›rd›m. Mâliko¤ullar›ndan bir heyet,
M›s›r meliki Mukavk›s’a
gitmek ve hediye sunmak
üzere haz›rlanm›ﬂlard›.
Onlarla birlikte ben de,
gitmek üzere haz›rlanm›ﬂt›m. Amcam Urve bin
Mes’ûd’a dan›ﬂt›m. Gitmekten men etti ve dedi ki:
- Kardeﬂlerinden hiç
kimse senin yan›nda de¤il!
Ben, onun sözünü dinlemedim. “Mutlaka gidece¤im!” dedim. Onlarla birlikte yola ç›kt›m. Nihâyet,
‹skenderiye ﬂehrine vard›k.
Mukavk›s, bana bakt›
ve birisine, kim oldu¤umu
ve ne istedi¤imi ö¤renmesini emretti. O kimse, benden sordu. Kim oldu¤umu

ve kendisini görmeye geldi¤imi haber verdim. Bunun üzerine Mukavk›s, kiliseye indirilmemizi ve orada a¤›rlanmam›z› emretti.
A¤›rland›k.
Sonra, Mukavk›s bizi
ça¤›rd›. Mâliko¤ullar›n›n
liderine bakt›. Onu, yak›n›na getirtti. Birlikte oturdular. Sonra, ona sordu:
- Bütün bunlar, Mâliko¤ullar›ndan m›d›rlar?
- Evet! Ancak, bir tek kiﬂi müttefiklerdendir.
Sonra beni gösterdi.
Oradaki cemâatten, Mukavk›s’a en önemsiz olan›
ben idim. Sonra aralar›nda ﬂu konuﬂmalar geçti:
- Sizinle benim aramda
bulunan Muhammed ve
Eshâb›n›n, sizi takiplerinden nas›l kurtulabildiniz?
- Onlardan korkumuzdan ötürü, deniz yolunu
tercih ettik!
- O’nun, sizi kabûle dâvet etti¤i ﬂey hakk›nda ne
yapt›n›z?
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- Bizden hiçbir kimse
O’na tâbi olmad›!
- Niçin tâbi olmad›?
- O, ﬂimdiye kadar ne
atalar›m›z›n, ne de hükümdarlar›n tutmam›ﬂ oldu¤u, sonradan ç›kma bir
din getirdi bize! Biz, atalar›m›z›n tuttuklar› dîne ba¤l›y›z!
- O’nun dâvetini, kavmi
nas›l karﬂ›lad›?
- O’na, kavminin gençleri tâbi oldular ve Onu,
kavminden ve baﬂka
Araplardan olan muhâliflerine karﬂ› korudular. Aralar›ndaki çarp›ﬂmada bir
kere kavmi, bir kere de O
yenildi!
- Siz, O’nun kabûle dâvet etti¤i ﬂeyleri, bana
dosdo¤ru haber verir misiniz?
- O, atalar›m›z›n yapageldikleri ibâdeti b›rakmaya ve
kendisine hiçbir ﬂeyi ﬂerik
koﬂmadan bir Allaha ibâdet
etmeye bizi dâvet ediyor.
Namaz k›lmaya ve zekât
vermeye dâvet ediyor!
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- Namaza ve zekâta m›
dediniz? Bunlar için vakit
ve adet belli edilmiﬂ midir?
- Geceli gündüzlü her
gün, sabah, ö¤le, ikindi,
akﬂam ve yats› vakitlerinde olmak üzere, beﬂ kere
namaz k›larlar.
Her yirmi miskal doldukça, alt›ndan k›rkta birini, beﬂ deveyi buldukça
bir koyun zekât verirler!
Bütün mallar›n zekât nisâblar›n› bildirdiler.
Mugîre, anlatmas›na
devam ediyor:
Mukavk›s, Mâliko¤ullar›n›n namaz vakitleri ve
zekât nisâb› hakk›nda
verdikleri bilgiler üzerine,
sorular›na ﬂöyle devam
etti:
- O’nun, alm›ﬂ oldu¤u
zekât›, nereye koydu¤unu, nerelere harcad›¤›n›
biliyor musunuz?
- Yoksullara veriyor. H›s›m ve akrabây› görüp gözetmeyi, verilen sözde
durmay› emrediyor. Fâizi,
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zinây›, içkiyi ve Allah’tan
baﬂkas› ad›na kesilen kurban›n etinden yemeyi yasakl›yor!
Onlar›n bu cevaplar›
üzerine Mukavk›s dedi ki:
- O hâlde, O, bütün insanlara gönderilmiﬂ bir
Peygamberdir! E¤er O,
K›ptîlere ve Rumlara gelmiﬂ, eriﬂmiﬂ olsayd›, onlar, Ona tâbi olurlard›.
Çünkü, Îsâ bin Meryem,
onlara bu hususta emir
vermiﬂti. Kendisinden önce gönderilmiﬂ olan Peygamberler de, O’nu târif

etmiﬂler ve s›fatlar›n› bildirmiﬂlerdir.
Neticede zafer O’nun
olacak, kendisine kimse
karﬂ› koyamayacak, dînini,
ayaklar›n bast›¤› her yere
eriﬂtirecek, kavmi O’nu,
m›zraklar› ile koruyacakt›r!
Mâliko¤ullar› dediler ki:
- Bütün halk, O’nun dînine girmiﬂ, O’nun yan›na
toplanm›ﬂ olsalar da, biz,
O’nun dînine girmeyiz, yan›na varmay›z!
Mukavk›s hayretinden
baﬂ›n› sallad› ve aralar›nda ﬂu konuﬂma geçti:
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- Siz boﬂtas›n›z ve oyalan›yorsunuz. Peki, Onun,
kavmi aras›ndaki soyu sopu nas›ld›r?
- O, kavminin soy sop
yönünden en üstünü ve
seçkinidir.
- Mesîh yâni Hazreti Îsâ
ve bütün Peygamberler
de, böyle, mensup bulunduklar› kavimlerin soy sop
yönünden üstün ve seçkinleri aras›ndan seçilip
gönderilmiﬂlerdir. O’nun,
sözlerindeki do¤rulu¤u nas›ld›r?
- Do¤ru sözlülü¤ünden
dolay› O’na Emîn ad› tak›lm›ﬂt›r.
- Bak›n›z ﬂu iﬂinize!
Aran›zdaki iﬂlerde do¤ru
ve do¤ru sözlü olan bir
kimsenin, Allah’a karﬂ› yalan söyleyebilece¤ini mi
san›yorsunuz? O’na tâbi
olan kimlerdir?
- Gençlerdir!
- Mesîh ve daha önceki
Peygamberlere ilk tâbi
olan, ba¤lananlar da,
gençlerdi! Tevrat sâhibi
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olan Medîne Yahûdîleri,
O’na karﬂ› ne yapt›lar, nas›l davrand›lar?
- O’na ayk›r› davrand›lar. O da, üzerlerine yürüyüp onlar› öldürdü ve esir
etti. Her tarafa da¤›ld›lar.
- Onlar k›skançl›k yap›yorlar, O’nu k›skan›yorlard›r.
Mâliko¤ullar›, hediyelerini Mukavk›s’›n önüne
koydular. Mukavk›s, sevindi ve adamlar›na, onlar›n
al›nmas›n›, kendilerine
bahﬂiﬂler verilmesini emretti. Bahﬂiﬂ verilirken onlar›n bâz›s›n› bâz›s›na üstün tuttu.
Bana gelince, k›st›lar.
Söylemeye de¤mez az ve
ehemmiyetsiz bir ﬂey verdiler. Sonra Mukavk›s’›n
huzurundan ç›kt›k.
Hazreti Mugîre diyor ki:
Mukavk›s’tan iﬂitti¤imiz
sözlerden, Muhammed
aleyhisselâma karﬂ› rezil
rüsva ve süklüm püklüm
olduk. Kendi kendimize,
“Yabanc› hükümdarlar bile
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O’nu tasdik ediyorlar da,
bizler, O’nun akrabâs› ve
komﬂular› oldu¤umuz ve
dâvetçisi evlerimize kadar
geldi¤i hâlde, O’nun yan›na u¤ram›yoruz!” dedik.
Yerlerimize döndük.
‹skenderiye’de oturdu¤um müddetçe, girmedik
kilise b›rakmad›m. Karﬂ›laﬂt›¤›m bütün K›btî, yâni
M›s›r halk›ndan ve Rum
din adamlar›ndan Muhammed aleyhisselâm›n
s›fat›n› sordum.
Bunlardan biri de, Ebû
Guseym kilisesi reisi K›btî
papaz› idi. K›btîler onun r›zâs›n› ve duâs›n› almak
için yan›na gelirlerdi. Ben,
ibâdete ondan daha düﬂkün bir kimse görmemiﬂtim. Kendisine dedim ki:
- Peygamberlerden,
gelmeyen kim kalm›ﬂt›r?
Bana haber ver!
- Olur! O, Peygamberlerin sonuncusudur. O’nunla, Îsâ bin Meryem aras›nda, Peygamberlerden hiç
kimse yoktur. Îsâ Peygam-

berin, kendisine uymay›
bize emretmiﬂ oldu¤u
Peygamber, O’dur!
O Peygamber, ümmîdir ve Arapt›r. O’nun ismi,
Ahmed’dir. Kendisi, ne
uzun, ne de k›sa boyludur.
O’nun gözlerinde biraz k›rm›z›l›k vard›r.
Kendisi, ne çok beyaz,
ne de esmerdir. Saç›n›
uzat›r, elbisenin kal›nca
olan›ndan giyer, yemeklerden buldu¤u ile iktifa
eder, k›l›c›n› boynunda taﬂ›r, kendisiyle çarp›ﬂmaya
kalkmad›kça, kendili¤inden, kimse ile çarp›ﬂmaz.
O’nun yan›nda, kendilerini O’na fedâ eden, O’nu,
kendi evlâtlar›ndan ve babalar›ndan daha çok seven
Eshâb› bulunacakt›r.
O, selem a¤açlar›n›n
yetiﬂti¤i yerden, Harem’den ç›kacak, bir Harem’e gelecek, çorak ve
hurmal›k bir yere hicret
edecektir. ‹brâhim aleyhisselâm›n dîninde bulunacakt›r!
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- Bana, O’nun s›fat›n›
biraz daha aç›klasan olur
mu?
- O, kendisinden önceki Peygamberlerde bulunmayan birtak›m haslet ve
imtiyazlarla, mümtaz k›l›nm›ﬂt›r. Her Peygamber,
yaln›z kendi kavmine
gönderildi¤i hâlde, O, bütün insanlara gönderilecektir!
Bütün yeryüzü O’na
mescid ve temiz k›l›nacakt›r. O, namaz vaktini nerede idrâk ederse, orada namaz›n› k›lacakt›r.

164 eshâb-› kirâm

Hâlbuki kendisinden
önceki Peygamberler, namazlar›n›, kiliseler ve havralardan baﬂka yerlerde k›lamazlard›!
Hazreti Mugîre diyor ki:
Onun ve baﬂkalar›n›n
bütün bu söylediklerini akl›mda tuttum.
Mâliko¤ullar›, ailelerine hediyeler sat›n ald›lar.
Sevinçli idiler. Onlardan
hiç kimse de, bana hiçbir
fedâkârl›kta bulunmad›lar.
Yola ç›kt›lar ve yanlar›na da, içki ald›lar. ‹çki içi-
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yorlard›. Her türlü rezâleti
yap›yorlard›.
Hazreti Mugîre baﬂ›ndan geçenleri anlatmaya
ﬂöyle devam etti:
Tâif’e dönünce, kavmime, Mukavk›s’›n beni hor,
hakîr gördü¤ünü haber
verecekler diye, Mâliko¤ullar›n› öldürmeyi tasarlad›m. Irak’ta Bassak nehri
yan›nda bulundu¤umuz
s›rada, yalandan hastaland›m ve baﬂ›m› ba¤lad›m.
Bana, “Neyin var?” diye
sordular.
Ben de, “Baﬂ›m a¤r›yor!” dedim. ﬁaraplar›n›
ortaya koydular ve beni
ça¤›rd›lar. Onlara dedim
ki:
- Baﬂ›m a¤r›yor, ben,
içemeyece¤im. Fakat, sizinle oturur, size içirebilirim.
Hiç itiraz etmediler.
Oturdum, onlara içirdim.
‹çtikçe iﬂtahland›lar ve daha çok içtiler. En sonunda
sarhoﬂ bir hâlde s›z›p kald›lar.

Ben de, onlar›n üzerlerine çöküp, hepsini öldürdüm. Yanlar›nda bulunan
bütün mallar› al›p, Medîne’ye geldim. Peygamberimizi, mescidde Eshâb-›
kirâmla birlikte otururken
buldum. Üzerimde yolcu
elbisesi vard›. Kendisine,
‹slâm selâm› ile selâm
verdim. Hazreti Ebû Bekir
bak›nca, beni tan›d›. Bana
dedi ki:
- Urve’nin kardeﬂinin
o¤lusun galiba?
Ben de, “Evet! Allah’tan baﬂka ilâh olmad›¤›na
ve Muhammed’in Resûlullah oldu¤una ﬂehâdet
ediyorum!” dedim. Resûlullah efendimiz buyurdu
ki:
- Allaha hamdolsun ki,
seni hidâyete kavuﬂturdu,
‹slâmiyet’e ulaﬂt›rd›.
Hazreti Ebû Bekir sordu:
- ‹skenderiye ﬂehrine
emniyet ve selâmetle vard›n›z m›?
- Evet!
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- Seninle birlikte bulunan Mâliko¤ullar› ne yap›yorlar, nas›llar?
- Onlarla bizim aram›zda olan, bâz› Araplar aras›nda olan ﬂeydir. Onlar›,
öldürdüm. Elbiselerini soyup Resûlullah efendimize getirdim. Beﬂte birini ç›kars›n, yahut onlar hakk›nda ne yapmay› uygun görürse, öyle yaps›n. O,
müﬂriklerden bir ganîmettir. Ben, art›k Muhammed
aleyhisselâm› tasdik eden
bir Müslüman›m!
Resûlullah efendimiz
buyurdu ki:
- Senin Müslümanl›¤›n›
kabûl ettim. Fakat, onlar›n
mallar›ndan ne bir ﬂey, ne
de beﬂte bir al›r›m. Çünkü,
o, bir gadrdir, yâni zulümle, hîleyle al›nm›ﬂt›r. Gadrde ise, hay›r yoktur!
Peygamber efendimiz
böyle buyurunca, dedim
ki:
- Yâ Resûlallah! Ben,
ancak kavmimin dîninde
bulundu¤um s›rada onlar›
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öldürmüﬂ, sonra da, Müslüman olup, ﬂimdi huzurunuza gelmiﬂ bulunuyorum!
Resûlullah efendimiz
tekrar buyurdu ki:
- ‹slâmiyet, kendisinden önce olup bitenleri
düﬂürür, siler!
Mukavk›s’›n söylediklerini, K›btî, yâni M›s›rl› ve
Rum din adamlar›na sordu¤um sorular› ve onlardan iﬂittiklerimi Peygamber efendimize haber verdim. Resûlullah efendimiz
çok memnun oldu ve bunlar›, Eshâb›n›n da iﬂitmelerini istedi. ‹ki, üç gün de,
onlara anlatt›m.
Hazreti Mugîre, Müslüman olduktan sonra,
Peygamberimizin yan›nda bulunup, O’na hizmet
etti. Seriyyelerde kumandanl›k ve mücâhitlik yapt›. Bî’at-› R›dvânda bulundu. Hudeybiye antlaﬂmas›nda Peygamberimizin
yan›nda olup, hizmetindeydi.
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Mekke’nin fethine, Huneyn gazâs›na ve Tebük
seferine kat›ld›. Tâif’te, kabîlesi ‹slâmiyet ile ﬂereflenince, Sakîfliler zulüm, iﬂkence ve tecâvüze u¤rad›.
Sakîfliler durumu Resûlullaha arz ettiler. Sakîf
temsilcileri, Medîne’den
ayr›ld›ktan iki veya üç gün
sonra Peygamberimiz,
Ebû Süfyân bin Harb ile
Hazreti Mugîre’yi, Rabbe
(Lât) putunu y›kmak için
gönderdi.
Tâif’e yaklaﬂt›klar› zaman Ebû Süfyân, Mugîre’ye dedi ki:
- Kavminin yan›na, önce sen var!
Ebû Süfyân’›n kendisi
ise, Zilherem’de kald›.
Bunun üzerine Hazreti
Mugîre, yan›nda ondokuz
kadar kiﬂi oldu¤u hâlde,
yats› vakti, Rabbe’yi y›kmak üzere Tâif’e girdi.
Geceyi orada geçirdiler.
Sabahleyin, Rabbe’nin
üzerine ç›kacaklar, onu y›kacaklard›.

Hazreti Mugîre, eline,
bir balta ald›. Rabbe’nin
üzerine ç›kt›. Kendi kavim
ve kabîlesi olan Muttalibo¤ullar›, Urve bin Mes’ûd
gibi vurulur, öldürülür korkusuyla silahlanarak Hazreti Mugîre’nin yak›n›nda,
dikilmiﬂ duruyorlard›.
O s›rada, Ebû Süfyân
da oraya geldi. Müﬂrik kad›nlar› gelip baﬂlar›n› açm›ﬂlar, erkeklerinin, k›l›çla
çarp›ﬂmaks›z›n, Rabbe’yi,
Müslümanlara teslim ettiklerine yan›yorlar, a¤l›yorlard›. Köleler, çocuklar,
erkekler, genç k›zlar gelmiﬂlerdi. Herkes, Lât’›n y›k›m›ndan dolay› endiﬂeli
bulunuyordu.
Hazreti Mugîre, elindeki
balta ile, Lât’a bir darbe indirdi. Ebû Süfyân dedi ki:
- Vah vah sana! Eyvahlar olsun sana!
Hazreti Mugîre titrer gibi yaparak arkas›n›n üzerine y›k›ld›. Tâif halk›, birden ç›¤l›k kopard›lar. Dediler ki:
eshâb-› kirâm 167

MUGÎRE-TEBN‹ ﬁU’BE
- Allah, Mugîre’yi rahmetinden uzak etsin! Rabbe, onu öldürdü!
Hazreti Mugîre’nin y›k›l›p düﬂtü¤ünü görmelerine çok sevindiler. Dediler ki:
- Sizlerden, ona yaklaﬂmay›, onu y›kmaya kalk›ﬂmay› göze alabilecek kim
var? Vallahi, ona güç yetirilemez! Hay›r! Siz, Rabbe’nin, kendisini koruyamayaca¤›n›, savunamayaca¤›n› san›yordunuz! ‹ﬂte
o, kendisini korumuﬂ ve
savunmuﬂtur!
Mugîre, bir müddet o
hâl üzere kald›ktan sonra,
silkinip oturdu. Sonra Tâif
halk›na seslendi:
- Ey Tâifliler! Araplar,
“Arap kabîleleri içinde sizlerden daha ak›ll› bir kabîle yoktur” derlerdi. Me¤er,
Arap kabîleleri içinde sizden daha ahmak bir kabîle yokmuﬂ!
Yaz›klar olsun size! Lât
ve Uzzâ dedi¤iniz nedir
ki? ﬁu taﬂlar gibi birer taﬂ168 eshâb-› kirâm

t›rlar! Taﬂtan, kerpiçten
ibârettirler! Onlar, kendilerine kim tap›yor, kim
tapm›yor bilemezler!
Yaz›klar olsun size! Lât,
hiç iﬂitir mi? Hiç görür mü?
Hiçbir yarar veya zarar verir mi? Geliniz, Allah’›n aff›na ve lütfuna s›¤›n›n›z!
O’na ibâdet ediniz!
Hazreti Mugîre, Tâiflilere, putlar›n hiçbir ﬂey yapamad›klar›n› belirttikten
sonra, yan›ndakilerle birlikte Rabbe’yi y›kmaya,
taﬂlar›, birer birer yere indirmeye devam etti. En
sonunda, onu yerle bir
edince, Tâifliler ﬂaﬂ›r›p kald›lar.
Lât’›n kap›c›s› ve bak›c›s› olan Aclân bin Attâb,
Mâliko¤ullar›ndand›. Ondan sonra bu hizmeti,
o¤ullar› görmekte idi.
Lât’›n bak›c›s› diyordu ki:
- Göreceksiniz ki, temeline inilince, temel öyle bir
k›zacakt›r ki, o k›zg›nl›kla,
onlar› yerin dibine bat›racakt›r!

MUGÎRE-TEBN‹ ﬁU’BE
Hazreti Mugîre bunu
iﬂitince, temelini de kazmaya baﬂlay›p, adam boyunun yar›s›na kadar kazd›. Temeline kadar indi.
Orada bulunan, alt›n ve
gümüﬂleri ç›kard›.
Putun bulundu¤u yerdeki mallar, bir araya toplan›nca, Hazreti Mugîre,
Ebû Süfyân’a dedi ki:
- Resûlullah efendimiz,
bu maldan, Urve ile Esved’in borçlar›n› ödemeyi
sana emretmiﬂti.
Bunun üzerine, onlar›n
borçlar›n› ödediler.

Hazreti Mugîre, Tâif’i
küfür karanl›¤›ndan nûra
kavuﬂturup, Mekke’ye,
Resûlullah’›n yan›na döndü. Vedâ Hacc›na kat›ld›.
Resûlullah›n âh›reti teﬂriflerinde techiz ve tekfinde vazife ald›. Peygamberimiz kabre indirildikten
sonra, üzerine toprak at›l›rken yüzü¤ünü düﬂürdü. Hazreti Ali’ye durumu
arz edip, kabirden yüzü¤ünü almak istedi. Müsaade verilince, kabre inip,
yüzü¤ünü al›rken, Peygamberimizin ayaklar›n›
s›vazlad›. Böylece Resû-
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lullah’›n mübârek bedenine son defa elini süren
kiﬂi oldu.
Bundan dolay›, “Resûlullahtan son ayr›lan insan
benim” derdi.
Kureyﬂli müﬂrikler, Benî Sakîf kabîlesi reisi olan
amcas›
Urve
bin
Mes’ûd’u elçi olarak gönderdi. Urve, konuﬂma esnas›nda cahiliyye âdetinde oldu¤u gibi, Peygamberimizin sakal›n› tutup,
okﬂamak istedi.
Hazreti Mugîre, amcas›
Urve’ye k›l›c›n›n ucuyla
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müdâhale ederek, Resûlullah’›n mübârek sakal›na
dokunmaktan menetti.
Amcas›, onun Resûlullah’a olan sevgisi, muhabbeti ve ba¤l›l›¤› karﬂ›s›nda
hayrete düﬂtü.
Hazreti Mugîre, Hazreti Ebû Bekir’in hilâfetinde,
yalanc› peygamberlik iddias›nda bulunan Müseylemet-ül-Kezzâb ve dinden dönen mürtedler
üzerine gönderilen orduda vazife ald›. Yemâme
harbinde
mürtedlere,
ﬁam ve Yermük’de de

MUGÎRE-TEBN‹ ﬁU’BE
Rumlara karﬂ› savaﬂt›.
Yermük’de bir gözü yaraland›.
Hazreti Ömer’in hilâfetinde Irak’ta yap›lan fetihlere de kat›ld›. ‹ran’daki
Sâsânî ‹mparatorlu¤unun
sonunu getiren Kadisiye
Meydan Muharebesi öncesinde, Müslümanlar›n
sefirli¤ini yapt›.
Zulüm üzerine kurulan
‹ran Sâsânî kumandanl›k
saray›n›n ﬂaﬂaas› ve kumanda heyetinin süslü elbiselerine karﬂ›, Mugîre’nin sâde k›yâfeti ve vakarl› hâlini gören ‹ran kumandanlar› ﬂaﬂ›rd›lar.
Hazreti Mugîre, Sa’d
bin Ebî Vakkâs taraf›ndan
sefir olarak gönderilmiﬂti.
‹ranl›lar, sert konuﬂup,
Müslümanlar› korkutacaklar›n› zannettiler. Söz s›ras› Mugîre’ye gelince, o,
büyük bir cesaretle konuﬂmaya baﬂlad› ve ﬂöyle dedi:
- ‹slâmiyet’in esaslar›na göre, herkes Allahü te-

âlâ indinde bir kul olarak
eﬂittir. Hiç kimsenin di¤erine karﬂ› bu hususta bir
imtiyaz› yoktur.
Mugîre hazretlerinin bu
sözlerini dinleyen ‹ran heyeti, birbirlerine bak›p, ne
söyleyeceklerini ve ne yapacaklar›n› ﬂaﬂ›rd›lar ve telâﬂa düﬂtüler. Telâﬂ› ve ﬂaﬂk›nl›¤› daha çok artan ‹ran
baﬂkumandan› Rüstem,
yakut, inci ve elmaslarla
süslü olan k›l›c›n› Hazreti
Mugîre’ye göstererek dedi
ki:
- Sefir hazretleri, bu k›l›ç çok insanlar taraf›ndan
bir çok kere öpülmüﬂtür.
Bu söz karﬂ›s›nda büyük bir dâhî olan Hazreti
Mugîre ﬂöyle cevap verdi:
- Senin k›l›c›n› öpenler,
yaltakç›l›k yaparak k›l›c›n›
de¤il, onun k›n›n› öpmüﬂlerdir.
Sonra kendi k›l›c›n›
göstererek dedi ki:
- Bu k›l›ç ondan daha
keskin ve daha çok bilenmiﬂtir.
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Bu görüﬂmelerden sonra anlaﬂmaya var›lamad›
ve yap›lan Kadisiye Meydan Muharebesinde, Müslümanlar galip geldi. Bu
savaﬂta, Hazreti Mugîre
büyük bir kahramanl›k
göstermiﬂtir.
Mugîre hazretleri bir
kad›nla evlenmek istemiﬂti. Peygamber efendimiz Mugîre’ye buyurdu
ki:
- Onu gördün mü?
- Hay›r yâ Resûlallah.
- Onu gör! Zîrâ birbirinizi görmeniz, aran›zdaki
muhabbeti art›r›r.
Hazreti Mugîre buyurdu ki:
- Bir kimse evine girdi¤i zaman selâm verirse,
ﬂeytan, “Art›k, benim burada duracak bir yerim
kalmad›” der.
Sofraya oturup yemek
yemeye baﬂlad›¤› zaman,
Allahü teâlân›n ad›n›
anarsa, yâni Besmele-i ﬂerîfeyi söylerse, ﬂeytan bu
sefer de, “Benim burada
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ne duracak yerim, ne de
yiyecek bir ﬂeyim kald›”
der.
Su içece¤i zaman, Allahü teâlân›n ad›n› anarsa,
ﬂeytan bu sefer de ﬂöyle
der: “Art›k burada benim
için ne durak, ne yemek,
ne de içmek kald›.” ﬁeytan, bundan sonra eli boﬂ
olarak ç›kar gider.
Hazreti Mugîre, dâhi
olup, teﬂkilâtç› bir Sahâbîydi. Zekâ ve akl›n›, meﬂhur
dâhilerden Halîfe Hazreti
Muâviye de takdir ederdi.
Büyük meseleleri üstün görüﬂüyle hemen hâlledip, en
s›k›ﬂ›k durumlarda bile bir
ç›kar yol bulurdu.
Dînî ilimlere vâk›f, tedbir sahibiydi. Pek çok talebe yetiﬂtirip, bunlara dînî
ilimleri ö¤retip, hadîs-i ﬂerîf rivâyet etti. Yüzotuzüç
hadîs-i ﬂerîf rivâyet etti.
Vefât›na kadar Kûfe vâlisi kald›. Kûfe’de 670 senesinin ﬁaban ay›nda,
yetmiﬂ yaﬂ›nda tâûndan
vefât etti.

MUHAMMED B‹N MESLEME
muhammed bin
mesleme;
Bedir savaﬂ›ndan sonra Mekkeli müﬂriklerin
ölüleri hakk›nda a¤›tlar, ﬂiirler söyleyerek müﬂrikleri
k›ﬂk›rtan, Peygamberimize ve Müslümanlara dil
uzatarak fitne ç›kartan,
hattâ Peygamberimize suikast tertiplemeye kalk›ﬂan
Kâ’b bin Eﬂref adl› bir Yahûdî zengini vard›. Peygamber efendimiz Eshâb-›
kirâma buyurdu ki:
- Kâ’b bin Eﬂref’i kim
öldürür? Çünkü o, Allah
ve Resûlüne ezâ etmiﬂtir.
Muhammed bin Mesleme dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Ben
onu senin için öldürür,
onun sesini k›sar›m.
Bunun üzerine Resûlullah efendimiz ﬂöyle buyurdu:
- Gücün yeterse bu iﬂi
yap!
Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme,
evine döndü. Sonra Ebû

Nâile, Abbâd bin Biﬂr, Hâris bin Evs, Ebû Abs ve ‹bni Cerîr’in yan›na gidip,
meseleyi onlara açt›.
Hepsi uygun görerek,
“Beraber öldürürüz” dediler.
Bundan sonra, birlikte
Peygamber efendimize
gelerek dediler ki:
- Yâ Resûlallah! ‹zin buyurursan›z, biz Kâ’b ile konuﬂurken, sizinle ilgili olarak onun hoﬂuna gidecek
bâz› sözler söylemeliyiz.
Peygamber efendimiz, onlara buyurdu ki:
- Bu hususta istedi¤inizi söylemeniz size helâldir.
Muhammed bin Mesleme ve arkadaﬂlar›, aralar›nda istiﬂâre yap›p bir
plân haz›rlad›lar. Bundan
sonra Muhammed bin
Mesleme, Kâ’b bin Eﬂref’in
yan›na giderek dedi ki:
- ﬁu Muhammed, bizden sadaka istedi. Bize
çok vergi yükledi. Onun
için senden ödünç bir ﬂey
almaya geldim.
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- O sizi daha da b›kt›racak.
- ‹ﬂte O’na bir defa uymuﬂ bulunduk. O’na tâbi
olmakta devam edece¤iz.
Bakal›m sonu ne olacak?
ﬁimdi sen bize biraz
ödünç hurma ver.
- Evet vereyim, fakat
bana bir ﬂeyi rehin vermelisiniz.
Muhammed bin Mesleme ile yan›ndakiler sordu:
- Ne istersin?
- Kad›nlar›n›z› rehin isterim!
- Kad›nlar›m›z› sana
nas›l rehin verebiliriz? Sen
yak›ﬂ›kl› birisin. Kad›n
gönlü, meyledebilir.
- O zaman o¤ullar›n›z›
rehin verin!
- Onlar› da rehin veremeyiz. Onlardan birine, bir
iki deve yükü hurmaya karﬂ›l›k rehin olundu diye sövülür ki, bu bizim hiç unutam›yaca¤›m›z bir leke olur.
Fakat sana silâh›m›z› ve z›rh›m›z› rehin verebiliriz.
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Kâ’b bu teklifi kabûl etti. Onlara, ne zaman geleceklerini de bildirdi.
Muhammed bin Mesleme, bir gece Kâ’b’›n kalesinin yan›na gitti. Beraberinde, Kâ’b’›n süt kardeﬂi Ebû Nâile de vard›. Kâ’b
onlar› kaleye ça¤›rm›ﬂt›.
Kâ’b gelenleri karﬂ›lamak için aﬂa¤› inerken
Kâ’b’›n kar›s› dedi ki:
- Bu saatte nereye gidiyorsun?
- Gelenleri karﬂ›lamaya
iniyorum.
- Bu durum bana pek
iyi gelmiyor. Sanki bana
kan dökülecek gibi geliyor.
- Yok yok zannetti¤in
gibi de¤il, onlar Muhammed bin Mesleme ile süt
kardeﬂim Ebû Nâile’dir. O
iyi bir gençtir. Geceleyin,
k›l›nç vuruﬂmas›na bile
ça¤›r›lsa, hiç tereddüt etmeden gelir. Böyle birisidir.
- Yine de sen aﬂa¤› inme! Onlarla kona¤›n dam›ndan konuﬂ!

MUHAMMED B‹N MESLEME
- Yi¤ite yaraﬂan, çarp›ﬂmaya, süngülenmeye dâvet edilse bile icâbet etmektir.
Kâ’b böyle söyledikten
sonra aﬂa¤› indi.
Muhammed bin Mesleme, bu arada üç kiﬂiyi
kaleye soktu. Bunlar Ebû
Abs, Hâris bin Evs, Abbâd
bin Biﬂr idi. Muhammed
bin Mesleme arkadaﬂlar›na dedi ki:
- Kâ’b gelince, ona saç›n› koklayaca¤›m› söyler,
baﬂ›n› tutup koklar›m. Siz,
benim, Kâ’b’›n baﬂ›n› iyice
yakalad›¤›m› gördü¤ünüz
zaman, k›l›çlar›n›zla,
Kâ’b’a vurunuz. Böylece
“Harb hiledir” hadîs-i ﬂerîfine uygun hareket etmiﬂ
oluruz.

Kâ’b bin Eﬂref, güzel
giyinmiﬂ bir ﬂekilde güzel
koku saçarak, onlar›n yan›na gelmiﬂti. Muhammed bin Mesleme, “ﬁimdiye kadar böyle güzel
koku koklamad›m” diyerek Kâ’b’›n yan›na vard›.
Kâ’b gururlanarak cevap
verdi:
- Dünyan›n en güzel
kokular›n› kullan›r›m.
Muhammed bin Mesleme dedi ki:
- Güzel kokulu saç›n›
koklamama izin verir
misin?
Kâ’b, müsâade etti¤ini
söyledi. Muhammed bin
Mesleme, onun baﬂ›n› yakalay›p, arkadaﬂlar›na seslendi:
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- Allah ve Resûlullah
düﬂman›na vurunuz!
‹lk k›l›ç vuruldu¤unda,
Kâ’b ﬂiddetle ba¤›rd›, ancak ölmedi. Bunu gören
Muhammed bin Mesleme
hançeriyle Kâ’b’›n karn›n›
göbe¤inden kas›¤›na kadar y›rtt›. Kâ’b, öyle bir
ç›¤l›k kopard› ki, çevrelerindeki evlerden bu feryâd› duymayan kalmad›.
Kâ’b yere y›k›l›p öldü.
Fedâîler bundan sonra
oradan süratle uzaklaﬂt›lar.
Yahûdîler kaleden inip bir
müddet onlar› takip ettilerse de, yolu ﬂaﬂ›rarak bulamad›lar. Mücâhidler, Medîne’ye girdiklerinde, Resûlullah efendimiz namaz k›lm›ﬂt›. Mücâhidlerin tekbîr
seslerini iﬂitince, kendileri
de, tekbîr getirdiler.
Muhammed bin Mesleme, Resûlullah efendimize,
Kâ’b’›n öldürüldü¤ünü haber verdi. Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Murâd›n›za erdiniz.
Fedâîler de;
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- Evet yâ Resûlallah!
Allah’›n ve Resûlullah’›n
bir düﬂman› daha hak etti¤i cezây› buldu, dediler.
Kâ’b’›n öldürülmesi,
hicretin üçüncü y›l›n›n Ramazan ay›nda oldu.
Yine Bedir savaﬂ›ndan
sonra Benî Nâdir Yahûdîleri, Peygamberimizi yurtlar›na dâvet edip, suikast yapmak istemiﬂlerdi. Bunun
üzerine Peygamberimiz
onlar›n bu tutumunu ö¤rendi. Muhammed bin
Mesleme’yi ça¤›rarak buyurdu ki:
- Nâdiro¤ullar› Yahûdîlerine git! Onlara, “Resûlullah beni size; “Yurdumdan
ç›k›p gidiniz! Burada benimle birlikte oturmay›n›z!
Siz bana bir suikast plân›
kurdunuz! Size on gün süre
tan›yorum. Bu müddetten
sonra, buralarda sizden
kim görülürse, boynu vurulacakt›r” emrini bildirmek
üzere gönderdi” de!
Bu emir üzerine Muhammed bin Mesleme,

MUHAMMED B‹N MESLEME
Nâdiro¤ullar› Yahûdîlerinin yurduna var›nca, onlara dedi ki:
- Mûsâ aleyhisselâma
Tevrat’› indirmiﬂ olan Allah aﬂk›na do¤ru söyleyiniz! Muhammed aleyhisselâm Peygamber olarak
gönderilmeden önce, Tevrat önünüzde iken, size
geldi¤im ve ﬂu meclisinizde bana Yahûdîli¤i teklif
etti¤iniz zaman ben size,
“Vallahi ben aslâ Yahûdî

olmam” demiﬂtim. O zaman siz de bana cevâben,
“Senin dîninden baﬂka
din yoktur. Senin anlad›¤›n, istedi¤in, duyup iﬂitti¤in ‹brahim aleyhisselâm›n bildirdi¤i dînin ayn›s›d›r! Size gelecek olan Peygamber, hem ﬂerî’at sahibidir, hem savaﬂç›d›r. Gözlerinde biraz k›rm›z›l›k
vard›r. Kendisi Yemen taraf›ndan gelecek, deveye
binecek, ihrâma bürüne-

Medfun bulundu¤u Cennet-ül-Bakî kabristan›
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cek, bedeni yumuﬂak ve
kuvvetli, k›l›c› boynunda
as›l› bulunacak, konuﬂtu¤u zaman hikmet konuﬂacakt›r” dememiﬂ miydiniz?
Yahûdiler bunlar› bilmelerine ra¤men ‹slâmiyet’i kabûl etmemiﬂlerdi.
Muhammed bin Mesleme Resûlullah’›n emrini
onlara bildirdi. Bunun üzerine Nâdiro¤ullar› yüklerini toplay›p, topraklar›n›
terkederek yurtlar›ndan
oldular ve ihânetlerinin
cezâs›n› gördüler.
Hayber gazvesinde,
Hayber kalelerine yap›lan
hücumlarda en önde bulunuyordu. Henüz Hayber fethedilmemiﬂti. Muhammed bin Mesleme
dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Bugün
çok üzgünüm. Yahûdîler
kardeﬂim Mahmud bin
Mesleme’yi ﬂehîd etti.
Bunun üzerine Peygamber efendimiz buyurdu ki:
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- Düﬂmanlarla karﬂ›laﬂmay› istemeyiniz. Allahtan sa¤l›k ve âfiyet dileyiniz. Çünkü siz, onlardan
baﬂ›n›za neler gelece¤ini
bilemezsiniz. Düﬂmanla
karﬂ›laﬂt›¤›n›z zaman, “Allah›m! Bizim de Rabbimiz,
onlar›n da Rabbi sensin.
Hepimiz senin kudretin alt›nday›z. Onlar› öldürecek,
ancak sensin” diye duâ
ediniz, ondan sonra oturunuz. Sizi sard›klar› zaman tekbîr getiriniz. Ey
Muhammed bin Mesleme! Sana müjde! Yar›n,
inﬂâallah, kardeﬂini öldüren öldürülecek ve Yahûdî
savaﬂç›lar›, kaçacaklard›r.
Hayat› muharebe meydanlar›nda geçti. Hazreti
Osman ve Hazreti Ali’nin
halîfelikleri s›ras›nda art›k
ihtiyarlam›ﬂ oldu¤undan,
Medîne’de sakin bir hayat
yaﬂad›. Hazreti Muâviye’nin halîfeli¤i s›ras›nda
yetmiﬂyedi yaﬂ›nda iken,
664 y›l›nda Medîne’de vefât etti, Bakî’ kabristan›na
defnedildi.

MUS’AB B‹N UMEYR
mus’ab bin umeyr;
Hem annesi hem de
babas› taraf›ndan Kureyﬂ’in asîl ve zengin bir
âilesine mensub idi. Zengin olduklar› için gâyet râhat bir hayat sürüyordu.
Orta boylu, güzel yüzlü,
nâzik ve yumuﬂak huylu,
son derece zekî idi. Güzel
konuﬂurdu.
Akl-› selîm sâhibi oldu¤undan, putlar›n bir fayda
veya zarar veremiyece¤ini
bilir onlara tap›lmas›ndan
nefret ederdi. Annesi taraf›ndan en iyi ﬂartlar alt›nda refah ve bolluk içinde
yetiﬂtirilmiﬂti.
Güzel yüzlü ve zengin
oldu¤undan Mekke halk›
ona g›pta ile bakard›. Peygamber efendimiz bunun
için “Mekke’de Mus’ab’dan
daha zarîf, daha nârin, daha güzel kimse yok idi.
Saçlar› k›vr›m k›vr›m idi”
buyurmuﬂlard›.
Bütün bu rahatl›klara
ra¤men kalbinde büyük
bir boﬂluk hissediyordu

Mus’ab bin Umeyr. Bu
maksatla sevgili Peygamberimizin bir merkez olarak
seçti¤i, ‹slâm’› anlatt›¤› ve
o zaman Mekke’de Müslümanlar›n topland›¤› Erkam
bin Ebi’l-Erkam’›n evine
gitti. Resulullah’› görür
görmez Müslüman oldu.
‹slâmiyet’i kabûl etti¤i
an hayat› da birdenbire
de¤iﬂti. Eski servet ve
zenginli¤in yerini fakirlik
ald›.
Âilesinin sevgili o¤ullar›na yapmad›¤› eziyet kalmad›. Onu dîninden döndürmek için evlerindeki
bir mahzene hapsederek
günlerce aç ve susuz b›rakt›lar. Arabistan’›n yak›c›
güneﬂi alt›nda a¤›r ve tahammülü zor iﬂkenceler
yapt›lar.
Fakat Mus’ab bin
Umeyr, bu a¤›r ve ac›mas›z iﬂkenceler karﬂ›s›nda
sab›r ve sebât göstererek
aslâ ‹slâmiyet’ten dönmedi. Her seferinde bütün
gücüyle hayk›r›yordu:
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- Allah’tan baﬂka tap›lacak, ibâdet edilecek ilâh
yoktur. Muhammed aleyhisselâm O’nun peygamberidir.
‹slâmiyet’i kabûl ettikten sonra Mekke’de s›k›nt›
ve iﬂkencelere mâruz kalan Mus’ab bin Umeyr,
Resûlullah’›n izniyle iki defa Habeﬂistan’a hicret etti.
Bir müddet orada kald›,
Daha sonra dönüp,
Peygamberimizin yan›na
geldi. Onun bu geliﬂini
Hazreti Ali ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:
- Resûlullah ile oturuyorduk. Bu s›rada Mus’ab
bin Umeyr geldi. Üzerinde yamal› bir elbiseden
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baﬂka giyece¤i yoktu. Resûlullah onun bu hâlini
görünce, mübârek gözleri
yaﬂla doldu ve;
- Kalbini Allahü teâlân›n nûrland›rd›¤› ﬂu kimseye bak›n!.. Anne ve babas› onu en iyi yiyecek ve
içeceklerle besliyorlard›.
Allah için bunlar›n hepsini
terk etti. Allah ve Resûlünün sevgisi, onu gördü¤ünüz hâle getirmiﬂtir”
buyurdu.
Birinci Akabe bî’at›nda
Müslüman olan Medîneliler, Resûlullah efendimize;
“Yâ Resûlallah! ‹çimizde, ‹slâmiyet aç›kland› ve
yay›lmaya baﬂlad›. Halk›
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Allah’›n Kitâb›na dâvet
edecek, Kur’ân-› kerîmi
okuyacak, ‹slâm dînini anlatacak, ‹slâm sünnet ve
emirlerini aram›zda ikâme
edecek, yerleﬂtirecek, namazlar›m›zda bize imâml›k yapacak bir kimse gönder” diye mektup yazd›lar.
Bunun üzerine Resûlullah efendimiz Mus’ab
bin Umeyr’i, Medîne’ye
gönderdi ve ona, Medînelilere Kur’ân-› kerîm okumas›n›, ‹slâmiyet’in emir
ve yasaklar›n› ö¤retmesini, namazlar›n› k›ld›rmas›n› emretti.
Mus’ab bin Umeyr k›sa
zamanda Medîne’ye vard›. Orada kendisini büyük
sevinçle karﬂ›lad›lar. Es’ad
bin Zürâre’nin evine yerleﬂti. Ev sâhibi Medîneli ilk
Müslümanlardan idi. Orada insanlara dinlerini ö¤retmeye baﬂlad›.
Mus’ab bin Umeyr,
Medîne’de Es’ad bin Zürâre’nin evinde Kur’ân-›

kerîm ö¤retiyor ve ‹slâmiyet’i anlat›yordu. Onun
bu hizmetiyle Medîne’de
çok kimse Müslüman oldu.
Medîne’de bulunan kabîle reîslerinden Sa’d bin
Muâz, Üseyd bin Hudayr
henüz Müslüman olmam›ﬂlard›. Bunlar›n durumu çevreyi etkiliyor, ‹slâmiyet’in h›zla yay›lmas›n›
engelliyordu.
Bir gün Mus’ab bin
Umeyr, bir bahçede, etrâf›nda bulunan Müslümanlara dîni anlat›yor, sohbet
ediyordu. Bu s›rada Evs
kabîlesinin reîslerinden
olan Üseyd, elinde m›zra¤› oldu¤u hâlde hiddetli
bir ﬂekilde gelip, ﬂöyle konuﬂmaya baﬂlad›:
- Siz bize niçin geldiniz!
‹nsanlar› aldat›yorsunuz?
Hayât›n›zdan olmak istemiyorsan›z buradan derhâl ayr›l›n!
Onun bu taﬂk›n hâlini
gören Mus’ab bin
Umeyr;
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- Hele biraz otur! Sözümüzü dinle. Maksad›m›z›
anla, be¤enirsen kabûl
edersin. Yoksa engel olursun... diyerek gâyet yumuﬂak ve nâzik bir ﬂekilde
karﬂ›l›k verdi.
Üseyd sâkineﬂip;
- Do¤ru söyledin, dedi
ve m›zra¤›n› yere saplayarak oturdu.
Mus’ab bin Umeyr ona
‹slâmiyet’i
anlatt›
ve
Kur’ân-› kerîm okudu.
Kur’ân-› kerîmin eﬂsiz belâgat› ve tatl› üslûbunu iﬂiten
Üseyd kendini tutamay›p;
- Bu ne kadar güzel, ne
kadar iyi bir sözdür. Bu dîne girmek için ne yapmal›? diye sordu.
Güzel yüzlü, tatl› dilli
ö¤retmen cevap verdi:
- Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah demek kâfidir.
Mus’ab bin Umeyr’in,
bu sözü üzerine Kelime-i
ﬂehâdeti söyleyip Müslüman olan Üseyd, sevincinden yerinde duramad› ve;
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- Ben gidip arkadaﬂlar›ma da anlatay›m, diyerek
ayr›ld›.
Evs kabîlesinin reîsi
Sa’d bin Muâz’›n ve kabîlesinin yan›na var›nca,
Müslüman oldu¤unu söyledi.
Bunu gören Sa’d ﬂaﬂ›rarak hiddetlendi ve
Mus’ab bin Umeyr’in yan›na koﬂtu. Yan›na var›nca
sert bir k›zg›n bir tav›rla
konuﬂmaya baﬂlad›.
Mus’ab bir Umeyr, ona
da gâyet yumuﬂak konuﬂtu ve oturup biraz dinlemesini söyledi. Sa’d, bu
nâzik konuﬂma karﬂ›s›nda
yumuﬂay›p oturdu ve konuﬂulanlar›
dinlemeye
baﬂlad›.
Mus’ab bin Umeyr,
ona da ‹slâmiyet’i anlatt›
ve Kur’ân-› kerîmden bir
miktâr okudu. Kur’ân-› kerîm okunurken Sa’d’›n yüzü birden bire de¤iﬂiverdi.
O da orada Müslüman oldu. Kendinde duydu¤u
üstün bir hâlin ve râhatl›-
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¤›n ﬂevkiyle derhâl kavminin yan›na gidip onlara
ﬂöyle dedi:
- Ey kavmim beni nas›l
biliyorsunuz?
- Sen bizim büyü¤ümüz ve üstünümüzsün.
- Öyle ise Allah’a ve
Resûlüne îmân etmelisiniz... Îmân etmedikçe sizin erkek ve kad›nlar›n›zla
konuﬂmak bana harâm
olsun.
Bunun üzerine kavmi
hep birden ‹slâmiyet’i kabûl etti. O gün kabîlesinden îmân etmedik kimse
kalmad›. Mus’ab bin
Umeyr’in büyük gayretleri
ve hizmeteri netîcesinde
‹slâmiyet,
Medîne’de
sür’atle yay›ld›. Öyle ki, ‹slâmiyet her eve girmiﬂ,
îmân etmeyen kalmam›ﬂt›.
Ensâr-› kirâm , Resûlullah’dan izin alarak Sa’d
bin Heyseme’nin evinde
ilk defâ Cum’a namaz›n›
edâ ettiler. Medîne-i münevverede ilk k›l›nan
Cum’a namaz› bu oldu.

Mus’ab bin Umeyr,
Müslüman olan Medîneli
Müslümanlar ile ikinci
Akabe bî’at›nda bulundu.
Bedr savaﬂ›nda sancaktâr
olup, büyük gayret ve kahramanl›k gösterdi. Süveyd
bin Harmale ile birlikte
Abdüddâro¤ullar›ndan
Bedr savaﬂ›na kat›lan iki
kiﬂiden biri idi. Uhud savaﬂ›na da kat›ld›. Yine sanca¤› o taﬂ›yordu.
Bu savaﬂta Peygamberimizin yan›ndan ayr›lmayarak sald›ranlara karﬂ›
koyuyordu. ‹ki z›rh giyinmiﬂti. Bu hâliyle Peygamberimize benziyordu.
Müﬂrik ordusundan
‹bn-i Kâmia ad›nda biri
Peygamberimize sald›r›rken, Mus’ab bin Umeyr
onun karﬂ›s›na ç›kt›. Bu
müﬂrik, bir k›l›ç darbesiyle
Mus’ab bin Umeyr’in sa¤
kolunu kesti. Mus’ab bunun üzerine sanca¤› derhâl sol eline ald›.
Mus’ab o esnâda;
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lâm) ancak resûldür. Ondan evvel daha nice peygamberler gelip geçmiﬂtir” meâlindeki Âl-i ‹mrân
sûresinin 144. âyet-i kerîmesini okuyordu. ‹kinci bir
darbe ile sol kolu da kesilince, sanca¤› kesik kollar›yla tutup gö¤süne bast›rd› ve yine ayn› âyet-i kerîmeyi okudu. Bu hâliyle
kendini Peygamberimize
siper yapan Mus’ab bin
Umeyr’in üzerine hücum
eden ‹bn-i Kâmia, vücûduna bir m›zrak saplad› ve
Mus’ab bin Umeyr yere
y›k›l›p ﬂehîd oldu.
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Mus’ab bin Umeyr
z›rh giydi¤i zaman, Peygaberimize
benzedi¤i
için müﬂrikler onu ﬂehîd
edince Peygamberimizi
ödürdüklerini zannetmiﬂlerdi.
Hazreti Mus’ab ﬂehîd
olunca; onun sûretinde bir
melek, sanca¤› ald›.
Mus’ab’›n ﬂehîd düﬂtü¤ünden Resûlullah’›n henüz haberi olmam›ﬂt›. “‹leri ey Mus’ab ileri!” diye
sesleniyordu. Bunun üzerine bayra¤› elinde tutan
melek, geri dönüp Resûlullah efendimize; “Ben
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Mus’ab de¤ilim” diye cevap verince, Resûlullah
sanca¤› elinde tutan›n
melek oldu¤unu anlad›.
Bundan sonra Peygamberimiz sanca¤› Hazreti
Ali’ye verdi.
Resûlullah, Mus’ab bin
Umeyr’i ﬂehîd olmuﬂ görünce, baﬂ› ucuna dikilerek Ahzâb sûresinden;
“Mü’minlerden öyle yi¤itler vard›r ki, onlar Allah’a verdikleri sözde sadâkat gösterdiler. Onlardan bâz›lar› ﬂehîd oluncaya kadar çarp›ﬂaca¤›na
dâir yapt›¤› ada¤›n› yerine
getirdi. Kimisi de ﬂehîd olmay› bekliyor. Onlar verdikleri sözü aslâ de¤iﬂtirmediler” meâlindeki âyeti kerîmeyi okudu ve sonra
ﬂöyle buyurdu:
- Allah’›n Resûlü de
ﬂâhittir ki, siz k›yâmet
günü Allah’›n huzûrunda
ﬂehîd olarak haﬂrolunacaks›n›z.
Daha sonra yan›ndakilere dönüp;

- Bunlar› ziyâret ediniz.
Kendilerine selâm veriniz.
Allahü teâlâya yemîn ederim ki, kim bunlara bu
dünyâda selâm verirse, k›yâmette bu aziz ﬂehîdler
kendilerine mukâbil selâm
vereceklerdir, buyurdu.
Mus’ab bin Umeyr’e
kefen olarak bir ﬂey bulunamam›ﬂt›. Mekke’nin en
zengin iki ailesinden birinin çocu¤u olan Mus’ab
bin Umeyr’in örtünecek
kefeni yoktu. Vücûdu kaftan› ile ve ayak taraf› da
otlarla örtülmek sûretiyle
defnedildi.
Habbâb bin Eret der ki:
- Mus’ab bin Umeyr,
Uhud’da ﬂehîd edilince,
kendisini saracak k›sa bir
h›rkadan baﬂka bir ﬂey bulunamad›. H›rkay› baﬂ taraf›na çektik, ayaklar› aç›ld›. Ayaklar›na çektik, baﬂ
taraf› aç›ld›. Resûlullah bize;
- Onu baﬂ taraf›na çekiniz! Ayaklar›n› otlarla kapat›n›z! buyurdu.
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nu’man bin mukarrin;
ﬁehîdlik gibi yüksek br
makâma kavuﬂan Nu’man
bin Mukarrin, Müzenî kabîlesindendir. Künyesi
Ebû Amr’d›r. Kardeﬂleri,
Suveyd bin Mukarrin ve
Nuaym bin Mukarrin ile
birlikte Hudeybiye antlaﬂmas›ndan önce Müslüman olmuﬂtur. Kardeﬂleri
de Nu’man gibi askerlik
ve kahramanl›k bak›m›ndan meﬂhur sahâbîlerdendir.
Nu’man bin Mukarrin
Resûlullah ile beraber
Mekke’nin fethine ve Huneyn gazvelerine kat›lm›ﬂt›r. Vedâ Hacc›’nda da haz›r bulunmuﬂtur.
Resûlullah’›n vefât›ndan sonra, halîfe olarak
Hazreti Ebû Bekir seçilmiﬂti. Bu s›rada ortada
büyük bir irtidat yâni dinden ç›k›ﬂ hareketi baﬂlad›.
Hazreti Ebû Bekir bu fitneye gereken cevab› verdi. Nu’man bin Mukarrin
bu irtidat fitnesine karﬂ›
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verilen mücâdelede de
bulundu. Böylece irtidat
fitnesinin, büyümesine
meydan verilmiyerek büyük bir felâketin önüne
geçilmiﬂ oldu. Nu’man bu
hizmetlerine
Hazreti
Ömer’in hilâfeti devrinde
de devam etti. Onun hizmetleri, Irak ve ‹ran taraflar›nda da çok oldu. 642
y›l›nda Nihavent’te ﬂehîd
oldu.
Hazreti Ömer, Eshâb-›
kirâm› toplay›p sordu:
- Ben bir ordu teﬂkil
edip, ‹ran üzerine göndermek istiyorum. Bu husûstaki görüﬂünüz nedir?
Çeﬂitli fikirler ortaya
at›ld›. Eshâbdan birisi ﬂunu teklif etti:
- ﬁam ve Yemen ordusu tamamen ‹ran hudûduna hareket etsin. Sen de
Mekke ve Medîne halk› ile
Basra ve Kûfe taraf›na git,
bütün Müslümanlar› kâfirlerin üzerine gönder!
Hazreti Ali kalk›p fikrini
beyân etti:
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- Ey mü’minlerin emîri! ﬁam askerini ‹ran’a
gönderirsen, Rumlar onlar›n çoluk çocuklar› üzerine sald›r›r. Yemen askerini gönderirsen, o zaman
Habeﬂliler bu tarafa geçer.
Bu bölgeyi yaln›z b›rak›rsan, etraf›m›zdaki
Araplar isyâna kalk›ﬂ›r, arkadan vurup, senin önündeki iﬂini unutturur. Bunlar yerlerinde kals›n. Basra halk› üç k›sma ayr›ls›n.
Bir k›sm› çoluk çocuklar›n
muhafazas›nda kals›n. Bir
k›sm› da ehl-i zimmetin
yâni Müslüman olm›yan,
harâc ve cizye veren vatandaﬂlar›n muhafazas›
için, ihtiyat olarak bulunsun. Üçüncü k›sm› ise,
Kûfe askerine yard›m için
hareket etsin.
Acemler seni s›n›rda
görürlerse, mü’minlerin
emîri, Araplar›n kumandan› diyerek, daha fazla bir
h›rs ve istekle sald›r›rlar.
Say›lar›n›n çoklu¤una gelince, biz ﬂimdiye kadar

say› çoklu¤u ile savaﬂmad›k. Allahü teâlân›n yard›m› ile iﬂ gördük, zafer kazand›k.
Hazreti Ömer bu görüﬂü uygun bulup, dedi ki:
- Bu iﬂ için Irak kumandanlar›ndan birini seçiniz,
s›n›r›n iﬂlerini ona b›rakay›m!
Dan›ﬂma heyetinde
bulunanlar;
- Sen askerin durumunu daha iyi bilirsin. Çünkü
sen onlarla görüﬂtün. Durumlar›na vâk›fs›n. Onlar›
iyi tan›yorsun, diye arz ettiler.
Bunun üzerine Hazreti
Ömer, Nu’man bin Mukarrin el-Müzenî’yi kumandan olarak tâyin etti.
Nu’man bin Mukarrin,
bir miktar Kûfe askeriyle
Cundiﬂâpûr ve Sûs kolunda idi. Hazreti Ömer ona
yaz›l› bir emir göndererek,
etraf›ndaki askeri yan›na
topl›yarak, Nihavent üzerine hücum etmesini emretti.
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Kûfe kumandan›na da,
halk› Allah yolunda harbe
teﬂvik edip, onlar› Nu’man
bin Mukarrin’in emrine
göndermesini yazd›. Bölgedeki kumandalara, Ahvâz
askeriyle, Fâris ve ‹sfahan
hudûdunda bekleyip, o taraflardan Nihavent’in yard›m›n› kesmelerini emretti.
Nu’man bin Mukarrin
Hazreti Ömer’in emretti¤i
ﬂekilde ordusu ile hareket
etti. Bu orduya, Kûfe’den
Huzeyfe bin Yemân kumandas›ndaki kuvvetle,
Mugire bin ﬁu’be kumandas›ndaki Medîne’den gelen kuvvetler de kat›ld›.
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Nu’man bin Mukarrin’in
yan›nda 30 bin civâr›nda
asker topland›. ‹ran ordusu
ise 150 bin kadard›. ‹ran
baﬂkumandan› Fîrûzan’d›.
Nu’man bin Mukarrin’in ordusunda Cerir bin
Abdullah Becelli, Mugire
bin ﬁu’be gibi büyük zâtlar, Tuleyha bin Huveylid,
Amr bin Ma’d›kerib gibi
bin kadar kahraman vard›.
Nu’man hazretleri, Tuleyha ile Amr’› keﬂif için
Nihavent’e
gönderdi.
Bunlar kimseye rastlamay›p, geri döndüler. ‹slâm
ordusu ile Nihavent aras›,
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yirmi saatten fazla idi. Bu
mesâfede tehlikeli bir durum olmad›¤› anlaﬂ›l›nca,
Nihavent’e yüründü.
Bir çarﬂamba günü, iki
ordu birbiriyle karﬂ›laﬂt›.
Numan bin Mukarrin tekbîr al›nca, bütün ‹slâm ordusu tekbîr ald›. Tekbîr sadâs›ndan yer, gök inledi.
Tekbîr sesleri, ‹ran ordusu
üzerinde derin bir korku
meydana getirdi.
Nu’man bin Mukarrin
kumandas›ndaki ‹slâm
ordusu ile Nihavent yak›nlar›nda putperest ‹ran
ordusu aras›nda harp
baﬂlad›. ‹ran ordusu, etraf›n› hendek ve birçok engellerle sa¤lamlaﬂt›rm›ﬂt›. ‹ranl›lar, istedi¤i zaman
siperlerinden ç›k›ﬂ yap›p,
sonra geri dönebiliyorlard›. Bu yüzden muhârebeden bir netîce al›nam›yordu.
Bir ara ‹ran ordusu siperlerinden ç›k›p, ‹slâm
ordusunun yak›nlar›na kadar geldi ve, ok atm›ya

baﬂlad›lar. Müslümanlardan yaralananlar oldu. O
gün cum’a idi. Nu’man
hazretleri ‹slâm ordusuna;
- Mü’minlerin emîri
minbere ç›k›p, hutbede
Müslümanlar›n zaferi için
duâ edinceye kadar hücuma geçmeyiniz, emrini
verdi.
O zaman, Mugire bin
ﬁu’be, Nu’man hazretlerine dedi ki:
- Durumu görüyorsun.
Yak›n›m›za kadar geldiler.
Bize do¤ru yürüyüﬂe geçtiler. Ok at›p, bizden bâz›lar›n› da yaralad›lar. Hemen hücuma geçelim.
- Evet do¤rudur. Sen
menk›beler sahibi bir kimsesin. Fakat ben Resûlullah’›n savaﬂlar›nda bulundum. Günün ilk saatlerinde
savaﬂmazsa, güneﬂin s›cakl›¤› kaybolup rüzgâr›n
esmesine, Allahü teâlân›n
yard›m›n›n gelmesine kadar savaﬂ› geciktirirdi.
Bundan sonra, Nu’man
bin Mukarrin at›na binip,
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askeri dolaﬂt›. Her sanca¤›n yan›nda durup, onlar›
harbe teﬂvik edip, coﬂturdu. Sonra dedi ki:
- Ben sanca¤› üç defa
sall›yaca¤›m. ‹lk sallad›¤›mda herkes ihtiyac›n› giderip abdest tazelesinler.
‹kincisinde harbe haz›r hale gelsinler. Üçüncüsünde
hepiniz hücuma geçiniz.
Ben bile olsam, birisi ﬂehîd düﬂerse, kimse onun
yan›nda toplanmas›n. Hiç
kimse hücumdan geri durmas›n! dedi.
Sonra ﬂöyle duâ etti:
“Allah›m! Müslümanlar›n zaferi kazanmas› yolunda Numan’a ﬂehîdlik
ihsân eyle . Zaferi müyesser k›l!”
Bütün ‹slâm ordusu,
“âmin” dedi.
Hazreti Numan bayra¤›
üç defa sallad›. Sonra ‹slâm
ordusu hücuma geçti. Savaﬂ baﬂlam›ﬂt›. Çetin bir savaﬂ oldu. Nu’man bin Mukarrin yaralan›p yere düﬂtü. Yan›na gelenlere;
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- Üzerime bir elbise örtünüz, beklemeden düﬂman›n üzerine sald›r›n›z,
bu halim sizi korkutup,
gevﬂetmesin, buyurdu.
Numan bin Mukarrin
yere düﬂünce, bayra¤› Huzeyfe bin Yemân ald›. Bu
manzaray› Hazreti Ma’kil
bin Yesar ﬂöyle anlat›r:
“Numan bin Mukarrin
yaralan›p düﬂünce, yan›na
geldim. Kimse, kimse ile
oyalanmas›n, velev ki ben
bile olsam, sözünü hat›rlay›nca orada beklemedim.
Yaln›z, belli olmas› için bir
iﬂâret koydum. Düﬂman,
kumandanlar› öldürüldü¤ü zaman onun baﬂ›na
toplan›r, savaﬂla ilgileri
pek kalmazd›.
Nihayet ‹ran ordusu
kumandan›, kendine ait
boz kat›r›ndan düﬂmüﬂ,
karn› yar›lm›ﬂt›. Bu vesîle
ile Allahü teâlâ Müslümanlara zaferi müyesser
k›lm›ﬂ, ‹ran ordusu hezimete u¤ram›ﬂt›. Savaﬂ bitmiﬂti. Numan bin Mukar-

NU’MAN B‹N MUKARR‹N
rin’in yan›na gittim. Vefât
etmek üzere idi. Su getirip, yüzünü y›kad›m. Bana
sordu:
- Sen kimsin?
- Ma’kil bin Yesar’›m.
- Müslümanlar ne yapt›lar?
- Allahü teâlâ zaferi
müyesser k›ld›.
- Elhamdülillah! Bu zaferi Hazreti Ömer’e yaz›n›z.”
Hazreti Nu’man bin
Mukarrin bundan sonra
kelime-i ﬂehâdet getirip
ﬂehîd oldu.
Nu’man bin Mukarrin’in ﬂehâdeti ve Müslümanlar›n zaferi haberi Me-

dîne-i münevvereye geç
gitmiﬂti. Hazreti Ömer, ‹slâm ordusunun muzaffer
olmas› için devaml› duâ
ediyordu. Medîne âlimlerinden yaﬂl› bir zât ﬂöyle
anlatt›:
Medîne’ye bir Bedevî
geldi ve sordu:
- Nihavent ve ‹bni Mukarrin’den haberiniz var
m›?
- Niçin soruyorsun?
- Hiç, soruyorum iﬂte!
Bu durum Hazreti
Ömer’e haber verildi. Hazreti Ömer, onu ça¤›rd› ve
dedi ki:
- Nihâvent ve ‹bni Mukarrin hakk›nda konuﬂ-
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man, bir ﬂeyleri bildi¤ini
gösterir. Bildiklerini bize
anlat.
Bedevî anlatmaya baﬂlad›:
- Ey mü’minlerin emîri!
Ben falancay›m. Mal›mla,
servetimle, çoluk çocu¤umla Allah ve Resûlü
için hicret etmek üzere yola ç›km›ﬂt›k. Falanca yerde
konaklad›k. Oradan ayr›ld›¤›m›z zaman, ans›z›n bir
benzerini görmedi¤imiz,
k›rm›z› bir deve üzerinde
bir adamla karﬂ›laﬂt›k. Nereye gitti¤ini sorunca,
Irak’tan geldi¤ini söyledi.
Bunun üzerine, oradaki
Müslümanlar›n durumlar›n› da sorunca ﬂöyle dedi:
- Düﬂmanlar› ile muharebe ettiler. Allahü teâlân›n izni ile, düﬂman ma¤lup oldu. Nu’man bin Mukarrin ﬂehîd düﬂtü. Vallahi
Nu’man’› da Nihavent’i de
bilmem.
Hazreti Ömer muharebenin hangi Cum’a oldu¤unu, bilip bilmedi¤ini
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sordu. Bedevî, hangi
Cum’a oldu¤unu bilmedi¤ini, fakat, falanca gün
göç ettik, falan gün, falan
yere indik, diyerek, harbin
yap›ld›¤› vakti bildirdi. O
bunlar› anlat›nca, Hazreti
Ömer buyurdu ki:
- O gün Cum’ad›r. Herhalde, haber getirip götüren biri ile karﬂ›laﬂm›ﬂs›n.
Onlar›n böyle postac›lar›
vard›r.
Sonradan al›nan haberlerden, Nihavent muharebesinin Bedevînin bildirdi¤i günde yap›ld›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Hazreti Ömer’e
Nu’man bin Mukarrin’in
ﬂehâdet haberi gelince,
mescidde minbere ç›kt›.
Müslümanlara, Nu’man
bin Mukarrin’in ﬂehâdet
haberini verip a¤lad›.
Abdullah bin Mes’ud
ﬂöyle buyurdu:
- Îmân›n ve münâf›kl›¤›n birçok yerleri, evleri
vard›r. Mukarrino¤ullar›n›n evi, îmân›n konaklad›¤› evlerden birisidir.

OSMAN B‹N MAZ’ÛN
osman bin maz’ûn;
Osman bin Maz’ûn temiz bir yarat›l›ﬂa sahipti.
‹slâm’dan önce de düzenli
ve a¤›rbaﬂl› bir yaﬂay›ﬂ›
vard›. Müslüman olmadan önce hiç içki içmemiﬂ
ve;
- Akl› giderip, benden
aﬂa¤›dakileri bana güldüren bir ﬂeyi içmem, demiﬂtir.
Böyle bir insan›n her
türlü kemâli, iyili¤i ve güzelli¤i emreden ‹slâmiyet’i
kabûl etmemesi düﬂünülemezdi.
Resûlullah efendimiz
bir gün Mekke’de evinin
yan›nda oturuyordu. O s›rada Osman bin Maz’ûn
oradan geçiyordu. Resûlullah efendimize bak›p,
tebessüm etti. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz
ona buyurdu ki:
- Biraz oturmaz m›s›n?
Osman bin Maz’ûn bu
teklifi kabûl etti. Peygamberimizin karﬂ›s›na oturdu. Resûlullah efendimiz

konuﬂuyordu. Konuﬂurken, o s›rada mübârek
gözlerini gö¤e dikti. Sanki
kendisine bir ﬂeyler anlat›l›yor, o da bunu kavramak
istiyor gibi baﬂ›n› sall›yordu. Bu s›rada Resûlullah’›n Osman bin Maz’ûn ile
ilgisi kalmam›ﬂt›. Bu hâl
bir müddet devam etti.
Peygamberimiz bundan sonra gözünü, sa¤ taraf›ndan aﬂa¤› do¤ru a¤›r
a¤›r indirdi. Bilâhare Osman bin Maz’ûn bu hâli
Peygamber efendimizden
sordu. Kendisinde, daha
önce böyle bir ﬂeye rastlamad›¤›n› söyledi.
Resûlullah Osman bin
Maz’ûn’a sordu:
- Ne yapt›¤›m› gördün
mü?
O da gördüklerini oldu¤u gibi anlatt›. Peygamber
efendimiz buyurdu ki:
- Sen otururken, bana
Allahü teâlân›n elçisi Cebrâil aleyhisselâm geldi.
- Allahü teâlân›n elçisi
mi?
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- Evet.
- Cebrâil sana ne söyledi?
- “Muhakkak ki Allahü
teâlâ, adâleti, ihsân› ve
akrabaya vermeyi emrediyor. Zinâdan, fenâl›klardan ve insanlara zulüm
yapmaktan da nehyediyor
(yasak ediyor). Size böylece ö¤üt veriyor ki, benimseyip tutas›n›z” [Nahl: 90]
âyetini indirdi.
Osman bin Maz’ûn der
ki:
- Bu hâdise üzerine kalbimde îmân yeﬂerip yerleﬂti. Resûlullah’›n sevgisi
gönlüme düﬂtü ve Müslüman oldum.
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Osman bin Maz’ûn’un
‹slâm’a giriﬂi Resûlullah’›
çok sevindirdi. Osman
bin Maz’ûn Müslüman olduktan sonra evine gitti.
Âilesine de ‹slâm’› anlat›p, onlar›n da ‹slâm ile
ﬂereflenmesine vesîle oldu. Böylece, ailece Müslüman olma bahtiyarl›¤›na kavuﬂtu.
Osman bin Maz’ûn
Müslüman olunca, müﬂriklerin çeﬂitli eziyet ve iﬂkencelerine u¤rad›. Bunun
üzerine, Peygamberimizin
müsaadesi ile Habeﬂistan’a hicret etti.
Habeﬂistan’a
hicret
eden Müslümanlara, “Ku-

OSMAN B‹N MAZ’ÛN
reyﬂliler Müslüman oldu”
diye yalan bir haber ulaﬂt›.
Bunun üzerine, Müslümanlar Habeﬂistan’dan
ayr›l›p, Mekke’ye do¤ru
yola ç›kt›lar. Fakat Mekke’ye yaklaﬂ›nca, haberin
yalan oldu¤u anlaﬂ›ld›.
Mekke’ye girerlerse, durumlar›n›n iyi olm›yaca¤›n› biliyorlard›.
Aralar›ndaki istiﬂâreden sonra her biri Mekke’de bir dostunun himâyesinde kalmaya karar
verdiler. Böylece Mekke’ye aç›ktan girme imkân›n› elde etmiﬂ oldular. Bu
himâyeyi elde edemiyenler de vard›. Bunlar ise,
Mekke’ye giriﬂlerini gizli
yapmak zorunda kald›lar.
Osman bin Maz’ûn, Velid bin Mugîre’nin himâyesine girmiﬂti. Ancak,
Müslüman›n, bir müﬂri¤in
himâyesi alt›nda olmas›
hazmedilir bir ﬂey de¤ildi.
Müﬂriklerin himâyesine
giren bütün Müslümanlar,
bu durumun ac›s›n› ve
a¤›rl›¤›n›, bütün ﬂiddetiyle

rûhlar›n›n derinliklerinde
hissediyorlard›. Îmânlar›
buna aslâ müsaade etmiyordu.
Zaten bütün bu s›k›nt›l›
ve periﬂan durumlara onlar sebep olmuﬂlard›. Geçici bir rahatl›k için, onlar›n himâyesine girmeyi,
îmânlar›ndan fedâkârl›k
say›yorlard›. Bu yüzden
himâye alt›na girenlerin
hepsi üzgün ve kalbleri k›r›k idi. Bu üzüntüyü en çok
hissedenlerden biri de Osman bin Maz’ûn idi. Kendi
kendine dedi ki:
- Vallahi, benim arkadaﬂlar›m, Allah yolunda çeﬂit
çeﬂit eziyet ve s›k›nt› çekerken, bir müﬂri¤in himâyesinde rahat ve emniyet içinde yaﬂamam, bu belâlardan
uzak kalmam, benim için
büyük bir eksikliktir.
Do¤ruca, Velid bin Mugîre’ye gitti. Ona dedi ki:
- Ey amcam›n o¤lu! Beni himâyene ald›n. Güzelce de himâye ettin. Taahhüdünü yerine getirdin.
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Bu zamana kadar senin
himâyende idim. ﬁimdi
senin himâyenden ç›k›p
Allah’›n ve Resûlünün himâyesine giriyorum. Bunun için himâyeni sana iâde ediyorum.
- Niçin himâyemden
ç›kmak istiyorsun? Yoksa
birisi sana iﬂkence veya
kötülük mü yapt›. Yoksa
benim himâyem sana yeterli olmad› m›?
- Böyle bir ﬂey yoktur.
Ancak bir müﬂri¤in himâyesinde olmak biz Müslümanlara yak›ﬂmaz. Üstelik bizim periﬂan hâllere düﬂmemize sebep oldunuz. Ben Allahü teâlân›n himâyesinden râz›y›m. Bize O’nun garantisi
kâfidir.
Bunun üzerine Velid
bin Mugîre son olarak
ﬂöyle dedi:
- Öyleyse bu reddi
Mescid-i Harâm’da aç›ktan yap!
Beraberce Mescid-i Harâm’a gittiler. Velid, orada,
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Osman bin Maz’ûn’un himâyesini reddetti¤ini söyledi. Osman bin Maz’ûn
da onun sözünü tasdik
ederek ﬂöyle dedi:
- Ben Allahü teâlâdan
baﬂkas›n›n himâyesinde
bulunmay› sevmiyorum.
Onun için, Velid’in üzerimdeki himâyesini reddettim.
Bu redde, orada bulunanlar›n hepsi ﬂâhid oldu.
Art›k o himâyesizdi.
Osman bin Maz’ûn Velid bin Mugîre’nin himâyesinden ç›kt›ktan sonra,
Kureyﬂlilerin meclisine
gitti. Orada meﬂhur câhiliyye ﬂâiri Lebîd de bulunuyordu. O yazd›¤› bir kasîdeyi okuyor, herkes onu
dinliyordu.
Lebîd, “ﬁüphesiz Allahü teâlâdan baﬂka herﬂey
bât›ld›r” m›sra›n› okurken,
Osman bin Maz’ûn, “Do¤ru söyledin” dedi. “Her nîmet mutlaka zevâle (yok
olmaya)
mahkûmdur,
m›sra›n› okurken de, “Ya-

OSMAN B‹N MAZ’ÛN

Osman bin Maz’ûn’un medfun bulundu¤u Cennet-ül-Bakî kabristan›

lan söyledin, Cennet nîmetleri zevâl bulmaz, dâimîdir” demiﬂti.
Kureyﬂliler Lebîd’e dediler ki:
- Okuduklar›n› bize tekrarla!
Lebîd ilk m›sra› tekrar
okuyunca, Osman bin

Maz’ûn onu tekrar tasdik
etti. ‹kinci m›sra› okuyunca tekrar yalanlad›.
Bunun üzerine Lebîd
k›zg›n bir hâlde, Kureyﬂlilere sitem ederek dedi ki:
- Ey Kureyﬂliler! Sizin
meclisinizde böyle kimseler olmazd›. Ne oldu size?
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Kureyﬂliler, Lebîd’i teskin
etmeye çal›ﬂarak dediler ki:
- Sen ona bakma, o zaten bizim dînimize, putlar›m›za da karﬂ› gelip, baﬂka
bir yol tuttu. Daha önce Velid bin Mugîre’nin himâyesinde idi, bunu da reddetti.
Bu s›rada, müﬂriklerden Abdullah bin Ümeyye, Osman bin Maz’ûn’a
ﬂiddetli bir yumruk vurup,
gözünü mosmor yapt›. Velid bin Mugîre, yap›lan›
gördü¤ü hâlde hiç yard›mc› olmad›, aksine;
- Himâyemi reddetmeseydin böyle olmazd›n,
dedi.
Osman bin Maz’ûn’un
tek suçu vard›. O da Allahü
teâlâya îmân etmesi ve bu
îmân istikâmetinde konuﬂmas›yd›. ‹çindeki alev alev
kabaran îmânla Velid bin
Mugîre’ye cevap verdi:
- Vallahi, Allah için, bu
sa¤lam gözüm de, öncekinin âk›betine u¤rasa gam
yemem. Ben, Allahü teâlân›n teminat›nday›m. R›zâ
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yolunda, gözüme vurulan
tokat›n ecrini Allahü teâlâ
verecektir. Kimden Allahü
teâlâ râz› olursa o bahtiyard›r. Bana sefîh ve yolunu ﬂaﬂ›rm›ﬂ da deseler, ben Muhammed aleyhisselâm›n dîni üzereyim. Bana ne kadar
zulmetseler, eziyet etseler
de bu yoldan yürüyece¤im.
Bu samîmî ve içten gelen ifâdeler, Velid’e tesir
etmiﬂti. Bundan dolay› Velid, Osman bin Maz’ûn
hazretlerine dedi ki:
- Gel, tekrar himâyeme
gir.
- Ben Allahü teâlâdan
baﬂkas›n›n himâyesine giremem.
Osman bin Maz’ûn’un
gözüne müﬂriklerden Abdullah bin Ümeyye taraf›ndan o yumruk vurulunca,
orada bu ac›y› kendisinde
hisseden, sanki kendisine
vurulmuﬂ gibi olan bir kiﬂi
vard›. O da Hazreti Sa’d bin
Ebî Vakkâs idi. Çünkü Müslüman kardeﬂine at›lan bu
tokat, ona at›lm›ﬂ demekti.

OSMAN B‹N MAZ’ÛN
Bunu kabûl edemiyen
Hazreti Sa’d yerinden f›rlay›p, o kâfirin surat›na
müthiﬂ bir yumruk indirdi.
Abdullah bin Ümeyye’nin
yüzü gözü kanlar içerisinde kald›. Böylece o, lây›k
oldu¤u cezây› bulmuﬂ oldu.
Osman bin Maz’ûn hicretin ikinci senesinde Bedir harbi s›ras›nda hastaland›. Tedâvisine çal›ﬂ›lm›ﬂ, fakat iyileﬂememiﬂti.
Nihayet hicretten otuz ay
sonra ebedî âleme göçtü.
Medîne’de ilk vefât eden
muhâcir sahâbî o oldu.
Peygamber efendimiz o
kefenlenirken aln›ndan
öptü. Sonra;
- Sen de dünyadan bir
ﬂey elde etmedin, dünya da
senden etmedi, buyurdu.
Mübârek gözlerinden
akan yaﬂlar Osman bin
Maz’ûn hazretlerinin yanaklar›na damlad›.
Osman bin Maz’ûn’un
techîz ve tekfîni bitmiﬂti.
Bu s›rada Ümmül-Alâ, Os-

man bin Maz’ûn’a ﬂöyle
seslendi:
- Ey Osman! Allahü teâlâ sana ikrâmda bulunmuﬂtur.
Bunun üzerine Resûlullah efendimiz ona sordu:
- Allahü teâlân›n ona
ikrâm etti¤ini nereden biliyorsun?
- Yâ Resûlallah! Osman bin Maz’ûn’a hüsn-i
zann›m oldu¤u için.
- Vallahi Osman için
hay›r ümit ediyorum. Ancak ben Allahü teâlân›n
Peygamberi oldu¤um hâlde, Allahü teâlâ bildirmedikçe baﬂ›ma ne gelece¤ini bilmem.
Ümmül-Alâ, o günden
sonra, bir daha kimse için
böyle sözlere cesâret edemedi¤ini söylemiﬂtir.
Osman bin Maz’ûn’un
vefât› s›ras›nda Müslümanlar›n henüz bir kabristan› yoktu. Resûlullah Eshâb› için, bir kabristan ar›yordu. Medîne etraf›na
teﬂrif buyurdular.
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- Bakî’ ile emrolundum,
buyurarak oray› kabristan
seçtiler. Böylece Hazreti
Osman bin Maz’ûn Bakî’ya ilk defnedilen oldu.
Osman bin Maz’ûn kabre
indirilirken, Resûlullah
efendimiz buyurdu ki:
- O, bizim ne iyi selefimizdir.
Kabrinin baﬂ taraf›na
bir taﬂ dikti. Ondan sonra
birisi vefât edince, Resûlullaha, “Nereye defnedelim” diye sorulur, Peygamberimiz de, “Selefimiz
Osman
bin
Maz’ûn’un yan›na” buyururlard›.
Osman bin Maz’ûn
dünyaya hiç ra¤bet ve tamah etmez, devaml› ibâdetlerle meﬂgul olurdu.
Peygamber efendimiz, o
vefât etti¤i zaman;
- Dünyadan üzerine
birﬂey bürünmeden ç›kt›,
buyurmuﬂtur.
Gecelerini namaz k›lmak, göndüzlerini de oruç
tutmakla geçirirdi. Bu hu200 eshâb-› kirâm

sûs Peygamber efendimize haber verildi. Ona buyurdu ki:
- Ben senin için güzel
bir örnek de¤il miyim?
Osman bin Maz’ûn suâl etti:
- Anam-babam sana
fedâ olsun! Bu soruyu niçin sordunuz?
- Devaml› olarak gündüzlerini oruçla, gecelerini de namazla geçiriyormuﬂsun.
- Öyle yap›yorum.
- Gözlerinin, senin üzerinde hakk› vard›r. Bedeninin hakk› var, âilenin hakk› var. Namaz k›l, fakat ayn› zamanda yat ve uyu.
Oruç tut, ancak bâzan da
tutma. Ey Osman! Allahü
teâlâ beni ruhbanl›kla de¤il, tatbiki kolay bir din ile
gönderdi.
Böylece
Resûlullah
efendimiz Osman bin
Maz’ûn’a nâfile ibâdetlerde ve niyâzda mûtedil olmas›n› tavsiye buyurmuﬂlard›r.

REYHANE
reyhane;
Peygamber efendimizin
mübârek han›mlar›ndan.
Hazreti Reyhane, Medîne’de bulunan Yahûdîlerin
Benî Kureyza kabilesindendir. ‹lk önceleri Hakem
isimli biri ile evlenmiﬂti.
Ad› Reyhane binti ﬁemun’dur. Do¤um tarihi kesin olarak belli de¤ildir.
Bakî kabristanl›¤›na defnedilmiﬂtir.
Peygamber efendimiz
Hendek savaﬂ›ndan sonra,
626 senesinde, Medîne’nin
d›ﬂ›nda bulunan ve bir kaleye s›¤›nan Benî Kureyza Yahûdîlerinin üzerine yürüdü.
Çünkü bunlar orada devaml› huzursuzluk kayna¤›
oluyorlard›.
Benî Kureyza Yahûdîlerinin bulundu¤u kale; muhasara ve kuﬂatmadan
sonra Müslümanlar›n eline geçti. ‹çinde bulunan
Yahûdîler mallar›, mülkleri, çocuklar› ve kad›nlar› ile
birlikte ganimet olarak
al›nd›lar.

Benî Kureyza’dan al›nan
savaﬂ ganimetleri ve esirler,
Müslümanlar aras›nda ‹slâm dinine uygun bir ﬂekilde taksim edildi. Ganimetler taksim edilip, s›ra esirlere gelmiﬂti. Reyhane de savaﬂ esirleri aras›nda bulunuyordu ve Peygamber
efendimizin hissesine düﬂmüﬂtü. Bunun üzerine,
Reyhane Ümm-i Münzir’in
evine gönderildi.
Resûlullah efendimiz o
zaman Yahûdîlik dînine
inanan dilerse kendi dîninde kalmak, dilerse Müslüman olmak hususunda serbest b›rakm›ﬂlard›. Reyhane de, Peygamber efendimize ﬂöyle arzetmiﬂti:
- Ben kendi dînimde
kalmak istiyorum.
Peygamberimiz bu hareket ve davran›ﬂ›yla, “‹slâm dînine girmek için
zorlamak yoktur” hükmünü bizzat kendileri tatbik
etmiﬂlerdir.
Daha sonra Salebe bin
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hane’nin kalbi ‹slâmiyet’e
›s›nd›. Bunun üzerine Peygamberimiz daha sonra
Reyhane’ye ﬂöyle buyurdular:
- Sen Allahü teâlân›n
ve O’nun Resûlünün yolunu tutmak ister misin?
Ben böyle münasip görüyorum.
Hazreti Reyhane de;
“Evet” dedi. Peygamber
efendimiz, bu davran›ﬂ›ndan sonra Reyhane’yi azat
ettiler. Kendilerini, bizzat
Mehir vererek, nikâh›na
ald›lar. Dü¤ünleri de
Ümm-i Münzir’in evinde
oldu. Böylece bütün Müslümanlar›n annesi olmak
ﬂerefine kavuﬂtu.
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Peygamber efendimiz,
evlenmelerinin hepsini Allahü teâlân›n emri ile yapt›. Bunlar dînî, siyâsî veya
merhamet ve ihsan ederek yap›lan evlenmelerdir.
Reyhane ile olan evlenme
de böyledir. Hadîs-i ﬂerîfte
buyuruldu ki:
“Bütün zevcelerimle
evliliklerim ve k›zlar›m›
evlendirmem, hepsi Cebrail’in Allahü teâlâdan getirdi¤i izinle olmuﬂtur.”
Hazreti Reyhane sakin,
temiz karaktere sahip, yumuﬂak huylu bir han›mefendi idi. Peygamber efendimizden önce vefat etti¤i
için nakletti¤i hadîs-i ﬂerîf
yoktur.

RUKAYYE
rukayye;
Resûlullah efendimizin
k›z›. Peygamber efendimiz
otuz üç yaﬂ›nda iken, Hazreti Zeyneb’den sonra
ikinci k›z› olarak Hazreti
Hadîce validemizden dünyâya gelmiﬂtir. Çok güzel
idi. Vahy ile Hazreti Osman’a nikâh edildi. Onunla birlikte iki kere Habeﬂistan’a hicret ettiler. Yirmi
iki yaﬂ›nda iken Bedr gazas›nda hasta oldu. Hazreti
Osman’a, Bedr’e gelmeyip zevcesine hizmet etmesi emr olundu. Bedr zaferinin müjdesi Medîne’ye
geldi¤i gün defn olundu.
Resûlullah efendimize,
peygamberli¤i bildirilmeden önce Hazreti Rukayye,
Ebû Leheb’in o¤lu Utbe’ye, Ümmü Gülsüm de
Uteybe’ye nikâh edilmiﬂ,
fakat evlilik gerçekleﬂmemiﬂti.
Fahr-i âlem efendimize, peygamberli¤i bildirilip, insanlar, ‹slâm’a davet
edilmeye baﬂlan›nca, Ebû
Leheb ve o¤ullar› düﬂman

kesildiler. Ebû Leheb, kar›s› Ümmü Cemil ve o¤ullar› Utbe ile Uteybe, Peygamber efendimizi nerede
görseler sald›r›yorlar ve
dâima zarar vermeye çal›ﬂ›yorlard›. Hattâ Resûlullah efendimizin evi önüne
ve geçece¤i yollara dikenler döküp eziyet ediyorlard›. Onlar›n bu eza ve cefâlar›ndan sonra Allahü teâlâ, Tebbet sûresini göndererek Cehennemlik olduklar›n› bildirdi.
Bu sûre nazil olunca,
Cehennemlik Ebû Leheb;
kar›s› ve Kureyﬂ’in ileri gelen müﬂrikleri, Utbe ve
Uteybe’ye; “O’nun k›zlar›n› al›p yükünü hafiflettiniz.
K›zlar›n› boﬂay›n ki, zahmete düﬂsün! Size Kureyﬂ’ten istedi¤iniz k›z›
alal›m!” diye teklif ettiler.
Onlar da; “Peki, boﬂad›k”
dediler. Uteybe denilen alçak, daha da ileri giderek,
Peygamber efendimizin
huzûr-i ﬂerîfine gelip; “Ey
Muhammed! Ben, seni ve
dînini tan›m›yorum. K›z›n›
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da boﬂad›m. Art›k ne sen
beni, ne de ben seni seveyim! Ne sen bana, ne de
ben sana geleyim!..” diye
hakaret etti. Sonra sevgili
Peygamberimize sald›r›p,
mübarek yakas›na yap›ﬂt›.
Gömle¤ini y›rtt›. Bunun
üzerine Resûlullah efendimiz; “Yâ Rabbî! Buna canavarlar›ndan birini musallat et!” buyurdular. Çok
k›sa bir zaman sonra
Uteybe bedbaht›n› arslan
parçalad›.
Bu hâdiseden sonra
Peygamber efendimize
vahy gelerek, Hazreti Rukayye’nin Hazreti Osman
ile nikâhlanmas› emredildi
ve evlendiler.
Nübüvvetin beﬂinci senesinde, Müslümanlara,
müﬂriklerin iﬂkenceleri
pek ﬂiddetlenmiﬂti. Peygamber efendimiz, Eshâb›n›n dayan›lmaz iﬂkencelere u¤ramas›na, ayaklar›ndan iplerle develere
ba¤lan›p, aksi istikâmetlere do¤ru çekilerek parçalat›lmas›na çok üzülüyordu.
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Bu iﬂkenceler her geçen
gün daha da ﬂiddetleniyor, merhamet dolu kalbi,
bunlara tahammül edemiyordu. Bir gün Eshâb›n›
toplad› ve;
- Ey Eshâb›m! ﬁimdi
yeryüzüne da¤›l›n›z. Allahü teâlâ yak›nda sizi yine
bir araya toplar, buyurdu.
Onlar da,
-Yâ Resûlallah! Nereye
gidelim? diye suâl ettiler.
Peygamber efendimiz,
mübarek elleriyle iﬂaret
ederek, Habeﬂ ülkesini
gösterdiler ve;
-‹ﬂte oraya! Habeﬂ topra¤›na gidiniz! Çünkü orada, yan›ndakilerin hiç birine zulmedilmeyen bir hükümdar vard›r. Hem oras›
bir do¤ruluk ülkesidir. Allahü teâlâ, içinde bulundu¤unuz s›k›nt›lardan bir
ç›k›ﬂ ve kurtuluﬂ yolu
aç›ncaya kadar, siz orada
bulununuz, buyurdu.
Bunun üzerine yirmiye
yak›n sahâbî, Habeﬂistan’a hicret ettiler. Bu hic-

RUKAYYE
rete Hazreti Osman ve han›m› Hazreti Rukayye de
kat›ld›. Peygamber efendimiz; “ﬁüphesiz ki, Osman,
Lût aleyhisselamdan sonra zevcesiyle birlikte hicret eden ilk kimsedir” buyurdu.
Habeﬂistan’a
hicret
eden Eshâb-› kirâm,
“Mekke’de, müﬂrikler ile
Müslümanlar anlaﬂm›ﬂlar!” ﬂeklinde duyduklar›
yanl›ﬂ bir haber üzerine,
vatanlar›na döndüler. Ancak, müﬂriklerin iﬂkencelerinin daha da ﬂiddetlendi¤ini görünce, tekrar Habeﬂistan’a gittiler.
Hazreti Rukayye’nin
burada Abdullah isminde
bir o¤lu oldu. Bu sebeple
Hazreti Osman’a Ebû Abdullah künyesini verdiler.
Hazreti Abdullah alt› yaﬂ›nda iken vefat etti.
Peygamber efendimizin Medîne-i münevvereye hicretinin ikinci y›l›nda
Hazreti Osman ve han›m›
Medîne’ye geldiler.

Hazreti Rukayye, Medîne’de hastaland›. O s›rada
Bedr gazâs› için haz›rl›klar
devam ediyordu. Hazreti
Osman han›m›yla meﬂgul
olmas› emredildi¤inde gazâya kat›lamad›. Peygamber efendimiz ve ﬂanl› Eshâb› müﬂriklerle çarp›ﬂmak üzere Bedr’e gittiler.
Onlardan zafer müjdesi
geldi¤i gün Hazreti Rukayye Hakk’›n rahmetine kavuﬂtu.

Hazreti Rukayye’nin Kahire’deki
türbesi
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SA’D B‹N EBÎ VAKKÂS
sa’d bin ebî vakkâs;
Cennetle müjdelenen
on sahâbîden biri.
Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretleri, Hazreti Ebû Bekir vâs›tas›yla Müslüman
olmuﬂ, Eshâb-› kirâm›n
büyüklerinden bir zâtt›r. ‹lk
Müslümanlar›n yedincisidir. Müslüman olmas›
ﬂöyle oldu:
Onyedi yaﬂ›nda idi. Bir
gece de¤iﬂik bir rüyâ gördü. Rüyâs›nda kendisini
zifirî bir karanl›kta gördü.
Çâresiz bir hâldeyken,
birden ortal›k ayd›nlanmaya baﬂlad›. Sonra nûr
saçan bir ay do¤du.
Ay›n do¤du¤u tarafa
do¤ru ilerlemeye baﬂlad›. Bir müddet ilerledikten sonra, birkaç kiﬂi
gördü. Dikkatlice bakt›¤›nda, önlerinde Hazreti
Ebû Bekir, onun arkas›nda Zeyd bin Hârise ve
Hazreti Ali vard›. Onlara
dedi ki:
- Siz buraya ne zaman
geldiniz?
206 eshâb-› kirâm

- Yeni geldik. ‹stersen
seni de aram›za alal›m.
Ayd›nl›¤a beraber gidelim.
Sabahleyin bu rüyây›
hat›rlay›nca, çok ﬂaﬂ›rd›.
Üç gün bunu tâbir etmeye
çal›ﬂt›. Sonunda bir netîce
ç›kartamay›p, Hazreti Ebû
Bekir’in yan›na gitti. Ona
sordu:
- Yâ Ebâ Bekir, ben üç
gün önce ﬂöyle bir rüyâ
gördüm. Bunun tâbiri nas›ld›r?
- Gel benimle, seni cihân› ayd›nlatan nûra götüreyim! Rüyân›n tâbiri
budur.
Sonra beraberce, Peygamber efendimizin huzûruna gittiler. Peygamber
efendimiz, kendisine kelime-i ﬂehâdet getirmesini
emir buyurdu. O da Resûlullah’›n huzûrunda Müslüman oldu.
Annesi, Müslüman oldu¤unu duyunca, çok k›zd›. Fakat yine de annesine
karﬂ›, gereken sayg›y› gös-
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Sa’d bin Ebî Vakkâs’›n Uhud savaﬂ›nda kahramanca harp edip, Peygamber efendimizin iltifatlar›na mazhar oldu¤u mahâl

teriyordu. Onu üzmemek
için elinden geleni yap›yordu. Kendisine olan
ba¤l›l›¤›n› bilen annesi,
o¤luna sordu:
- Senin dînin, h›s›m akrabâya iyi muâmele edilmesini, onlar› üzmemek
lâz›m geldi¤ini ve onlar›n
emirlerine uymak gerekti¤ini emretmiyor mu?
- Dînimiz, ana-babay›
ve akrabây› üzmemeyi
emretmektedir.
Bunun üzerine annesi
esas maksad›n› söyledi:

- Yâ Sa’d! Vallahi, sen
bu yeni dinden vazgeçip,
atalar›m›z›n dînine dönünceye kadar, yiyip içmiyece¤im. Ölmüﬂ olsam bile
bu ahdimden dönmiyece¤im. Anne katili olarak da
herkes seni ay›playacak!
O güne kadar annesini
üzmeyen, bir dedi¤ini iki
etmeyen Hazreti Sa’d, Allahü teâlâya ve O’nun Resûlüne olan muhabbet ve
îmân›n›n kuvvetli olmas›
sebebiyle, bu teklîf karﬂ›s›nda tüyleri ürpererek
annesine ﬂu cevâb› verdi:
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- Ey anne, senin yüz can›n olsa ve her birini ‹slâmiyet’i b›rakmam için versen, ben yine dînimden
vazgeçmem! Art›k ister
ye, ister yeme! Bu senin
bilece¤in bir iﬂtir. Benim
karar›m kat’îdir. Geri dönüﬂüm mümkün de¤ildir.
Bunu böyle bil!
Annesi, o¤lunun ‹slâmiyet’e olan bu ba¤l›l›¤›n›
görünce, çâresiz kal›p yemeye içmeye baﬂlad›.
Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretlerinin baﬂ›ndan geçen, annesiyle ilgili hâdiseden sonra, Allahü teâlâ,
evlâd›n ana-babaya hangi
hâllerde tâbi olaca¤›, onlar›n hangi emirlerini yerine
getirece¤i husûsunda, Ankebût sûresinin sekizinci
âyet-i kerîmesini gönderdi.
Bu âyet-i kerîmede meâlen buyuruldu ki:
“Biz insana, ana-babas›na iyilikte bulunmas›n›
tavsiye ettik. Bununla beraber, hakk›nda bilgi sahi208 eshâb-› kirâm

bi olmad›¤›n, ilâh tan›mad›¤›n bir ﬂeyi bana ortak
koﬂmak için sana emrederlerse, art›k onlara bu
hususta itâat etme! Dönüﬂünüz ancak banad›r.
Ben de yapt›¤›n›z amellerin karﬂ›l›¤›n› size verece¤im.”
Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretleri, Eshâb-› kirâm›n
en cesûr ve kahramanlar›ndand›r.
‹slâmiyet’in ilk y›llar›nda, Müslümanlar, müﬂrîklerden çok ezâ ve cefâ görüyorlard›.
‹bâdetlerini rahat bir
ﬂekilde yapam›yorlard›.
Bir gün Hazreti Sa’d ile
birkaç sahâbî, bir vâdide
namaz k›lmakta idiler. Bu
s›rada, müﬂriklerin az›l›lar›ndan baz›lar›, kendileri
ile alay etmeye ve hakâret
etmeye baﬂlad›lar.
Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretleri, bunlar›n üzerine yürüdü.
Eline geçirdi¤i bir deve
kemi¤i ile, müﬂrîklerin
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elebaﬂ›s›n›n kafas›n› yard›. Böylece, “Allah yolunda, ilk müﬂrik kan› döken
sahâbî” unvân›n› kazand›.
Uhud savaﬂ›nda çok
kahramanl›klar gösterdi.
Peygamber efendimizin
yan›ndan hiç ayr›lmad›.
Ok atmakta çok mahâretli
idi.
Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretleri, ayr›ca “Allah
yolunda ilk ok atan sahâbî”dir. Okçular›n yâni kemankeﬂlerin reisidir. Peygamber efendimizin büyük iltifatlar›na mazhâr oldu. O ok atarken, Peygamber efendimiz buyururdu ki:
- At yâ Sa’d!
Ayr›ca onun için ﬂöyle
duâ buyurmuﬂtur:
- ‹lâhî, bu senin okundur. Onun at›ﬂ›n› do¤rult!
Allah›m, sana duâ etti¤inde de, Sa’d’›n duâs›n› kabûl eyle!
Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretleri, Vedâ hacc›ndan
sonra, Mekke’de hastalan-

d›. Kendisini ziyârete gelen Peygamber efendimize dedi ki:
- Yâ Resûlallah, siz Medîne’ye döneceksiniz. Ben
burada ölürsem, dostlar›mdan ayr› kalaca¤›m.
Peygamber efendimiz,
Medîne’ye beraber döneceklerini iﬂâret ederek buyurdu ki:
- Hay›r, sen bizden geri
kalmazs›n! Umar›m, sen
uzun zaman yaﬂayacaks›n. Öyle ki, senden birtak›m kavimler faydalanacak, birtak›m› da mahrûm
kalacakt›r.
Peygamber efendimiz
sonra da ﬂöyle duâ ettiler:
- Yâ Rabbî, Eshâb›m›n
Mekke’den Medîne’ye dönüﬂünü tamamla!
Bunun üzerine, Hazreti
Sa’d ﬂifâ bulup, Medîne’ye döndü.
Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretleri, Hazreti Ömer
zaman›nda, Hevâzin bölgesinde zekât toplamak
için gönderilmiﬂti. Bu s›raeshâb-› kirâm 209
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da ‹ran taraflar›ndaki olaylar büyüyünce, hem bu
olaylar› önlemek, hem de
düﬂmana bir ders vermek
için bir ‹slâm ordusu haz›rland›. Bu ordunun baﬂ›na
kimin geçirilmesi gerekti¤i, yap›lan ﬂûrâda görüﬂüldü.
Bâz›lar› bizzat bu ordunun baﬂ›na, kumandan
olarak, Halîfe Hazreti
Ömer’in getirilmesini istiyorlard›. Bir k›sm› da, bunun, çeﬂitli sebeplerle uygun olmayaca¤›n›, baﬂka
birisinin kumandanl›¤a
getirilmesini istiyordu. Bu
s›rada Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretlerinin Hevâzin’den
mektûbu geldi.
Sa’d bin Ebî Vakkâs’›n
ismini duyan Eshâb-› kirâm›n hepsi, ittifakla, Hazreti Ömer’e dediler ki:
- ‹ﬂte arad›¤›n kimseyi
buldun!
Bunun üzerine Hazreti
Ömer, Sa’d bin Ebî Vakkâs’› Medîne’ye ça¤›rd›.
Onu, ‹slâm ordusuna baﬂ210 eshâb-› kirâm

kumandan tâyin ederek,
ﬂunlar› söyledi:
- Yâ Sa’d, Resûlullah’›n day›s›y›m diye sak›n
gururlanma! Allahü teâlâ,
kötülü¤ü, ancak iyilik ile
yok eder. Allahü teâlâya
kulluktan baﬂka ba¤ yoktur. ‹nsanlar›n üstünlükleri, son nefeslerinde belli
olur. Düﬂman›n çoklu¤undan de¤il, Allah’tan
kork!
Namazlar›n›z› muntazam k›l›n! Ordunda, günâh iﬂleyen asker bulunmas›n! Günâh iﬂleyenleri
hemen uzaklaﬂt›r! Allah’›n
Resûlü ne yapt›ysa, nas›l
hareket ettiyse, sen de
öyle yap! Sabr› elden b›rakma!
Hazreti Ömer bu ﬂekilde nasîhat ettikten sonra,
Sa’d bin Ebî Vakkâs, emrindeki askerle Medîne’den ç›kt›. ‹ran topraklar›nda bulunan ‹slâm askerleri ile birleﬂerek, meﬂhûr Kadsiye zaferini kazand›.
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Kadsiye savaﬂ›; ‹slâm
ordusu ile ‹ran ordusu aras›nda oldu. ‹slâm ordusu,
F›rat nehrinin bir kolu olan
Atik nehrinin, Kadsiye denilen yerinde karargâh kurdu. Harpden önce ‹ran’›n
baﬂﬂehri Medâyin’e elçiler
gönderildi. ‹ran Kisrâs›
Yezd-i Cürd ile görüﬂtüler.
‹ranl›lar› ‹slâm’a dâvet ederek dediler ki:
- Ya Müslüman olursunuz, ya da cizye verirsiniz
veya harp edersiniz!
‹ran Kisrâs› buna sinirlenerek dedi ki:
- E¤er benden önce elçi öldüren bir melik olsayd›, ben ikincisi olup, sizi
öldürürdüm!

Bundan sonra bir miktar toprak getirterek, sözlerine ﬂöyle devam etti:
- Bende sizin için baﬂka
ﬂey yok. En büyü¤ünüz
kimse, bunu yüklensin de
reisinize götürsün ve biliniz ki, cümlenizi Kadsiye
hende¤ine gömmek için,
kumandan›m Rüstem’i
göndermek üzereyim.
Bunun üzerine, elçiler
aras›nda bulunan Âs›m
bin Amr kalk›p topra¤›
yüklendi, d›ﬂar› ç›kt›lar. Arkadaﬂlar›yla beraber Hazreti Sa’d’›n yan›na döndüler ve dediler ki:
- Yâ Sa’d, müjde! Allahü teâlâ onlar›n topra¤›n›
bize verdi.
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Eshâb-› kirâm, verilen
bu bir parça topra¤›n, daha
sonra ‹ran topra¤›n›n tamam›n›n verilece¤ine dâir Allahü teâlân›n bir müjdesi
oldu¤una inand›lar.
Hazreti Sa’d’›n elçilerinin teklifini reddeden Kisrâ’n›n ordusu da, Atik nehri k›y›s›na gelip karargâh
kurdu. 120 bin kiﬂi olan
‹ran ordusunun 30 bini
z›rhl› ve birbirlerinden ayr›lmamas› için de zincirle
ba¤l› idiler. Ayr›ca ‹ran ordusunun ön saflar›na filler
yerleﬂtirilmiﬂti. ‹slâm ordusu ise 34 bin kiﬂi idi.
Hazreti Sa’d, yine elçi
göndererek, “Size üç gün

müsaade. Bu üç gün içinde ya Müslüman olursunuz, ya cizye verirsiniz, veya cenge haz›r olursunuz”
diye bildirdi.
Onlar üç gün içinde, bu
ﬂartlar› kabûl etmediler.
Dördüncü gün harp baﬂlad›. Harp baﬂlamadan önce, Hazreti Sa’d askerlerine ﬂöyle hitap etti:
- Mevkilerinizde sebât
ediniz! Ö¤le namaz›ndan
sonra, ben dört tekbîr alaca¤›m. ‹lkinde, siz de tekbîr al›rs›n›z, harbe haz›r
olursunuz! ‹kinci tekbîrde
siz de tekbîr al›r, silahlan›rs›n›z! Üçüncü tekbîrde, siz
de tekbîr al›p, askeri harp

Sa’d Bin Ebî Vakkâs’›n Diyarbak›r’daki makam›
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için coﬂturursunuz! Dördüncü tekbîrde, düﬂman
üzerine hücûm ediniz ve
“Lâ havle velâ kuvvete illâ
billah” deyiniz!
‹slâm askerleri, bildirilen emirle düﬂmana hücûm ettiler. ‹ran ordusu, beraberinde getirdikleri fillerle karﬂ›l›k verdiler. ‹lk gün
ﬂiddetli çarp›ﬂmalar oldu.
Sonraki günlerde ‹slâm ordusu uygulad›klar› dâhiyâne taktiklerle ‹ran ordusunu
bozguna u¤ratt›lar.
Önce ‹ran ordusu komutanlar› öldürüldü. ‹ran
ordusunun baﬂkomutan›
Rüstem de öldürülünce,
ordu da¤›ld›. Kaç›ﬂmaya
baﬂlad›lar. Kaçmaya çal›ﬂanlar›n ço¤u da nehre
düﬂerek bo¤uldu, kalanlar
da esîr edildi. Bu harbde
Müslümanlar 2000 ﬂehîd
verdi. ‹ranl›lar›n tamam›na yak›n› öldürüldü. Böylece, Müslümanlar büyük
bir zafer kazand›lar.
Daha sonra Hazreti
Ömer’in emriyle Sâsânî

Devletinin baﬂﬂehri ve
‹ran Kisrâs›n›n bulundu¤u
Medâyin ﬂehrine hareket
edildi. ‹slâm askerinin Medâyin’e hareket etti¤ini,
‹ran Kisrâs› Yezd-i Cürd
duyunca, korkudan ﬂehri
terketti. ‹slâm ordusu Medâyin ﬂehrine kolayca girerek, buray› fethetti.
Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretleri, bu fethi, ﬂu
mektupla Hazreti Ömer’e
bildirdi:
“Rahmân ve Rahîm
olan Allahü teâlân›n ad›yla. Irak vâlisi Sa’d bin Ebî
Vakkâs’tan, mü’minlerin
emîri Ömer-ül Fâruk’a. Allah’›n selâm› üzerine olsun! Kendisinden baﬂka
hak ma’bûd olmayan, eﬂi,
benzeri bulunmayan Allahü teâlâya hamd eder,
O’nun habîbi olan Muhammed aleyhisselâma
salât ve selâm ederim.
Allahü teâlâ, bize ihsân›
ile, gözün görmedi¤i meydanlarda at koﬂturmay› nasîb etti. Kisrân›n yurdunun
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büyük bir k›sm›n› ele geçirdik. Ordu kumandanlar›n›n
ço¤unu öldürdük. Bu savaﬂta melekler onlar›n yüzlerine ve arkalar›na vuruyorlard›. Çünkü Allahü teâlâ îmân edenlerin yard›mc›s›d›r. Îmân etmeyenlerin
yard›mc›s› yoktur.
Yezd-i Cürd kaçt›. K›z›,
esîr olarak ele geçirildi.
Bundan sonra ne yapaca¤›m›z husûsunda, Medâyin ﬂehrinde emirlerinizi
bekliyorum. Allahü teâlân›n selâm› bütün Müslümanlar›n üzerine olsun!”
Hazreti Sa’d 675 y›l›nda
Medîne’ye yak›n Akik denilen yerde hastaland› ve
orada vefât etti. Mübârek
nâﬂ› Medîne-i münevvereye götürüldü. Namaz›n›
Medîne vâlisi Mervân k›ld›rd›. Vas›yetine uyularak
Bedir harbinde giymiﬂ oldu¤u elbisesi ile defnedildi. Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretleri, Cennetle müjdelenen on sahâbîden, en
son vefât edendir.
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Hazreti Sa’d, heybetli,
orta boyda, esmer tenli,
cesûr, sözü, özü do¤ru büyük bir zâtt›. Çok cömert
olup, sâdeli¤i severdi.
Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretleri, Peygamberimize
annesi taraf›ndan day›
olurdu. Bunun için Peygamberimiz ona, “Bu benim day›md›r. Böyle bir
day›s› olan varsa bana
göstersin” diyerek iltifâtlarda bulunurdu.
Hazreti Sa’d, Cennetle
müjdelenen on sahâbeden
biridir. Nitekim Peygamber
efendimiz bir hadîs-i ﬂerîflerinde buyurdu ki:
- Ebû Bekir Cennettedir,
Ömer Cennettedir, Osman
Cennettedir, Ali Cennettedir, Talhâ Cennettedir, Zübeyr Cennettedir, Abdurrahman bin Avf Cennettedir, Sa’d bin Ebî Vakkâs
Cennettedir, Sa’îd ‹bni Zeyd
Cennettedir, Ebû Ubeyde
bin Cerrâh Cennettedir.
Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretleri buyurdu ki:
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“Resûlullah efendimiz,
her namaz›n ard›ndan,
muhakkak ﬂöyle duâ ederdi: “Yâ Rabbi! Cimrilikten,
korkakl›ktan, erzel-i ömür
denilen ihtiyârl›ktan, bunakl›ktan, dünya fitnesinden yâni Deccâl’›n fitnesinden ve kabir azâb›ndan
sana s›¤›n›r›m.”
Hazreti Sa’d buyurdu
ki:
“Resûlullah efendimiz,
Eshâb-› kirâm aras›nda
kardeﬂlik tesis ettikleri zaman, Hazreti Ali’yi kendine seçerek buyurdu ki:
“Yâ Ali! Sen benim dünya-

da da âh›rette de kardeﬂimsin. Yâ Ali, Mûsâ’n›n
yan›nda Hârûn nas›l idi ise,
sen de, benim yan›mda öylesin. Yaln›z ﬂu fark var ki,
benden sonra Peygamber
gelmeyecektir. “
“Resûlullah’a bir köylü
gelerek dedi ki:
- Bana, söyleyebilece¤im bir kelime ö¤ret.
Resûlullah efendimiz
buyurdu ki:
- Allah birdir, O’ndan
baﬂka hiçbir ilâh yoktur ve
O’nun orta¤› da yoktur.
Allah her ﬂeyden yücedir.
Bütün hamdlerin hepsi Al-

Sa’d bin Ebî Vakkâs’›n Diyarbak›r’daki makam›
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lah’a mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’›n ﬂan› ne yücedir. Günâhtan
kaçmaya kuvvet, ibâdet
yapmaya kudret, ancak
azîz ve hakîm olan Allah’›n
yard›m› iledir” de! Köylü
tekrar dedi ki:
- Bunlar Rabbim içindir. Kendim için ne söyleyeyim?
Resûl-i ekrem efendimiz buyurdu ki:
- “Allah›m beni ba¤›ﬂla
ve koru! Bana hidâyet ver
ve r›z›kland›r” de!
Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretleri buyurdu ki:
- Mü’min, bir iyilikle
karﬂ›laﬂsa, Allah’a ﬂükreder. Bir musîbetle karﬂ›laﬂt›¤›nda da hamd ve sabreder. Böylece her iﬂinde sevâb kazan›r. Hattâ han›m›n›n a¤z›na koydu¤u lokmadan dahî sevâb al›r.
- Bir kimse gündüz hatim okursa, melekler ona
akﬂama kadar duâ eder.
Gece okursa, sabaha kadar duâ eder.
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Kadsiye
zaferinden
sonra bir müddet Medâyin’de kalan Hazreti Sa’d,
ﬂehrin havas›n›n ve suyunun askerlere iyi gelmedi¤ini görünce, durumu
Hazreti Ömer’e bildirmiﬂti.
Bunun üzerine Hazreti
Ömer, yeni bir ﬂehir tesis
edilmesini emretti. Hazreti
Sa’d da Kûfe ﬂehrini kurdu
ve ﬂehre ilk vâli tayin edildi.
Hazreti Ömer, ﬂehîd olmadan önce, kendisinden
sonra yerine geçecek halîfeyi seçmek için alt› kiﬂilik
bir ﬂûrâ teﬂkil edilmesini
vas›yet etmiﬂti. Bildirmiﬂ
oldu¤u alt› kiﬂiden biri de,
Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretleriydi. E¤er Sa’d halîfe
seçilmezse, ona bir vezirlik verilmesini de vas›yet
etmiﬂti. Hazreti Osman halîfe seçilince, Hazreti
Ömer’in tavsiyesine uyarak, Hazreti Sa’d’› tekrar
Kûfe vâlili¤ine tayin etti.
Ömrünün
sonlar›na
do¤ru, gözleri görmez olmuﬂtu. Bu hâlde iken Mek-
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ke’ye gelmiﬂti. Mekke halk›
etraf›na toplan›p, “Bana
duâ et, bana duâ et” deyince, hepsine duâ etti.
Abdullah bin es-Sâib
anlat›r:
“Ben genç idim. Bir ara
ona yaklaﬂt›m ve kendimi
tan›tmaya çal›ﬂt›m. Beni
tan›d› ve sordu.
- Sen, Mekke’nin, Kur’ân-› kerîmi en iyi okuyanlar›ndan birisi de¤il misin?
Ben de, “Evet” dedikten sonra bir ara sordum:
- Efendim, sizin duân›z
makbûl olup, herkese duâ
ediyorsunuz. Kendiniz için
duâ etseniz de gözleriniz
aç›lsa, olmaz m›?
Hazreti Sa’d gülümseyerek buyurdu ki:
- O¤lum, Allahü teâlân›n benim hakk›mdaki takdîri, yâni gözümün görmemesi, gözümün görmesinden daha güzeldir.”
Sa’d bin Ebî Vakkâs
hazretleri, bir gün Peygamberimize dedi ki:

- Yâ Resûlallah, duâ
buyurun da, Allahü teâlâ,
benim her duâm› kabûl etsin!
Resûlullah efendimiz
cevâb›nda buyurdu ki:
- Duân›z›n kabûl olmas› için helâl lokma yiyiniz!
Çok kimse vard›r ki, yedikleri ve giydikleri haramd›r. Sonra ellerini kald›r›p duâ ederler. Böyle
duâ nas›l kabûl olunur?
Hazreti Âiﬂe ﬂöyle anlat›r:
“Resûlullah efendimiz
gazvelerin birinde, geceleyin Medîne’ye dönüp geldi¤inde buyurdu ki:
- Ne olurdu, sâlih bir
kimse çevremizde bekçilik yapsa...
Birden bir ses duyduk.
“Kim o?” buyurdu.
Bu arada Sa’d bin Ebî
Vakkâs’›n sesi duyuldu:
- Benim, Sa’d bin Ebî
Vakkâs.
Peygamberimiz sordular:
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- Buraya niçin geldin?
- ‹çimden bir ses, “Resûlullah yaln›zd›r, korkar›m ki, din düﬂmanlar›
O’na bir s›k›nt› ve eziyet
verirler” dedi. Bunun için
hizmetinize geldim.
Bunun üzerine Resûlullah efendimiz, O’na hay›r
duâ etti ve istirâhate çekildiler.”
Uhud savaﬂ›nda bir ara
müﬂrikler Uhud da¤›na t›rmanmaya baﬂlay›nca, Resûlullah efendimiz, yan›nda bulunan Hazreti Sa’d’a
buyurdu ki:
- Onlar› geri çevir!
Hazreti Sa’d dedi ki:
- Yâ Resûlallah, yan›mda bir tek okum kald›.
Onlar› nas›l geri çevireyim?
Peygamber efendimiz
emrini üç kere tekrarlad›.
Bundan sonras›n› Hazreti
Sa’d ﬂöyle anlat›r:
“Ok çantamda kalan
bir oku ald›m. Müﬂriklerden birine at›p öldür218 eshâb-› kirâm

düm. Sonra ok çantama
el att›¤›mda bir ok buldum. Bakt›¤›mda az önce
att›¤›m oktu. Onu tekrar
at›p baﬂka birini öldürdüm.
Sonra bir daha bakt›¤›mda yine ayn› oku buldum. Onu da at›p yine birini öldürdüm. Birkaç defa ayn› ﬂekilde oku att›m.
Bu durumu gören müﬂrikler, t›rmanmaktan vazgeçerek geri döndüler.
Ben de kendi kendime, “Bu mübârek bir oktur” dedim ve bu oku
hep yan›mda taﬂ›d›m.”
Rivâyete göre Hazreti
Sa’d bu oku att›kça, bembeyaz yüzlü mübârek bir
zât, bu oku geri getiriyordu. Hazreti Sa’d ﬂöyle anlat›r:
“Uhud’da Resûlullah’›n
sa¤›nda ve solunda beyaz
elbiseli iki kiﬂi gördüm ki,
onlar en ﬂiddetli ﬂekilde
çarp›ﬂ›yorlard›. Onlar› ne
daha önce, ne de daha
sonra gördüm.”
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Hazreti Sa’d’›n îmân etmeyen kardeﬂi Utbe, Uhud’da müﬂriklerin aras›nda idi. Hazreti Sa’d bu kardeﬂi ile savaﬂmak için,
onu çok aram›ﬂt›. Buyurdu
ki:
“Vallahi, kardeﬂim Utbe’yi öldürmek için duydu¤um h›rs›, hiç bir adam›
öldürmeye karﬂ› duymam›ﬂ›md›r. Kardeﬂimi bulup öldürmek için, iki kere
müﬂriklerin saflar›n› yard›m fakat gözümden kaçt›.
Üçüncüsünde, Resûlullah
bana buyurdu ki:
- Ey Allah’›n kulu! Sen
ne yapmak istiyorsun?
Yoksa sen kendini öldürtmek mi istiyorsun?
Bunun üzerine, onu
aramaktan vazgeçtim. Utbe’yi Hâtib bin Ebî Beltea
öldürdü.”
Uhud savaﬂ›n›n sonunda müﬂrikler, Uhud’u terkedip Mekke’ye dönme
karar› ald›klar›nda, Resûlullah efendimiz, Hazreti
Sa’d’› keﬂif vazîfesi ile

gönderdi. Hazreti Sa’d,
müﬂriklerin gitme karar›
al›p, dünüﬂ haz›rl›klar›n›
keﬂfedince, geri dönüp,
yüksek sesle dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Müﬂrikler develerine bindiler,
atlar› yede¤e ald›lar, Mekke’ye yöneldiler!
Resûlullah efendimiz
buyurdu ki:
- Yavaﬂ konuﬂ, ﬂüphesiz harp hiledir. Zîrâ müﬂrikler geri dönerse, ﬂu sevincinin bir benzerini göremezsin.
Sonra,
Peygamber
efendimizin tekrar sormalar› üzerine, Sa’d bin Ebî
Vakkâs hazretleri, gördüklerini ve iﬂittiklerini tekrarlad›. Müﬂriklerin gittikleri
kesinleﬂti¤i hâlde, Sa’d’›n
yüzü üzüntülü idi. Resûlullah efendimiz, üzüntüsünün sebebini sordular.
Hazreti Sa’d da dedi ki:
- Müslümanlar zafer
kazanmadan, müﬂriklerin
gitmesine sevinmeyi hoﬂ
görmedim.
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sa’d bin mu’âz;
Muhammed aleyhisselâm›n bi’setinin onuncu y›l› baﬂlar›nda Medîne’den
gelen 12 kiﬂi, Peygamberimizle görüﬂüp Müslüman
oldular. Birinci Akabe bîat›
denilen bu görüﬂmeden
sonra, Peygamber efendimiz, Kur’ân-› kerîmi ve ‹slâmiyet’i ö¤retmek üzere,
Mus’ab bin Umeyr’i Medîne’ye gönderdiler.
Mus’ab bin Umeyr Medîne’de fevkalâde bir gayretle çok kimsenin Müslüman olmas›n› sa¤lad›. Faaliyetlerini yürütmek üzere
Sa’d bin Mu’âz’›n teyzesinin o¤lu olan Es’ad bin Zürâre’nin evine yerleﬂmiﬂti.
Bu sebeple Sa’d bin Mu’âz,
o zaman Araplar aras›nda
akrabaya karﬂ› hakâretten
kaç›nmak âdet oldu¤u için
bu iﬂe mâni olma teﬂebbüsünde de bulunamad›.
Ancak bir kabîle reisi
olarak bu iﬂe de el koymak
istiyordu. Bu maksatla kabîlesinin ileri gelenlerin220 eshâb-› kirâm

den Üseyd bin Hudayr’a
dedi ki:
- Sen, iﬂini iyi bilen,
kimsenin yard›m›na muhtaç olmayan bir adams›n!
Zay›flar›m›z›n inançlar›n›
bozmak için mahallemize
gelmiﬂ olan bu adam›, yan›m›za gelmekten men et!
Es’ad bin Zürâre akrabam
olmasayd›, bu iﬂi kendim
hallederdim.
Bunun üzerine Üseyd
bin Hudayr, m›zra¤›n› al›p,
Mus’ab bin Umeyr’in bulundu¤u eve gitti. Oraya
var›nca;
- Seni, bize getiren sebep nedir? Zay›flar›m›z›n
inançlar›n› m› bozacaks›n?
E¤er, hayat›ndan olmak istemiyorsan yan›m›zdan
ayr›l›p gidersin, dedi.
Mus’ab bin Umeyr,
ona yumuﬂak bir sesle dedi ki:
- Hele biraz otur, sözümüzü dinle! Be¤enirsen
kabûl edersin, be¤enmezsen dinlemekten yüz çevirirsin.
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- Yerinde bir söz söyledin.
Mus’ab bin Umeyr
ona, Kur’ân-› kerîm okudu. ‹slâmiyet’i anlatt›.
Onun tatl› konuﬂmas›, insan›n kalbine iﬂleyen sözleri ve hoﬂ sesiyle okudu¤u Kur’ân-› kerîm âyetleriyle, kendinden geçen
Üseyd bin Hudayr;
- Bu, ne kadar güzel, ne
kadar yüce söz. Bu dîne
girmek için ne yapmak lâz›md›r, dedi.
Ne yapmas› lâz›m geldi¤ini anlatt›lar ve Üseyd
bin Hudayr, kelime-i ﬂehâdet söyliyerek Müslüman
oldu. Büyük bir huzur içerisinde
Mus’ab
bin
Umeyr’e döndü ve;
- Arkamda bir adam
var. Ben hemen gidip onu
size göndereyim. E¤er o
Müslüman olursa, Medîne’de onun kavminden
îmân etmedik hiç kimse
kalmaz, diyerek kalk›p süratle gitti. Do¤ruca Sa’d
bin Mu’âz’›n yan›na vard›.

Sa’d bin Mu’âz onu görünce;
- Ne yapt›n yâ Üseyd?
Üseyd bin Hudayr,
Sa’d bin Muâz’›n Müslüman olmas›n› çok arzu etti¤i için ﬂöyle cevap verdi:
- Mus’ab bin Umeyr ile
konuﬂtum, bir fenal›¤›n›
görmedim. Yaln›z duyduk
ki, Hâriseo¤ullar›, teyze
o¤lun Es’ad’›n böyle bir
kimseyi evinde bar›nd›rmas›ndan kuﬂkulanarak
teyzenin o¤lunu öldürmek için harekete geçmiﬂler.
Bu sözler Sa’d bin
Mu’âz’a çok dokundu.
Çünkü birkaç sene önce
yap›lan bir savaﬂta, Hâriseo¤ullar›n› yenip, Hayber’e s›¤›nmaya mecbur
etmiﬂlerdi. Bir sene sonra
da affedip, memleketlerine dönmelerine izin vermiﬂlerdi. Buna ra¤men
onlar›n böyle bir tav›r tak›nmalar› düﬂüncesi Sa’d
bin Mu’âz’› çok k›zd›rm›ﬂt›.
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Halbuki iﬂin asl›nda
böyle bir hareketleri yoktu. Üseyd bin Hudayr böyle bir hîleye baﬂvurarak,
Sa’d bin Mu’âz’›n teyzesinin o¤lu Es’ad bin Zürâre’ye, dolay›s›yla Mus’ab
bin Umeyr’e zarar vermesini önlemek istedi. Böylece onlar›n taraf›na geçmesini ve nihayet Müslüman
olmas›n› temin etmek
gayretinde idi.
Sa’d bin Mu’âz, Üseyd
bin Hudayr’›n, Hâriseo¤ullar›n›n, teyzesinin o¤lu
Es’ad bin Zürâre’ye zarar
verecekler demesi üzerine, hemen yerinden f›rlay›p, Es’ad bin Zürâre’nin
yan›na gitti.
Oraya var›nca bakt› ki,
Es’ad bin Zürâre ile
Mus’ab bin Umeyr, son
derece huzûr ve sükûn
içerisinde oturup, sohbet
ediyorlar. Yanlar›na yaklaﬂ›p dedi ki:
- Ey Es’ad, aram›zda
akrabal›k olmasayd›, sen
bu adam› elimden kurta222 eshâb-› kirâm

ramazd›n. Sen memleketinden ç›kar›lm›ﬂ ﬂu yabanc› adam›, zay›flar›m›z›n inançlar›n› bozmak için
mi ça¤›rd›n?
Bu sözlere Mus’ab bin
Umeyr yumuﬂak bir ﬂekilde cevap verdi:
- Ey Sa’d, hele biraz
dur, oturup bizi dinle, anla, sözlerimiz hoﬂuna giderse ne âlâ, e¤er sözlerimizi be¤enmezsen, biz
bunu sana tekliften vazgeçeriz. Bizi b›rak›r gidersin.
Sa’d bin Mu’âz bu yumuﬂak ve tatl› sözler üzerine;
- Yerinde bir söz söyledin, dedi ve oturdu.
Mus’ab bin Umeyr,
Sa’d bin Mu’âz’a önce ‹slâmiyet’i anlatt›. ‹slâmiyet’in esaslar›n› aç›klad›.
Sonra tatl› ve güzel sesiyle Kur’ân-› kerîmden bir
miktar okudu. O okudukça
Sa’d bin Mu’âz’›n hâli de¤iﬂiyor, kendinden geçiyordu. Kur’ân-› kerîmin
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eﬂsiz belâgat› karﬂ›s›nda
kalbi yumuﬂad› ve büyük
bir tesir alt›nda kald›. Kendini tutamay›p dedi ki:
- Yemîn ederim ki ben,
ﬂimdiye kadar, hiç bilmedi¤im bir ﬂeyi dinledim.
Siz bu dîne girmek için ne
yap›yorsunuz?
Mus’ab bin Umeyr hemen ona kelime-i ﬂehâdeti ö¤retti. O da;
- Eﬂhedü enlâ ilâhe illallah ve eﬂhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh, diyerek Müslüman
oldu.
Sa’d bin Mu’âz Müslüman olmaktan duydu¤u
huzur ve sevinç içerisinde
yerinde duramaz oldu.
Üseyd bin Hudayr’› yan›na al›p, kavminin topland›¤› yere gitti. Abdüleﬂhelo¤ullar›na hitâben dedi
ki:
- Ey Abdüleﬂhelo¤ullar›! Beni nas›l tan›rs›n›z?
- Sen bizim reisimiz ve
büyü¤ümüzsün, biz sana
tâbiyiz.

- O hâlde hepinize haber veriyorum. Ben Müslüman olmakla ﬂereflendim. Sizin de Allahü teâlâya ve O’nun Resûlüne
îmân etmenizi istiyorum. E¤er îmân etmezseniz sizin hiçbirinizle
konuﬂmayaca¤›m, görüﬂmeyece¤im.
Abdüleﬂhelo¤ullar›,
reisleri Sa’d bin Mu’âz’›n
Müslüman oldu¤unu ve
kendilerini de ‹slâm’a
dâvet etti¤ini duyar duymaz hep birlikte Müslüman oldular. O gün akﬂama kadar, Medîne semâlar›n› kelime-i ﬂehâdet ve
tekbîr sedâlar›yla ç›nlatt›lar.
Bu hâdiseden k›sa bir
müddet sonra bütün Medîne halk›, Evs ve Hazrec
kabîleleri ‹slâmiyet’i kabûl edip, îmân ettiler. Her
ev ‹slâm nûruyla ayd›nland›. Sa’d bin Mu’âz ve
Üseyd bin Hudayr, kabîlelerine ait bütün putlar›
k›rd›.
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Bu durum sevgili Peygamberimize bildirildi¤inde çok memnun oldu.
Mekkeli Müslümanlar sevince garkoldular. Bu sebeple o seneye (m. 621)
sevinç y›l› denildi.
Sa’d bin Mu’âz ‹kinci
Akabe bî’at’›nda bulunup,
Resûlullah’a bî’at etti. Bu
biatte bulunanlar Resûlullah’› canlar› gibi koruyacaklar›na ve gerekirse bu
hususta mallar›n› ve canlar›n› fedâ edeceklerine
söz verdiler.
Sa’d bin Mu’âz, Medîne’nin ileri gelenlerinden
ve reislerinden oldu¤u
için, Mekke’ye gidip,
Kâ’be’yi tavâf ederdi.
Müﬂrikler bu sebeple ona
dokunamazlard›. Bu ziyâretlerinden birinde Ebû
Cehil karﬂ›s›na ç›k›p dedi
ki:
- Siz bizim dînimizden
ayr›lanlar› himâye ettiniz.
Onlara her yard›mda bulundunuz. E¤er burada seni himâyesine alanlar ol224 eshâb-› kirâm

masayd› seni öldürürdüm. Dönüp çocuklar›na
kavuﬂamazd›n.
Sa’d bin Mu’âz, Ebû
Cehil’in bu sözleri karﬂ›s›nda ona ﬂu cevab› verdi:
- E¤er böyle bir ﬂeye
kalk›ﬂ›rsan, Medîne yak›n›ndan geçen ticaret yolunu keser, seni bir daha
oralara ayak bast›rmam.
Bunlar› söylerken sesi
öyle gürlüyordu ki, yan›nda bulunan Ümeyye bin
Halef yavaﬂça dedi ki:
- Sesini biraz alçalt, bu
kiﬂi bu vâdinin meﬂhûru.
Bunun üzerine Sa’d bin
Mu’âz daha gür bir sesle
konuﬂtu:
- Yemîn ederim ki Resûlullah, bize senin katlonulaca¤›n› haber verdi.
- Mekke’de mi öldürülece¤im?
- Oras›n› bilmem.
Ebû Cehil bu ﬂekilde
Sa’d bin Mu’âz’dan öldürülece¤i haberini ald›¤›
için, Bedir savaﬂ›nda Mek-
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ke’den ç›kmamak istemiﬂ,
çevresinin
ay›plamas›
üzerine Bedir’e gelmiﬂti.
Nihayet Peygamberimizin
buyurdu¤u gerçekleﬂip,
Ebû Cehil Bedir savaﬂ›nda
katledildi.
Sa’d bin Mu’âz Bedir
savaﬂ›na kat›larak, Bedir
Eshâb›ndan olmakla da
ﬂereflendi. Bedir savaﬂ›
baﬂlamadan önce, Pey-

gamberimiz Mekkeli müﬂriklerin bir ordu haz›rlay›p,
Medîne’ye do¤ru harekete
geçtiklerini haber al›nca,
bir dan›ﬂma meclisi kurup, Eshâb-› kirâm ile istiﬂâre yapt›. Onlara, fikirlerini sordular. Bâz›lar› dediler ki:
- Biz kervan için yola
ç›km›ﬂt›k. Onlar›n kâr etmesine mâni olmam›z el-
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zemdi. Çünkü kazanacaklar› parayla, bize karﬂ› ordu haz›rl›yacaklard›. E¤er
savaﬂtan önceden haberimiz olsayd›; daha haz›rl›kl›
hareket ederdik.
Resûl-i Ekrem efendimiz de buyurdu ki:
- Kervân, sahil yolundan savuﬂup gitmiﬂtir. ﬁu
Ebû Cehil ordusu ise bize
do¤ru gelmektedir.
Bunun üzerine Evs kabîlesi reisi, Sa’d bin Mu’âz
aya¤a kalkarak ﬂunlar›
söyledi:
- Yâ Resûlallah! Bizler,
Allah’a ve son Peygamberi olan Sana, îmân ettik.
Allah taraf›ndan sana tebli¤ edilen ‹slâm’›n, hak din
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oldu¤una kalbden inand›k, do¤rulad›k. Senin
emirlerini dinlemek ve itâat etmek üzere, söz verdik.
Temînat verdik. Seni hak
Peygamber olarak gönderen Yüce Allah’a yemîn
ederim ki, bize ﬂu denizi
gösterip içine dalsan; Seninle birlikte denize dalar›z. Hiç birimiz, geri kalmay›z. ‹slâm düﬂmanlar›yla
çarp›ﬂmay› da, seve seve
kabûl ederiz. Savaﬂtan,
geri dönmeyiz. Düﬂman
karﬂ›s›nda sab›r ve sebâtla
savaﬂ›r›z. ‹ﬂte, cenâb-›
Hakka yalvar›yorum: Ey
Yüce Allah›m! Bize öyle
hizmetler nasîb eyle ki;
gayretlerimizi görünce,
Resûlünün göz bebekleri
dahî gülsün! Yâ Resûlallah! Art›k bizleri, cenâb-›
Hakk›n lütfû ile, istedi¤in
yere götür.
Sa’d bin Mu’âz’›n bu
sözleri üzerine Peygamber efendimiz ﬂöyle buyurdu:
- Öyle ise, Allah’›n lütûf
ve bereketine do¤ru yürü-
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yünüz! Cenâb-› Hak kat’î
olarak, ya kervan›, ya Kureyﬂ ordusunu vaad buyurmuﬂtu. Vallahi ben,
Kureyﬂlilerin ölüp düﬂecekleri yerleri ﬂimdiden
görüyorum.
Bedir savaﬂ›ndan sonra
Uhud savaﬂ›na da kat›lan
Sa’d bin Mu’âz, gösterdi¤i
cesâret ve kahramanl›kla
Eshâb-› kirâm aras›nda çok
sevildi. Bu savaﬂta o¤lu
Amr ﬂehîd oldu.
Uhud savaﬂ›nda Peygamber efendimiz yaralanm›ﬂt›. Sa’d bin Mu’âz,
Sa’d bin Ubâde ile birlikte
Peygamberimizin yaralar›n› sar›p, tedâvi etti.
Sa’d bin Mu’âz Hendek savaﬂ›na da kat›ld›.
Bu savaﬂ›n yap›ld›¤› s›rada, sa¤lam kalelerden
olan Hâriseo¤ullar› kalesinde Sa’d bin Mu’âz’›n
annesiyle birlikte bulunan Hazreti Âiﬂe ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:
“O gün ﬂiddetli bir ses
duydum. Bakt›m ki, Sa’d

bin Mu’âz, yan›nda ye¤eni
ile savaﬂa gidiyordu. K›l›c›n› kuﬂanm›ﬂ gür sesle ﬂiirler okuyordu. Bunu iﬂiten annesi dedi ki:
- O¤lum, koﬂ, arkadaﬂlar›na yetiﬂ, geri kalma!”
Hendek harbinde; Sa’d
bin Mu’âz büyük bir kahramanl›k göstererek savaﬂ›yordu. Savaﬂ s›ras›nda
‹bni Araka adl› bir müﬂrikin att›¤› ok ile kolundan
yaraland›. Ok atardamara
isâbet edip, çok kan kayb›na sebep oldu. Hazreti
Sa’d, yaral› bir hâlde, etraf›ndakilerin kan› durdurmak için u¤raﬂt›klar›n› görerek, durumunun ciddî
oldu¤unu anlad› ve ﬂöyle
duâ etti:
- Yâ Rabbî, Kureyﬂ harbe devam edecekse bana
ömür ihsân eyle. Çünkü
senin Resûlüne eziyet
eden, O’nu yalanlayan bu
müﬂriklerle savaﬂmaktan
hoﬂland›¤›m kadar baﬂka
bir ﬂeyden hoﬂlanm›yorum. E¤er aram›zdaki
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harp sona eriyorsa, beni
ﬂehîdlik mertebesine yükselt. Fakat, Benî Kureyza’n›n âk›betini görmeden
rûhumu kabzetme.
Peygamber efendimiz
bir çad›r kurarak, Sa’d bin
Mu’âz’› oraya yat›rtt›. Eslemo¤ullar› kabîlesinden
Rafide’yi de onun tedâvisine memur etti. Hazreti
Sa’d, orada yatt›¤› s›rada
Peygamberimiz s›k s›k
yan›na gelip, hâlini sorard›.
Peygamberimiz Hendek savaﬂ› sona erince,
derhal Benî Kureyza Yahûdîlerinin üzerine hareket
emri verdi. Benî Kureyza
Yahûdîleri Peygamberi-
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mizle anlaﬂma yapt›klar›
hâlde Hendek savaﬂ›n›n
en kritik an›nda, müﬂrikler
taraf›na geçmiﬂler, Müslümanlar› arkadan vurmaya
kalkm›ﬂlard›.
Sa’d bin Mu’âz böyle
yapmamalar› için onlar›
ikâz etmiﬂti. Fakat dinlememiﬂlerdi. Bu sebeple
Hendek savaﬂ›ndan hemen sonra Benî Kureyza
Yahûdîleri kuﬂatma alt›na
al›nd›.
Bu kuﬂatma bir ay sürdü. Sonunda teslim oldular. Haklar›nda verilecek
hüküm için Sa’d bin
Mu’âz’› hakem olarak istediler.

SA’D B‹N MU’ÂZ
Onlar›n bu iste¤i üzerine Peygamberimiz Sa’d
bin Mu’âz’› yatt›¤› çad›r›ndan getirtti. O, Yahûdîlere
dedi ki:
- Ne hüküm verirsem
râz› m›s›n›z?
- Evet râz›y›z.
Bunun üzerine Sa’d bin
Mu’âz, Benî Kureyza erkeklerinin boynunun vurulmas›na hükmetti.
Sa’d’›n verdi¤i bu hüküm, Yahûdîlerin elinde
bulunan kitaplar›na t›pa
t›p uyuyordu. Bu hüküm
gere¤ince erkeklerin boynu vuruldu. Kad›nlar› ve
çocuklar esir al›n›p, mallar›na el konuldu. Benî Kureyza’dan bâz› erkekler ise
Müslüman olup, kurtuldular. Sa’d bin Mu’âz bu hükmü verince Peygamberimiz buyurdu ki:
- Onlar hakk›nda, Allah’›n ve Resûlünün hükmüyle hükmettin.
Sa’d bin Mu’âz hazretlerinin, Hendek savaﬂ›nda
ald›¤› yara a¤›rlaﬂ›p, duru-

mu ﬂiddetlenmiﬂti. Peygamber efendimiz, yan›na
gelip onu kucaklad› ve;
- Allah›m, Sa’d, senin
r›zân için senin yolunda
cihâd etti. Resûlünü de
tasdîk etti. Ona kolayl›k
ihsân eyle, buyurarak duâ
etti.
Sa’d bin Mu’âz, Peygamber aleyhisselâm›n
bu sözlerini duyunca gözlerini aç›p ﬂöyle f›s›ldad›:
- Yâ Resûlallah! Sana
selâm ve hürmetler ederim. Senin, Allahü teâlân›n peygamberi oldu¤una
ﬂehâdet ederim.
Cebrâil aleyhisselâm,
Peygamber efendimize
gelip dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Bu gece senin ümmetinden vefât edip de vefât› melekler
aras›nda müjdelenen kimdir?
Bunun üzerine Peygamber efendimiz hemen
Sa’d bin Mu’âz’›n hâlini
sordu. Evine götürüldü¤ünü söylediler. Muhammed
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aleyhisselâm yan›nda Eshâb-› kirâm’dan bâz›lar›
oldu¤u hâlde Sa’d bin
Mu’âz’›n yan›na gitti.
Yolda süratli gitmeleri
sebebiyle Eshâb-› kirâm
dediler ki:
- Yorulduk yâ Resûlallah.
Bunun üzerine, Peygamber efendimiz,
- Melekler Hanzala’n›n
cenâzesinde bizden önce
bulunduklar› gibi Sa’d’›n
da cenâzesinde de bizden
önce bulunacaklar. Biz ön-
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ce yetiﬂemeyece¤iz, buyurarak h›zl› gitmelerinin
sebebini aç›klad›.
Peygamber efendimiz,
Sa’d bin Mu’âz’›n yan›na
gelince, onu vefât etmiﬂ
olarak buldu. Baﬂ ucuna
durup, Sa’d bin Mu’âz’›n
künyesini söyleyerek buyurdu ki:
- Ey Ebû Amr! Sen reislerin en iyisi idin. Allah sana saâdet, bereket ve en
hay›rl› mükâfat› versin. Allah’a verdi¤in sözü yerine
getirdin. Allah da sana vâdetti¤ini verecektir.
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Eslem bin Hâris ﬂöyle
anlatm›ﬂt›r:
“‹çerde
Sa’d
bin
Mu’âz’›n cenâzesi yaln›zd›.
Baﬂka kimse yoktu. Resûl
aleyhisselâm ad›mlar›n›
gâyet geniﬂ açarak evin
içinde yürüyordu. Bu durumu görünce yavaﬂlad›m. Durmam› iﬂâret edince de durdum. Sonra da
geriye döndüm. Resûl
aleyhisselâm içerde bir
müddet durdu. Sonra d›ﬂar› ç›kt›. Ç›k›nca dedim ki:
- Yâ Resûlallah, niçin
öyle yürüdünüz?
- Böylesine kalabal›k
bir mecliste bulunmad›m,
melekler dolmuﬂtu. Mele¤in biri beni kanad› üzerine ald› da ancak öyle oturabildim.
Sonra,
Sa’d
bin
Mu’âz’›n lâkab›n› söyleyerek;
- Sana âfiyet olsun yâ
Ebâ Amr! Sana âfiyet olsun yâ Ebâ Amr! Sana âfiyet olsun yâ Ebâ Amr, buyurdu.

Onun vefât› Resûl aleyhisselâm› ve Eshâb-› kirâm› çok üzdü. Gözyaﬂ› döküp a¤lad›lar. Cenâzesinde bütün Eshâb-› kirâm
topland›. Peygamber aleyhisselâm cenâze namaz›n›
k›ld›rd›, cenâzesini taﬂ›d›.
Eshâb-› kirâm, Sa’d bin
Mu’âz’›n cenâzesini taﬂ›rken dediler ki:
- Yâ Resûlallah! Biz
böyle kolay taﬂ›nan cenâze görmedik.
Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm buyurdu ki:
- Sa’d’›n cenâzesine
yetmiﬂ bin melek indi.
ﬁimdiye kadar yeryüzüne
bu kadar kalabal›k hâlde
inmemiﬂlerdi.
Sa’d bin Muâz defnedilirken birisi kabrinden bir
avuç toprak alm›ﬂt›. Sonra
onu evine götürünce o
toprak misk oldu. Cenâzesi kabre indirilirken Peygamber aleyhisselâm kabri baﬂ›nda oturup, mübârek gözleri yaﬂard›.
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sa’d bin ubâde;
Sa’d bin Ubâde, ikinci
Akabe bî’at›nda Müslüman oldu. O da bu bî’atte,
Peygamberimizle görüﬂüp, kendi canlar›n› ve
mallar›n› koruduklar› gibi
Peygamberimize yard›m
edeceklerine söz veren
Sahâbîlerdendi.
Bu bî’atte seçilen 12
temsilciden biri de Hazreti Sa’d bin Ubâde’dir. Çok
zengin ve cömert idi.
Peygamber efendimiz
Medîne-i münevvereye
hicret etti¤inde, Hazreti
Hâlid bin Zeyd’in evinde
yedi ay misâfir olmuﬂtu.
Sa’d bin Ubâde hazretleri, Peygamberimize bu
misâfirli¤i s›ras›nda her
gün yemek göndermiﬂtir.
Hicretin ikinci y›l›nda yap›lan ve ilk gazve olan
Ebvâ gazvesinde, Hazreti
Sa’d bin Ubâde Medîne’de vekil olarak görevlendirildi.
Peygamberimiz Bedir
savaﬂ› yap›lmadan önce
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müﬂâvere heyetini toplad›¤›nda, Sa’d bin Ubâde hazretleri de bu heyette bulundu. Bedir ve
Uhud savaﬂlar›na kat›ld›.
Uhud savaﬂ›nda Peygamberimiz Hazrec kabîlesinin sanca¤›n› Sa’d
bin Ubâde hazretlerine
verdi. Bu savaﬂta düﬂman karﬂ›s›nda büyük bir
sebatla savaﬂt›.
Müreysi gazâs›nda ensâr›n sanca¤› onun taraf›ndan taﬂ›nd›. 627 y›l›nda
vuku bulan Gared gazvesinde, orduya erzak olarak
on deve yükü hurma verdi. Onun bu hizmeti üzerine Peygamberimiz, “Allah›m Sa’d’a ve Sa’d ailesine rahmet eyle!” diyerek
duâ etti ve buyurdu ki:
- Sa’d bin Ubâde ne iyi
kimsedir.
Hazrec kabîlesinden
olanlar da dediler ki:
- Yâ Resûlallah! Sa’d
bin Ubâde aram›zda büyü¤ümüzdür. Babas› da
öyle idi.
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Kurakl›k ve k›tl›k y›llar›nda halk› doyururlar, yolda kalanlara da yard›m
ederlerdi. Misâfirleri a¤›rlarlar, musîbet ve ihtiyaç
zamanlar›nda yard›m yaparlar, kabîleleri yurtlar›na
göçürürlerdi.
Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki:
- Câhiliye devrinde en
ileri olan›n›z, ‹slâmiyette
de en ileridir.
Hendek savaﬂ› yap›lmadan önce, Peygamberimiz istiﬂâre için Sa’d bin
Mu’âz ve Sa’d bin Ubâde’yi ça¤›rm›ﬂt›. Bu istiﬂâre s›ras›nda, Peygamberimizin emirlerine uymakta
en ufak bir tereddüt göstermeyeceklerini ve müﬂriklerle savaﬂmaya, canlar›n› fedâ etmeye haz›r olduklar›n› belirttiler.
Bu s›rada gösterdikleri
sebat ve düﬂmanla çarp›ﬂma hususundaki kararlar›
karﬂ›s›nda, Peygamber
efendimiz çok memnun
oldu. Hendek savaﬂ›na da

kat›lan Sa’d bin Ubâde
hazretleri, bu savaﬂta ensâr›n sanca¤›n› taﬂ›d›.
Hendek savaﬂ›ndan hemen sonra yap›lan Benî
Kureyza gazâs›nda bütün
orduya yiyecek verdi. Hudeybiye antlaﬂmas›nda ve
Bî’at-› R›dvânda bulundu.
Hayber gazvesindeki ordunun kumandanlar›ndan
birisi de Sa’d bin Ubâde
idi. Mekke’nin fethinde de
bulundu. Bu s›rada sancaklardan birini de o taﬂ›d›. Bundan sonra vuku bulan Huneyn gazvesinde
Hazrec kabîlesinin sanca¤›n› taﬂ›d›.
Sa’d bin Ubâde hazretleri, vefât edinceye kadar can›yla ve mal›yla devaml› hizmette ve cihadda bulundu. Medîne civar›nda pek çok arazisi, ba¤› ve bahçesi vard›. Evi,
Medîne’nin kenar mahallesinde idi. Mescid-i Nebîye uzak oldu¤u için,
orada bir mescit yapt›rm›ﬂt›.
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Hazreti Sa’d bin Ubâde, sülâlece cömert bir âiledendi. Dedesi, “Et, ya¤
isteyen, Düleym’in evine
gelsin” diye nida ettirir ve
gelenlere et ve ya¤ da¤›t›rd›. Düleym vefât edince,
o¤lu Ubâde de ayn› ﬂekilde nida ettirir ve gelenlerin ihtiyaçlar›n› görürdü.
Hazreti Sa’d, dedelerinden beri sürüp gelen
bu cömertliklerini, Müslüman olduktan sonra daha
çok art›rm›ﬂt›r. “Allah›m,
bana cömertlik yapabilece¤im mal ver” diye duâ
ederdi.
Kale ﬂeklinde bir evi
vard›. Orada ikâmet ederdi. Burada her gün büyük
ziyâfetler verirdi. Herkes
oraya gidip, yer içerdi.
Eshâb-› kirâm içinde
Eshâb-› Suffa denilen kimsesiz, yoksul Müslümanlardan hergün 80 kiﬂiye yiyecek ve içecek verirdi.
Annesi vefât edince,
Peygamberimize gelip dedi ki:
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- Yâ Resûlallah! Annem öldü. Ona ne iyilik
yapabilirim?
Peygamber efendimiz
buyurdu ki:
- Su sadakas› iyidir. Zîrâ sadaka vermek, Allahü
teâlân›n gadab›n› yumuﬂat›r. ‹nsan› azâbdan kurtar›r. Eceli gelmemiﬂ olan
hastan›n ﬂifâ bulmas›na
sebep olur.
Bunun üzerine Hazreti
Sa’d bin Ubâde Medîne’de bir kuyu açt›rd›. “Sikâye-i âl-i Sa’d” ad›n› verdi¤i bu su kuyusunu Müslümanlar›n istifadesine
sundu.
Arap kabîleleri içinde
ensârdan olan Evs ve
Hazrec kabîlesinin ‹slâm’a çok büyük hizmetleri
olmuﬂ, savaﬂlarda çok
ﬂehit vermiﬂlerdi. Sa’d
bin Ubâde ve Sa’d bin
Mu’âz bu kabîlelerin ileri
gelenlerinden idi.
Her ikisinin de ‹slâmiyet’e hizmetleri ve Müslümanlar için gösterdi¤i

SA’D B‹N UBÂDE
Peygamber
efendimizin
kabr-i
ﬂerîflerinin
bulundu¤u
Ravda-i
Mutahhara

fedakârl›klar›, ak›llar› ﬂaﬂ›rtacak derecede idi. Bu
u¤urda feda etmedikleri
hiç bir ﬂeyleri kalmam›ﬂt›.
Mallar›yla, canlar›yla hizmet ettiler. Sa’d bin
Mu’âz Peygamberimiz
hayatta iken ﬂehîd olmuﬂtur.
Onun vefât›ndan sonra, Ensâr aras›nda en önde gelen zat, Sa’d bin
Ubâde olmuﬂtur. O da dâimâ ‹slâmiyet’e hizmet etmiﬂ, Medîneli Müslümanlar› Dîn-i ‹slâm için fedâkârl›k ve hizmet etmeye
teﬂvik etmiﬂtir.

Hazreti Sa’d bin Ubâde,
Hazreti Ebû Bekir’in halîfeli¤i s›ras›nda da Medîne’de
ikâmet etti. Sonra ﬁam taraf›nda Havran’a gitti. Ömrünün sonuna kadar orada
yaﬂad›. 635 senesinde orada vefât etti. Gûta kasabas›nda defnedildi.
Sa’d bin Ubâde hazretleri, Peygamberimizden
bizzat iﬂiterek hadîs-i ﬂerîf
rivâyet etmiﬂ ve hadîs-i
ﬂerîf ö¤renmekle meﬂgul
olmuﬂtur.
Rivâyetleri,
meﬂhur hadîs kitaplar›ndan olan Kütüb-i sittenin
dördünde yer alm›ﬂt›r.
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safiyye binti huyey;
Peygamber efendimizin mübârek han›mlar›ndan. Safiyye binti Huyey
(rad›yallahü anhâ), Hayber’de, soylulu¤u, güzelli¤i, iyi ahlâk ve namuslulu¤u ile herkesçe be¤enilirdi. Hayber’de ilk önce
meﬂhur bir ﬂâir ve kumandan olan Yahûdi Sellam
bin Miﬂkem ile niﬂanland›.
Sonra bundan ayr›larak,
Hayber’in en meﬂhur kalesi olan ﬁemmus kalesinin,
çok zengin kumandan› Kenane bin Hakik ile evlendi.
Hazreti Safiyye, Kenane ile evliyken, rüyas›nda;
Ay’›n, onun odas›na düﬂtü¤ünü görmüﬂtü. Bu rüyas›n› kocas›na anlat›nca;
Kenane, “Sen ancak Hicaz’›n meliki Muhammed’i istiyorsun” deyip,
yüzüne bir tokat att›. Gözü
morard›.
Peygamber
efendimiz, Hayber’i 629
senesinde fethetti. Safiyye’nin babas› ve kocas› öldürülüp, kendisi de esir
edildi.
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Esirler paylaﬂ›l›nca,
Safiyye de âlemlere rahmet olarak yarat›lan Peygamber efendimizin hissesine düﬂtü. Peygamber
efendimiz, Safiyye’yi azat
etti. Bunun üzerine Safiyye, seve seve îmân edince, Resulullah’›n nikâh›yla
ﬂereflendi. Bütün Müslümanlar›n annesi oldu.
Sehba mevkiinde dü¤ünü yap›l›p, kavun ve
hurma velime (dü¤ün yeme¤i) olarak verildi. Gözünün morarmas›na, Resulullah efendimiz, “Nedir bu iz?” diye buyurunca, ﬂöyle arz etti:
- Bir gece rüyamda
sanki Ay gökten inip, koynuma girmiﬂ görmüﬂtüm.
Kocam Kenane’ye anlatt›m. “Sen ﬂu üzerimize gelen Arap melikinin han›m›
olmaya göz dikmiﬂsin” diyerek yüzüme bir tokat
vurdu. O tokat›n izidir.
Hazreti Safiyye ‹slâmiyet’le ﬂereflenince, çok
samimi bir Müslüman ol-
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du. Vaktini ibadet ve zikir
ile geçirdi. Zînet eﬂyas›
fazla oldu¤undan, bunu
Peygamber efendimizin
han›mlar› aras›nda paylaﬂt›rd›. Çok yard›msever
olup, daima fedakârl›klarda bulunurdu.
Peygamberimize karﬂ›
çok büyük muhabbeti vard›. Peygamber efendimizin hastal›¤›nda dedi ki:
- Ey Allah’›n Resulü!
Keﬂke sizin bütün a¤r›lar›n›z›, ac›lar›n›z› ben çekseydim.
Hazreti Safiyye ak›ll›,
halim, selim ve a¤›rbaﬂl›
bir han›md›. Hakk›nda ﬂu
hadise anlat›l›r:
“Müslümanlar Hayber’i fethettiklerinde, Safiyye, akrabalar› ve ahalisi esir edilmiﬂti. Peygamberimizin yan›na getirilirken, yahûdilerin cesetlerinin bulundu¤u yerden
geçmek zorunda kal›nd›.
Hazreti Safiyye’nin yan›nda bulunan kad›n ba¤›r›p, ça¤›rarak, baﬂ›na

toprak att›. Fakat, o metanetini bozmad›. Hatta,
geçerken kocas›n›n cesedini de gördü. Fakat, istifini bile bozmad›.
Hazreti Safiyye çok cömertti. Eline geçenleri da¤›t›rd›. Vefat›nda bir evi kalm›ﬂt›. Emlak›n›n üçte birinin ye¤enine, kalan›n›n da
fakirlere sadaka olarak verilmesini vasiyet etti.
Hazreti Safiyye, Hazreti
Harun’un neslindendir.
Annesi Berre binti Semvan idi. Baba taraf›ndan
Benî Nudayr ve anne taraf›ndan da yahûdilerin Benî
Kureyza aﬂiretinin ileri gelenlerindendi. Babas› Huyey bin Ahtab, Arabistan’daki bütün yahûdilerin
baﬂ› say›l›rd›. Annesi Berre’nin babas› Semvan
Arabistan’da ﬂecaat ve cesareti ile ﬂöhretliydi.
Hazreti Safiyye’nin Hayber’de 611 senesinde do¤du¤u tahmin edilmektedir.
Medîne’de 671 senesinde,
altm›ﬂ yaﬂ›nda vefat etti.
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saîd bin âmir;
Saîd bin Âmir hazretleri, Yermük savaﬂ›ndan sonra Abbâs bin Ganem’den
boﬂalan Humus vâlili¤ine
tâyin edildi. Vâli olmay›
pek istemiyordu, ancak
Hazreti Ömer’in emrine itâat ederek Humus’a geldi.
Vâlili¤i zaman›nda çok dikkatli ve âdil hareket eden
Hazreti Saîd, son derece
fakir bir hayat yaﬂad›.
Herkes bu hayat›na ﬂaﬂ›r›p, hayret ediyordu.
Hazreti Ömer, ﬁam’› teﬂrif
etti¤i zaman oradan Humus’a geçti. Humus’ta fakirlerin bir listesinin ç›kar›lmas›n› isteyen Hazreti
Ömer, listede Saîd bin
Âmir hazretlerinin ismini
görünce çok ﬂaﬂ›rd›. Listeyi haz›rlayanlara sordu:
- Saîd bin Âmir’i niçin
listeye yazd›n›z?
- Vâlimiz fakirdir, devaml› “Rüﬂvet alan da veren de
Cehennemdedir” hadîs-i
ﬂerîfini okur ve en küçük bir
hediyeyi dahî kabûl etmez.
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Hazreti Ömer, Saîd bin
Âmir’e bin dirhem tahsis
etti. Hazreti Saîd, bin dirhem ile han›m›na geldi ve;
- Hazreti Ömer bize ﬂu
gördü¤ün bin dirhemi göndermiﬂ, deyince han›m›;
- Ondan bir miktar parayla yiyecek ve kat›k al›p,
kalan›n› saklayal›m, ileride
lâz›m olur, dedi.
Saîd hazretleri han›m›na ﬂöyle dedi:
- Ben bundan çok daha
iyisini sana söyleyeyim
mi? Biz bu mal› çok iyi bir
ﬂekilde kullanacak, iﬂletecek bir kimseye ortakl›¤a
verelim. Onun kâr ve gelirinden de yeriz.
Han›m›, raz› oldu.
- Peki, öyle olsun.
Saîd bin Âmir hazretleri bu parayla yiyecekler, iki
deve, iki köle sat›n ald›.
Köleleri azâd ederek hürriyetine kavuﬂturdu. Ald›klar›n› Humus’taki fakirlere
ve ihtiyaç sahiplerine da¤›tt›. Kendine çok az birﬂey d›ﬂ›nda birﬂey kalma-
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d›. Bir müddet sonra han›m› kendisine dedi ki:
- Mal› ortakl›¤a verdi¤in kimseden paran›n kâr›n› al ve onunla ﬂunlar›
ﬂunlar› sat›n al.
Saîd hazretleri sustu.
Ertesi gün evine döndü¤ü
zaman istedikleri ﬂey olmay›nca han›m› ayn› istekleri yine tekrarlad›. Saîd hazretleri yine sustu.
Birgün sonra han›m› hâlleri ve sözleri ile Hazreti
Saîd’i çok üzdü. Saîd hazretleri ertesi gün eve hiç
gelmedi. Akrabalar›ndan
birisi han›m›na gelerek
dedi ki:
- Sana ne oluyor ki kocana eziyet ediyorsun. O
mal›n›n tamam›n› fakirlere da¤›tt›.
Kad›n üzüldü ve a¤lad›.
Sonra Saîd hazretleri geldi ve ﬂöyle buyurdu:
- Allahü teâlân›n râz›
oldu¤u birﬂey, dünya ve
dünyan›n içindeki her ﬂeyden daha k›ymetlidir. E¤er
Allahü teâlân›n râz› oldu-

¤u iyilik, hay›rlardan birisi
gökyüzüne lâmba gibi
as›lsayd›, onun nûru, yeryüzünü ayd›nlat›r ve onun
parlakl›¤› yan›nda güneﬂ
sönük kal›rd›.
‹ﬂte seni bu iyilikler için
terkeder, senden ayr›l›r›m.
Fakat senin için bu hay›rlar› ve iyilikleri terkedemem. Her hal üzere hay›r
ve hasenat yapar›m...
Fakirlik ve s›k›nt› içinde
oldu¤u hâlde, paray› kendisi için harcamad›¤›n› soranlara ﬂöyle buyurdu:
“Resûl aleyhisselâmdan iﬂittim buyurdular ki:
“Ümmetimin
fakirleri
zenginlerinden beﬂyüz sene önce Cennete girerler.
Zenginlerden biri kendini
onlar›n aras›na atar ve
Cennete girmek ister. Melek onun elini tutar, fakirler aras›ndan ç›kar›r ve,
“Bekle, henüz senin Cennete girme zaman›n gelmedi” der. Beﬂyüz sene
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tarlar. Mal›n›n hesâb›n›
verir, sonra Cennete girer.
Saîd bin Âmir, herkes
taraf›ndan çok sevilirdi.
Hazreti Ömer, bu durumu ö¤renince valisi oldu¤u Humuslulardan bir cemâata sordu:
- Peki vâlinin hiç kusuru yok mudur?
Onlar da bâz› kusurlar›
oldu¤unu söyleyip dört tanesini zikrettiler. Bunun
üzerine Hazreti Ömer, Saîd hazretlerini hemen Medîne-i Münevvereye ça¤›rd› ve aralar›nda ﬂu konuﬂma geçti:
- Yâ Saîd, senin bâz›
kusurlar›n varm›ﬂ. Bunlar›n asl› nedir?
- Bunlar neymiﬂ, ya
Ömer?
- Vazîfene sabah namaz›ndan hemen sonra de¤il,
kuﬂluk vakti geliyormuﬂsun. Geceleri insanlar içerisine hiç ç›kmaz, görünmezmiﬂsin. Haftada bir
gün evine çekilir hiç kimseyi kabûl etmezmiﬂsin. Es240 eshâb-› kirâm

hâb-› kirâmdan, Hubeyb
hazretlerinin ﬂehîd edildi¤i
söylenince bay›l›yor, kendinden geçiyormuﬂsun.
Bunun üzerine Hazreti
Saîd, ﬂu cevâb› verdi:
- Yâ Emir-el mü’minîn!
Anlat›lanlar do¤ru. ﬁimdi
bunlar› sana izâh edeyim:
1- Vazîfeme ancak kuﬂluk vakti, gelebiliyorum.
Çünkü han›m›m hastad›r.
Evde bütün hizmetleri
kendim yap›yorum. Hamur yo¤urur, ondan ekmek yapar, piﬂirir, abdest
al›r öyle ç›kar›m. Geç kal›ﬂ›m bundand›r.
2- Geceleri insanlar›n
içerisinde görünmeyiﬂimin
sebebi; gündüzleri halk›n
hizmetleriyle meﬂgul olurum. Geceleri de Allahü teâlâya hizmet ve kulluk için
ay›rd›m. Böylece gündüzleri yapt›¤›m iﬂlerin, verdi¤im hükümlerin muhâsebesini yapar, yanl›ﬂ kararlar›m varsa düzeltirim.
3- Haftada bir gün evime çekilip hiç kimse ile
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görüﬂmememin sebebi,
baﬂka giyecek elbisem olmad›¤›ndad›r. Y›kad›¤›m
elbiselerim kuruyuncaya
kadar kimseyi kabûl edemiyorum.
4- Hubeyb hazretlerinin
ﬂehâdetini hat›rlay›nca bay›lmam›n sebebi anlat›lacak ﬂey de¤ildir. Çünkü
Mekke müﬂrikleri Hubeyb
hazretlerini asarlarken yanlar›nda idim. Belki mâni
olabilirdim, fakat o zaman
henüz îmân etmemiﬂtim.
Seyirci kald›m. Onun gösterdi¤i cesâret ve celâdeti
hat›rlad›kça, ne kadar kuvvetli bir îmâna sahip oldu¤unu daha iyi anl›yorum.
Niçin mâni olmad›m diye
üzüntümden bay›l›yorum.
Bunun üzerine Hazreti
Ömer:
- Yâ Saîd, Allahü teâlân›n korkusu seni ne kadar
yüceltmiﬂ, millete faydal›
hâle getirmiﬂ, dedi ve gözyaﬂ› döküp a¤lad›.
Sonra, Saîd bin Âmir
Hazreti Ömer’den ricâ etti:
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- Yâ Ömer, bundan
sonra beni vâlilikten affet.
Hazreti Ömer bunu kabûl etmeyip yine vâli olarak b›rakt›.
Hazreti Saîd bin Âmir,
‹slâm’›n korumas› ve emniyeti alt›nda bulunan
gayr› müslimlere karﬂ› yumuﬂak davran›r ve çok ilgi
gösterirdi.
ﬁam’daki
zimmîler
onun bu yüksek tavr›ndan
çok memnun idiler. Bir defa Hazreti Ömer, onun
zimmîler taraf›ndan çok
sevildi¤ini haber ald› ve
oradakile sordu:
- Neden ahâli bu kadar
ona muhabbet gösteriyorlar?
- O, halk›n dert orta¤›d›r da ondan.
Hazreti Ömer bu duruma sevindi ve memnuniyetini belli etti.
Saîd bin Âmir, muhâcir
olan Eshâb-› kirâmdan
olup, Hayber’in fethinden
önce Müslüman oldu. 641
y›l›nda Rakka’da vefât etti.
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saîd bin zeyd;
Cennetle müjdelenen
on sahâbîden biri. Saîd bin
Zeyd hazretlerinin babas›
Zeyd bin Amr, ‹slâmiyet’ten önce Peygamberimizle
görüﬂürdü. Allahü teâlân›n
kendisine verdi¤i ilhâm ile
putlara tapan insanlar›n
hâline ﬂaﬂar, putperestli¤in
ﬂirk oldu¤unu, onlara kesilen kurbanlar›n etinin yenemeyece¤ini düﬂünürdü.
Bu sebeple kendine yeni bir din bulmak için, Suriye taraflar›na gidip, Hazreti ‹brahim dînine girerek
Hanîflerden oldu. Mekke’ye döndü¤ünde, câhiliye âdetlerinden biri olarak
k›z çocuklar›n› diri diri topra¤a gömenlerle mücâdele etti. K›z çocuklar›n›n ço¤unun ölümden kurtulmalar›na sebep oldu.
O¤lu Saîd’e de s›k s›k,
“Bir Allah’a m›, yoksa bin
ilâha, putlara m› inanay›m”
der, onu Allah’a inanmaya
teﬂvik ederdi. Bu sebepledir ki, Peygamber efendi-

miz, Saîd’e Müslüman olmas›n› söyleyince, Hazreti
Ömer’in k›zkardeﬂi olan han›m› Fât›ma ile birlikte hemen Müslüman oldu.
Muhammed aleyhisselâm, ‹slâm dînini tebli¤e
baﬂlad›¤›nda, ilk kat›lanlardan olup, ilk inananlar›n aras›na girdi. Habbâb
bin Eret, evlerine gelip,
onlara Kur’ân-› kerîm
okurdu.
Hazreti Ömer bin Hattâb’›n Saîd bin Zeyd’in
evinde okunan Kur’ân-›
kerîmden kalbi yumuﬂay›p, tesiri alt›nda kald›.
Kur’ân-› kerîmi okuyup, fesâhat›, belâgat›, mânalar›
ve üstülüklerine hayran
kal›p, düﬂmanl›¤› silindi.
Bunun üzerine, Resûlullah’›n yan›na gidip îman etmekle ﬂereflendi.
Saîd bin Zeyd Müslüman olunca, Mekke’deki
di¤er Eshâb-› kirâm gibi
müﬂriklerden çok eziyet
çekip, iﬂkence gördü.
Mekke’de suikast, iﬂkence,
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zulüm ve tazyikler art›nca,
Peygamber efendimizin
müsaadesi ile Habeﬂistan’a hicret etti. Sonra Medîne’ye geldi.
Hicret-i
Nebevî’den
sonra, Resûlullah’›n emriyle Hazreti Talha bin
Ubeydullah ile beraber
Suriye taraf›na, oradakilerin hâllerini incelemek ve
araﬂt›rma yapmak vazifesiyle gönderildi. Bu vazifedeyken, Ebû Süfyân’›n
baﬂkanl›¤›ndaki kervan›n
durumunu araﬂt›rd›.
Bedir gazâs›nda bulunmad›ysa da, Peygamber
efendimiz onun oklar›n›
att›lar. Ganimetten pay ayr›ld›. Peygamber efendimizin di¤er bütün gazvelerine kat›ld›.
Bir gün Peygamber
efendimiz buyurdular ki:
- On kiﬂi Cennettedir.
Ebû Bekir Cennettedir.
Ömer, Cennettedir. Osman Cennettedir ve Ali,
Zübeyr, Talha, Abdurrahman bin Avf, Ebû Ubeyde
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bin Cerrâh, Sa’d bin Ebî
Vakkâs Cennettedirler.
Peygamberimiz bu dokuz
kiﬂiyi zikredip, sustular.
Eshâb-› kirâm suâl ettiler:
- Yâ Resûlallah onuncusu kimdir?
Resûlullah efendimiz
buyurdu ki:
- Saîd bin Zeyd Cennettedir.
Saîd bin Cübeyr der ki:
“Hazreti Ebû Bekir,
Ömer, Osman, Ali, Sa’d,
Saîd, Talha, Zübeyr ve Abdurrahman bin Avf’›n Resûlullah’›n kat›ndaki yerleri bir idi. Savaﬂta onun
önünde, namazda arkas›nda idiler.”
Hadis kitaplar›n›n en
k›ymetlisi olan Buhârî ve
Müslim bunu böylece bildirmektedir.
Saîd bin Zeyd, Hazreti
Ebû Bekir halîfe olunca,
ona bî’at etti. Hazreti
Ömer’in hilâfeti zaman›nda, Ecnadeyn savaﬂ›nda
süvâri kuvvetlerine, Fihl
savaﬂ›nda piyâde birlikle-
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rine kumanda etti. ﬁam’›n
kuﬂat›lmas›na kat›l›p, ﬂehrin fethinde bulundu.
Yermük savaﬂ›na da
kat›ld›. Savaﬂ›n en k›zg›n
ân›nda, düﬂman birlikleri
‹slâm ordusunun sol taraf›na sald›rd›lar. Düﬂman
galip gelecek gibiydi.
Hazreti Saîd, hemen
at›na atlayarak, askerlere
ﬂöyle hitap etti:
- Cesâret ve kahramanl›k dünyada insana ﬂeref,
âhirette rahmet bahﬂeder.
Bu ikisini de kazanmaya
çal›ﬂal›m!
Bu sözlerle coﬂan ‹slâm
askerleri daha büyük bir
gayretle düﬂmanla savaﬂ-

maya baﬂlad›lar. Sonunda
Hazreti Saîd’in kumandan›n› öldürmesiyle, düﬂman
pani¤e kap›ld›. Sonunda
her tarafta bozguna u¤rayarak Müslümanlar büyük
bir zafer kazand›.
ﬁam ﬂehri feth edilince, Ebû Ubeyde bu ﬂehrin
vâlili¤ini Hazreti Saîd’e
teklif etti. O bunu kabûl etmeyerek dedi ki:
- Ey Ebû Ubeyde! Ben
Allah yolunda cihâd etmek istiyorum. Sen vâlili¤i uygun gördü¤ün birisine ver.
Hazreti Ömer’in vefât›ndan sonra onu kabre
koyarlarken, Saîd bin
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Zeyd a¤lamaya baﬂlam›ﬂt›. Bunu görenlerden biri
sordu:
- Yâ Saîd! Niçin a¤l›yorsun?
Bunun üzerine buyurdu ki:
- ‹slâm dîni ve Müslümanlar için a¤l›yorum.
Çünkü Hazreti Ömer’in
ﬂehit edilmesi, ‹slâm’da
aç›lan bir gediktir. Bu gedik de k›yâmete kadar kapanmayacakt›r.
Saîd bin Zeyd hazretleri, zaman›n› devaml› ibâdetle geçirirdi. Dünya ve
dünya nîmetlerinden daha çok âhireti düﬂünürdü.
Makam ve mevkiyi hiç düﬂünmez, ancak kendisine
bir vazife verilirse, bunu
en iyi ﬂekilde yerine getirirdi. Cihâd› çok sever,
gösteriﬂi hiç sevmezdi.
Çok kimse ondan ilim
ö¤renmiﬂtir. Esmer tenli,
uzun boylu ve saçlar› gür
idi. Peygamber efendimizden k›rksekiz hadîs-i ﬂerîf
rivâyet etmiﬂtir.
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Bir gün bir kad›n, Saîd
bin Zeyd hazretlerinin evinin bir k›sm›n›n kendi mal› oldu¤u iddiâs› ile mahkemeye müracaat etti. Bunun üzerine Hazreti Saîd
dedi ki:
- Evi ona b›rak›n›z! Ben
Resûlullah efendimizin
ﬂöyle buyurdu¤unu iﬂittim:
“Her kim, hakk› olmaks›z›n bir kar›ﬂ yer al›rsa, k›yâmet gününde, yedi kat
yerin dibinden baﬂlayarak
onun boynuna dolanacakt›r.”
Allah›m! E¤er bu kad›n
yalanc› ise, gözünü görmez et! Kabrini de evinde
yap!
Hazreti Zeyd’in duâs›
tutmuﬂ ve çok geçmeden
kad›n›n gözleri görmez olmuﬂ ve kabri evinde olmuﬂtur.
Saîd bin Zeyd, 671 senesinde Medîne’de vefât
etti. Cenâzesini Sa’d bin
Ebî Vakkâs hazretleri y›kay›p, techiz etti.

SÂL‹M MEVLÂ EBÛ HUZEYFE
sâlim mevlâ
ebû huzeyfe;
Kur’ân-› kerîmi en iyi
okuyan sahâbîlerden. Aslen ‹ranl› olup, Ebû Huzeyfe’nin azatl› kölesidir. Bedir, Uhud gibi bütün gazâlara kat›ld›. Hazreti Ebû
Bekir zaman›nda Müseylemet’ül Kezzâb’a karﬂ› yap›lan Yemâme gazâs›nda
Muhâcirlerin sancaktar›
Hazreti Sâlim Mevlâ Ebû
Huzeyfe idi. Sâlim’in sanca¤› taﬂ›mas› dolay›s›yla
tehlikeye hedef olaca¤›n›
gören Eshâb dediler ki:
- Senin baﬂ›na bir zarar
gelmesinden korkar›z.
Fakat o buyurdu ki:

- E¤er ben sanca¤› taﬂ›mayacak olursam Kur’ân-›
kerîm ehlinin en bedbaht›
olurum.
Harp s›ras›nda Beni
Hanîfe kabîlesi, sanca¤›
düﬂürebilmek için sanca¤›n bulundu¤u yere ve
sancaktar Sâlim’e çok ﬂiddetli bir hücum yapt›lar.
Sâlim’in sancak tutan kolunu az›l› kâfirlerden birisi
çok ﬂiddetli bir k›l›ç darbesiyle kesti. Sâlim, “Allah...” diye öyle bir hayk›rd› ki, harp meydan› inledi.
Fakat sancak yere düﬂmeden di¤er eliyle tuttu.
Bir k›l›ç darbesiyle di¤er
kolu da kesildi. Fakat ‹slâm sanca¤› yine yere

eshâb-› kirâm 247

SÂL‹M MEVLÂ EBÛ HUZEYFE
düﬂmedi. Çünkü Sâlim vücudu ve kesik kollar› ile
sanca¤a sar›lm›ﬂt›. Kâfirlerin bütün ﬂiddetli darbelerine ra¤men sanca¤› yere
b›rakmad›. Sanki Sâlim
Mevlâ Ebû Huzeyfe’ye vurulan her k›l›ç darbesi
onun sanca¤a biraz daha
s›k› yap›ﬂmas›n› ve durdu¤u yerde daha kuvvetle
dik durmas›n› sa¤l›yordu.
Ne zaman ki ‹slâm askeri yetiﬂti ve sanca¤› ald›lar, o zaman yere düﬂtü.
Kâfirlerin en ﬂiddetli k›l›ç
darbeleri alt›nda;
- Ve mâ Muhammedün
illâ resûl... [Âl-i imrân 144]
âyeti kerîmesini okuyordu.
Eshâb-› kirâm ona yetiﬂtikleri zaman bu âyeti
okudu¤unu iﬂittiler. Yere
düﬂünce Ebû Huzeyfe’yi
sordu. ﬁehîd oldu¤unu
ö¤renince buyurdu ki:
- Beni de onun gibilerin
yan›na götürün! diye vasiet etti ve ﬂehâdet mertebesine eriﬂti (M.633). Ebû
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Huzeyfe ile beraber birinin
baﬂ› di¤erinin aya¤›n›n yan›nda oldu¤u hâlde defnettiler.
Mal›n›n bir k›sm›n› kölelerin azâd edilmesi için,
üçte birini beytülmâle, üçte birini de ehline b›rakm›ﬂt›. Han›m› ve çocuklar›
kendileri için vasiyet edilen mal› almam›ﬂlar, onlar
da beytülmâle b›rakm›ﬂlard›r.
Sâlim Mevlâ hazretlerinin ilim ve irfân› Eshâb-›
kirâm taraf›ndan kabûl ve
tasdik edilmekle beraber
Hazreti Ömer’in, husûsî
bir muhabbeti ve hürmeti
vard›. Hattâ yerine halîfe
tâyin etmek istemiﬂti.
Sâlim Mevlâ Ebû Huzeyfe, Mekke’den di¤er
Muhacirlerle ç›k›p Medîne’ye gelinceye kadar Muhacirlere imâm oldu.
Bir gün Resûlullah’›n
yan›nda Sâlim Mevlâ Ebû
Huzeyfe’nin ismi zikredildi. Peygamber efendimiz
buyurdu ki:
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- Muhakkak ki Sâlim, Allahü teâlây› çok sever. E¤er
Allahü teâlâdan korkusu olmasayd› yine sevgisinden
dolay› Allahü teâlâya isyân
etmez, günâh iﬂlemezdi.
Peygamberimiz yine
bir gün buyurdu ki:
- K›yâmet günü birçok
kimseler Tehâme da¤› gibi
sevâblarla gelirler. Allahü
teâlâ onlar›n amellerini
boﬂa ç›kar›r ve onlar› ﬂiddetli bir ﬂekilde Cehenneme atar.
Bu dehﬂetli durumdan
ürperen Sâlim dedi ki:

- Anam babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah; biz
o kavmi nas›l tan›yaca¤›z?
Seni hak Peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya yemin ederim ki,
ben onlardan olmaktan
çok korkuyorum.
- Ey Sâlim onlar namaz
k›larlar, oruç tutarlar, fakat kendilerine harâmdan
bir ﬂey teklif edildi¤i zaman Allahü teâlâdan hiç
korkmadan o harâm› iﬂlerler. Allahü teâlâ da onlar›n amellerini, ibâdetlerini kabûl etmez.
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seleme bin ekvâ:
Ensar›n en h›zl› piyâdelerinden. Hudeybiye anlaﬂmas›n›n yap›ld›¤› günlerdeydi. Hudeybiye’de endiﬂeli ve huzursuz bir bekleyiﬂ hâkimdi. Eshâb-› kirâm,
Semüre a¤ac›n›n alt›nda
toplanm›ﬂ, hayatlar› üzerine Allah’›n Resûlüne bî’at
ediyorlard›. Aralar›nda kuvvetli ve cesûr bir sahâbî
olan Seleme bin Ekvâ da
vard›. Resûlullah efendimiz:
- Seleme nerede, gelip
bî’at etsin! diye seslendi.
Seleme tekrar bî’at etti.
Bu hâl üç defa tekrarland›.
Hazreti Seleme her bî’at
sonunda Resûlullah’a
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olan ba¤l›l›k için tam üç
defa söz vermiﬂti.
Peygamber efendimiz
Seleme’yi silahs›z görünce bir kalkan vermiﬂti.
Üçüncü bî’attan sonra Seleme’nin elinde kalkan›
göremeyen Resûlullah
efendimiz buyurdu ki:
- Sana vermiﬂ oldu¤um kalkan nerede?
- Yâ Resûlallah! Amcam Âmir silâhs›z idi. Ona
verdim.
Resûlullah efendimiz tebessüm etti ve buyurdu ki:
- Amcanla senin hâlin,
“Yâ Rabbî! Bana kendimden daha sevgili bir dost
ver” diye duâ eden kimsenin hâline benzedi.
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Bî’attan sonra sahâbîler da¤›ld›lar. Seleme de
uzakça bir a¤ac›n alt›na
gidip uzand›. O s›rada
dört kiﬂilik bir düﬂman
müfrezesi yan›na gelerek
Resûlullah’a dil uzatmaya
baﬂlad›lar. Resûlullah’a
hayat› üzerine ba¤l›l›k sözü veren cesûr sahâbî, öfkesini zor kontrol ediyordu. Çünkü Resûlullah, sahâbîlerin müﬂriklere karﬂ›
herhangi bir harekette
bulunmalar›n› men etmiﬂti. Kalk›p baﬂka bir
a¤ac›n alt›na gitti. Müﬂrikler de silahlar›n› bir
a¤aca as›p yere uzand›lar.
O s›rada vâdinin aﬂa¤›
taraf›ndan bir ses duyuldu:
- Yetiﬂin, ey muhâcirler,
‹bni Zuneyn öldürüldü!
Bu haberi duyan Seleme, daha fazla dayanamad›. K›l›c›n› eline ald›. Sessizce yatmakta olan müﬂriklerin yan›na geldi.
A¤açta as›l› duran k›l›çlar›n› ald›. Sonra da ba¤›rd›:

- K›p›rdayan›n baﬂ›n›
uçururum!
Bir anda neye u¤rad›klar›n› ﬂaﬂ›ran müﬂrikler,
korku içinde titremeye
baﬂlad›lar. Seleme;
- Kalk›n ve arkan›za
bakmadan önüme düﬂün!
diye emir verdi.
Hepsini önüne kat›p
Resûlullah’›n huzuruna
getirdi. Resûlullah’›n verece¤i emre göre davranacakt›. Resûlullah harp edilmemesi husûndaki anlaﬂmay› ihlâl etmek istemedi,
Onun için buyurdu ki:
- Kötülü¤ün baﬂ› da,
sonu da onlar›n olsun.
Bunlar› serbest b›rak›n›z!
Hudeybiye anlaﬂmas›
gere¤ince, Müslümanlar
Medîne’ye geri dönüyorlard›. Akﬂam olunca, henüz müﬂrik olan L›hyano¤ullar› kabîlesine yak›n bir
yerde konaklad›lar. Arada
yüksekçe bir tepe bulunuyordu. Resûlullah efendimiz, gece düﬂman› gözetlemek için bir gönüllü araeshâb-› kirâm 251
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d› ve ona Allah’tan magfiret dileyece¤ini söyledi.
Seleme hemen ileri at›ld›:
- Ben emrinize haz›r›m,
yâ Resûlallah!
O gece tek baﬂ›na düﬂman›n hücum tehlikesine
ald›rmadan nöbet bekledi.
Cesâret ve fedâkârl›¤›n›
bir defa daha ispatlad›.
Peygamber efendimizin develerini Medîne’de
otla¤a götürme vazifesini
bir çobanla birlikte Peygamberimizin hizmetçisi
Rebâh üzerine alm›ﬂt›.
Hazreti Seleme etraf›n
düﬂman kabîlelerle dolu
oldu¤u bir zamanda, develerin hücuma u¤rayabi-
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lece¤ini düﬂünerek Rebâh’la birlikte gitti. Gâbe
da¤›n›n yokuﬂuna vard›¤›
zaman Abdurrahman bin
Avf’›n hizmetçisine rastlad›lar. Hizmetçi çok heyacanl› idi. Hazreti Seleme
ona sordu:
- Allah iyili¤ini versin,
ne oldu sana?
- Peygamber efendimizin develerini götürdüler.
- Kim götürdü?
- Gatafan ve Fezârî kabîleleri.
Böylece durumu ö¤renen Seleme hemen Rebâh’› Medîne’ye haber
vermek için gönderdi.
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Kendisi de gelecek yard›m
kuvvetini beklemeden tek
baﬂ›na eﬂk›yân›n ard›na
düﬂtü. Yaya idi, ama çok
h›zl› koﬂuyordu. Nihayet
onlara yetiﬂti. Seleme bin
Ekvâ’n›n k›l›c› ve yay› yan›nda bulunuyordu. Hemen yay›na ok yerleﬂtirip
onlara ok ya¤d›rmaya
baﬂlad›.
Bu durumu Seleme bin
Ekvâ ﬂöyle anlat›r:
“Onlardan, atl› bir adama yetiﬂip, “Al sana! Ben
Ekvâ’n›n o¤luyum! Bugün
alçaklar›n ölece¤i gündür!” diyerek bir ok att›m.
Okumun demiri, adam›n omuzunu deldi. Vallahi, onlara durmadan ok
at›yordum ve onlar› öldürüyordum.
A¤açl›k bir yerde idim.
Bir süvâri dönüp bana
do¤ru gelmeye baﬂlay›nca, bir a¤ac›n dibine oturdum. Sonra da, bir ok at›p
onu öldürdüm. Bana yönelip de, öldürmedi¤im
hiç bir atl› yoktu. Da¤ yolu

darlaﬂ›p müﬂrikler, bo¤az›n dar, ok yetiﬂmez yerine
girdikleri zaman, ben de,
da¤›n üzerine ç›kt›m ve
onlara taﬂ atmaya baﬂlad›m.
Allah’›n yaratt›¤› mahlûklardan olup Resûlullah
efendimize ait bulunan
develeri ellerinden kurtar›p geriye al›ncaya kadar
onlar› ok ve taﬂa tutmaktan geri durmad›m. Sonra
da arkalar›n› b›rakmad›m.
Onlara ok ve taﬂ ya¤d›rmaya devam ettim. Müﬂrikler benimle baﬂ edemeyeceklerini anlay›nca bir
k›s›m develeri ve bir k›s›m
m›zraklar› b›rak›p kaçmak
mecburiyetinde kald›lar.
B›rakt›klar› eﬂyay›, Resûlullah efendimiz tan›s›n
diyerek iﬂâret koyarak yol
üzerinde b›rak›yordum.”
Kaba kuﬂluk vakti olmuﬂtu ki, Uyeyne bin H›sn
el-Fezârî, bask›nc› müﬂriklere yard›ma gelmiﬂti.
Oturup kuﬂluk yemeklerini yemeye baﬂlad›lar.
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Ben de, onlar›n üst taraflar›ndaki küçük bir da¤›n tepesine ç›k›p oturdum.
Uyeyne onlara sordu:
- Sizde görmüﬂ oldu¤um bu periﬂan hâl nedir?
Onlar da dediler ki:
- ﬁu adam, can›m›za
tak dedirdi. Vallahi, seher-
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den, sabah›n karanl›¤›ndan beri arkam›zdan hiç
ayr›lmad›. Ellerimizdeki
her ﬂeyi b›rakt›r›ncaya kadar bize ok ya¤d›rd›.
Uyeyne cevap verdi:
- Onun gerisinde b›rakt›klar›n›z› araﬂt›rm›ﬂ olsayd›n›z, iyi olurdu. ‹çinizden
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birkaç kiﬂi kalk›p ona do¤ru vars›n!
Uyeyne’nin emri üzerine dört kiﬂi kalk›p bana
yaklaﬂmak için da¤a t›rmand›lar.”
Seleme bin Ekvâ ﬂöyle
devam ediyor:
“Sesimi, sözümü iﬂitecekleri bir mesâfeye yaklaﬂt›klar› zaman, onlara
seslendim:
- Beni, tan›yor musunuz?
- Hay›r, Tan›yamad›k!
Sen, kimsin?
- Ben, Seleme bin Ekvâ’y›m! Allah’a yemin
ederim ki, ben, sizden yakalamak istedi¤im kimseye muhakkak yetiﬂirim!
Sizden, beni yakalamak
isteyen kimse ise, bana
aslâ yetiﬂemez!
‹çlerinden birisi, onlara, “Ben de, onun böyle
oldu¤unu san›yorum!”
dedi.
Ben ise, Resûlullah
efendimizin süvârîlerinin

geldiklerini görünceye kadar bulundu¤um yerden
ayr›lmad›m.
Süvârîler,
a¤açlar›n aras›na girmeye
baﬂlam›ﬂlard›. Onlar›n ilki,
Ahrem Muhriz el-Esedî
idi. Onun arkas›nda Resûlullah efendimizin süvârîsi
Ebû Katâde ve Mikdâd bin
Esved vard›.
Ben de, da¤dan inip
Ahrem’in önünü kestim
ve at›n›n gemini tutup dedim ki:
- Ey Ahrem! ﬁu kavimden sak›n! Resûlullah
efendimizin sahâbîleri gelip kavuﬂuncaya kadar onlar›n seni kalbinden vurup
ﬂehîd etmeyeceklerinden
emîn de¤ilim!
Ahrem bana cevaben
dedi ki:
- Ey Seleme! E¤er sen,
Allah’a ve âhiret gününe
inan›yor, Cenneti ve Cehennemi de, hak ve gerçek tan›yorsan, benimle
ﬂehîdlik aras›na girme!
Bunun üzerine at›n›n
gemini b›rakt›m. Sonra
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Ahrem at›n› haydutlar›n
üzerine pervas›zca sürdü.
Ancak müﬂriklerin att›¤›
oklarla ﬂehîd düﬂtü.”
Seleme bin Ekvâ devam ediyor:
“Bask›nc› müﬂriklerin
yorup tepede b›rakt›klar›
iki at› önüme kat›p, Resûlullah efendimize getirirken amcam Âmir, bana bir
tulum suland›r›lm›ﬂ süt ve
bir tulum da su ile karﬂ›
geldi. Su ile abdest ald›m,
sütten de, içtim. Sonra,
Peygamber efendimizin
yan›na geldim.
Kendisi; bask›nc› müﬂrikleri su içmekten men etti¤im suyun baﬂ›nda, Zû
Kared’de idi. Yan›nda da
beﬂ yüz kiﬂilik bir cemâat
bulunuyordu.
Resûlullah efendimiz,
bask›nc› müﬂriklerin elinden kurtar›p geride b›rakt›¤›m develerle müﬂriklere
b›rakt›rd›¤›m her ﬂeyi, bütün m›zraklar› ve kaftanlar› alm›ﬂ bulunuyordu. Dedim ki:
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- Yâ Resûlallah! Ben,
onlar›, su içmekten men
etmiﬂtim. Onlar, ﬂimdi çok
susuzdurlar, çarp›ﬂacak
güçte de¤iller. Yan›ma yüz
kiﬂi verseniz de, onlar› s›k
bo¤az edip develerden ellerinde kalanlar› da kurtarsam, onlardan kimseyi
sa¤ b›rakmadan öldürsem
olmaz m›?
Resûlullah efendimiz
de bana sordular:
- Ey Seleme! Ben, seni
b›raksam, sen, bu dedi¤ini yapabilir misin?
- Evet! Seni, Peygamberlikle ﬂereflendiren Allahü teâlâya yemin ederim
ki, yapabilirim! Resûlullah
efendimiz, gülümseyerek
buyurdular ki:
- Onlara, ﬂimdi Benî
Gatafanlar›n topra¤›nda
ziyâfet çekiliyordur! Gücün yetti mi, yumuﬂak
davran, ba¤›ﬂlay›c› ol,
sertli¤i b›rak!
Gece Resûlullah efendimiz ve eshâb›, Bilâl-i
Habeﬂî’nin piﬂirdi¤i etten
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yerken, Gatafanlardan bir
adam ç›kageldi ve dedi
ki:
- Filân kiﬂi, onlar için
bir deve bo¤azlatm›ﬂt›.
Devenin derisini yüzdükleri s›rada, uzaktan bir toz
yükseldi¤ini
gördüler.
“Müslümanlar, sizin arkan›zdan geliyor!” dediler
ve kaç›p gittiler.
Sabaha ç›kt›¤›m›z zaman, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
- Bugün, süvârîlerimizin hay›rl›s› Ebû Katâde
idi. Piyâdelerimizin hay›rl›s› da, Ebû Seleme olmuﬂtur!

Bunlar›
söyledikten
sonra bana, birisi süvârî,
birisi de yaya hissesi olmak üzere, iki hisse verdi
ve ikisini benim için birleﬂtirdi.”
Bask›nc› müﬂriklerin
sürüp götürdükleri yirmi
deveden onu kurtar›lm›ﬂt›.
Geri kalan onu ise, kaç›p
giden müﬂriklerin elinde
kalm›ﬂt›.
Seleme bin Ekvâ der ki:
“Resûl-i ekrem efendimiz, beni devesinin terkisine alm›ﬂt›. Medîne’ye
girilmek üzere bulunuldu¤u s›rada idi ki, ensârdan,
koﬂuda önüne geçilemeyen bir zât seslendi:
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- Medîne’ye kadar benimle koﬂu yar›ﬂ› yapabilecek bir yar›ﬂç› yok mu?
Su sözlerini tekrarlay›p durmaya baﬂlad›. Bu
sözleri iﬂitince, onca yorgunlu¤uma ra¤men dedim ki:
- Ne olur, yâ Resûlallah, bana izin ver de ﬂununla yar›ﬂay›m.
Resûlullah buyurdu ki:
- Yar›ﬂmak istiyorsan,
yar›ﬂ!
Adama dedim ki:
- Haydi sen, Medîne’ye
do¤ru koﬂ!
Ben de, hemen deveden atlad›m. Ayaklar›m›
pekiﬂtirerek koﬂmaya baﬂlad›m. Nihayet, ona yetiﬂtim. Onun iki küre¤i aras›na
ellerimle vurup dedim ki:
- Vallahi, senin önüne
geçildi!
O da cevap verdi:
- Ben de, öyle oldu¤unu san›yorum!
Böylece Medîne’ye kadar onun önünde koﬂtum.”
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Seleme bin Ekvâ ﬂöyle
anlat›r:
“Bizler,
Resûlullah
efendimizin emrinde Hudeybiye’ye geldik. O gün
yüzer kiﬂilik ondört bölüktük. Kuyunun yan›nda, elli koyun da vard›. Kuyunun suyu bu koyunlara bile yetmiyordu.
Resûlullah efendimiz
kuyunun k›y›s›na oturup
duâ etti. Derhal kuyunun
dibinden su f›ﬂk›rarak yükseldi. Biz orada hem koyunlar› sulad›k, hem de
kendimiz suya kand›k.”
Seleme bundan sonraki
hayat›nda birçok kahramanl›klar gösterdi. Hayat›
boyunca yedisi Resûlullah
ile birlikte olmak üzere 14
gazveye iﬂtirak etti. Hepsinde de yi¤itlik ve kahramanl›k destanlar› yazd›.
Bir çok defa Resûlullah’›n iltifat ve duâlar›na
mazhar olan bu mübârek
sahâbî, Medîne’de Hicretin 74. senesinde seksen
yaﬂ›nda iken vefât etti.
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selmân-› fârisî;
Eshâb-› kirâmdan olan
Selmân-› Fârisî hazretleri,
‹slâmiyet’i bulmas›n› ve
ebedî saâdete kavuﬂmas›n› ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:
“Ben ‹ran’›n, ‹sfehan
ﬂehrinin Cey köyündenim. Babam köyün en
zengini olup, arazimiz ve
mal›m›z çoktu. Babam›n
tek çocu¤u idim. Beni
herkesten çok severdi.
Bunun için benim üzerime titrerdi. Evden ç›kmama izin vermezdi.
Babam mecûsî (ateﬂperest) oldu¤u için, mecûsîli¤i de bana tam olarak ö¤retti. Evde devaml›
bir ateﬂ yanar, biz ona tapar, secde ederdik. Babam›n mal› ve mülkü çok
oldu¤u için, beni bir ara
d›ﬂar›ya ç›kard› ve dedi
ki:
- Yavrum, ben öldü¤üm zaman, bu mallar›n
sâhibi sen olacaks›n.
Onun için, git, mallar›n›
ve arazilerini tan›!

Bir gün tarlalara bakmaya gitti¤imde, bir H›ristiyan
kilisesine rastlad›m. Onlar›n seslerini iﬂittim. Gidip
bakt›m ki, içerde ibâdet ediyorlar. Ben, daha önce öyle
bir ﬂey görmedi¤im için,
çok hayret ettim. Zîrâ bizlerin ibâdeti bir miktar ateﬂ
yak›p, ona secde etmekti.
Fakat onlar, görünmeyen bir Allah’a ibâdet ediyorlard›. Kendi kendime,
“Vallahi bunlar›n dîni hakt›r ve bizimkisi bât›ld›r”
dedim. Onun için akﬂama
kadar onlar› seyrettim.
Tarlalar›m›za da gitmedim, akﬂam oldu. Kilisedekilere dedim ki:
- Bu dînin asl›, merkezi
nerededir?
- Bu dînin asl›, merkezi
ﬁam’dad›r.
- Peki, ben de ﬁam’a
gitsem, beni de bu dîne
kabûl ederler mi?
- Evet kabûl ederler.
- Sizlerden yak›nda
ﬁam’a gidecek kimseler
var m›d›r?
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- Bir müddet sonra bir
kervan›m›z ﬁam’a gidecektir. (‹sfehan’daki bu H›ristiyanlar, ‹sfehan’a ﬁam’dan gelmiﬂlerdi ve say›lar›
da az idi.)
Ben bunlarla meﬂgul
olurken, vakit geç oldu.
Babam benim dönmedi¤imi görünce, beni aramak için adam göndermiﬂ. Beni aram›ﬂlar, bulamam›ﬂlar ve bulamad›klar›n› babama söylemiﬂler. Tam bu s›rada, ben de
eve döndüm. Babam dedi ki:
- Bu zamana kadar nerede kald›n? Seni aramad›¤›m›z yer kalmad›.
- Babac›¤›m, ben bugün tarlalar› dolaﬂmak
için yola ç›kt›m, fakat
yolda karﬂ›ma bir Nasrânî kilisesi ç›kt›. Ben de
içeri girdim. Bakt›m ki;
görmedikleri ve herﬂeye
hâkim ve kâdir olan bir
Allah’a îmân ediyorlar.
Onlar›n ibâdetlerine ﬂaﬂt›m kald›m. Akﬂama ka260 eshâb-› kirâm

dar onlar› seyrettim. Anlad›m ki, onlar›n dîni hakt›r.
- Yavrum, yanl›ﬂ düﬂünüyorsun. Senin babalar›n›n ve dedelerinin dîni,
onlar›n dîninden daha
do¤rudur. Onlar›n dîni bozuktur. Sak›n onlara aldanma, inanma!
- Hay›r babac›¤›m, onlar›n dîni bizimkinden daha hay›rl›d›r ve onlar›n dîni hakt›r. Bizimki (ateﬂperestlik) ise bât›ld›r.
Babam bu sözüme çok
k›zd› ve beni el ve ayaklar›mdan ba¤lay›p eve hapsetti.
Selmân-› Fârisî hazretleri, hayat hikâyesine ﬂöyle devam etti:
“Babam, “Nasrânîlik
hakt›r” dedi¤im için, elimi,
aya¤›m› ba¤lam›ﬂ ve eve
hapsetmiﬂti. Ben daha önce kilisedeki H›ristiyan rahiplere; bu dînin asl›n›n
nerede oldu¤unu sormuﬂtum. Onlar da ﬁam’da oldu¤unu söylemiﬂlerdi.
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Ben evde hapis iken, devaml› ﬁam’a gidecek olan
kervan› beklerdim.
Nihâyet H›ristiyan rahipler, ﬁam’a gidecek
kervan› haz›rlam›ﬂlard›.
Bunu haber al›nca, iplerimi çözüp kaçt›m ve kervan›n bulundu¤u yere
gittim. Kervandakilere,
buralarda duramayaca¤›m› söyleyerek, onlarla
ﬁam’a gittim.
ﬁam’da H›ristiyan dîninin en büyük âlimini sordum. Bana bir âlimi târif
ettiler. Onun yan›na giderek, durumu anlatt›m.
Onun yan›nda kalmak istedi¤imi, ona hizmet edece¤imi söyleyip, ondan,
bana Nasrânîli¤i ö¤retme-

sini, Allahü teâlây› tan›tmas›n› rica ettim. O da kabûl etti.
Fakat sonradan, onun
kötü kimse oldu¤unu anlad›m. Çünkü H›ristiyanlar›n fakirlere vermesi için
getirdikleri alt›n ve gümüﬂ
sadakalar›, kendine al›r,
fakirlere vermezdi. Böylece ﬂahs›na yedi küp alt›n
ve gümüﬂ biriktirmiﬂti. Fakat bunu benden baﬂka
kimse bilmezdi.
Bir müddet sonra o
âlim vefât etti. Nasrânîler
onu defnetmek için topland›lar. Onlara dedim ki:
- Neden buna bu kadar
hürmet ediyorsunuz? O
hürmete lây›k bir insan
de¤ildir.

Selmân-› Fârisî hazretlerin›n Irak, Selman-› Pak’ta bulunan külliyesi
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- Sen bunu nereden ç›kar›yorsun?
Ben de biriktirdi¤i alt›nlar›n yerini bildi¤im için,
onlara gösterdim.
Nasrânîler yedi küp alt›n› ve gümüﬂü ç›kard›lar
ve “Bu, defin ve techîze lây›k bir kimse de¤ildir” dediler ve bir yere at›p üzerini taﬂla kapatt›lar.
Sonra onun yerine baﬂka bir âlim geçti. Çok âlim,
zâhid bir kimse idi. Dünyaya hiç ehemmiyet vermezdi. Gece-gündüz hep ibâdet ederdi. Onu çok sevdim
ve uzun zaman yan›nda
kald›m. Onun ve kilisenin
hizmetini yapar ve onunla
ibâdet ederdim. Vefât zaman› geldi ve ona sordum:
- Ey benim efendim,
uzun zamandan beri yan›n›zday›m ve sizi çok sevdim. Çünkü siz, dînin emirlerine itâat ediyorsunuz ve
men ettiklerinden kaç›yorsunuz. Siz vefât etti¤iniz zaman, ben ne yapay›m? Bana ne tavsiye edersiniz?
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- O¤lum, ﬁam’da insanlar› ›slâh edecek bir kimse
yoktur. Kime gitsen seni ifsâd ederler. Fakat Musul’da bir zât vard›r. Ona
gitmeni tavsiye ederim.
Ben de “Peki efendim”
dedim ve o zât vefât edince, ﬁam’dan Musul’a gittim. Onun târif etti¤i zât›
bulup, baﬂ›mdan geçenleri anlatt›m. Beni hizmetine
kabûl etti.
O da di¤er zât gibi çok
k›ymetli, zâhid, âbid bir
kimse idi. Onun vefât zaman›, ayn› sorular› ona da
sordum. O da bana Nusaybin’de bir zât› tavsiye etti.
Selmân-› Fârisî hazretleri, hayat hikâyesine ﬂöyle devam etti:”
“Musul’da hizmet etti¤im zât da vefât ettikten
sonra derhal Nusaybin’e
gittim. Bahsedilen kimseyi
bulup, yan›nda kalmak istedi¤imi söyledim. ‹ste¤imi kabûl etti ve bir müddet de onun hizmetinde
bulundum. Bu zâta da ve-
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fât etmek üzere iken, beni
baﬂka birine göndermesini söyledim. Bu sefer bana Amuriye’deki bir Rum
ﬂehrinde bulunan baﬂka
bir kimseyi târif etti.
Vefât›ndan sonra da
oraya gittim. Târif edilen
bu son ﬂahs› da bulup,
hizmetine girdim. Uzun
bir zaman da onun yan›nda kald›m. Art›k onun da
vefât› yaklaﬂm›ﬂt›. Ona da
beni birine havâle etmesini ricâ edince, dedi ki:
- Vallahi ﬂimdi böyle bir
kimse bilmiyorum. Fakat
âh›r zaman Peygamberinin
gelmesi yaklaﬂt›. O, Araplar aras›ndan ç›kacak, vatan›ndan hicret edip, taﬂl›k
içinde hurmas› çok bir ﬂehre yerleﬂecek. Alâmetleri
ﬂunlard›r: Hediyeyi kabûl
eder, sadakay› kabûl etmez, iki omuzu aras›nda
nübüvvet mührü vard›r...
Böylece alâmetlerini
sayd›. Yan›nda bulundu¤um bu zât da vefât edince, onun tavsiyesi üzerine,

Arap diyâr›na gitmeye haz›rland›m. Amuriye’de çal›ﬂ›p, birkaç öküz ile bir
miktar koyun sâhibi olmuﬂtum. Benî Kelb kabîlesinden bir kâfile Arap beldesine gitmek üzere idi.
Onlara dedim ki:
- Bu s›¤›rlar ve koyunlar sizin olsun, beni Arap
vilâyetine götürün. Kabûl
edip beni kâfilelerine ald›lar. Vâdiyül Kurâ denilen
yere gelince, bana ihânet
edip, “Köledir” diyerek
beni bir Yahûdîye satt›lar.
Yahûdînin bulundu¤u
yerde hurma bahçeleri
gördüm. “Âh›r zaman
Peygamberinin
hicret
edece¤i yer, herhalde buras›d›r” diye düﬂündüm.
Fakat kalbim oraya ›s›nmad›. Bir müddet Yahûdînin hizmetinde kald›m.
Sonra beni köle olarak
amcas›n›n o¤luna satt›. O
da al›p Medîne’ye getirdi.
Medîne’ye var›nca, sanki
bu beldeyi önceden görmüﬂ gibiydim. Hemen
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›s›nd›m. Art›k günlerim
Medîne’de geçiyor, beni
sat›n alan Yahûdînin ba¤›nda, bahçesinde çal›ﬂ›p,
ona hizmetçilik yap›yordum. Bir taraftan da as›l
maksad›ma kavuﬂma arzusuyla bekliyordum.
Bir gün beni sat›n alan
Yahûdînin bahçesinde, bir
hurma a¤ac› üzerinde çal›ﬂ›yordum. Sâhibim, yan›nda biri ile bir a¤aç alt›nda oturup konuﬂmakta idi.
Bir ara o kimse dedi ki:
- Mekke’den bir kimse
geldi. Peygamber oldu¤unu söylüyor.
Ben bu sözleri iﬂitince,
kendimden geçip az kals›n
a¤açtan yere düﬂüyordum. Hemen aﬂa¤› inip, o
ﬂahsa dedim ki:
- Ne diyorsun?
Sâhibim bana bir tokat
vurdu ve dedi ki:
- Senin nene lâz›m ki soruyorsun, sen iﬂine bak!“
Selmân-› Fârisî hazretleri, hayat hikâyesine ﬂöyle devam etti:
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“Âh›r zaman Peygamberinin geldi¤ini iﬂitti¤im
gün, akﬂam olunca, bir miktar hurma al›p, hemen Kubâ’ya vard›m. Resûlullah’›n
yan›na girip dedim ki:
- Sen sâlih bir kimsesin,
yan›nda fakirler vard›r. Bu
hurmalar› sadaka getirdim.
Resûlullah, yan›nda bulunan Eshâba buyurdu ki
- Geliniz, hurma yiyiniz!
Onlar da yediler. Kendisi aslâ yemedi. Kendi kendime, “‹ﬂte, birinci alâmet
budur. Sadaka kabûl etmiyor” dedim.
Eve döndüm. Bir miktar
hurma daha ald›m ve Resûlullah’a getirip dedim ki:
- Bu hurmalar hediyedir.
Bu defa yan›ndaki Eshâb› ile birlikte yediler.
Kendi kendime, “‹ﬂte, ikinci âlamet budur” dedim.
Götürdü¤üm hurma
yirmibeﬂ tane kadar idi.
Hâlbuki yenen hurma çekirdekleri bin kadard›. Re-
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sûlullah’›n mûcizesiyle
hurma artm›ﬂt›. Kendi
kendime, “Bir âlameti daha gördüm” dedim.
Resûlullah’›n yan›na
ikinci defa var›ﬂ›mda, bir
cenâze defnediyorlard›.
Nübüvvet mührünü görmeyi arzu etti¤im için yan›na yaklaﬂt›m. Benim
murâd›m› anlay›p, gömle¤ini kald›rd›. Mübârek s›rt›
aç›l›nca, Nübüvvet mührünü görür görmez, var›p
öptüm ve a¤lad›m. O anda Kelime-i ﬂehâdeti söyleyerek Müslüman oldum.
Sonra da Resûlullah
efendimize, uzun y›llardan
beri baﬂ›mdan geçen hâdiseleri bir bir anlatt›m.
Hâlime taaccüb edip, bunu Eshâb-› kirâma da anlatmam› emir buyurdu.
Eshâb-› kirâm topland›,
ben de baﬂ›mdan geçenleri bir bir anlatt›m.”
Selmân-› Fârisî hazretleri îmân etti¤i zaman,
Arap lisan›n› bilmedi¤i
için tercüman istemiﬂti.

Gelen Yahûdî tercüman,
Selmân-› Fârisî’nin Peygamberimizi methetmesini aksi ﬂekilde söylüyordu.
O esnâda Cebrâil aleyhisselâm gelip, Selmân’›n
sözlerini do¤ru olarak Resûlullah’a bildirdi.
Durumu Yahûdî de anlay›nca, Kelime-i ﬂehâdet
getirerek Müslüman oldu.
Selmân-› Fârisî hazretleri, Müslüman olduktan
sonra, köleli¤i bir müddet
daha devam etti. Peygamber efendimiz buyurdu ki:
- Yâ Selmân! Kendini
kölelikten kurtar!
Bunun üzerine, sâhibine gidip, azâd olmak istedi¤ini söyledi.
Yahûdî, hurma verecek duruma gelmiﬂ üçyüz
fidan getirmesi ve k›rk
ukiye alt›n (o zamanki ölçüye göre belli bir miktar
alt›n) vermesi ﬂart›yla kabûl etti.
Bunu Resûlullah’a haber verdi. Resûlullah Eshâb›na buyurdu ki:
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- Kardeﬂinize yard›m
ediniz!
Onun için üçyüz hurma fidan› toplad›lar. Resûlullah efendimiz, “Bunlar›n çukurlar›n› haz›r
edip, tamam olunca bana
haber veriniz” buyurdu.
Çukurlar› haz›rlay›p haber verince, Resûlullah
efendimiz teﬂrif edip,
kendi eliyle o fidanlar›
dikti. Bir tanesini de Hazreti Ömer dikmiﬂti. Hazreti Ömer’in dikti¤i hariç,
hepsi, Allahü teâlân›n izni ile, o sene hurma verdi. O bir taneyi de söküp,
kendi mübârek eli ile yeniden dikti ve dikti¤i anda
hurma verdi.
Selmân-› Fârisî anlat›r:
“Bir gün bir zât beni
ar›yor ve, “Efendisi ile
hürriyetine kavuﬂmak için
belli miktarda anlaﬂan köle Selmân-› Fârisî nerededir?” diye soruyordu.
Beni buldu ve elindeki
yumurta büyüklü¤ündeki
alt›n› bana verdi. Ben de
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Peygamber efendimize
gittim ve durumu arzettim.
Resûlullah efendimiz
bana, “Bu alt›n› al, borcunu öde!” buyurdu. Bunun
üzerine ben, “Yâ Resûlallah, bu alt›n Yahûdînin istedi¤i a¤›rl›kta de¤il” diye
arzettim. Resûlullah efendimiz, o alt›n› al›p, mübârek dilinin üzerine sürdü
ve sonra buyurdu ki:
- Al bunu! Allahü teâlân›n izniyle bu senin borcunu edâ eder.
Daha sonra, Allah hakk› için o alt›n› tartt›m, tam
istenilen miktarda geldi.
Götürüp onu da sâhibime
verdim. Böylece kölelikten
kurtuldum.” Bundan sonra azâd olan Selmân-› Fârisî hazretleri, Ehl-i soffa
aras›na kat›ld›.
Uzak diyarlardan geldi¤i için, Eshâb-› kirâmdan
biriyle kardeﬂlik kurmas›
emir buyurulunca, Hazreti
Ebüdderdâ ile kardeﬂ oldu. Hendek savaﬂ›ndan iti-
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baren bütün gazâlara kat›ld›. Bedir ve Uhud savaﬂ›ndan sonra, Medîne üzerine üçüncü defa yürüyen
müﬂriklere karﬂ›, nas›l bir
savunma yap›lmas› gerekti¤i istiﬂâre ediliyordu.
Bütün müﬂriklerin birleﬂerek hücum etti¤i bu
savaﬂta, Selmân-› Fârisî
hazretleri,
Resûlullaha
hendek kazmak suretiyle
savunma yapmay› söyledi. Onun bu teklifi kabûl
edilip, hendek kaz›ld›. Bu
sebeple bu savaﬂa, Hendek savaﬂ› denildi.

Selmân-› Fârisî, içlerinde Amr bin Avf, Huzeyfe
bin Yemân, Nu’mân bin
Mukarrin ile Ensârdan alt›
kiﬂinin bulundu¤u bir grupla beraber bulunuyordu.
Kendisi güçlü ve kuvvetli
bir zât idi. Hendek kazma
iﬂinde gayet mâhir ve becerikli idi. Yaln›z baﬂ›na on
kiﬂinin kazd›¤› yeri kazard›.
Hendek savaﬂ›ndaki
gayret ve hizmetinden dolay› Selmân-› Fârisî’ye
Peygamberimiz “Selmânül hayr (hay›rl› Selmân)”
buyurdu.

Selmân-› Fârisî hazretlerin›n Irak, Selman-› Pak’taki türbe ve külliyesi
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Selmân-› Fârisî hazretleri han›m› ile de gâyet zâhidâne bir hayat sürdüler.
Eshâb-› Soffa içerisinde
Resûl
aleyhisselâm›n
önünde, ‹slâm ilimlerini
ö¤reniyordu.
Selmân hazretleri senelerce fakirlik ve kölelik
içerisinde çekti¤i s›k›nt›lar›, vahiy p›nar›n›n berrak
sular›ndan, kana kana içip
gideriyordu. Ehl-i Soffa
içerisinde Resûl aleyhisselâma en yak›n olan Selmân-› Fârisî hazretleri idi.
Hazreti Âiﬂe buyuruyor ki:
“Selmân-› Fârisî geceleri uzun zaman Resûl
aleyhisselâm ile beraber
kal›r ve sohbetinde bulunurdu. Neredeyse Resûlullah’›n yan›nda bizden
fazla kal›rd›.”
Hazreti Ebû Bekir devrinde Medîne’den ve Hazreti Ebû Bekir’in sohbetinden bir an ayr›lmayan
Hazreti Selmân, Hazreti
Ömer zaman›nda ‹ran fethine kat›lm›ﬂt›r. ‹slâm or268 eshâb-› kirâm

dusunun büyük zaferlere
kavuﬂtu¤u bu seferlerde,
Selmân-› Fârisî’nin çok
büyük hizmetleri olmuﬂtur. ‹ranl›lar hakk›nda büyük malûmat sâhibi idi.
Çünkü kendisi ‹ranl›yd›.
‹ranl›lar› kendi lisanlar›yla dîne dâvet ediyor, onlara ‹slâmiyet’i anlat›yordu. ‹ranl›lar, savaﬂlar›nda
fil kullan›yorlard›. Müslümanlar o zamana kadar fil
görmedikleri için çok ﬂaﬂ›rd›lar. Hazreti Selmân fillerle nas›l çarp›ﬂ›laca¤›n› ve
nas›l öldürülece¤ini ‹slâm
askerlerine gösterdi.
‹ran’›n Medâyin ﬂehri
al›n›nca, Hazreti Ömer, onu
ﬂehre vâli tayin etti. ‹lmi,
basireti, vazifesindeki adâleti ve nezâketi ile Medâyin
halk› taraf›ndan çok sevilip
say›ld›. Böylece ‹slâmiyet
orada süratle yay›ld›.
Selmân-› Fârisî hazretleri, Hazreti Ömer zaman›nda Medâyin vâlisi iken,
maaﬂ›n› ald›¤›nda, ondan
hiçbir ﬂey harcamaz, hep-
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sini fakirlere da¤›t›rd›.
Kendi el eme¤i ile geçinirdi. Topraktan tabak çanak
yapar, üç dirheme satard›.
Onun bir dirhemi ile bir
daha tabak yapmak için
malzeme al›r, bir dirhemini sadaka verir, bir dirhemiyle de evinin ihtiyac›
olan ﬂeyleri al›rd›.
Medâyin’de vâli iken,
ﬁam’dan bir kimse geldi.
Yan›nda bir çuval incir
vard›. Selmân-› Fârisî’yi
tek bir h›rka ile görünce,
iﬂçi zannetti ve dedi ki:
- Gel ﬂunu taﬂ›!
Hazreti Selmân çuval›
yüklendi ve yürümeye baﬂlad›. Hazreti Selmân’› tan›yanlar, adama dediler ki:
- Sen ne yap›yorsun,
bu vâlidir.
Adam, Hazreti Selmân’a dönüp özür diledi:
- Kusûrumu ba¤›ﬂlay›n›z, sizi tan›yamad›m. Çuval› s›rt›n›zdan indirin.
- Hay›r, niyet ettim gidece¤in yere kadar götürece¤im.

Çuval› adam›n evine
kadar götürdü. Hazreti
Selmân böylesine de tevâzu sâhibi idi.
Çok sâde bir hayat yaﬂayan Selmân-› Fârisî hazretleri, Hazreti Osman
devrinde 655 senesinde
hastaland›.
Kendisini ziyârete gelen Eshâb-› kirâm nasîhat
isteyince, onlara hasta oldu¤u hâlde, devaml› nasîhatte bulundu. Bu hastal›¤› neticesinde Medâyin’de
vefât etti. Vefât etti¤inde
ikiyüzelli yaﬂ›nda oldu¤unu bildiren rivayetler vard›r.
Selmân-› Fârisî hazretleri, Peygamberimizden
altm›ﬂ civâr›nda hadîs-i
ﬂerîf rivâyet etmiﬂtir. Bunlardan otuz kadar›nda Buhârî ve Müslim ittifak edip,
kitaplar›na alm›ﬂlard›r.
‹lim ö¤retmeyi çok severdi. Çok âlim yetiﬂtirmiﬂtir. Ebû Hüreyre ondan
hadîs-i ﬂerîf rivâyet etmiﬂtir.
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Tâbiînin büyüklerinden
ve o zaman Medîne’de Fukahâ-i Seb’a denilen, yedi
büyük âlimden biri olan
Kâs›m bin Muhammed de
Selmân-› Fârisî’nin talebelerindendir. Onun derslerinde ve sohbetlerinde kemâle gelmiﬂtir.
Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden olan Selmân-› Fârisî hazretleri, gâyet az
yerdi. Bir sofrada kendisine çok yemesi için ›srar
edilince, Peygamber aleyhisselâm›n kendisine, “‹nsanlar›n âh›rette çok açl›k
çekecek olanlar›, dünyada
doyuncaya kadar yemek
yiyenlerdir” buyurdu¤unu
haber verdi.
Çok cömert olan Selmân-› Fârisî hazretleri,
günlük gelirinin ço¤unu
da¤›t›rd› ve el eme¤i ile
geçinirdi. Fakirleri dâimâ
doyurur, onlarla beraber
yerdi. Kendisi çok ihtiyar
oldu¤u hâlde, kendi iﬂini
kendi görürdü. Birﬂey taﬂ›rken elleri titrerdi. Halk
etraf›na toplan›r, “Eﬂyala270 eshâb-› kirâm

r›n› biz taﬂ›yal›m” deyince, onlara, “Hay›r ben
kendim
götürece¤im”
derdi. Hâlbuki emrinde
çok kiﬂi vard›.
Yaﬂl› hâline ra¤men,
her zaman ilim ö¤renirdi.
Bunun sebebini sorduklar›nda buyurdu ki:
- ‹lim çoktur, fakat
ömür k›sad›r. O hâlde önce dinde zarûrî olan ilimleri ö¤ren! Kalb ile bedenin
hâli, kör ve topal bir kimsenin hâli gibidir. Kör bir
a¤ac›n alt›na gider, fakat
onda meyve oldu¤unu
göremez. Topal, a¤açtaki
meyveyi görür fakat alamaz. ‹lâhî nîmetleri kalb
bilmeli, inanmal›, beden
de onunla âmil olmal› ki,
âh›retteki sonsuz nîmetlere kavuﬂmak nasip olsun.
Çok a¤lamas›n›n sebebini sorduklar›nda buyurdu ki:
- Üç ﬂey beni devaml›
a¤lat›r: Birincisi, Resûl
aleyhisselâm›n vefât›. Bu
ayr›l›¤a dayanamad›m ve
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durmadan
a¤l›yorum.
‹kincisi, kabirden kalkt›¤›m zaman, hâlim ne olur
bilmedi¤im için a¤l›yorum. Üçüncüsü, Allahü teâlâ beni hesaba çekti¤i zaman, Cennetlik miyim,
Cehennemlik miyim bilemiyorum. O zaman hâlim
ne olur bilemiyorum,
onun için a¤l›yorum.
Selmân-› Fârisî hazretleri birgün bir deve yükü
nafaka sat›n ald›. Bir kimse onu gördü ve sordu:
- Yâ Selmân, bu kadar
nafakay› ne yapacaks›n?
Bunu bitirecek kadar ömrün oldu¤unu biliyor musun?
Selmân hazretleri buyurdu ki:
- Nefs nafakas›n› ald›¤› zaman, insan rahat
olur. Ondan sonra, nafaka ve baﬂka birﬂey düﬂünmeden, Allahü teâlân›n zikri ile meﬂgûl olabilir. ‹nsan nafakas› tamam
olunca, vesveselerden
emin olur.

Selmân-› Fârisî hazretleri, arkas›ndan bir kimsenin yürüdü¤ünü gördü¤ü
zaman, “Bu hâl, sizin için
hay›rl›, fakat benim için fenad›r” buyurur, hiç kimsenin, arkas›ndan yürümesini istemezdi.
Ebû Vâil diyor ki:
“Bir arkadaﬂ›mla Selmân hazretlerinin ziyâretine gittim. Bize bir miktar
arpa ekme¤i ile biraz da
tuz getirdi. Arkadaﬂ›m dedi ki:
- ﬁu tuzun yan›nda biraz da sa¤ter (kekik gibi bir
ot) olsayd›.
Bunun üzerine Selmân
hazretleri, mataras›n› rehin vererek o otu ald›, geldi. Yeme¤i bitirince arkadaﬂ›m dedi ki:
- Bize verdi¤i nîmete
kanâat etti¤imiz için Allahü teâlâya hamdederiz.
Selmân hazretleri buyurdu ki:
- E¤er kanâat etseydin,
benim matara rehin olmazd›.”
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SEVBÂN
sevbân;
Hazreti Sevbân aslen
Yemenliydi. Esîr olarak sat›l›yordu. Peygamberimiz
esâret paras›n› vererek
onu sat›n ald›, sonra da
serbest b›rakarak hürriyetine kavuﬂturdu. Fakat
Hazreti Sevbân, engin ﬂefkat deryâs› olan Resûl-i
ekreme bir anda ›s›nm›ﬂt›.
Ondan ayr›lmak istemedi.
Bunu farkeden Peygamberimiz, kendisine ﬂu teklifte bulundu:
- ‹stersen ailenin yan›na dön, onlarla yaﬂa; istersen bizimle, Ehl-i beytimizin aras›nda bulun.
Bu, Hazreti Sevbân’›n
dört gözle bekledi¤i bir
teklifti. Hiç düﬂünmeden,
Kâinât›n efendisiyle beraber kalmay› kabûl etti.
Hazreti Sevbân, böylece Peygamber efendimizin ve ailesinin hizmetinde bulunmak ﬂerefine erdi. Peygamberimizin husûsî hizmetkârl›k vazîfesini de yürüttü. Ak›ll›, dirâ272 eshâb-› kirâm

yetli ve zekî bir insand›.
Peygamberimizin
her
emrine koﬂar, her iﬂini görür ve en mükemmel ﬂekilde istediklerini yerine
getirirdi.
Bir gün Müslümanlar
Resûlullah’›n hizmetçisi
Sevbân’a bir hadîs-i ﬂerîf
nakletmesini ricâ ettiler.
Hazreti Sevbân dedi ki:
- Resûl-i ekrem efendimiz buyurdular ki: “Bir
Müslüman cenâb-› Hakka
bir secde ederse, cenâb-›
Hak onun makâm›n› bir
derece yükseltir ve günâhlar›n› affeder.”
Eshâb-› Suffa’dan olan
Hazreti Sevbân, Resûl-i
ekremden sonraki ilim, fazîlet ve fetvâ sahibi kimseler aras›nda say›lmaktad›r.
Geniﬂ bir ders halkas› ve
talebeleri vard›. Hazreti
Sevbân, Resûl-i ekreme,
hizmet ve tâzimde öyle bir
derecede idi ki, Müslümanlar bunu kelimelerle
izâh etmekte âciz kal›rlard›.
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Resûl-i ekreme olan bu
sevgi ve ba¤l›l›¤›ndan dolay› defalarca zarar görmüﬂ, hattâ yaralanm›ﬂt›.
Nitekim bir gün, bir Yahûdî gelerek, Resûl-i ekreme, “Esselâmü aleyke yâ
Muhammed!” demiﬂti.
Orada bulunan Hazreti
Sevbân, “Niçin, yâ Resûlallah, demedi” diye Yahûdîyle dövüﬂmüﬂ ve yaralanm›ﬂt›.
Hazreti Sevbân, “Peygamberimizin ismini, yaln›z baﬂ›na söylemeyi günâh kabûl ederim” derdi.
Hazreti Sevbân, Peygamber efendimizin söz
ve emirlerini bütün gönlüyle, pür dikkat dinler ve
bunlara titizlikle uyard›.
Bir defa Resûl-i ekrem
Sevbân’a;
- Kimseden bir ﬂey isteme ve suâl sorma! diye
buyurmuﬂlard›r.
Bundan sonra, Hazreti
Sevbân, ömrünün sonuna
kadar kimseden bir ﬂey istememiﬂ ve kimseden bir

ﬂey sormam›ﬂt›r. Hattâ
son zamanlar›nda, at›na
binmek veya at›ndan inmek husûsunda kendisine
yard›m etmek isterler, fakat o reddederdi.
Hazreti Sevbân’›n bildirdi¤i bir hadîs-i ﬂerîfte
buyuruldu ki:
“‹hlâs sahibi olanlara
müjdeler olsun! Bunlar hidâyet kandilleridir. Onlar›n üzerinden bütün karanl›k fitneler kalkar.”
Hazreti Sevbân, Resûlullah’tan ayr› kalmaya
hiçbir zaman dayanamayan bir Peygamber âﬂ›¤›yd›. Çeﬂitli hizmetler dolay›s›yla bazan Resûlullah’tan
ayr› kald›¤› olurdu. Bir gün
periﬂan bir hâlde Resûl-i
ekremin huzuruna geldi.
Rengi uçmuﬂ, vücudu zay›flam›ﬂ, simâs›nda hüzün
ve keder belirtileri noktalanm›ﬂt›. Onu bu vaziyette
gören Peygamberimiz,
hâlini sordu:
- Neyin var, hasta m›s›n, ey Sevbân?
eshâb-› kirâm 273

SEVBÂN
Hazreti Sevbân derdini
ﬂöyle anlatt›:
- Ne hastal›¤›m, ne de
a¤r›m var. Hiç bir ﬂeyim
yoktur yâ Resûlallah! Huzuruna gelip gittikçe cemâline bak›yor, yan›nda
oturuyor, sohbetinde bulunuyorum. Ancak sizi
görmedi¤im zamanlar
muhabbetim art›yor, sana
kavuﬂuncaya kadar kederden bunal›yorum. Sonra
âh›reti hat›rl›yorum ve
orada sizi görememekten
korkuyorum. Çünkü siz
Cennette di¤er Peygamberlerle beraber yüksek
makâmlarda bulunacaks›n›z. Ben ise Cennete girsem bile senin derecenden aﬂa¤› makâmlarda
bulunaca¤›mdan dolay›,
sizi orada görememekten
endiﬂe ediyorum.
Bunun üzerine Nisâ sûresinin 69-70. âyet-i kerîmeleri nâzil oldu. Bunlarda meâlen buyuruldu ki:
“Allahü teâlâ ve Peygamberlere itâat edenler,
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iﬂte bunlar, Allahü teâlân›n kendilerine nîmet verdi¤i Peygamberlerle, s›ddîklarla, ﬂehîdlerle ve iyi
kimselerle
beraberdir.
Bunlarsa ne güzel birer arkadaﬂt›r!
‹ﬂte itâatkârlara yap›lan bu ihsân Allahü teâlâdand›r. Her ﬂeyi bilici olarak Allahü teâlâ kâfidir.”
Bu âyetleri duyan Hazreti Sevbân sevincinden
uçacak gibi oldu.
Hazreti Sevbân, çok
sâd›k, Peygamberimize
candan ba¤l›, fazîlet yönünden örnek bir sahâbî
idi.
Hazreti Sevbân, Peygamber efendimizden pek
çok istifâde etmiﬂ ve ilim
bak›m›ndan pek yüksek
bir dereceye kavuﬂmuﬂtur. Nitekim 124 veya 127
hadîs rivâyet etmiﬂ, çok
hadîs-i ﬂerîf ezberleyip
neﬂredenler aras›na girmiﬂti.
Hadîsleri iyi ezberlerdi.
Ezberledi¤i hadîsleri yay-
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may› farz bilirdi. Halk, hadîs ilmindeki derecesini
bildiklerinden, dâimâ ondan hadîs-i ﬂerîf sorar ö¤renirlerdi. Bildirdi¤i hadîslerin bâz›lar›nda buyuruldu ki:
“Bir zaman gelecek,
ümmetimden bir k›sm›
müﬂriklere kat›lacak. Onlar gibi putlara tapacak.
Yalanc›lar ç›kacak. Kendilerini Peygamber sanacaklar. Hâlbuki, ben Peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra Peygamber gelmiyecektir.

Ümmetim aras›nda, do¤ru yolda olanlar, her zaman bulunacakt›r. Onlara
karﬂ› olanlar, Allah’›n emri
gelinceye kadar, onlara
zarar yapamayacakt›r.”
“Biliniz ki en hay›rl›
ameliniz namazd›r. Yaln›z
kâmil mü’min abdestli durur.”
“Kim
Ramazandan
sonra alt› gün oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuﬂ gibi olur. Kim bir iyilik yaparsa, ona, bunun
on kat› verilir.”
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SEVDE B‹NT‹ ZEM’A
sevde binti zem’a;
Peygamber efendimizin mübârek han›mlar›ndan. Hazreti Sevde, amcas›n›n o¤lu Sekran bin
Âmir ile ilk evlili¤ini yapm›ﬂt›. ‹slâmiyet’in geldi¤i
ilk y›llarda; kocas› Sekran
ile îman ederek Müslüman oldular. Bu s›rada
Mekkeli müﬂriklerin Müslümanlara yapt›klar›, ak›llara durgunluk verecek
eza ve cefalar dayan›lmaz
hâlde idi. Bunun üzerine
Peygamberimiz Müslümanlar›n Habeﬂistan’a
hicretine izin vermiﬂlerdi.
Hazreti Sevde; kocas›
Sekran ile birlikte Habeﬂistan’a hicret etti. Daha sonra Habeﬂistan’dan Mekke’ye döndüler. Hazreti
Sekran Mekke’ye dönüﬂünden k›sa bir müddet
sonra vefat etti.
Hazreti Sevde, kocas›
Hazreti Sekran’›n vefat›ndan önce ﬂöyle bir rüya
görmüﬂtü: Rüyada, Peygamberimiz mübarek el276 eshâb-› kirâm

lerini Sevde’nin omuzuna koymuﬂlard›. Hazreti
Sevde de gördü¤ü bu rüyas›n›, kocas› Hazreti
Sekran’a anlatm›ﬂt›. Rüyay› dinleyen Sekran dedi ki:
- Ey Sevde, sen gerçekten böyle bir rüya gördünse, bu benim mutlaka ölece¤ime, senin de Peygamber efendimizle evlenece¤ine iﬂarettir.
Hazreti Sevde birkaç
gün sonra baﬂka bir rüya
daha gördü. Rüyas›nda,
kendisini bir yast›¤a yaslanm›ﬂ, gökyüzünden inen
Ay da, baﬂ›n›n etraf›nda
dönmüﬂtü.
Hazreti Sevde; gördü¤ü bu güzel rüyas›n› da
kocas› Hazreti Sekran’a
anlatt›. Sekran bu rüyay›
da dinledi ve ﬂöyle dedi:
- Ey Sevde! Bil ki, art›k
benim ölümüm yaklaﬂm›ﬂt›r. Ben öyle inan›yorum ki; benim ölümümden sonra mutlaka evleneceksin.
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Gerçekten de Hazreti
Sekran bu rüyadan birkaç
gün sonra vefat etti.
Hazreti Sevde, kocas›
Hazreti Sekran’›n vefat›nda 50 yaﬂlar›nda idi. Onun
îman›ndaki sadakat›, bütün zorluklara ra¤men ‹slâm dîninden dönmemesi,
bu yolda baﬂ›n› ortaya
koymas›, Peygamberimiz
üzerinde çok derin bir tesir
b›rakm›ﬂt›.
Hazreti Sevde, kocas›n›n vefat› ile çok üzüldü,
sanki kolu kanad› k›r›lm›ﬂ
gibiydi. Hiçbir sahâbînin
üzülmesine ve kalbinin k›r›lmas›na dayanamayan
Peygamberimiz, yaﬂl› ve
dul olan Hazreti Sevde’ye

evlilik teklif etti. O ise bunu
sevinerek kabul etti. Böylece üzüntüsü ve kederi
gitmiﬂ, onun yerine yarat›lm›ﬂlar›n en ﬂereflisine eﬂ
olma saadeti gelmiﬂti.
Peygamber efendimiz
evlenmelerinin hepsini;
Allahü teâlân›n emri ile
yapm›ﬂt›r. Bunlar dînî, siyasî veya merhamet ve ihsan ederek yap›lan evlenmelerdir. Nitekim Hazreti
Sevde ile olan evlenme de
böyledir. Hadîs-i ﬂerîfte
buyuruldu ki:
“Bütün zevcelerimle
evliliklerim ve k›zlar›m›
evlendirmem, hepsi Cebrail’in Allahü teâlâdan getirdi¤i izinle olmuﬂtur.”
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Hazreti Sevde îman
edip Müslüman oldu¤u
zaman, babas› Zem’a ile
kardeﬂi Abdullah henüz ‹slâm dînini kabul etmemiﬂlerdi. Onun ‹slâmiyet’ten
ald›¤› güzel ahlâk›, edebi
ve terbiyesi; çevresi üzerinde çok büyük tesir yapm›ﬂt›. Hareket ve sözleriyle onlara devaml› ‹slâmiyet’in üstünlük ve büyüklü¤ünü anlat›rd›.
Hazreti Sevde’nin, Peygamberimiz ile evlenmesini duyan kardeﬂi Abdullah bin Zem’a çok üzüldü.
Saç›n› baﬂ›n› yolmaya
baﬂlad›. Eline yüzüne
üzüntüsünden
toprak
serpmiﬂti. Daha sonra bu
yapt›klar›ndan piﬂman oldu¤unu ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:
“Kardeﬂim Sevde’nin
Resulullah’a nikahland›¤›n› duyunca, saç›m› yoldu¤um, baﬂ›m ve yüzüme
topraklar serpti¤im zamanki kadar, gülünç ve
aﬂa¤› duruma düﬂtü¤ümü
hiç hat›rlam›yorum.”
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Hazreti
Sevde’nin
iman bütünlü¤ü, çevresinde bulunan kardeﬂlerine ve ye¤enlerine çok tesir etmiﬂti. Onlar›n Müslüman olmas›na sebep
olarak, onlar›, ‹slâmiyet’i
ilk kabul edenler saf›na
sokmuﬂtu. Yak›nlar›n›n
hepsi Peygamberimizin
Medîne’ye hicretinden
önce îman ederek Müslüman olmuﬂlard›.
Hazreti Sevde, Peygamberimize karﬂ› çok itaatkâr idi. O’na karﬂ› edep
ve terbiyesinde hiç kusur
etmez, emirlerini titizlikle
yerine getirirdi. Her yerde
O’nunla beraber olmay›
ve O’na hizmetle ﬂereflenmeyi canla baﬂla isterdi.
Çok ﬂakac› idi ve latifeyi
severdi. Birçok kere Peygamberimizi ﬂakalar›yla
sevindirmiﬂ ve duâs›n› alm›ﬂt›r.
Hazreti Sevde de, Peygamberimiz ile birlikte, di¤er han›mlar› gibi, s›ras›
geldi¤inde savaﬂlara iﬂtirak
ederdi. Uhud savaﬂ›na kat›-
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larak, oradaki birçok Müslüman›n yaras›n› sarm›ﬂ,
onlara su taﬂ›yarak çok büyük hizmetler etmiﬂti.
Veda Hacc›nda Peygamberimizle bulunmuﬂ,
O’nun vefat›ndan sonra,
bir daha hac ve umreye
gitmemiﬂtir.
Hazreti Sevde, alçak
gönüllülü¤ü, cömertli¤i,
bol sadaka da¤›tmas›yla
tan›n›rd›. Kendisine gelen
bütün hediyeleri fakirlere
verir, onlar›n sevinmesinden çok zevk duyard›. Birgün Peygamber efendimizin han›mlar› huzura toplanarak sordular:
- Ya Resulallah, bizim
içimizden hangimiz size
en önce kavuﬂacak?
Bunun üzerine Peygamber efendimizin, “Vefat›mdan sonra bana ilk
kavuﬂacak olan, kolu
uzun olan›n›zd›r” buyurdu¤unu Hazreti Sevde
nakletmiﬂtir.
Peygamberimizin vefat›ndan sonra, han›mlar›-

n›n içinde, en çok sadaka
da¤›tan ve cömert olan
Hazreti Zeyneb binti Cahﬂ
vefat etti. Peygamberimizin di¤er han›mlar› ise, yukardaki hadîs-i ﬂerîfin manas›n› ancak o zaman anlayabilmiﬂlerdi.
Hazreti Sevde’nin, Peygamberimizden nakletti¤i
hadîs-i ﬂerîfler dört-beﬂ taneyi geçmemektedir.
Hazreti Sevde’nin babas› Zem’a, annesi de,
ﬁemmus binti Kays’d›r.
Do¤um tarihi bilinmeyen
Hazreti Sevde’nin vefat›
ise, Hazreti Ömer’in halifeli¤inin son y›llar›na rastlamaktad›r.
Resulullah efendimiz
Hazreti Hadîce’nin vefat›ndan sonra, önce Hazreti Aiﬂe’yi, sonra Sevde’yi
nikâhlad›. Hazreti Sevde’yi Mekke’de, Hazreti
Aiﬂe’yi ise Medîne’de evine ald›. Hazreti Sevde
yaﬂl› oldu¤undan Medîne’de s›ras›n› Hazreti Aiﬂe’ye ba¤›ﬂlad›.
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SÜHEYB-‹ RÛMÎ
süheyb-i rûmî;
Eshâb-› kirâm›n ileri
gelenlerinden. ‹lk müslümanlardand›r.
Kâbe-i muazzaman›n
güneyinde, yüksekçe bir
yerde, Hazreti Erkam’›n evi
bulunuyordu. Kâbe’ye güney taraf›ndan gelmek isteyen bu evin önünden
geçmek durumunda idi. Ev
yüksekte oldu¤undan Kâbe rahat olarak görünürdü.
Ayr›ca Hazreti Erkam, Mekke’nin ileri gelenlerinden,
itibar› çok olan bir zât idi ki,
herkes kendisine hürmet
ve ikrâm ederdi.
Bu gibi sebeplerden
dolay›, Peygamber efendimiz ve di¤er Müslümanlar
burada toplan›rlar, emniyetli bir yer oldu¤u için
ibâdetlerini rahat yaparlard›. Yeni Müslüman olmak isteyenler de bu eve
gelir, Müslüman olmakla
ﬂereflenirdi. Bunun için,
bu eve Dar’ül-‹slâm ve Dârûl-Erkâm gibi isimler verilmiﬂti.
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Bir gün Hazreti Ammâr
bin Yâser, Hazreti Erkam’›n evinin önünde
Hazreti Süheyb bin Sinan’a rastlad›. Ona sordu:
- 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.
‹kisi de ayn› maksatla
geldiklerini söyleyince, beraber içeri girdiler. O s›rada
Peygamber efendimiz de
orada bulunuyordu. Müslüman oldular, akﬂama kadar orada kald›lar. Akﬂamdan sonra evlerine gittiler.
Peygamber efendimiz,
‹slâmiyet’i tebli¤den önce
de Hazreti Süheyb bin Sinan ile konuﬂurlar ve birbirlerini severlerdi. Süheyb bin Sinan, Abdullah
bin Ced’an’›n âzâdl› kölesi
idi. Müslüman oldu¤unu
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aç›klamaktan çekinmeyen
yedi mücâhid sahâbîden
biri idi.
Hazreti Süheyb, Müslüman oldu¤unu aç›klad›ktan sonra Mekke’li
müﬂriklerin, ﬂiddetli hücum ve iﬂkencelerine mâruz kald›. Müﬂrikler daha
çok, kimsesi olmayan zavall›lara iﬂkence ederlerdi.
Hazreti Süheyb, Mekke’de
akrabas›, dayana¤› olmayan bir zât oldu¤u için,
müﬂrikler kendisine çok
zulmederler, konuﬂam›yacak hâle getirinceye kadar
döverlerdi. Demir gömlek
giydirirler, en s›cak günde,
güneﬂ alt›nda tutar, üstüne de yük bindirirlerdi.

Bir gün, Hazreti Habbâb ve Hazreti Ammâr’la
birlikte giderlerken, Kureyﬂ müﬂriklerinden bâz›lar› ile karﬂ›laﬂt›lar. Müﬂrikler bunlar› görünce;
- ‹ﬂte Muhammed’e tâbi olan kimseler, diye alay
ettiler ve bâz› uygunsuz
sözler söylediler.
Hazreti Süheyb onlara
cevâben buyurdu ki:
- Evet! Allahü teâlân›n
Peygamberine tâbi olan,
O’nunla beraber bulunmaktan zevk alan kimseler biziz. Hazreti Muhammed’e biz inand›k, siz
inanmad›n›z. Biz O’nun
söylediklerinin, bildirdik-
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lerinin hepsinin do¤ru oldu¤unu kabûl ettik. Siz
yalanlad›n›z. Bütün üstünlük ve fazîletler ‹slâmiyet’te, bütün zillet ve felâketler de müﬂrikliktedir. Müslümanl›kta aﬂa¤›l›k, müﬂriklikte üstünlük yoktur.
Hazreti Süheb böyle
söyleyince inanm›yanlar
üzerine sald›rd›lar. Hazreti
Süheyb bin Sinan’› dövdüler. Öyle ki, konuﬂam›yacak, ne söyledi¤ini bilemiyecek hâle geldi.
Hazreti Süheyb bütün
bu iﬂkencelere tahammül
ediyordu. Yap›lan eziyetler
onun için, hak yolda sab›r
ve sebât için bir teﬂvik oluyordu. Îmân› kat kat art›yor, müﬂriklerin onu hak
yoldan döndürme gayretleri boﬂa gidiyordu.
Hazreti Süheyb, Mekke’de kendi gayretleriyle
büyük bir servet elde edip
hayli zengin olmuﬂtu. Medîne-i münevvereye hicret
edece¤i müﬂrikler taraf›ndan haber al›n›nca yolu
282 eshâb-› kirâm

kesildi. Dediler ki:
- Sen Mekke’ye fakir
olarak geldin. Çok mal ve
servete kavuﬂtun. ﬁimdi
hem kendin gideceksin,
hem bunca mal› götüreceksin buna izin vermeyiz.
Hazreti Süheyb, onlara
buyurdu ki:
- Ey müﬂrikler. Beni iyi
tan›rs›n›z ki, çok iyi ok atar›m. E¤er üzerime gelirseniz, ok çantamdaki oklar›n
hepsini size atar›m ve sonra k›l›c›m› çekerim. Bunlardan biri elimde bulundukça bana birﬂey yapamazs›n›z, kendiniz bilirsiniz.
Fakat Hazreti Süheyb’in, Peygamber efendimize olan muhabbeti,
ba¤l›l›¤› ve O’na kavuﬂmak arzûsu ve Medîne-i
münevvereye gidip ibâdetlerini rahatça edâ edebilmek iste¤i o kadar çoktu ki, yan›nda bulunan bütün mallar›n›n ve alacaklar›n›n, Peygamber efendimizin sevgisi yan›nda hiç
k›ymeti yoktu. Bu sebeple
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hiç vakit kaybetmemek,
bunlarla oyalanmamak
için onlara dedi ki:
- Yan›mda ve Mekke’de bulunan mallar›m›
size verirsem önümden
çekilir misiniz, yolumu
açar m›s›n›z?
Hak ve hakikatlerden
nasîbi olmayan müﬂriklerin de arzûsu buydu. Hemen kabûl ettiler. Hazreti
Süheyb, yan›nda bulunan
bütün mallar›n› verdi,
Mekke’deki mallar›n›n da
yerini tarif edip müﬂriklerin elinden kurtuldu ve hiç
paras›z olarak yoluna devam etti.
Mekke ile Medîne aras›ndaki yolda binbir zahmet, tahammülü mümkün
olmayan güçlüklerle karﬂ›laﬂt›. Fakat sevgili Peygamberimize kavuﬂman›n
heyecan› ile bütün s›k›nt›lardan zevk alarak yoluna
devam etti. Peygamber
efendimiz, beraberlerinde
Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ömer oldu¤u hâlde

Hazreti
Külsüm
bin
Hedm’in hânesine misâfirdiler. Önlerinde de ev
sâhibinin getirdi¤i yaﬂ
hurmalar vard›.
Hazreti Süheyb Peygamber efendimizin huzuruna geldi¤inde gözü a¤r›yordu. Yolda çok ac›km›ﬂ
ve susam›ﬂt›. Bu sebeple
Peygamber efendimizin
önlerinde haz›r bulunan
taze hurmalardan yemeye
baﬂlad›. Hazreti Ömer:
- Yâ Resûlallah! Süheyb’i görüyor musunuz,
hem gözü a¤r›yor, hem
yaﬂ hurma yiyor, dedi.
Peygamber efendimiz
de Hazreti Süheyb’e latîfe
ile buyurdu ki:
- Gözlerinde rahats›zl›k
var, yine de hurma yiyorsun.
Hazreti Süheyb de cevaben dedi ki:
Yâ Resûlallah! Gözümün birisi sa¤lamd›r.
Onun hakk›n› yiyorum.
Peygamber efendimiz
ve orada bulunanlar, bu
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cevap hoﬂlar›na gitti¤inden tebessüm ettiler. Sonra Süheyb baﬂ›ndan geçenleri anlatt›:
- Yâ Resûlallah, Mekke’den, Medîne’ye hicret
etmek için yola ç›kt›¤›m
zaman, müﬂrikler beni yakalad›lar. Onlara bütün
servetimi teklif ettim. Onlar da kabûl ettiler. Bütün
mal›m› verip kendimi ve
ailemi kurtararak huzurunuza geldim.
Peygamber efendimiz
buyurdu ki:
- Süheyb kazand›, Süheyb kazand›, Ebû Yahyâ
kazand›! Sat›ﬂ kârl› ç›kt›.
Sat›ﬂ kârl› ç›kt›.
Sonra Hazreti Süheyb
hakk›nda nâzil olan;
“‹nsanlardan bir k›sm›,
Allahü teâlân›n r›zâs›n› isteyerek O’na ibâdet yolunda kendini ve mal›n› fedâ ederler.” [Bekara 207]
meâlindeki âyet-i kerîmeyi
okudular.
Hazreti Süheyb-i Rûmî, niﬂan almakta ve ok
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atmakta çok mahir idi.
Baﬂta, Bedir, Uhud ve
Hendek olmak üzere bütün gazâlarda bulundu.
Çok büyük gayret ve kahramanl›klar gösterdi. Buyurdu ki:
- Her zaman, Resûlullah’›n yan›nda bulundum.
Bütün bî’âtlerde, bütün
gazâlarda ve seferlerde
yanlar›ndayd›m. Hiç bir
zaman Resûlullah ile benim aramda bir düﬂman
bulunmam›ﬂt›r. O’na bir
zarar gelmemesi için kendi vücudumu siper ettim.
Bu durum, O âhirete irtihâl edinceye kadar devam etti.
Bir gün Hazreti Ömer
kendisine tak›ld›:
- Yâ Süheyb! O¤lunun
ad› Hamza oldu¤u hâlde,
Ebû Yahyâ yâni Yahyâ’n›n
Babas› diye tan›n›rs›n. Rûmî oldu¤un hâlde, Arab›m
dersin. Bir de çok harc›yorsun. Niçin?
Hazreti Süheyb gülerek, ﬂu cevab› verdi:
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- Ebû Yahya künyesini,
bizzat Resûlullah efendimiz
verdiler. Soyum Nemr neslindendir ama, Rumlar›n
eline esir düﬂmüﬂüz. Çok
harcamama gelince, çok
harc›yorum ama, hep Allah
yolunda sarf ediyorum. Zîrâ sevgili Peygamberimizden duydum, buyurdu ki:
“Sizin hay›rl›n›z, selâm› güzelce al›p veren. Bir
de, çokca ikâm eden kimsedir.”
Hazreti Ömer, Hazreti
Süheyb’i çok severdi. Hazreti Ömer, Ebû Lü’lû kâfiri
taraf›ndan yaralan›nca,

yerine geçecek halîfeyi
seçmek için ﬂûra ehlini tayin edip, yeni halîfe seçilinceye kadar Hazreti Süheyb’in kendisinin yerine
vekil olmas› ve cenâze namaz›n› k›ld›rmas› için vasiyet etti.
Hazreti Süheyb, üç gün
müddetle cemâate namazlar› k›ld›rd›. Bu mukaddes vazîfeyi büyük bir
ihtimam ve hassasiyetle
yerine getirdi. Hazreti
Ömer’in cenâze namaz›n›
da k›ld›rd›. Bu esnada gösterdi¤i dikkat ve itina ile
herkesin takdir ve tasvibini kazand›.

Sûheyb-i Rûmî’nin Çorum’daki türbesi
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Hazreti Süheyb, herkese iyilik eder, çok yemek yedirirdi. ‹krâm ve
ihsânlar› çok idi. 70 yaﬂ›nda, 658’de Medîne-i
münevverede vefât etti.
Bakî kabristan›na defnolundu.
Orta boylu, bu¤day
tenli, k›rm›z› benizli, saçlar› s›k ve siyah, yak›ﬂ›kl› bir
zât idi. Cömert idi ve lâtifeyi severdi. Çocuklar› Habib, Hamza, Sa’d, Salih,
Seyfi, Ubbâd, Osman ve
Muhammed’dir.
Resûlullah efendimiz
Süheyb’i çok severdi. Buyurdu ki:
- Bir kimse Allah’a ve
âhiret gününe inan›yorsa, bir anan›n evlâd›n›
sevmesi gibi Süheb’i sevsin.
Süheyb’in
babas›,
Nemr soyundan Sinan,
anas› Kuayd k›z› Selma’d›r. Hep birlikte Übülle
ﬂehrinde yaﬂ›yorlard›. Dedesi, Musul civâr›ndaki bu
ﬂehrin Hâkimi idi.
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Günün birinde, Bizansl›lar hücum ettiler. Çok
kimseyle birlikte, Küçük
Süheyb de esir düﬂtü.
Uzun müddet, Rumlar›n
elinde kald›. ‹ﬂte bu yüzden, Süheyb-i Rûmî olarak an›lm›ﬂt›r.
O’nu, Mekkeli Abdullah bin Ced’an sat›n ald›.
Bir müddet sonra da, iyi
hareketlerinden dolay›
âzâd etti...
Resûlullah’›n hadîslerine büyük önem verir, hata
ederim endiﬂesiyle hadîsleri nakletmezdi. Niçin
nakletmiyorsun diyenlere
buyurdu ki:
- Vallahi ben Resûlullah’›n hadîslerini bile bile
nakletmiyorum. ‹sterseniz
gelin size Peygamber
efendimizin savaﬂlar›n› ve
yanlar›nda bulundu¤um
s›rada gördü¤üm ﬂeylerin
hepsini anlatay›m. Fakat,
“Peygamber efendimiz
ﬂöyle buyurdu” demeye
gelince, ben onu yapamam.

SÜMEYYE HÂTUN
sümeyye hâtun;
‹slâm târihinde ilk ﬂehîd olan kad›n sahâbî.
Meﬂhur sahâbî Ammâr
bin Yâsir’in (rad›yallahü
anh) annesidir. Hazreti
Sümeyye, Ebû Cehl’in
amcas› Ebû Huzeyfe bin
Mugîre’nin câriyesiydi.
Ebû Huzeyfe, yan›nda çal›ﬂan Yâsir bin Âmir ile
onu evlendirdi. Bu evlilikten Ammâr rad›yallahü
anh do¤du. Bunun üzerine Ebû Huzeyfe, Hazreti
Sümeyye’yi âzâd etti.
‹lk Müslüman kad›nlardan olan Sümeyye rad›yallahü anhâ, kocas› Yâsir
ile birlikte, îmânlar›ndan
vazgeçmedikleri için, baﬂta Mahzumo¤ullar› olmak
üzere, Kureyﬂ müﬂriklerinin en a¤›r iﬂkencelerine
u¤rad›lar. Fakat onlar
îmânlar›ndan aslâ vazgeçmediler. Bütün bu s›k›nt›
ve iﬂkencelere metânetle
sabrettiler. Müﬂrikler onlara demir z›rh giydirip altta
k›zg›n kum, üstte yak›c›
güneﬂ aras›nda b›rakt›lar.

Bir gün Sümeyye Hâtun, kocas› Yâsir, o¤ullar›
Ammâr ve Abdullah’a
Batha denilen yerde iﬂkence yap›l›yordu. Onlar›n bu hâlini gören Peygamber efendimiz; “Sabredin, ey Yâsir âilesi! Size
vâd edilen yer, sizin mükâfât›n›z Cennettir.” buyurdu. Bir baﬂka defâs›nda da; “Allah’›m! Yâsir âilesine rahmet et ve ma¤firetini ihsân et” diye duâ
buyurdu.
Yâsir rahmetullahi
aleyh, iﬂkencelere dayanamad› ve ilk erkek ﬂehîd
oldu. Di¤er taraftan Sümeyye Hâtun da Ebû
Cehl taraf›ndan ﬂehîd
edildi. Bu da ilk ﬂehîd han›m oldu.
Bedir Gazâs›nda Ebû
Cehl öldürüldü¤ü zaman,
Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem,
Ammâr’a
(rad›yallahü
anh); “Allahü teâlâ annenin kâtilini öldürdü” buyurdu.
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sürâka bin mâlik;
Peygamber efendimize, Peygamberli¤inin bildirildi¤inin 13. senesinde,
Kureyﬂ müﬂrikleri, Peygamber efendimizin vücudunu ortadan kald›rmak
için kesin karar alm›ﬂlard›.
Bu hususta ›srarl› idiler.
Bunun üzerine Allahü teâlâ, Habîbine hicret etmesi için izin verdi.
Resûlullah efendimiz
Hazreti Ebû Bekir’e, beraber hicret edeceklerini bildirince, Hazreti Ebû Bekir’in gözlerinden sevinç
yaﬂlar› akt›. Çünkü Kâinat›n efendisiyle böyle bir
yolculuk yapmak, herkese
nasip olmazd›. Hazreti Âiﬂe vâlidemiz buyurmuﬂtur
ki:
- O güne kadar, bir kimsenin, sevincinden dolay›
bu derece a¤lad›¤›na ﬂâhit olmam›ﬂt›m.
Resûlullah efendimiz
ile Hazreti Ebû Bekir hicret
için yola ç›kt›ktan sonra,
müﬂrikler arzular›n› yerine
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getirmek için, Peygamberimizin hâne-i saadetlerine gelmiﬂlerdi. Fakat, Peygamberimizi evde bulamay›nca, ﬂaﬂk›na döndüler. Derhal her taraf› aramaya baﬂlad›lar. Ancak
Mekke’de olmad›¤›n› anlay›nca, d›ﬂar›da aramaya
karar verdiler.
Peygamber efendimizle Hazreti Ebû Bekir’i öldürene veya esir edene çok
miktarda mal, para vereceklerini vâdettiler. Miktar›n› da 100 deve olarak bildirdiler.
Bu haber, Sürâka bin
Mâlik’in ba¤l› oldu¤u
Müdlico¤ullar› aras›nda
da yay›ld›. Sürâka bin
Mâlik iyi iz takibi yapan
birisiydi. Bu yüzden bu
haberle yak›ndan ilgilendi.
Bir sal› günü Sürâka
bin Mâlik’in oturdu¤u bölge olan Kudeyd’de, Müdlico¤ullar› toplant›da bulunuyorlard›. Bu toplant›ya
Sürâka bin Mâlik de kat›l-
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m›ﬂt›. O s›rada Kureyﬂ’in
adamlar›ndan biri gelip,
Sürâka’ya dedi ki:
- Ey Sürâka! Vallahi
ben az önce, sâhile do¤ru
giden üç kiﬂilik bir yolcu
kâfilesi gördüm. Onlar
herhalde Muhammed ile
arkadaﬂlar›d›r.
Sürâka, durumu anlad›. Ancak, ortada çok fazla
miktarda mükâfat vard›.
Bunu kendisi elde etmek
istiyordu. Onun için baﬂkas›n›n bundan haberdar
olmas›n› istemiyordu. Bu
yüzden, ortada önemli bir
ﬂey yokmuﬂ gibi konuﬂtu:
- Hay›r, o senin gördü¤ün kimseler, filân kiﬂilerdir. Biraz önce geçmiﬂlerdi. Onlar› biz de gördük.
Sürâka bin Mâlik biraz
daha orada kald›. Dikkat
çekmeden evine geldi.
Hizmetçisine, at›n› ve silâh›n› al›p vâdinin arkas›nda
kendisini
beklemesini
söyledi. Kendisi de karg›s›n› alm›ﬂ, parlakl›¤›n›n,
baﬂkalar›n›n dikkatlerini

çekmesini önlemek için
de, karg›n›n ucunu aﬂa¤›ya çevirmiﬂti.
Müﬂriklerin bât›l bir
âdetleri vard›. Bir iﬂi yapmadan evvel, oklarla fala
bakarlard›. Sürâka da yan›na ald›¤› çantadan fal
oklar›n› ç›kard›. Peygamber efendimiz ile arkadaﬂ›na zarar verip veremeyece¤ini, fal oklar›ndan anlayacakt›.
Sürâka’n›n bakt›¤› fal
oklar›, Hazreti Muhammed ve arkadaﬂ›na zarar
veremeyece¤ini gösteriyordu. Sürâka’n›n buna
çok can› s›k›ld›. Fakat bütün düﬂüncesi vadedilen
yüz deveyi almakt›.
Yüz deveyi almak aﬂk›yla yanan Sürâka, baﬂka
bir ﬂeye ald›rmadan at›na
bindi. Fal›n›n ters göstermesi bile, onu bu takibinden vazgeçiremedi. At›n›
koﬂturmaya baﬂlad›. Fakat
at› tökezleyerek yere düﬂtü ve kendisi de yuvarland›. “Fala yanl›ﬂ m› bakt›m
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acaba” diyerek düﬂünerek
birkaç defa daha ayn› iﬂi
yapt›.
Netice hep ayn› ç›k›yordu. Muhammed (aleyhisselâm) ve arkadaﬂlar›na zarar veremeyecekti. Buna
ra¤men, yine yoluna devamda ›srar etti. Ald›¤› bir
haber üzerine Resûlullah’›n
ve Hazreti Ebû Bekir’in izlerini buldu.
Nihayet yaklaﬂm›ﬂt›. Art›k onlar› iyice görebiliyordu. Hatta, o s›rada Resûlullah’›n okudu¤u Kur’ân-› kerîmi dahî iﬂitiyordu. Fakat
Resûl-i ekrem efendimiz
arkalar›na hiç bakm›yorlard›.
Hazreti Ebû Bekir arkas›na bak›nca, Sürâka’y›
görüp, telâﬂa kap›lm›ﬂt›.
Peygamber efendimiz
ona, buyurdu ki:
- Üzülme, Allahü teâlâ
bizimle beraberdir!
Sürâka yanlar›na iyice
yaklaﬂ›nca, Hazreti Ebû Bekir, a¤lamaya baﬂlad›. Peygamber Efendimiz, ona ni290 eshâb-› kirâm

çin a¤lad›¤›n› sordu. Bunun üzerine Hazreti Ebû
Bekir ﬂöyle cevap verdi:
- Vallahi kendim için
a¤lam›yorum. Sana bir zarar gelirse diye a¤l›yorum.
Sürâka, Peygamber
efendimize sald›rabilecek
kadar yaklaﬂm›ﬂt› ki, seslendi:
- Yâ Muhammed! Seni,
bugün benden kim koruyacak?
Resûl-i Ekrem efendimiz de buyurdu ki:
- Beni Cebbâr ve Kahhâr
olan Allahü teâlâ korur.
O s›rada Sürâka’n›n at›n›n iki ön ayaklar›, dizlerine
kadar yere batt›. Bundan
kurtulup, tekrar sald›rmaya
teﬂebbüs edince, at›n›n
ayaklar› yine yere sapland›.
At›n› bu durumdan bir türlü kurtaramad›. Baﬂka yapaca¤› hiç bir ﬂey yoktu.
Bunun üzerine çâresiz
kalan Sürâka, âlemlere
rahmet olarak gönderilen
ﬂefkat ve merhamet sahibi
Resûlullah’a yalvard›:
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- Yâ Muhammed! Bu
iﬂin, senin sebebinle oldu¤unu anlad›m. Duâ et de
kurtulay›m. Bundan sonra
sana asla zarar vermem.
Senin peﬂine düﬂenlere
de senden hiç bahsetmeyece¤im.
Bütün olgunluklar› ve
iyi ahlâk› kendisinde toplayan, üstün ahlâk ve yarat›l›ﬂ üzere olan Peygamber efendimiz, onun bu dile¤ini kabûl etti ve Allahü
teâlâya ﬂöyle duâ etti:
“Yâ Rabbî! E¤er sözünde do¤ru ve samîmî
ise, onun at›n› kurtar.”
Allahü teâlâ bu duây›
kabûl buyurdu. Sürâka bin
Mâlik’in at› bir hayli çaba
sarfettikten sonra aya¤›n›
çukurdan ç›karabildi. Bu
s›rada at›n aya¤›n›n ç›kt›¤›
yerden, ateﬂ duman› gibi
birﬂey gö¤e do¤ru yükseliyordu. Bu manzaray› gören Sürâka hayretler içerisinde kald›.
Resûlullah efendimiz
ile arkadaﬂlar›, Sürâka’n›n

at›n› kurtarmas›n› beklediler. Sürâka, bütün bu olup
bitenleri dikkatle düﬂünüyordu. Anlad› ki, Hazreti
Muhammed bu hâdiselerde dâima korunuyordu.
Bütün bunlar› gördükten
sonra dedi ki:
- Yâ Muhammed, ben
Sürâka bin Mâlik’im, benden asla ﬂüpheniz olmas›n! Size söz veriyorum.
Bundan sonra be¤enmedi¤iniz hiçbir iﬂi yapmayaca¤›m.
Bunlar› söyledikten sonra, Kureyﬂ müﬂriklerinin,
kendilerini yakalayanlara
çok mükâfat vereceklerini
ve yapmak istedikleri ﬂeyleri tek tek haber verdi.
Bu s›rada Sürâka, onlara yol az›¤› ve binek deve
vermek istediyse de, Peygamberimiz kabûl etmedi
ve buyurdu ki:
- Ey Sürâka! Sen ‹slâm
dînini kabûl etmedikçe,
ben de senin deveni ve s›¤›r›n› arzu etmem, istemem. Sen bizi gördü¤ünü
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gizli tut, hiç kimsenin bize
yetiﬂmesine meydan verme yeter.
Allahü teâlâ dileyince
herﬂey oluyordu. O’na hâlis bir ﬂekilde güvenilip, r›zâs› yolunda yürüyünce,
ak›llara durgunluk veren
hâdiseler meydana geliyordu. Resûlullah’› öldürüp, büyük mükâfatlara kavuﬂma h›rs›yla, kükreyen
bir aslan misâli yola ç›kan
Sürâka, ﬂimdi munis, uysal, bir çocuk oluvermiﬂti.
Her ﬂeye kâdir olan Allahü teâlâ, Habîbine zarar
vermemesi için Sürâka’n›n kalbini iyili¤e do¤ru
çevirmiﬂti. Elbette Allahü
teâlâ, Habîbini yaln›z b›rakmayacakt›. Çünkü O,
insanlara merhamet için,
onlar›n dünyada ve âhirette ebedî saadet ve mutlulu¤a kavuﬂmas› için gönderdi¤i Peygamberiydi.
Peygamber efendimiz,
ayr›lmadan önce, Hazreti
Ebû Bekir’e, Sürâka’n›n bir
iste¤i olup olmad›¤›n› sor292 eshâb-› kirâm

mas›n› emir buyurdular.
Hazreti Ebû Bekir sorunca,
Sürâka dedi ki:
- Sizinle benim aramda
emannâme olacak bir yaz›
verir misiniz?
Peygamberimiz emannâmenin verilmesini emretti. Hazreti Ebû Bekir,
hicrette yanlar›nda bulunan Âmir bin Füheyre’ye
bu emannâmeyi yazd›r›p,
Sürâka’ya verdi. O da al›p
çantas›na koydu.
Sürâka bundan sonra
izini takip ederek geri döndü. Karﬂ›laﬂt›¤› bu durumlar› yolda kimseye anlatmad›. Ebû Cehil, onun eli
boﬂ döndü¤ünü görünce,
Müslüman oldu¤unu zannetti. Söyledi¤i ﬂiirlerle
onu kötüleyip herkesin gözünden düﬂürmeye çal›ﬂt›.
Sürâka ﬂâir birisiydi.
Onun için Ebû Cehil’e ﬂiirle ﬂöyle cevap verdi:
- Ey Ebû Cehil! Ben
Muhammed’e iyice yaklaﬂm›ﬂ, sald›rmak üzereyken, at›m›n ayaklar› bir-
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denbire yere bat›verdi.
Sen e¤er bu hâli görmüﬂ
olsayd›n ﬂüphesiz, Muhammed’in apaç›k Peygamber oldu¤unu anlard›n.
Sen söyle, art›k buna
kim dayanabilir? Senin
yapaca¤›n, Kureyﬂlileri
O’na sald›rmaya teﬂvik
de¤il, bilâkis buna mâni
olmand›r. Ben inan›yorum
ki, O’nun dâvet etti¤i ‹slâmiyet bir gün yerleﬂip, her
tarafa yay›lacakt›r. Öyle
olacak ki, herkes O’na karﬂ› gelmeyi de¤il, O’nunla
sulh içerisinde yaﬂamay›
isteyecektir.
Sürâka, bundan sonraki senelerde, ‹slâmiyet’in
h›zla ilerledi¤ine, karﬂ›s›na
ç›kan küfür ve ﬂirk engellerini bir bir aﬂt›¤›na ﬂahit
oluyordu. ﬁöyle anlat›yor:
“Tâif’ten Cirâne’ye indi¤i s›rada, Resulullah
efendimizle
buluﬂtum.
Müslümanlar;
Resûlullah’›n önünde, aral›kl› olarak; birbirlerinin ard›nca,

tak›m tak›m gidiyorlard›.
Ensardan, otuz-k›rk kiﬂilik
bir süvari birli¤inin aras›na girince, onlar, m›zraklar›n› bana dürtmeye ve,
“Sen, ne istiyorsun?” demeye baﬂlad›lar. Beni, tan›mad›lar.
Ben, Resulullah efendimizi görünce, tan›d›m. Sesimi iﬂitece¤i kadar, yan›na yaklaﬂt›m. Hicret s›ras›nda, Hazreti Ebû Bekir’in, benim için yazm›ﬂ
oldu¤u emannâmeyi, iki
parma¤›m›n aras›nda tutarak kald›rd›m ve dedim
ki:
- Ya Resulallah! Bu, benim için yazd›rd›¤›n yaz›d›r! Ben, Sürâka bin Mâlik’im. Resulullah efendimiz buyurdu ki:
- Bugün, verilen sözde
durma ve sözü yerine getirme günüdür. Yan›ma,
yaklaﬂ!
Hemen, yan›na yaklaﬂt›m ve Müslüman oldum.
Resûlullah efendimize soraca¤›m bir ﬂeyi, hat›rlaeshâb-› kirâm 293
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maya çal›ﬂt›msa da, hat›rlayamad›m. Onun yerine
baﬂka bir meseleyi sual ettim:
- Ya Resulallah! Kendi
develerim için doldurdu¤um havuzlar›m›n etraf›n›,
yitik develer sararlar. Havuzumdan, onlar› da sularsam, bana ecir ve sevap var m›?
Resulullah efendimiz
buyurdu ki:
- Evet! Her susam›ﬂ
canl›y› sulamakta, ecir ve
sevap vard›r!
Sonra
Peygamber
efendimiz tekrar bana buyurdular ki:
- Ey Sürâka! Kisrâ’n›n
bileziklerini kollar›nda görür gibi oluyorum.
Ben, “Krallar kral› Kisrâ
bin Hürmüz’ün mü?” diye
hayretle sordum. Resulullah efendimiz buyurdu ki:
- Evet, Kisrâ’n›n!”
Aradan uzun zaman
geçmiﬂti. Hazreti Ömer
devrinde, ülkesi fethedilen
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Kisrâ’n›n kürk ve bilezikleri Medîne’ye getirilmiﬂti.
O s›rada Hazreti Sürâka
bin Mâlik de Medîne’de
idi.
Hazreti Ömer bu gümüﬂ bilezikleri Sürâka bin
Mâlik’e verdi.
Sürâka, bu bilezikleri
bile¤ine takm›ﬂ, çok geniﬂ
oldu¤u için, bilezikler dirseklerine kadar uzanm›ﬂt›.
Sürâka bu s›rada Resul-i ekremin seneler önce
buyurdu¤u mübârek sözü
hat›rlay›p, bu mucize karﬂ›s›nda a¤lad›.
Sürâka’n›n bile¤inde
bu bilezikleri gören Hazreti Ömer de buyurdu ki:
- Kisrâ’n›n iki bilezi¤inin,
Müdlico¤ullar›ndan biri
olan Sürâka bin Mâlik’in bileklerine tak›ld›¤› günü bize
gösterdi¤i için, Allahü teâlâya ﬂükürler olsun.
Sürâka’n›n
künyesi
Ebû Süfyân’d›r. Do¤umu
kesin olarak bilinmiyor.
645 senesinde, Hazreti Osman zaman›nda vefat etti.

TALHÂ B‹N UBEYDULLAH
talhâ bin ubeydullah;
Hazreti Talhâ bin
Ubeydullah, Resûlullah
efendimizin; “Talhâ ve Zübeyr, Cennette komﬂular›md›r” hadîs-i ﬂerifiyle
medh edilen sahâbidir.
Hazreti Talhâ, ticâretle
u¤raﬂt›¤› için s›k s›k Mekke
d›ﬂ›na ç›kard›. Bu seyâhatlerinden birinde ﬁam yak›nlar›nda Busra kasabas›nda bir panay›ra gelmiﬂti. Burada bir râhip;
- Panay›ra gelenlere
sorun, içlerinde Mekke’den gelen var m›? diye
seslendi. Talhâ bin Ubeydullah;
- Evet, ben Mekkeliyim” dedi.
- Ahmed zuhûr etti mi?”
- Ahmed kimdir?”
- Abdullah bin Abdülmuttalib’in o¤ludur. Oras›
O’nun zuhûr edece¤i ﬂehirdir. O, peygamberlerin
sonuncusudur. Kendisi Harem-i ﬂerîften ç›kar›lacak,
hurmal›k, taﬂl›k ve çorak
bir yere hicret edecektir.

Râhibin sözleri Hazreti
Talhâ’n›n kalbine yer etti.
Acele Mekke’ye geldi ve;
- Olan biten bir ﬂey var
m›?” diye sordu.
- Evet var. Abdullah’›n
o¤lu Muhammed-ülemin, peygamberli¤ini
ilân etti. Ebû Bekir de
O’na uydu, dediler.
Bunun üzerine do¤ruca Hazreti Ebû Bekir’in yan›na gitti. Ona;
- Sen Muhammed
aleyhisselâma tâbimi oldun? diye sordu. Hazreti
Ebû Bekir;
- Evet, tâbi oldum. Sen
de hemen O’na git, huzûruna gir, kendisine tâbi ol!
Çünkü O, Hak ve gerçe¤e
dâvet ediyor, dedi.
Bunun üzerine Talha
bin Ubeydullah, râhibin
söylediklerini anlatt›. Sonra birlikte Resûlullah’a gidip, Müslüman oldu. Râhibin sözlerini Peygamber
efendimize de anlatt›. Resûlullah efendimiz tebessüm ettiler.
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Talhâ bin Ubeydullah,
Müslüman oldu¤u zaman,
en yak›n akrabâlar› dâhil olmak üzere Mekke müﬂrik
lerinden çok iﬂkence gördü.
Evine hapsedildi¤i gibi, aç
ve susuz b›rak›ld›. Kardeﬂi
Osman da, onun vâs›tas›yla îmân etmiﬂ, bu iﬂkencelere o da tâbi tutulmuﬂtu. Hele namazlar›n› edâ edecekleri zaman çektikleri s›k›nt›
ve kendilerine revâ görülen
iﬂkence, tahammülü mümkün olmayan cinstendi.
Nevfel bin Huveylid bin
Adeviyye, adamlar› ile birlikte Hazreti Ebû Bekir ve
Hazreti Talhâ’y› yakalayarak iple ba¤lad›lar ve iﬂkence yapt›lar. Teymo¤ullar› da onlara sâhip ç›kmad›. Bu hâdiseden dolay›
Ebû Bekir ve Talhâ’ya bitiﬂikler mânâs›na gelen karînân dendi.
Hazreti Me’sûd bin H›râﬂ, gördü¤ü bir hâdiseyi
ﬂöyle nakleder:
“Safâ ile Merve aras›nda dolaﬂ›rken, elleri boy296 eshâb-› kirâm

nuna ba¤l› ve kalabal›k bir
grup taraf›ndan tâkib edilen bir delikanl› gördüm.
Etrâf›ndakilere dedim ki:
- Bu kimdir, hangi suçu
iﬂledi de böyle ba¤lad›n›z?
- Bu Talhâ bin Ubeydullah’d›r. Atalar›n›n yolundan sapt›.
- Ya ﬂu kad›n kim ?
- Onun annesi Sa’ba
binti Hadramî’dir.
Talhâ bin Ubeydullah,
bütün bu ak›l almaz s›k›nt›lara gö¤üs geriyor;
- Beni öldürseniz de dînimden asla dönmem, diye karﬂ›l›k veriyordu.”
Peygamber efendimiz,
Hazreti Ebû Bekr’le, Medîne-i münevvereye hicret
buyurdu¤u zaman, Hazreti
Talhâ ticâret için ﬁam’a gitmiﬂ ve dönerken Medîne’ye
u¤ram›ﬂt›. Peygamber efendimizin orada oldu¤unu ö¤renince, kervandaki mallardan vazgeçip Medîne’de
kald›. Âilesini de getirterek
muhâcirînden oldu.
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Uhud’da; Eshâb› kirâm, Peygamberimizin etrâf›nda toplanm›ﬂlar, canlar›n› siper edip O’nu muhâfazaya çal›ﬂ›yorlard›.
Hazreti Talhâ bin Ubeydullah da bunlar aras›nda
olup, Resûlulah’›n yan›ndan ayr›lmam›ﬂt›.
Müslümanlar bir ara
ﬂaﬂk›nl›k içinde bulunup
da¤›ld›klar› zaman, sevgili
Peygamberimiz;
- Ey Allah’›n kullar›, bana do¤ru geliniz! Ey Allah’›n kullar› bana do¤ru
geliniz! buyurarak seslenmiﬂ, fakat ancak otuz sa-

hâbî gelebilmiﬂti ve Peygamber efendimiz müﬂrikler taraf›ndan tamâmen
kuﬂat›lm›ﬂt›.
Müﬂriklerin iyice yaklaﬂt›klar› bir s›rada, Peygamberimiz;
- ﬁunlar› kim karﬂ›lar,
kim durdurur? buyurdu.
Talhâ bin Ubeydullah
hazretleri;
- Ben Yâ Resûlallah!
deyip ileri at›lmak istedi.
Peygamber efendimiz;
- Senin gibi daha kim
var? buyurdular. Medîneli
sahâbîlerden biri;

Talhâ bin Ubeydullah câmii ve türbesi
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Talhâ bin Ubeydullah hazretlerinin türbesi
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- Yâ Resûlallah! Ben!
diyerek izin istedi. Sevgili
Peygamberimiz;
- Haydi, sen karﬂ›la!
buyurunca Medîneli sahâbî ileri f›rlad› ve müﬂriklerin üzerine at›ld›. Eﬂine rastlanmad›k kahramanl›klar gösterdi. Bir
kaç îmâns›z öldürdükten
sonra ﬂehâdet ﬂerbetini
içti.
Resûl-i ekrem efendimiz, yine;
- ﬁunlar› kim karﬂ›lar,
kim durdurur? buyurdular.
Herkesten önce yine
Talhâ hazretleri;
- Ben Yâ Resûlallah! diyerek ileri ç›kt›.
Peygamber efendimiz;
- Senin gibi daha kim
var? diye sorunca, Ensardan bir mübârek;
- Ben karﬂ›lar›m yâ Resûlallah! dedi.
- Haydi onlar› sen karﬂ›la!
O da müﬂriklerle çarp›ﬂa çarp›ﬂa ﬂehîd oldu.

Bu ﬂekilde Peygamber
efendimizin o anda yan›nda bulunan bütün sahâbîler vuruﬂa vuruﬂa ﬂehâdete erdiler. Kâinât›n sultân›
efendimizin o anda yan›nda Talhâ bin Ubeydullah
hazretlerinden baﬂka kimse kalmam›ﬂt›.
Hazreti Talhâ, Resûlullaha bir zarar eriﬂir diye
endiﬂe ediyor, dört bir tarafa koﬂuyor, kâfirlerle k›yas›ya çarp›ﬂ›yordu. Onun
bu kadar seri k›l›ç sallamas›, Resûlullah’›n her taraf›ndaki düﬂmana karﬂ›l›k
vermesi, ok, k›l›ç darbelerine vücûdunu kalkan yapmas›, eﬂine rastlanmayacak bir hâdiseydi.
Hazreti Talhâ, pervâne
gibi dönüyor, kendisine
de¤en k›l›ç darbelerine hiç
ald›rm›yordu. Dile¤i, Kâinât›n sultân›n› korumak,
bu u¤urda di¤er kardeﬂleri gibi ﬂehîd olmakt›. Vücûdunda yara almayan
yer kalmam›ﬂt›, elbisesinde kandan baﬂka bir ﬂey
görünmez olmuﬂtu.
eshâb-› kirâm 299

TALHÂ B‹N UBEYDULLAH
Müﬂriklerden keskin
niﬂanc›, att›¤›n› vuran Mâlik bin Zübeyr adl› bir okçu vard›. Bu müﬂrik Peygamber efendimize niﬂan
al›p bir ok att›. Hazreti Talhâ çâresiz kal›nca, Resûlullah’a do¤ru gelen bu
oka karﬂ› elini tuttu. Ok
elini parçalad›.
Hazreti Talhân›n at›lan
oka karﬂ› elini tutmas›,
candan çok ötelere yükselmiﬂ aﬂk›n, kemâle gelmiﬂ bir îmân›n, muhabbet
ile dolu bir kalbin, anlat›lam›yan bir sevginin ortaya ç›kmas›d›r.
Hazreti Ebû Bekir ve
Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretleri, Resûl-i ekrem efendimizin yan›na yetiﬂtiler.
Yi¤itlerin efendisi Hazreti Talhâ da kan kayb›ndan s›cak topra¤a düﬂüp
bay›lm›ﬂt›. Her yeri k›l›ç,
m›zrak ve ok darbeleriyle
delik deﬂikti. Altm›ﬂ alt›
büyük, say›lamayacak kadar da küçük yaras› vard›.
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Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Ebû Bekir’e,
hemen Hazreti Talhâ’ya
yard›ma koﬂmas›n› emrettiler. Ebû Bekir-i S›ddîk,
Hazreti Talhâ’n›n ay›lmas›
için mübârek yüzüne su
serpti. Talhâ bin Ubeydullah hazretleri ay›l›r ay›lmaz;
- Yâ Ebâ Bekir! Resûlullah nas›l? diye sordu.
- Resulullah iyidir. Beni
O gönderdi, cevab› üzerine de;
- Allahü teâlâya sonsuz
ﬂükürler olsun. O sa¤ olduktan sona her musîbet
hiçtir dedi.
O s›rada bir kaç sahâbî
daha yetiﬂti. Âlemlerin
efendisi, Hazreti Talhâ’n›n
yan›na teﬂrîf ettiler. Yaral›
mücâhid, sevincinden a¤lad›. Peygamber efendimiz, onun vücûdunu
mesh ettikten sonra, ellerin aç›p;
- Allah›m! Ona ﬂifâ ver,
kuvvet ihsân eyle! diye
duâ buyurdular.
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Resûl-i ekrem efendimizin bir mûcizesi olarak,
Hazreti Talhâ sapa sa¤lam
aya¤a kalkt› ve tekrar düﬂmanla harbetmeye baﬂlad›. Sevgili Peygamberimiz
onun için buyurdu ki:
- Uhud günü, yer yüzünde sa¤›mda Cebrâil’den, solumda Talhâ bin
Ubeydullah’dan baﬂka bana yak›n bir kimsenin bulunmad›¤›n› gördüm. Yeryüzünde gezen Cennetlik
bir kimseye bakmak isteyen, Talhâ bin Ubeydullah’a baks›n!
Yine Uhud’da ‹bni Kâmia kâfiri Peygamberimizi
öldürmeye yemin etmiﬂ
idi. Her yerde Resûlullah’›
ar›yordu. Peygamberimizin üzerinde iki z›rh vard›.
Baﬂ›nda da mi¤fer bulunuyordu. ‹bni Kâmia Resulullah’a k›l›c› ile sald›rd›.
K›l›ç darbesi ile Resûlullah’›n mübârek omuzlar› yaraland›. Di¤er bir sald›r› neticesinde Resûlullah
efendimiz, Ebû Âmir tara-

f›ndan kaz›lan çukura düﬂtü. Mi¤ferinin iki halkas›
mübârek yüzüne batt›. ‹lk
yetiﬂen Ali bin Ebî Tâlib oldu. Talhâ bin Ubeydullah
ile birlikte çukurdan ç›kard›lar.
Peygamber efendimiz
bundan sonra Uhud da¤›ndaki kayal›¤a ç›k›p dinlenmek istediler. Fakat çok
yorgun idiler. Hazreti Talhâ;
- Yâ Resûlallah! Ben sizi ç›kartay›m, diyerek, hemen yere çöktü. Peygamber efendimizi s›rt›na al›p
kayal›¤a kadar ç›kard›. O
zaman Resûl-i ekrem
efendimiz buyurdu ki:
- Talhâ Resûlullah’a
yard›m etti¤i zaman Cennet ona vâcib oldu.
Talhâ bin Ubeydullah,
Uhud Harbi’nden Mekke’nin fethine kadar geçen
süre içinde yap›lan bütün
savaﬂlara kat›ld›. Ayr›ca
Hudeybiye’de Bî’at-› R›dvân’da ve Huneyn savaﬂlar›nda bulundu.
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Tebük gazvesinden önce herkes elinden gelen
gayretle orduyu techiz etmek, (donatmak) için u¤raﬂ›rkan, o da, herkesle
yar›ﬂ›rcas›na, var›n› yo¤unu sarfetmiﬂ, bundan dolay›, Feyyâz lakab›n› alm›ﬂ›t›r.
Hazreti Ebû Bekir’in hilâfeti zamân›nda da bütün
savaﬂlara kat›ld›.
Hazreti Ebû Bekir hastaland›¤›nda, yerine kimin
halîfe olaca¤›n› Hazreti Talhâ ile istiﬂâre etmiﬂ, o da ;
- Ömer bin Hattâb bu
makâma en çok lây›k olan
zâtt›r. Cenâb-› Hak sana;
“Müslümanlar›n iﬂini kime terk ettin?” derse,
aç›k bir al›nla ve müsterih
olarak; “Ömer’e b›rakt›m”
dersin, diye tavsiyede bulunmuﬂtu.
Talhâ bin Ubeydullah,
Hazreti Ömer zamân›nda
ﬂûra meclisi üyesi idi. Halîfe Ömer her hususta
onun re’yine mürâcaat
ederdi. Hazreti Ömer’in
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vefât etmeden önce halîfe seçilmek üzere aday
gösterdi¤i alt› zâttan birisi
de Talhâ bin Ubeydullah’d›r.
Talhâ bin Ubeydullah,
Cemel vakas›nda ﬂehîd oldu. Hazreti Ali harp meydan›n› gezerken, Hazreti
Talhâ’y› ölenler aras›nda
görünce, üzüldü ve çok
a¤lad›. Kuca¤›na ald›. Yüzündeki topraklar› sildi ve;
- Ey Talhâ! Semân›n
y›ld›zlar› alt›nda seni topra¤›n üzerinde serili görmek bana pek a¤›r geldi
ve beni kalbimden vurdu.
Keﬂke yirmi y›l önce ölseydim, buyurdu. Namaz›n› kendi k›ld›rd›.
Vefât›ndan yirmi y›l
sonra k›z› Âiﬂe, bir gece
rüyâs›nda babas›n› gördü¤ünde;
- Yâ Âiﬂe! Kabrimin bir
taraf›ndan s›zan su bana
eziyet veriyor, beni buradan ç›kar da baﬂka yere
defnet, diye tenbih buyurdu.

TALHÂ B‹N UBEYDULLAH

Bunun üzerine k›z› Âiﬂe
çok üzüldü ve akrabâlar›ndan bâz›lar›n› alarak kabr-i
ﬂerîfini açt›lar. S›zan sudan dolay› vücûdunun bir
taraf› hafif yeﬂillenmiﬂ, di¤er yerleri yeni defnedilmiﬂ gibi k›l›na dahi zarar
gelmemiﬂ buldular ve bir
baﬂka kabre naklettiler.
Hazreti Talhâ, Eshâb-›
kirâm›n en üstünlerinden
olup kavuﬂamad›¤› fazilet
sâdece Hulefâ-i râﬂidîn derecesi olmuﬂtur. Peygamber efendimiz buyurdu ki:
- Yeryüzünde Cennet’lik bir kimse görmek
isteyen, Talhâ bin Ubeydullah’a baks›n!

Hazreti Âiﬂe anlat›r:
Bir gün Ebû Bekir-i S›ddîk Resûlulah’›n yan›na
girmiﬂti. Resûlullah ona;
- Yâ Ebâ Bekir! Sen,
Atîk yâni Allahü teâlân›n
Cehennemden âzâd etti¤i
kiﬂisin, buyurdu. Ondan
önce önce kimseye böyle
Atîk ismi verilmemiﬂti.
Sonra Talhâ bin Ubeydullah içeri girdi. Resûlullah efendimiz ona da buyurdu ki:
- Ey Talhâ! Sen de ﬂehîd olmay› bekliyenlerdensin.
Hazreti Talhâ, Zi’l-Karâde gazvesinde mücâhidleeshâb-› kirâm 303
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rin susuz kalmamas› için
kuyu sat›n al›p onu
mü’minlere vakfetmiﬂ idi.
O zaman kuyu sat›n almak
ve vakfetmek çok büyük
cömertlikti. Zü’l-Usra gazvesinde ise savaﬂa kat›lanlar› tek baﬂ›na doyurmuﬂtur.
Günlük geliri bin alt›n
idi. Öksüzleri gözetir, fakirlerin ihtiyaçlar›n› görür, biçârelere yard›m eder.
Muhtâç olanlara para verirdi. Teymo¤ullar›n›n bütün muhtaçlar›, onun yard›mlar› alt›nda idi. Hazreti
Talhâ, bunlar›n dullar›n›
evlendirir, borçlular›n›n
borçlar›n› öderdi.
Bir gün bir Bedevî, Hazreti Talhâ’ya gelip, akrabâl›k iddias›nda bulunarak
yard›m istedi. Hazreti Talhâ akrabâl›k ba¤›n›n çok
önemli oldu¤unu söyleyerek, bir arâzisi bulundu¤unu istedi¤i takdirde onu
almas›n›, veya sat›p paras›n› vermeyi teklif etti. Bedevî, paras›n› almak isteyince, arâziyi Hazreti Os304 eshâb-› kirâm

man’a sat›p paras›n› Bedevîye verdi.
Eshâb-› kirâmdan bir
çok zât, Ümmi Ebân hâtunla evlenmek için teklifte bulunmuﬂlard›. Fakat o
hiç birisini kabûl etmedi.
Talhâ bin Ubeydullah,
teklifte bulununca kabûl
etti. Sebebi soruldu¤u zaman;
- Onun ahlâk›n› bilirim. Evine girerken güler
yüzle girer, evinden ç›karken mütebessim ç›kar,
Kendisinden istenildi¤inde verir, kendisine bir iyilik yap›ld›¤› zaman teﬂekkür eder. Bir kusûr görünce affeder, diye cevap
vermiﬂti.
Hazreti Talhâ ticâretle
ve zirâatle meﬂgûl olup,
büyük çiftlik sâhibi idi.
Kendisinin Hayber’de ve
Irak’ta çok arâzileri vard›.
Böyle büyük bir zenginli¤in içinde bulunmas›na
ra¤men, gâyet az yer, israf
etmez ve israf edenleri
sevmezdi.

TUFEYL B‹R AMR
tufeyl bin amr;
Tufeyl bin Amr, meﬂhur bir ﬂâirdi. Misâfirperver ve cömert bir insan oldu¤u için, herkes taraf›ndan sevilirdi. Yemen taraflar›nda mamur ve verimli
bir beldede oturan Devs
kabîlesine mensuptu.
Peygamberimiz, Mekke’de ‹slâmiyet’i aç›kça
yaymaya baﬂlad›¤› y›llarda, gece gündüz insanlara
nasîhat veriyor, onlar› ‹slâm dînine davet ediyordu. Mekke’li müﬂrikler ise,
Resûlullah’›n bu gayretini
boﬂa ç›karmak için hiç
durmadan u¤raﬂ›yorlard›.
Hattâ d›ﬂar›dan Mekke’ye gelenleri Peygamberimizle görüﬂtürmemek
için, ellerinden geleni yapmaktan geri durmuyorlard›. ‹ﬂte böyle bir zamanda
Tufeyl bin Amr, bir iﬂ için
Mekke-i
mükerremeye
gelmiﬂti. Bunu gören
müﬂriklerin önderleri, hemen onun yan›na gittiler,
dediler ki:

- Ey Tufeyl! Sen meﬂhur
bir ﬂâirsin, sözüne güvenilir, ak›ll› bir insans›n. Biliyorsun, aram›zdan ç›kan Abdülmuttalib’in Yetîmi, putlar›m›z› kötülüyor, bizi kendi
dînine ça¤›r›yor. Babay› o¤lundan, kad›n› kocas›ndan
ay›r›yor, akrabâlar› birbirlerine düﬂman ediyor.
O’nun sözünü iﬂiten
o¤ul babas›na bakm›yor.
O’na tâbi oluyor. Art›k
kimse birbirini dinlemeyip, Müslüman oluyor.
Korkar›z ki, bizim baﬂ›m›za
gelen bu ayr›l›k belâs›, seninle kavminin baﬂ›na da
gelir. Sana nasihat›m›z olsun, O’nunla sak›n konuﬂma. Ne O’na bir söz söyle,
ne de O’nun sözlerini dinle. Anlatt›klar›na kulak asma! Çok dikkatli ol. Burada daha fazla da kalma.
Hemen çekip git!
Bundan sonras›n› Tufeyl
bin Amr ﬂöyle anlat›yor:
“Bu sözü o kadar çok
söylediler ki, art›k O’nunla
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zünü aslâ dinlememeye
kara verdim. Hatta Kâbe’ye girdi¤im zaman, ne
olur, ne olmaz belki sözlerini duyar›m endiﬂesiyle
kulaklar›ma pamuk bile t›kam›ﬂt›m.
Ertesi gün, sabahleyin
Kâbe’ye gittim. Gördüm
ki, Resûlullah efendimiz
Kâbe’nin yan›nda durmuﬂ
namaz k›l›yordu. O’na yak›n bir yerde durdum. Cenab-› Hakk›n hikmeti olarak Kur’ân-› kerîmden
okuduklar›ndan baz›s› kula¤›ma gitti. ‹ﬂitti¤im sözleri o kadar güzel buldum
ki, kendi kendime;
“Ben, iyiyi kötüyü ay›rd
edemiyecek bir adam de¤ilim. Hem de ﬂâirim. Bunun söylediklerini ne diye
dinlemiyeyim? Sözlerini
güzel bulursam Onu kabul
ederim, güzel gelmezse
terk ederim” dedim.
Ve bir tarafa gizlenip,
Resûlullah efendimiz namaz›n› k›l›ncaya kadar
orada bekledim. Sonra da
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evine girinceye kadar peﬂinden gittim. Evine girince, ben de girdim ve;
- Yâ Resûlallah! Ben bu
diyara geldi¤imde senin
kavmin, senden uzak durmam› istediler. Beni, o kadar korkuttular ki, ben de
senin sözünü iﬂitmemek
için kulaklar›ma pamuk t›kad›m. Ama Allahü teâlân›n hikmeti olacak ki, bana
senin okuduklar›n› iﬂittirdi.
Onlar› pek güzel buldum.
Bana yolunuzu anlat›r m›s›n›z? dedim.
Resûlullah efendimiz,
bana ‹slâmiyet’i anlatt›lar,
Kur’ân-› kerîm okudular
ve îmân etmemi istediler.
Vallahi ben bu zamana
kadar, böyle güzel söz,
böyle âdil bir din iﬂitmemiﬂtim. Huzûrunda hemen Müslüman oldum.
Tufeyl bin Amr, Resûlulah’›n huzûrunda Müslüman olduktan sonras›n›
ﬂöyle anlat›yor:
“Resûlullah’›n huzûrunda Müslüman olunca;
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- Yâ Resûlallah! Ben,
kavmimde sözü dinlenen
itibarl› bir kimseyim. Onlar benim sözümden d›ﬂar› ç›kmazlar. Gidip onlar›
da, ‹slâm dînine dâvet
edeyim. Duâ ediniz de, Allahü teâlâ benim için bir
alâmet, bir kerâmet buyursun! Böylece o alâmet,
kavmimi ‹slâmiyet’e dâvet
ederken bana bir kolayl›k,
yard›m olsun! dedim.
Bunun üzerine Resûlullah efendimiz;
- Ey Allah’›m! Onun
için bir âyet, alâmet yarat!
diye dua buyurdu.
Bundan sonra Mekke’den ç›k›p kendi beldeme döndüm. Karanl›k bir
gecede, kavmimin oturdu¤u su baﬂ›na bakan tepeye vard›¤›m zaman, hemen aln›mda kandil gibi
bir nûr peyda oldu. Ç›ra
gibi ›ﬂ›k vermeye baﬂlad›.
O zaman duâ edip;
- Allah›m! Bu nûru aln›mdan baﬂka bir yere
naklet! Devs kabîlesinin

câhilleri görüp de, dîninden döndü¤ü için Allah,
onun aln›nda ilâhi bir cezâ
olarak bunu ç›kard›, sanmas›nlar! dedim.
O nûr, hemen elimdeki
kamç›n›n ucuna gelip kandil gibi as›ld›. Kabîlemin
yurduna yaklaﬂ›p da, yokuﬂtan aﬂa¤›ya inmeye
baﬂlad›¤›m s›rada orada
bulunanlar, elimdeki kamç›n›n baﬂ›nda kandil gibi
parlayan, etrafa ›ﬂ›k saçan
nûru birbirine gösteriyorlard›. Bu vaziyette yokuﬂtan aﬂa¤›ya inip evime
geldim.
Yan›ma ilk önce, ihtiyar olan babam gelip, beni bu hâlde gördü. Bana
olan sevgisinden dolay›
boynuma sar›ld›. Babam
çok yaﬂl›yd›. Ona dedim
ki:
- Ey babac›¤›m! E¤er
evvelki hâl üzere kal›rsan,
ne ben sendenim, ne de
sen bendensin!
- Sebebi nedir?, Ey o¤lum!
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- Ben, art›k Muhammed aleyhisselâm›n dînine girip Müslüman oldum.
Bunun üzerine babam
da;
- O¤lum, ben de senin
girdi¤in dîne girdim. Senin dînin benim dînim olsun, deyip hemen Kelimei ﬂehâdet getirerek Müslüman oldu. Bundan sonra
‹slâm dîninden bildi¤imi
ona ö¤retttim. Sonra y›kan›p temiz elbiseler giydi.
Daha sonra yan›ma han›m›m geldi. Ona da ayn›
ﬂeyleri söyledim. O da kabul edip Müslüman oldu.
Sabah olunca Devs kabîlesinin içine ç›kt›m. Bütün Devslilere ‹slâmiyet’i
anlatt›m. Onlar› da bu dîne girmeye dâvet ettim.
Fakat onlar, bu dâveti kabullenmede a¤›r davrand›lar. Hatta kaﬂ göz hareketleri yaparak benimle
alay etmeye baﬂlad›lar.
Faiz ve kumara düﬂkünlüklerinden beni dinleme308 eshâb-› kirâm

diler. ‹slâmiyet’e uymaktan kaç›nd›lar. Allah’a ve
Peygamberine âsi oldular.
Bir müddet sona Mekke’ye gelip kavmimin durumunu Resûlullah’a anlatarak;
- Yâ Resûlallah! Devs
kabîlesi Allah’a âsi oldular. ‹slâm’a girmeleri için
yapt›¤›m dâvetimi kabul
etmediler. Onlar›n aleyhinde bedduâ et de, helâk
olsunlar, dedim.
Herkese ﬂefkât ve merhameti çok olan Peygamberimiz, ellerini aç›p k›bleye dönerek;
- Yâ Rabbî! Devs halk›na do¤ru yolu göster de,
onlar› ‹slâm dînine getir,
diye duâ buyurdu. Bana
da;
- Kavmine dön! Onlar›
güleryüzle ve tatl› dille ‹slâmiyet’e dâvet etmeye
devam et! Kendilerine yumuﬂak davran! buyurdu.
Hemen dönüp memleketime geldim. Devs halk›n› ‹slâm’a dâvetten hiç
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boﬂ kalmad›m. Hazreti
Ebû Hureyre de dâhil bir
çok kimse Müslüman oldu.
Tufeyl bin Amr, Peygamber efendimiz Hayber’de bulunudu¤u s›rada, Devs kabîlesinden
kendisine tâbi olup Müslümanl›¤› kabul edenlerle
birlikte Medîne’ye geldiler. Say›lar› 70 veya 80 civar›ndayd›.
Tufeyl ve Devsliler, Medîne’ye
geldiklerinde
Bedr, Uhud ve Hendek
harpleri yap›lm›ﬂt›. Peygamberimiz Hayber seferinde bulunuyordu. Hep
beraber Hayber’e hareket
ederek orada Peygamberimizle buluﬂtular.
Resûlullah efendimizden, ordunun sa¤ kanad›nda görevlendirilmelerini rica ettiler ve “Yâ Mebrûr” sözünün kendilerine
savaﬂ parolas› yap›lmas›n› istediler. Peygamberimiz de bu isteklerini kabul
etti. Ordunun sa¤ kanad›-

n›n kumandanl›¤›n› Tufeyl
bin Amr yürüttü. Hayberdeki ganîmetlerin hepsinden pay ald›lar.
Tufeyl bin Amr, Mekke’nin fethinde de Resûlullah’›n maiyetinde bulundu. Peygamberimiz
Mekke’nin fethinden sonra Huneyn’de Hevâzinlileri
bozguna u¤rat›p Tâif üzerine yürümek istedi¤i s›rada, Tufeyl bin Amr, Peygamberimize gelip;
- Yâ Resûlallah! Beni,
Huzâa ve Devs kabîlelerinin putu olan Zülkeffeyn’e
gönder de, onu yakay›m!
dedi.
Resûlullah efendimiz,
bu putu yak›p, yok etmek
için Onu görevlendirdi ve
buyurdu ki:
- Zülkeffeyn’in iﬂini bitirdikten sonra, kavminle
beraber ‹slâm ordusunu
desteklemek üzere Tâif’e
gelip, bize yetiﬂeceksin!
Tufeyl bin Amr, derhal
Devs kabîlesinin putunu
yakmak üzere hareket etti.
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Putun, bulundu¤u yere
gelip onu y›kt›, k›rd› ve içine ateﬂ doldurup yakt›.
Zülkeffeyn putu yak›l›p
orada tap›lacak bir ﬂey kalmay›nca, Devs kabîlesinin
hepsi ‹slâmiyet’in bütün
emirlerine tam olarak uymaya söz verip, Müslüman oldular. Puta tapmaktan vazgeçtiler.
Ondan sonra Tufeyl,
kendi kabîlesînden 400 kiﬂi alarak acele yola ç›kt›. 4
gün sonra Tâif’te Peygamber efendimize yetiﬂti. Yan›nda, a¤›r savaﬂ arac›
olarak Debbâbe (kale surlar›n› oymakta kullan›lan
bir savaﬂ aleti) ile manc›n›k da götürdü.
Hazreti Ebû Bekir zaman›nda Mekke ve Medîne’nin d›ﬂ›nda birçok kabîle dinden ayr›lmaya baﬂlam›ﬂlard›. Hazreti Ebû Bekir, bunlar›n üzerine yürüdü. Hepsini ma¤lup etti.
Yalanc› peygamberlik
iddia eden Tuleyhâ ad›ndaki kimsenin üzerine,
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Hazreti Tufeyl bin Amr
gönderildi. Bu savaﬂa o¤lu Amr ile giderken bir rüyâ gördü. Rüyâs›nda, baﬂ›
t›raﬂ ediliyor, a¤z›ndan
kuﬂ uçuyor ve bir kocakar›
onu karn›na sokuyor, o¤lu
da onu ar›yordu.
Bu rüyâs›n› arkadaﬂlar›na anlatt›. Onlarda;
- Hay›rd›r inﬂâallah, dediler.
- Bu rüyây› kendim
ﬂöyle yorumlad›m, dedi:
“Baﬂ›n t›raﬂ edilmesi,
baﬂ›n kesilmesi demektir.
A¤›zdan kuﬂun ç›kmas› rûhun ç›kmas›d›r. Kocakar›n›n
karn›na almas›, topra¤›n içine gömülmektir. O¤lumun
beni aramas› da savaﬂta yaralanaca¤›na ve sonradan
Onun da ﬂehîd olaca¤›na
alâmettir. Ben ﬂehîd olaca¤›m› umuyorum.”
Gerçekten, Tufeyl bin
Amr hazretleri Yemâme
savaﬂ›nda ﬂehîd oldu.
O¤lu da bu savaﬂta a¤›r
yaraland›. Yermuk savaﬂ›nda da ﬂehîd oldu.

UBÂDE B‹N SÂM‹T
ubâde bin sâmit;
Ensar›n ileri gelenlerinden. Resûlullah efendimiz
hicretten sonra Medîne’de, Yahûdîlerle antlaﬂma yapm›ﬂlard›. Buna göre Yahûdîler, Müslümanlara sald›rm›yacaklar, onlar›n düﬂmanlar›na yard›m
etmiyeceklerdi!
Buna ra¤men, Yahûdîler sözlerinde durmad›lar
ve Müslüman kan› dökmekten çekinmediler.
Medîneli Yahûdîler, üç
kabîle hâlinde yaﬂ›yorlard›. Kureyzâ, Nâdir ve Kaynukao¤ullar›. En cesûrlar›,
Kaynuka Yahûdîleriydi.
Pek sa¤lam bir kalede oturuyorlard›. Kuyumculuk
ve tefecilikle geçinirlerdi.

Müslümanlar›n Bedir
zaferinden sonra, hepsi de
h›rslar›ndan kuduracak
hâle geldiler. Bir Müslüman kad›n›na sald›rmalar›
üzerine, Resûlullah efendimiz; bu kadar ﬂ›marmamalar›n›, aradaki antlaﬂmaya sayg›l› olmalar›n›,
aksi davran›ﬂlar› devam
ederse; Bedir günü, Müslümanlara eziyet eden Kureyﬂ müﬂriklerinin baﬂ›na
gelenlerin, onlar›n da baﬂ›na gelebilece¤ini ihtâr
ettiler.
Yahûdîler iﬂi, daha da
ileri götürerek dediler ki::
- Savaﬂmas›n› bilmeyen kimselere yâni Kureyﬂ’e karﬂ› kazan›lan zafer, önemli de¤ildir. ﬁâyet
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Müslümanlar bir gün bizlerle çarp›ﬂ›rlarsa, o zaman harb etmenin tad›n›
ö¤renirler!
Art›k onlara, bir ders
gerekliydi. Peygamber
efendimiz Eshâb-› kirâma
hareket emrini verdiler.
Kaynukao¤ullar›, o çok
sa¤lam kalelerine çekildiler. Müslümanlar da 15
gün müddetle, onlar› muhasara ettiler. Sonunda
kaçacak delik bulamayan
Yahûdîler, teslim olmaya
mecbur kald›lar. Sevgili
Peygamberimizden eman
dileyip, merhâmetine s›¤›nd›lar.
Sevgili Peygamberimiz her zaman oldu¤u gibi, Eshâb›yla istiﬂâre ettiler.
Yahûdîlere, nas›l bir cezâ verilmesini, Eshâb›na
da sordular.
Münâf›klar›n baﬂ› ‹bni
Selül, söz al›p;
- Yahûdîlerle benim,
antlaﬂmalar›m
vard›r.
Ben, onlar›n dostlu¤unu
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b›rakamam!.. deyince,
Hazreti Ubâde bin Sâmit
de söz istedi ve dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Benim
Kabîlem de Yahûdîlerle
dostluk antlaﬂmas› yapm›ﬂt›r. Fakat onlar, bütün
sözlerini; ayaklar alt›na ald›lar. Antlaﬂmalar›n› bozdular. Art›k bundan sonra
benim, Allah ve Peygamberinden baﬂka dostum
yoktur. Allah ve Resûlüne
s›¤›n›yor, emirlerini bekliyorum.
Sevgili Peygamberimiz
ikisine de ayr› ayr› bakarak
buyurdu ki:
- Ey ‹bni Selül! Kendin
için seçti¤in Yahûdîlerin
dostlu¤u senin olsun!
Ubâde’nin seçti¤i, Allah
ve Resûlünün dostlu¤u
da, Onun olsun!
Bunun üzerine, Kur’ân-›
kerîm’in Mâide sûresi, 51.
âyeti nâzil oldu. Meâlen
ﬂöyledir:
“Ey îmân edenler! Sizler, Yahûdî ve H›ristiyanlar› dost edinmeyin. Zîrâ on-
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lar ancak, birbirlerinin
dostlar›d›rlar. Sizden kim,
onlar› dost edinirse; onlardan say›l›r. Allah zâlimleri,
do¤ru yola eriﬂtirmez.”
Peygamber efendimiz
onlara karﬂ›, pek merhâmetli davrand›lar. Kaynukao¤ullar›n›n, canlar›n›
ba¤›ﬂlad›lar. Sâdece, Medîne’den ç›kar›lmalar›n›
emrettiler. Bu vazifeyi de,
Hazreti Ubâde’ye verdiler.
O da bu vazîfeyi hakk›yla
yapm›ﬂt›r.
Ubâde bin Sâmit hazretleri ﬂöyle anlat›r:
“Ben birinci Akabe’de
haz›r bulunanlar içindeydim. Oniki kiﬂi idik. Resûlullah efendimiz ile ﬂunun
üzerine bî’at ettik ki:

Allahü teâlâya hiçbir
ﬂeyi ortak koﬂmayal›m,
h›rs›zl›k etmiyelim, zinâ
yapmayal›m, çocuklar›m›z› öldürmeyelim, dillerimizle yalan söyleyerek iftirâ etmeyelim, herhangi
bir iyilik husûsunda O’na
âsi olmayal›m.
Bundan sonra, Peygamberimiz buyurdu ki:
- E¤er ahdinizde, sözünüzde durursan›z sizin
için Cennet vard›r. E¤er
onlardan bir ﬂeyi örtbas
ederseniz sizin iﬂiniz Allahü teâlâya âittir, dilerse
azâb eder, dilerse affeder.”
Ubâde bin Sâmit, bi’setin 12. senesi hac mevsiminde Mekke’de yap›lan
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ikinci Akabe bî’atinde de
bulunan Hazrec kabîlesinin oniki temsilcisinden
biridir. Bî’atte dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Allah
yolunda hiçbir k›nay›c›n›n
k›namas› beni tutmamak,
yolumdan al›koymamak
üzere, sana bî’at ediyorum.
Ubâde bin Sâmit’in annesi de ‹slâmiyet ile ﬂereflenip, çok kimsenin Müslüman olmas›na vesîle oldu.
Hicretten sonra Mekke’den
göç eden Müslümanlardan Ebû Mersed ile kardeﬂ
oldu. Hazreti Ümmü H›ram
ile evlendi. Nikâh›n› Resûlullah efendimiz k›yd›.
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‹slâm güneﬂi parlad›kça,
Medîne’ye hicret edenler
de ço¤al›yordu. Muhtaç
olanlar› sevgili Peygamberimiz, bâz› âilelerin yan›na
misâfir ediyorlard›. Kabiliyetli olanlara, Kur’ân-› kerîm ö¤retilmesini de istiyorlard›.
Onlardan biri, Hazreti
Ubâde’nin misâfiri oldu.
Kur’ân-› kerîmi iyice ö¤reninceye kadar yedi, içti,
a¤›rland›. Ayr›l›k vakti gelince O da, Hazreti Ubâde’ye bir karﬂ›l›k vermek
istedi. Elinde, çok güzel bir
yay tutuyordu. Hem a¤ac›,
hem kiriﬂi, hem iﬂçili¤i
fevkalâde idi. Dedi ki:
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- Bana verdi¤in emeklere karﬂ›, lütfen bu yay›
kabûl et!
Hazreti Ubâde vaziyeti
Peygamber efendimize arzetti. Allahü teâlân›n Resûlü;
- E¤er o yay› kuﬂan›rsan; omuzlar›n aras›nda bir
ateﬂ közü taﬂ›m›ﬂ olursun
buyurarak,
Kur’ân ö¤retilmesinin
yaln›zca Allah r›zâs› için
yap›lmas› gerekti¤ini, karﬂ›l›¤›nda, herhangi bir ﬂey
alman›n do¤ru olmad›¤›n›
bildirdiler.
Ubâde bin Sâmit ﬂöyle
anlat›r:
“Birgün hasta idim.
Peygamber efendimiz, Ensârdan bâz› zâtlarla beni
görmeye geldi, ﬂehîdlerden bahsederek;
- ﬁehîdlerin kim oldu¤unu biliyor musunuz? diye sordu.
Herkes susmuﬂtu. Resûlullah suâli üç defa tekrarlad›. Beni kald›rd›lar.
ﬁöyle cevap verdim:

- ﬁehîd, ‹slâmiyet’i kabûl eden, hicret eden,
sonra Allah yolunda ölendir.
Bunun üzerine Resûlullah ﬂöyle buyurdu:
- O zaman ümmetimin
ﬂehîdleri çok az olur. Allah yolunda ölen ﬂehîddir.
Denizde bo¤ulanlar ﬂehîddir, kar›n a¤r›s›ndan
ölenler ﬂehîddir, lohusal›ktan ölen kad›n ﬂehîddir.”
Ubâde bin Sâmit, talebelerinden
Sanabic’in
hastal›¤›na üzülüp, a¤lad›¤›n› görünce ﬂöyle buyurdu:
- Ne a¤l›yorsun, e¤er
mahﬂerde sana ﬂehâdet
etmeme ve ﬂefâat etmeme müsâade edilirse, ﬂehâdet ve ﬂefâat ederim.
Bu Resûl-i ekremden iﬂitti¤im bir hadîstir. Size
ﬂimdi de Resûl-i ekremin
di¤er bir hadîs-i ﬂerîfini rivâyet ediyorum. Resûl-i
ekrem efendimiz buyurdu
ki:
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“Kim ki Allah’tan baﬂka tapacak bir mâbud
bulunmad›¤›na, Muhammed aleyhisselâm›n, Resûlullah oldu¤una ﬂehâdet ederse, onun cesedi
Cehenneme
harâm
olur.”
Ubâde bin Sâmit ﬂöyle
anlat›r:
“Bir gün bir zât Peygamber efendimize gelerek sordu:
- Yâ Resûlallah, amellerin en üstünü nedir?
- Allahü teâlâya îmân
ile O’nu tasdik, O’nun yolunda cihâdd›r.
- Yâ Resûlallah, daha
kolay› yok mu?
- O hâlde, sab›rl› ve iyilik sever ol!
- Yâ Resûlallah, daha
da kolay›n› istiyorum.
- O hâlde, Allahü teâlâ
sana ne k›smet etmiﬂ ise
ona râz› ol!
Baﬂka bir zamanda da
Resûlullah efendimiz O’na
ﬂöyle buyurdu:
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- Ben sizin benden sonra ﬂirke düﬂece¤inizden
korkmam. Sizin için korktu¤um mala meyl ve ra¤bet etmenizdir.
Birisi Ubâde bin Sâmit’e dedi ki:
- Ben harb ederken Allahü teâlân›n r›zâs›n› murâd
etti¤im gibi, baﬂkalar›n›n
beni övmesini de isterim.
Bunun üzerine Ubâde
hazretleri buyurdu ki:
- Sana bundan kâr yok.
Adam üç kere ayn› sözü tekrar edince, Ubâde
hazretleri, ﬂu hadîs-i ﬂerîfi
okudu:
“Allahü teâlâ buyuruyor ki: “Ben ortakl›ktan
müstagnî olanlar›n en
müstagnîsiyim. Kim ki benim için amel eder ve baﬂkas›n› da bu amele katarsa, hissemi o orta¤›ma
devrederim.”
Ubâde bin Sâmit, Eshâb-› kirâm›n en fazîletlerinden biri idi. Peygamber
efendimiz
zaman›nda
Kur’ân-› kerîmi tamamen
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ezberlemiﬂ, ayr›ca bir de
Kur’ân-› kerîm yazm›ﬂt›.
Buyurdu ki:
“Cehennemin yedi kap›s› vard›r; üçü zenginler,
üçü kad›nlar, birisi de fakirler içindir.”
“Yapaca¤›n iﬂin sonunu düﬂün, salâh ve iyilik
ise onu yap. Azg›nl›k ise
ondan vaz geç.”
Allahü teâlân›n r›zâs›
için yaﬂ›yan Peygamber
efendimiz, vazîfelerini tamamlad›ktan sonra; bu
dünyadan ebedî âleme
göçtüler. Birinci halîfesi,
Hazreti Ebû Bekir de ömrünü tamamlad›. Arkas›ndan, Hazreti Ömer halîfe
seçildi. Onun zaman›nda
‹slâm ordular›, büyük fetihler yapt›lar.
Hazreti Amr ibni Âs kumandas›nda bir ordu, M›s›r seferine ç›kt›. Epeyce
zaman geçmesine ra¤men, zafer haberi gelmiyordu. Nihâyet bir mektup
geldi. M›s›r için, yard›m isteniyordu!..

Bunun üzerine Hazreti
Ömer de, bir mektup yazd›:
“Ey Amr! ﬁunu bil ki
Cenâb-› Allah, hiçbir millete do¤ru niyetli olmad›kça,
yard›m etmez. Sana yard›m için, dört Müslüman
gönderiyorum. Bildi¤im
kadar›yla bunlardan her biri, bin kiﬂiye bedeldir.
Mektubumu ald›¤›n zaman, askerlerini topla. Onlara güzel bir ﬂekilde hitâb
et. Yollad›¤›m dört Müslüman›, onlara tan›t. Askerlerine evvelâ niyetlerini düzeltmelerini; sonra da, düﬂman karﬂ›s›nda sab›r ve sebatla savaﬂmalar›n› söyle.
Cum’a günü, zevâlden
sonra hücûm emrini ver.
Çünkü o saatte, duâlar kabûl olunur ve Allah›n rahmeti ya¤ar. Bütün mücâhidler yüksek sesle tekbîr
getirip, Allahü teâlâdan
yard›m dilesinler. Sonra
da, hücûma kalks›nlar!”
M›s›r baﬂkumandan›
bu mektubu al›r almaz, askerlerini toplad›. Önce Haeshâb-› kirâm 317
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lîfenin yazd›klar›n›, sayg›yla okudu. Sonra da ﬂöyle
konuﬂtu:
- Ey mücâhid gâziler.
Emîr-ül Mü’minîn, Ömer
bin Hattâb hazretlerinin;
bizlere yard›m için yollad›¤› bahâd›rlar›, iﬂte sizlere
tan›t›yorum:
Bu zât; Cennetle müjdelenmiﬂ, 10 büyük Müslümandan, sevgili Peygamberimizin öz halas›n›n o¤lu, Zübeyr bin Avvâm’d›r.
ﬁu kahraman; “Resûlullah›n süvârisi” ve Bedir savaﬂ›n› yaﬂayan kahramanlardan, Mikdâd bin Esved’dir.
Bu genç ise; Peygamber efendimizin duâlar›na
mazhâr olan, meﬂhur
Mesleme bin Muhalled’dir.
Sonuncu Müslüman
da; hem âlim, hem hâf›z,
hem cengâver ve de Akabe Bî’atlar›n›n reislerinden, Ubâde bin Sâmit ‘tir.
Bu konuﬂmadan sonra
mücâhidler
gerçekten
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coﬂtular. Hazreti Ömer’in
dediklerini aynen yapmaya baﬂlad›lar. Mübârek
Cum’a vaktinde, herkes
güzelce abdestlerini ald›.
Namazlar›n› k›ld›lar ve zafer için, Cenâb› Hakka duâ
ettiler. Sonra da tekbîrlerle, hücûma geçtiler. ‹ﬂte
bu îmânl› hücûmlar sonunda, duâlar nihâyet kabûl oldu. M›s›r topraklar›na da, ‹slâm güneﬂi do¤du.
Hazreti Ubâde, dirâyetli, üstün kabiliyetli bir kimseydi. Hazreti Ebû Bekir,
hilâfeti zaman›nda Bizans
Kral› Heraklius’a elçi olarak Haﬂim bin Âs ile Ubâde bin Sâmit’i gönderdi.
Bu iki zât, ﬁam’a u¤rad›ktan ve uzun bir yolculuktan sonra ‹stanbul’a
vard›lar. Boyunlar›nda k›l›çlar› oldu¤u hâlde atlar›n›n üzerinde kral›n saray›na kadar yaklaﬂt›lar. ‹stanbul halk› onlar› hayret
ve hayranl›kla seyrediyordu. Hayvanlar›ndan
inerken;
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- Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, deyince, saray›n, hurma a¤ac› gibi salland›¤›n› gördüler.
Kral›n huzuruna ç›kt›lar. Kral kendilerine, Peygamberimiz ve ‹slâmiyet
hakk›nda bir hayli suâl
sordu. Aralar›nda ﬂu konuﬂmalar geçti:
- Sizin yan›n›zda en büyük kelâm nedir?
- Lâ ilâhe illallahu vallahü ekber’dir.
- Siz evinizde, memleketinizde bunu söyledi¤iniz zaman evleriniz sars›l›p, tavanlar›n›z üzerlerinize çökmüyor mu?
- Hay›r, biz bu sözün
hiçbir zaman öyle yapt›¤›-

n› görmedik. Ancak senin
yan›nda gördük. O, bize
ö¤ütten baﬂka birﬂey de¤ildir.
- Vallahi mülkümden
ç›kmaktan nefsim hoﬂlansayd› size tâbi olurdum,
ölünceye kadar da sizin
hakîr bir köleniz olmay› isterdim.
Kral, bu itiraftan sonra
elçileri k›ymetli hediyelerle gönderdi.
Hazreti Ubâde 655 y›l›nda yetmiﬂiki yaﬂlar›nda
iken Remle’de hastaland›.
Çok sevilen ve say›lan bir
sahâbî oldu¤u için, bütün
mü’minler ziyâretine koﬂuyorlard›.
Hasta yata¤›nda bile,
Peygamber efendimizin
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hadîs-i ﬂerîflerini ve mübârek Kur’ân-› kerîm âyetlerini aç›kl›yor; güzel nasîhatlerde bulunuyordu. Bir
keresinde o¤lu Velid dedi
ki:
- Babac›¤›m! Bana da
bir nasîhatta bulunur musun? Fakat lütfen en
önemlisi hangisiyle, onu
söyleyiniz.
- Beni yata¤›mda do¤rultun, oturay›m!
Dedi¤ini yapt›lar. Sonra ﬂunlar› söyledi:
- O¤lum! E¤er sen, kaderin hayr›na ve ﬂerrine
inanmazsan; îmân›n tad›na eremezsin.
- Fakat Babac›¤›m, kaderin, hayr›n› ve ﬂerrini
nas›l anl›yabilirim?
- ﬁöyle inanmal›s›n ki;
kaderinde olmayan ﬂey,
seni aslâ bulamaz. Kaderinde yaz›l› olandan da,
aslâ kaçamazs›n.
Hazreti Ubâde’nin hastal›¤› ziyâdeleﬂti. Vefât
edece¤ini anlay›nca dedi
ki:
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- Ne kadar akrabam,
âzâtl›, hizmetli ve komﬂular›m varsa; toplay›p getirin!
Hepsi gelince, onlara;
- San›yorum bugün;
dünyadaki son günüm,
âhiretteki ilk gecem olacakt›r. Bâz›lar›n›z›, elimle
veya dilimle incitmiﬂ olabilirim. ‹ﬂte ﬂimdi bana, k›sas yap›n. Çünkü bu dünyada k›sas yapmazsan›z,
yemin ederim ki öbür
dünyada, hakk›n›z› benden alacaks›n›z, dedi.
Etraf›ndakilerle helâlleﬂti. Sonra son vasiyetini
yapt›:
- Rûhumu teslim eder
etmez, hepiniz kalk›p güzelce abdest al›n. ‹kiﬂer
rek’at namaz k›l›p; hem
kendinize, hem de ﬂu garip Ubâde’ye duâ edin.
Çünkü cenâb› Hak, yüce
Kitâb›nda “Sab›r ve namazla, Allah’a s›¤›n›n!”
buyurmuﬂtur. Daha sonra
hiç bekletmeden, beni
kabrime götürün.

UKAYL B‹N EBÎ TÂL‹B
ukayl bin ebî tâlib;
Hazreti Ukayl Peygamberimizin amcas› Ebû Tâlib’in dört o¤lundan ikincisidir. Baﬂlang›c›ndan beri
‹slâm’a yak›nl›k duyuyordu. Ancak, Mekke’deki
sosyal durumdan ve Mekkeli müﬂriklerin Müslümanlara yapt›¤› iﬂkenceleri görüp çekindi¤inden, bu
düﬂüncesini aç›¤a vuramad›.
Hazreti Ukayl, Mekke
müﬂrikleri bask› yapt›klar›
için, Bedir savaﬂ›nda istemeyerek onlar›n yan›nda
yer ald›. Müslümanlar
onu esir ald›lar. Kendisi
fakir idi. Kurtuluﬂ fidyesini
ödeyecek durumu yoktu.
Bundan dolay›, onun fidyesi, amcas› Abbâs bin
Abdülmuttalib taraf›ndan
ödendi.
Hazreti Ukayl’›n ‹slâm’›
kabûl ediﬂi, Hudeybiye
antlaﬂmas›ndan sonra olmuﬂtur. Müslüman olan
Ukayl, Mûte gazâs›na iﬂtirak etti. Ancak dönüﬂün-

de uzun süren bir hastal›¤a yakaland› ve bu sebeple Mekke, Huneyn ve
Tâif gazâlar›na iﬂtirak
edemedi.
Daha sonra, tekrar
Mekke’ye yerleﬂti. Ancak,
zaman zaman Resûlullah’›
ziyâret eder, hizmette kusur etmezdi. Bu bak›mdan Resûl-i Ekremden
birkaç hadîs-i ﬂerîf rivâyet
etmiﬂtir.
Müslüman olmadan
önce fakir olan Hazreti
Ukayl, Müslüman olup,
hicret ettikten sonra daha
da fakirleﬂti. Resûlullah
efendimiz bu durumu görünce, Hayber seferinden
sonra, kendisine y›ll›k bir
maaﬂ ba¤lad›. Baﬂka geliri
olmad›¤›ndan, geçimini
yaln›z bu maaﬂla temin
ediyordu.
Ukayl bin Ebi Tâlib,
Peygamberimizi çok severdi. Her f›rsatta Resûlullah’a olan ba¤l›l›¤›n› ve
sevgisini gösterdi. Resûlullah efendimiz de onu
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severdi. Ukayl hazretlerine buyurdu ki:
- Yâ Ukayl! Ben seni iki
cihetten seviyorum. Birincisi, yak›n akrabam oldu¤un için, ikincisi, amcam›n seni sevdi¤ini bildi¤im için.
Hazreti Ukayl, Resûlullah’›n k›ymetli sünnetine
uymakta çok dikkatli ve titiz idi. Çevresindekilere,
câhiliyye
âdetlerinden
uzaklaﬂmalar›n› tavsiye
ederdi. Nesepler, soylar
üzerinde geniﬂ bir bilgiye
sahipti.
Câhiliyye devrine dâir,
örf ve âdetler, meﬂhur
günler, hikâye ve destanlar hakk›nda da derin bilgisi vard›. Bu yüzden komﬂu
kabîleler aras›nda hürmet
ve sayg› görürdü. Bu konuda sorulan suâllere geniﬂ ve doyurucu cevaplar
verirdi.
Müslüman olduktan
sonra, câhiliyye devrine
ait âdetleri iyi tan›d›¤›ndan, neleri terkedece¤ini
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de gayet iyi biliyordu.
Çünkü, ﬂerri, günah›, haram› bilmeyenin, tan›mayan›n, o kötülü¤e, harama
düﬂme ihtimali her zaman
mevcuttur. Ama tan›rsa,
ondan kendisini muhafaza
etmesi mümkündür.
Ukayl hazretleri haz›r
cevap bir zat idi. Yüz küsur
sene yaﬂam›ﬂt›r. Yezid ile
olan anlaﬂmazl›kta Hazreti
Hüseyin’in taraf›n› tutarak,
bu konuda önemli rol alm›ﬂt›r.
Bid’at sahiplerinden
uzak dururdu. Bildirdi¤i
bir hadîs-i ﬂerîfte buyuruldu ki:
- Bid’at sahipleri ile birlikte bulunmay›n›z! Onlarla birlikte yiyip içmeyiniz!
Onlardan k›z al›p vermeyiniz!
Ukayl hazretleri, Câfer-i
Tayyar hazretlerinden on,
Hazreti Ali’den yirmi yaﬂ
büyük olup, üçü de ayn›
anadand›r. Künyesi Ebû
Yezid’dir. 680 tarihinde vefât etti.
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ukbe bin âmir;
Ukbe bin Âmir (rad›yallahü anh), Medîne otlaklar›nda koyun güderdi. Peygamber efendimizin Medîne’ye hicret etti¤ini de da¤da haber alm›ﬂt›. Art›k orada duramazd›. Gidecek, o
yüce Peygamberi görecekti. Koyunlar› oracakta b›rakt›, do¤ruca Medîne’nin yolunu tuttu. Geldi, Resûlullah’› sordu. Misâfir kald›¤›
evi ö¤renir ö¤renmez solu¤u huzurunda ald›.
Kâinat›n Efendisini karﬂ›s›nda görünce çok sevindi, birden dünyas› geniﬂledi, gönlü ayd›nland›.
Uçacak gibiydi. ‹çi içine
s›¤m›yordu. O zamana kadar böyle bir heyecan yaﬂamam›ﬂ, bu kadar sevinmemiﬂti. Rûhundaki de¤iﬂikliklere kendisi de inanamaz olmuﬂtu. Dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Size
bî’at edece¤im.
Resûl-i ekrem efendimiz hakikat nûrlar›ndan
inciler saçt› önüne. Yüce

dînin esaslar›n› ö¤retti.
Ukbe en ufak bir tereddüt
bile göstermedi. Hemen
bî’at edip mü’minler aras›nda yer almakta gecikmedi. Ukbe art›k bir sahâbiydi. Hem de Suffe eshâb›n›n içinde yer alan seçkin bir sahâbî.
Ukbe bundan sonra her
ﬂeyi terkederek kendisini
tamamen ilme verdi. Peygamberimizin hayat dolu
sohbetini art›k hiç kaç›rm›yordu. Ondan ilim ve mârifet meyveleri derliyordu.
Peygamberimiz de Ukbe’nin ilme olan aﬂ›r› arzûsunu bildi¤i için kendisiyle
husûsî olarak ilgileniyordu.
Bir gün Hazreti Ukbe’ye hitâben ﬂöyle buyurdu:
- Kur’ân-› kerîmde bâz›
sûreler vard›r. Cenâb-› Hak
o sûrelerin bir benzerini ne
Tevrât’ta, ne ‹ncil’de, ne Zebûr’da indirmemiﬂtir. Hiçbir geceni onlar› okumadan geçirme. Bunlar: ‹hlâs,
Felâk, ve Nâs sûreleridir.
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Bu sözleri kulaklar›na
küpe edinen Ukbe ﬂöyle
der:
- O günden sonra her
gece bu sûreleri okumadan yatmad›m. Hep okudum.
Hazreti Ukbe bilmediklerini, ö¤renmek istedi¤i
husûslar› Peygamberimizden sormaktan çekinmezdi. Böylece pek çok ﬂeyi
ö¤renme imkân›n› bulmuﬂtu. Bir gün Peygamberimizin yan›na yaklaﬂt›,
mübârek ellerini tuttu ve
ﬂöyle dedi:
- Yâ Resûlallah, iyilik ve
ibâdetin üstün olanlar›n›n
hangisi oldu¤unu söyler
misiniz?
- Hâlini sormayan›n hâlini sor. Sana bir ﬂey vermeyene vermeye bak. Sana haks›zl›k edeni de affet.
- Ya Resûlallah, kurtuluﬂ nerededir?
- Diline sahip ol, evin
sana dar gelmesin. S›rr›n›
yayma. Günâhlar›n için
a¤la.
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Bunlar zor iﬂlerdi. Nefse a¤›r gelen hizmetlerdi,
fakat Cennete kavuﬂturuyordu. Bunun için herﬂeyden önce böyle nefse zor
gelen amelleri iﬂliyerek Allahü teâlân›n r›zâs›n› elde
etmek lâz›md›. Hazreti Ukbe’nin ö¤renme husûsundaki bu gayreti onun k›sa
zamanda âlim sahâbîler
aras›na girmesine sebep
oldu. Öyle ki, Hazreti Ukbe, Peygamberimizin zaman›nda ictihâd edebilecek seviyeye geldi. Hattâ
bir defas›nda Peygamberimiz kendisine müracaat
eden iki dâvâl› hakk›nda
hüküm verme iﬂini ona b›rakt›. Ukbe;
- Siz daha lây›ks›n›z yâ
Resûlallah! Anam, babam
size fedâ olsun, dedi.
Fakat Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Sen hüküm ver!
- Neye göre hüküm vereyim yâ Resûlallah?
- Kendi ictihâd›na göre
hüküm ver. E¤er hükmün-
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de isâbet edersen sana on
sevâb verilir. ‹sâbet etmezsen bir sevâb kazan›rs›n.
Hazreti Ukbe bir gün
on iki arkadaﬂ›yla birlikte

Peygamberimizden birﬂeyler ö¤renmek düﬂüncesiyle yola ç›kt›. Yanlar›nda develeri de vard›. Onlar› baﬂ› boﬂ b›rakmak istemediler. Dediler ki:
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- ‹çimizden birisi develerimizi otlatsa da, kalan›m›z Resûlullah efendimizle
sohbet etsek. Sonra ö¤rendiklerimizi ona bildiririz.
Hazreti Ukbe gerçi Peygamberimizin sohbetinde
bulunmay› çok arzuluyordu. Fakat develerin yan›nda birisinin kalmas› gerekti¤ine de inan›yordu. Arkadaﬂlar›n› kendi nefsine
tercih ederek, “Siz gidin.
Develeri ben otlat›r›m”
dedi. Sonras›n› kendisi
ﬂöyle anlat›r:
“Arkadaﬂlar›m gideli
bir hayli olmuﬂtu. Kendi
kendime dedim ki:
- Galiba aldand›m. Arkadaﬂlar›m Resûlullahtan
benim duymad›klar›m›
dinliyor, ö¤renmediklerimi ö¤reniyorlar.
Sonra ﬂehre gittim.
Yolda sahâbîlerden bir
grupla karﬂ›laﬂt›m. ‹çlerinden biri, Peygamberimizin, “Kim güzelce abdest
al›rsa, günâh›ndan temizlenerek annesinden yeni
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do¤muﬂ gibi olur” buyurdu¤unu söyledi. Hayret
ettim. Benim hayretimi
fark eden Ömer bin Hattâb
dedi ki:
- Hele sen ondan önceki
hadîsi dinlemeliydin. Ondaki müjde daha fazla idi.
- Ne olur, onu da sen
söyle! dedim.
Bunun üzerine O da,
Resûlullah’›n, ”Kim Allah’a hiçbir ﬂeyi ortak koﬂmadan ölürse, Allah ona
Cennet kap›lar›n› açar. O
da istedi¤i kap›dan Cennete girer. Cennetin sekiz
kap›s› vard›r” buyurdu¤unu söyledi.
Tam bu s›rada Resûlullah efendimiz geldi. Ben
de tam karﬂ›s›nda oturdum, dinlemeye baﬂlad›m. Fakat benden yüzünü
çevirdi. Dedim ki:
- Ey Allah’›n Resûlü!
Anam babam size fedâ olsun. Niçin benden yüzünüzü çeviriyorsunuz?
Resûl-i ekrem efendimiz buyurdu ki:
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- Sence bir kiﬂinin istifâdesi mi daha k›ymetli,
yoksa on iki kiﬂinin mi?
Hatâm› anlam›ﬂt›m.”
Hazreti Ukbe, Peygamber efendimize karﬂ› son
derece hürmetkârd›. Öyle
ki, Resûlullah’›n huzurunda deveye binmeyi hürmetsizlik sayard›. Bir gün
Peygamberimizle birlikte
bir yere gidiyordu. Peygamberimiz deveye binmiﬂti. Kendisi yaya idi.
Resûlullah efendimiz
onu terkisine almak istedi.
- Ey Ukbe! Binmiyor
musun? buyurdu.
Hazreti Ukbe dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Edebsizlik etmekten korkuyorum.
Peygamberimizin ›srar
etmesi üzerine, onun emri
edebden üstündür diyerek
mahcûb bir hâlde deveye
bindi.
Ukbe, mü’min kardeﬂlerinde gördü¤ü kusurlar›,
kabahatleri aç›¤a vurmaz-

d›. Baﬂkalar›n›n kusurlar›n› araﬂt›rmad›¤› gibi, yan›nda baﬂkas›n›n kabahatlerinin anlat›lmas›ndan da
rahats›z olurdu. Bir defas›nda hizmetçisi, komﬂunun bir hatâs›n› söyledi.
Hazreti Ukbe, hizmetçiye
k›zmad›. Ona nasîhat etti.
Bunun iyi birﬂey olmad›¤›n› anlatt›. Sonra da ﬂu hadîs-i ﬂerîfi rivâyet etti:
“Kim dünyada bir
mü’minin ay›b›n› örterse,
Allahü teâlâ da K›yâmet
günü onun ay›b›n› örter.”
Hazreti Ukbe’nin; hadîs, mîrâs taksimi ve hitâbet gibi sahalarda müstesnâ bir yeri vard›.
Kur’ân-› kerîmi güzel okuyan, sesiyle süsleyen sahâbîlerdendi. Hattâ Hazreti Ömer ona Kur’ân-› kerîm okutturur ve büyük bir
huﬂû ile dinlerdi.
Hazreti Ukbe’nin bir di¤er husûsiyeti de askerlik
sanat›na olan merak›yd›.
F›rsat buldukça Peygamber efendimizin, “Hiçbirieshâb-› kirâm 327
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niz ok at›ﬂ› yapmaktan geri durmas›n” ve “Bir ok
sebebiyle Allah üç kiﬂiyi
Cennete koyar: Oku hay›rl› bir iﬂte kullanmak maksad›yla yapan ustas›n›,
onu atan› ve atana yard›mc› olan›” gibi hadîsleri
hat›rlat›yordu. Böylece cihâd rûhunun devaml›
uyan›k kalmas›n›, müslümanlar›n düﬂmana karﬂ›
tâlim yapmaya ehemmiyet vermelerini istiyordu.
Ukbe, Peygamberimizin ‹stanbul’un fethi için
verdi¤i müjdeyi kalbinin
derinli¤inde bir s›r gibi
sakl›yordu. Hicretin 52.
senesinde Hazreti Muaviye’nin ‹stanbul’un fethi
için haz›rlad›¤› orduda vazife ald›. O s›ralar M›s›r
vâlisi oldu¤u için M›s›r’dan haz›rlanan birli¤in
kumandanl›¤›n›
yapt›.
Hicretin 58. senesinde vefât etti.
M›s›r’da vâli iken Peygamberimizden rivâyet etti¤i bir meâli ﬂöyledir:
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“Ey insanlar! Sözlerin
en iyisi, Allahü teâlân›n kitâb›d›r. Yollar›n en hay›rl›s›,
benim yolumdur. Sözlerin
en de¤erlisi, Allahü teâlây›
anmakt›r. K›ssalar›n en de¤erlisi, Kur’ân-› kerîmdir.
Amellerin en iyisi, farz olan
amellerdir. ‹ﬂlerin en kötüsü, bu yolda yap›lan de¤iﬂikliklerdir. Bid’atlerin hepsi dalâlettir, sap›kl›kt›r.
Ölümlerin en ﬂereflisi,
ﬂehîdlerin ölümüdür. Körlü¤ün en kötüsü, hidâyete
erdikten sonra sap›kl›¤a
düﬂmektir. ‹lmin en iyisi,
faydal› oland›r. Veren el,
alan elden üstündür. Az
ve yeterli olan mal, çok
olan ve azd›ran servetten
iyidir. Piﬂmanl›¤›n en kötüsü, K›yâmet günü duyulan piﬂmanl›kt›r.
En büyük hatâ, yalan
söylemektir. En hay›rl› zenginlik, gönül zenginli¤idir.
En iyi az›k, takvâd›r. Hikmetin baﬂ›, Allah korkusudur. Kalbde yer alan ﬂeylerin en iyisi, hakîkî îmând›r.
Ölüler için yüksek sesle a¤-
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lay›p dövünmek câhiliyye
âdetlerindendir.
Devlet
mal›na el uzatmak, Cehennemden ateﬂ közleri çalmakt›r. Alt›n ve gümüﬂü biriktirip zekât›n› vermemek,
insan›n, vücudunu Cehennem ateﬂiyle da¤lamas›d›r.
‹çki kötülüklerin anas›d›r.
Kazançlar›n en kötüsü fâizdir. Yiyeceklerin en kötüsü
yetimin mal›d›r. Bahtiyar
insan, baﬂkas›ndan ders
alabilendir.
Hepiniz nihayet birkaç
metrelik topra¤a gireceksiniz. Her iﬂ neticesiyle de¤erlendirilir. Amellerde
geçerli olan, amelin sonudur. Gelmesi muhakkak

olan ﬂey, uzak olsa da yak›nd›r. Mü’mine sövmek
fâs›kl›kt›r. Mü’minin g›ybetini etmek Allahü teâlâya karﬂ› gelmektir. Mü’minin kan›na tecâvüz etmek
ne kadar harâm ise, mal›na tecâvüz etmek de o kadar harâmd›r. Kim kötü
bir iﬂ yapmak için Allah
ad›na yemin ederse, Allahü teâlâ onu yalanc› ç›kar›r. Kim sabrederse, Allah
sevâb›n› kat kat verir.
Allah›m, beni ve ümmetimi ba¤›ﬂla! Allah›m,
beni ve ümmetimi ba¤›ﬂla! Allah’tan beni ve sizi
affetmesini dilerim.”
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übeyy bin kâ’b;
Sevgili Peygamberimiz
sordular:
- Yâ Übeyy! Allah’›n kitâb›nda en büyük âyet
hangisidir?
Hazreti Übeyy bin Kâ’b
cevap verdi:
- Allah ve Resûlü, daha
iyi bilirler.
Efendimiz ayn› suâli üç
kere tekrarlad›lar. Üçüncü
kere sorduklar›nda Hazreti
Übeyy dedi ki:
- Yâ Resûlallah, Kitâbullah’›n en büyük âyeti,
Âyet-el Kürsî’dir.
Bu cevap üzerine Peygamber efendimiz mübârek ellerini onun gö¤süne
koyarak buyurdular ki:
- ‹lim sana mübârek olsun!
Bir gün de Peygamber
efendimiz;
- Kur’ân-› kerîm ö¤renmek isteyenler, ﬂu dört
Müslümandan ö¤rensinler, buyurup isimlerini
söylediler. O dört bilgili zât
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aras›nda, Hazreti Übeyy
de bulunuyordu.
Hazreti Übeyy, Peygamber efendimizle birlikte, bütün gazâlara kat›ld›.
Uhud’da okla yaraland›.
Sevgili Peygamberimiz
kendisine bir tabip yollad›.
O da, yaras›n› da¤lad›. Bunun üzerine iyileﬂti.
Bir ara sevgili Peygamberimiz taraf›ndan, zekât
toplamaya memûr edildi.
Bütün kabîlelerden, zekâtlar›n› toplad›, geldi. Sonunda Medîne d›ﬂ›ndaki
bir Müslüman kalm›ﬂt›.
Selâm verip yan›na girdi.
Ziyâret sebebini ö¤renen
adamca¤›z, bütün mallar›n› Hazreti Übeyy’e göstererek dedi ki:
- Hangisini istiyorsan
seç, al!
O da bir tanesini ay›rd›.
Fakat mal sahibi itiraz etti:
- Böyle süt vermeyen,
ihtiyar bir hayvanca¤›z›;
zekât olarak veremem.
Genç ve semiz bir hayvan gösterip rica etti:
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- Lütfen bunu al›n!
Bu sefer de, Hazreti
Übeyy itiraz etti:
- Onun de¤eri fazlad›r.
Senin zekât›n, daha az tutar, alamam!
Ama Müslüman, “‹lle
de bunu almal›s›n!” diye
›srar ediyordu. O zaman
Hazreti Übeyy, bir teklifte
bulundu:
- Efendimiz çok yak›nda bulunuyorlar. ‹stersen
gel, kendileriyle konuﬂ.
Râz› olurlarsa, al›r›z.

Müslüman kabûl etti.
Kendi seçti¤i zekât mal›yla
birlikte, Resûl-i ekremin
huzûruna vard›lar.
- Yâ Resûlallah! Sizin
elçiniz, sizin r›zân›z olmadan, verdi¤im zekât mal›m› alm›yor! Lütfen, emir
buyurunuz da, kabûl etsin.
Mes’eleyi ö¤renen iki
cihân Sultân› buyurdular
ki:
- Übeyy, ödemen hak
olan miktar› ay›rm›ﬂ. Ama
sen gönül r›zâs› ile, fazla-

eshâb-› kirâm 331

ÜBEYY B‹N KÂ’B
s›n› vermek istiyorsan; hay›r iﬂlemene engel olmay›z. Cenâb-› Hak da sana,
sevâb›n› verir.
Sonra ikisine de, duâ
ettiler.
Hazreti Übeyy, Efendimizin vefâtlar›ndan sonra
da; zekât toplama görevine devam etti. O s›rada ç›kan Yemâme cenginde,
hâf›zlar›n ço¤u ﬂehîd oldular. Hazreti Ömer, Halîfeye
müracaat etti. Halîfe Hazreti Ebû Bekir de, Kur’ân-›
kerîmin mushaf hâline getirilmesi için emir verdi.
Bu önemli iﬂ yerine getirilirken çal›ﬂanlar›n baﬂ›nda, gene Hazreti Übeyy
bulunuyordu.
Hazreti Ömer ile Efendimizin amcas› Hazreti
Abbâs, bir gün ihtilâfa
düﬂtüler. Fakat Hazreti
Übeyy’in hakem olmas›nda anlaﬂt›lar. ‹kisi birlikte,
onun evine gittiler.
Selâmdan sonra Hazreti Abbâs ﬂunlar› söyledi:
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- Yâ Übeyy! Halîfe, bana ait bir evi istimlâk etmek istiyor. Ben de, vermek niyetinde de¤ilim. Bir
türlü anlaﬂamad›k. Neticede, senin hakem olman›
kararlaﬂt›rd›k. Nas›l hükmedersen, ona râz› olaca¤›z.
Hazreti Übeyy, halîfe
Hazreti Ömer’in yüzüne
bakt›. O da:
- Evet, öyle! diyerek
söylenenleri tasdîk etti,
do¤rulad›. Sonra da ﬂunlar› ekledi:
- Onun evi, Mescid’in
bitiﬂi¤indedir. Kendisine,
“Buras›n› gönül r›zân ile,
devlete sat. Paras›n› derhal ödeyelim!” dedim.
“Olmaz!” dedi. “Hîbe et,
ba¤›ﬂla” dedim. “Olmaz!”
dedi. Bunun üzerine “Öyleyse, istimlâk edece¤im.
Sonra da y›k›p, Mescide
ilâve edece¤im. Müslümanlar art›k s›¤m›yorlar,
dedim. Onu da kabûl etmedi. “Bu sayd›klar›mdan
birisini mutlaka yapmal›-
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s›n!” dedim. Ancak senin
hakem olmanda anlaﬂabildik.
Hazreti Ömer daha sonra, “ﬁimdi nas›l karar vereceksen, ver bakal›m”, deyip sözlerini tamamlad›.
Hazreti Übeyy, iki taraf›
da, dikkatle dinledikten
sonra dedi ki:
- Yâ Emîr-el mü’minîn!
Öyle biliyorum ki, sen, Abdülmuttalib o¤lu Abbâs’›
râz› etmezsen; onun evini
alamazs›n!
Hazreti Ömer sordu:
- Bu hükmü; Allah’›n
kitâb›ndan m›, yoksa Resûlullah›n sünnetinden mi
ç›kar›yorsun?
Hazreti Übeyy, gâyet
sâkin cevap verdi:
- Resûl-i ekremin sünnetinden.
- Nas›l?
- Resûlullah efendimizden iﬂitmiﬂtim. Buyurdu ki:
“Süleymân aleyhisselâm, Kudüs’teki Mescid-i
Aksâ’y› inﬂâ ettirirken, örü-

len duvarlar tekrar y›k›l›yordu. Zor durumda kalan
Süleymân aleyhisselâma,
Cenâb-› Hak vahy ile bildirdi: “Sen, üzerinde câmi
yapt›rd›¤›n arsa sahibini,
tam olarak râz› etmedikçe;
imkân› yok, o duvarlar› tamaml›yamazs›n.”
Bunlar› iﬂiten Hazreti
Ömer, arsay› istimlâkten
vazgeçti. Çünkü Hazreti
Abbâs, hiçbir bedelle satmaya yanaﬂm›yordu. Bu
âdil karar ve halîfenin adâlete sayg›s› karﬂ›s›nda;
Hazreti Abbâs da gönül r›zâs›yla arsas›n›, Müslümanlara arma¤an (hîbe)
etti. Böylelikle Mescîd-i
Nebevî geniﬂletilebildi.
Mescidde Müslümanlar, halka halka oturmuﬂlar; Hadîs-i ﬂerîf dinliyorlard›. Sevgili Peygamberimizden bahsediyorlard›.
Irak’tan yeni gelen bir
Müslüman, o halkalar› teker teker geçti. Üzerinde
sâde bir elbise bulunan,
zay›f bir ihtiyar›n yan›na
yaklaﬂt›. ‹htiyar, yolculukeshâb-› kirâm 333
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tan yeni gelmiﬂ gibi yorgun görünüyordu. Belki
de hastayd›. Fakat;
- Kâbe’nin Sahibine yemin ederim ki, diye söze
baﬂlad›. ve ﬂöyle devam
etti:
- Birgün Resûl-i ekremden iﬂittim. Buyurdu ki:
“Kim dünyada hay›r
amel iﬂlerse, ona çok müjdeler vard›r. Allahü teâlâ
ona âhirette çok ihsânlarda bulunacakt›r. Lâkin kim
ki bu dünya için çal›ﬂ›rsa,
ona âhiretten hiçbir nasip
yoktur.”
Söyliyeceklerini söyleyip bitiren yaﬂl› hatip, sessizce kalkt›. O gittikten
sonra Irakl› oradakilere
sordu:
- Bu zât kimdir?
Cevap verdiler:
- O, Müslümanlar›n büyü¤ü Übeyy bin Kâ’b hazretleridir.
Irakl› da kalkt›. Hazreti
Übeyy’i, evine kadar takip
etti. Kap›ya vard›klar›nda,
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selâm verdi. ‹zin istiyerek,
eve girdi. Gördü ki evi de,
eﬂyâs› da kendisi gibi!..
Dünya süsünden, telâﬂ›ndan uzak. Ev sahibi, hiç tan›mad›¤› bu misâfire sordu:
- Sen kimsin?
- Irak’l› bir Müslüman!..
- Anlaﬂ›ld›! ﬁimdi, ard›
arkas› gelmeyen suâller
sorars›n!..
Bunu duyan Irakl›, ellerini semâya kald›rd›:
- Ey Allah›m! ﬁu hâlimize bak. Bizler sâdece,
dînimizi ö¤renmek için,
bunca masraf ederiz. Hem
kendimizi, hem develerimizi yorarak, uzaklardan
geliriz. Sonra da büyüklerimiz bize, böyle söylerler!
Bunu iﬂiten Hazreti
Übeyy a¤lamaya baﬂlad›.
Ve;
- Sevgili kardeﬂim! Allah sana iyilikler versin.
Fakat sözlerimi yanl›ﬂ anlad›n. Ben sâdece, Irakl›lar›n huylar›n› söylemek istemiﬂtim. Senden özür diliyorum. Beni affetti¤ini
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anlamad›kça, bir daha
kimseyle konuﬂmayaca¤›m, diye üzüntüsünü
aç›kça belli etti.
Irakl› zarar› yok gibilerden elini sallad› ve hakk›n›
helâl etti¤ini bildirdi. O zaman çok sevinen Hazreti
Übeyy;
- Allah›m! E¤er beni,
gelecek Cum’aya kadar
sa¤ b›rak›rsan; sevgili
Peygamberimizden duydu¤um her ﬂeyi Müslümanlara anlataca¤›m, diye vaadde bulundu.
Bunun üzerine Irakl›,
izin alarak ayr›ld›. Gelecek
Cum’ay› sab›rs›zl›kla beklemeye baﬂlad›. Perﬂembe
sabah› soka¤a ç›kt›¤›nda,
büyük bir kalabal›kla karﬂ›laﬂt›. Herkeste bir telâﬂ, bir
heyecan farkediliyordu.
Birisine sordu:
- Ne var, ne oluyor?
Adamca¤›z hayretle
dedi ki:
- Sen yabanc›s›n herhalde!
- Evet, Irak’tan geldim.

- Sevgili Peygamberimizin Eshâb›ndan, Hâf›zlar›n efendisi vefât eyledi...
- Allah rahmet eylesin!
Acaba kimdi?
- Übeyy bin Kâ’b hazretleri. Sevdiklerine kavuﬂtular.
Birgün
Resûlullah
efendimiz mübârek ellerini, Übeyy’in gö¤süne koydular ve buyurdular ki:
- Yâ Rabbî! Buray› ﬂüphe ve tekzibden, yalanlamaktan koru.
Hazreti Übeyy buyuruyor ki:
- O anda bana öyle bir
hâl oldu ki gümüﬂ gibi beyaz bir yer gözüme göründü ve ben de oradan Rabbime sanki nazar ediyorcas›na korkudan ter içinde
kald›m.
Kays bin Ubâde hazretleri anlat›r:
“Ben Resûl-i ekremin
Eshâb›n› görmek için Medîne’ye geldim. Gördüklerim içinde en çok Übeyy
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bin Kâ’b’dan hoﬂland›m.
Her zaman onun yan›nda
olmak isterdim. Hep ön
safta namaz k›lard›. Ben
de ona yak›n yerde bulunurdum.
Bir gün namazdan sonra bana buyurdu ki:
- Sen tüccar m›s›n?
Ben, “evet” deyince
buyurdu ki:
- Tüccarlar›n ço¤u helâk olurlar. Sen onlardan
olma.
Übeyy bin Kâ’b, Enes
bin Ali’ye buyuruyor ki:
“Sizler iki ﬂeyi yap›n›z:
Birisi hak yoldur ki, O ‹slâm dînidir. ‹kincisi de, Resûlullah’›n Sünnet-i seniyyesidir. Kim ki bu iki ﬂeye
riâyet eder ve onunla beraber Allahü teâlây› zikreder, O’nun korkusundan
gözlerinden yaﬂ gelirse, o
kimsenin vücuduna ateﬂ
temas etmez.
Kim ki ‹slâm yolunun
üzerinde olsa ve Sünnet-i
seniyye üzere de yaﬂasa,
Allahü teâlây› çok zikretse
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ve O’ndan çok korksa bütün günâhlar› dökülür.
Sonbaharda a¤açlar›n
yapraklar› sarar›p soldu¤unda bir rüzgâr vurdu¤u zaman o gevﬂemiﬂ bütün yapraklar nas›l dökülürse, O’nun aﬂk› ve korkusuyla a¤lay›p, bedeni
titreyen kimsenin de o
yapraklar gibi günâhlar›
dökülür.”
Ebû Ali buyuruyor ki;
Bir ﬂah›s Übeyy bin
Kâb’›n yan›na geldi ve;
- Bana nasîhat et! dedi.
Hazreti Übeyy de ona
buyurdular ki:
- Allahü teâlân›n kitab›n› yani Kur’ân-› kerîmi
kendinize imam yap›n; yine Onu kendinize hakem
yap›n. O’nun hükmüne raz› olsun.
Bu kitap öyle bir kitapt›r ki, Resûl-i Ekrem bize
b›rakm›ﬂt›r ve sizin üzerinize öyle bir ﬂahittir ki, sizden ve sizden evvel gelenlerden zikretmiﬂtir. Aran›zda olan hükmü de aç›kla-

ÜBEYY B‹N KÂ’B
m›ﬂt›r. Sizlere ve sizlerden
sonrakilere de çok güzel
hakemdir.
Übey bin Emir dedi ki;
Bir sohbette Übeyy bin
Kâ’b bana buyurdular ki:
- Kim ki Allahü teâlân›n r›zas› için elindekini
verirse muhakkak Allahü
teâlâ da ondan daha iyisini ona ihsan eder ve hesaps›z ﬂekilde sevap yazar. Kim ki bunun aksini
yapar. Allahü teâla elindekini de al›r ve ona günâh yazar.
Hazreti Übeyy sahâbînin en âlimlerinden idi.
Kur’ân-› kerîmden baﬂka
Tevrat ve ‹ncil’i de iyi anlard›.
Fakat
Hazreti
Übeyy’in as›l merâk›,
Kur’ân-› kerîm idi. O, Allah›n kitab›n›n, bütün derinliklerini ö¤renmek, anlamak istiyordu.
Yüce kitâb›m›z Kur’ân-›
kerîmin en güzel ﬂekilde
okunmas›nda ve toplanmas›nda büyük hizmetleri
olmuﬂtur.
Peygamber

efendimiz buyurdu ki:
- Kur’ân-› kerîmi en iyi
okuyan›n›z Übeyy bin
Kâ’b’d›r.
Bir gün Resûlullah kendisine buyurdu ki:
- Yâ Übeyy, Allahü teâlâ bana, senin üzerine
Beyyine sûresini okumam› emretti.
- Yâ Resûlallah, Rabbim zât-› âlinize bizzat, benim ismimi verdi mi?
Resûlullah “Evet” cevab›n› verince, sevincinden gözleri yaﬂard›.
Peygamber efendimiz,
kendisine Ebû Münzir
künyesini vermiﬂ, ad›na
ilâveten de Seyyid-ül-Ensâr lâkab›n› koymuﬂtur.
Efendimiz hayatta iken,
Kur’ân-› kerîm ö¤reten ender Müslümanlar aras›ndad›r. Hadîs, F›k›h, Tefsîr,
has›l› bütün dînî ilimlerde
onun büyük hizmeti mevcuttur.
Bütün hayat›n› Kur’ân-›
kerîmin hizmetinde geçieshâb-› kirâm 337
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ren Hazreti Übeyy buyurdu ki:
- Mü’min dört vasf›ndan belli olur. Belâ ve musîbete mâruz kald›¤›nda
sabreder. Nîmet ve ikrâma mazhar oldu¤unda
ﬂükreder, konuﬂtu¤u zaman do¤ru konuﬂur. Hükmetti¤i zaman adâlete riâyet eder.
Mü’min beﬂ nûr içinde
dönüp dolaﬂ›r. Cenâb-›
Hakk›n, “Nûr üzerine nûr”
buyurmas› buna iﬂârettir.
Onun sözü nûr, ilmi nûr,
girdi¤i yer nûr, ç›kt›¤› yer
nûr ve k›yâmet günü gidece¤i yer nûrdur.
Hazreti Ömer’in emriyle
Müslümanlara, terâvîh namaz›n› da ilk defa Hazreti
Übeyy k›ld›rm›ﬂt›r. Hazreti
Übeyy’in babas› Kâ’b, anas› Süheyle, künyeleri: Ebû
Münzir, Ebü’t Tufeyl, lâkablar› Seyyid-ül-kurrâ, Seyyid-ül-Ensâr, Seyyid-ülMüslimîn’dir. Bu ﬂerefli ve
yüksek lâkaplar, Onun
mevkiini göstermeye ye338 eshâb-› kirâm

ter. Hazrec’in Neccâr kabîlesine mensuptur.
‹slâm Güneﬂi, Medîne’de yay›lmaya baﬂlad›¤›
s›ralarda, Müslüman oldu.
Sonra Akabe bî’at›nda,
sevgili Peygamberimizin
mübârek ellerini tuttu ve
ölünceye kadar verdi¤i söze sâd›k kald›.
Resûlullah efendimiz
Medîne’ye hicretlerinde
Onu, Saîd bin Zeyd hazretleriyle din kardeﬂi yapt›lar. Bedir gazâs›ndan Tâif muhasaras›na kadar,
Efendimizin bütün gazâlar›na iﬂtirak etti. Hepsinde
büyük yararl›k gösterdi.
Dindâr ve itimatl› bir Müslümand›. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz kendisini, Zekât toplamakla vazifelendirdi. Hazreti Ebû
Bekir zaman›nda da ayn›
vazifeyi yapt›.
Vefât etti¤inde Onun
cenâze namaz›n› da Halîfe
k›ld›rd›.
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ümmü eymen;
Peygamber efendimizin dad›s›. Peygamber
efendimiz, do¤madan önce babas›n›, alt› yaﬂ›nda
da annesini kaybetmiﬂti.
Hem yetim, hem de öksüz
olarak büyüdü. Fakat birçok kad›n, bir anne ﬂefkatiyle o yüce Peygamberi
ba¤r›na bast›. O’na annesizlik ac›s›n› hissettirmemek için ellerinden gelen
gayreti gösterdiler.
‹ﬂte bu kad›nlardan birisi de Ümmü Eymen’di.
Peygamberimizin ehl-i
beytten sayd›¤› ve “Annemden sonra annem”
diyerek iltifat etti¤i bu büyük ‹slâm kad›n›n›n as›l ismi, Bereke binti Salebe
idi. Uzun y›llardan beri
Abdülmuttalibo¤ullar›n›n
hizmetlerini görüyordu.
Peygamber efendimizin
babas› Abdullah’›n vefat›ndan sonra da, ayn› evde
kald›. Art›k, hem Peygamberimizin annesi Âmine’nin, hem de Peygamberimizin yard›mc›s›yd›.

Resûlullah efendimiz
alt› yaﬂ›na geldi¤inde,
Hazreti Âmine, yan›na
Ümmü Eymen’i de alarak
Medîne’ye gitti. Niyeti
hem oradaki akrabalar›n›,
hem de kocas› Abdullah’›n kabrini ziyaret etmekti. Bir ay Medîne’de
kald›lar.
Ümmü Eymen Medîne’deki bir hat›ras›n› ﬂöyle
anlat›r:
“Bir gün Yahûdî âlimlerinden ikisi yan›ma gelerek dediler ki:
- Bize Ahmed’i göster!
Ben de Resûlullah efendimizi d›ﬂar› ç›kard›m. ‹yice
incelediler ve dediler ki:
- Bu çocuk, ahir zaman
peygamberi olacakt›r. Buras› da onun hicret edece¤i yerdir. Bu memlekette
büyük savaﬂlar olacakt›r.
Ümmü Eymen onlar›n
bu konuﬂmalar›ndan sonra çok korkmuﬂtu. Sevgili
Peygamberimize bir zarar
vermelerinden endiﬂe duyuyordu.
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Herhangi bir tehlikeye
karﬂ› korumak için, Peygamberimizin yan›ndan
ayr›lmamaya gayret gösteriyordu.
Nihayet Mekke’ye hareket günü gelmiﬂti. Ümmü Eymen buna çok sevindi. Art›k Yahûdîlerin
Resûlullah’a bir zarar veremeyeceklerini düﬂünüp
rahatlad›.
Bu üç kiﬂilik kafile Medîne’den ayr›ld›lar. Mekke’ye
do¤ru yola koyuldular. Neﬂeli bir ﬂekilde yollar›na devam ediyorlard›. Fakat biraz sonra beklemedikleri
birﬂey oldu. Ebva denilen
yerde, Hazreti Âmine birdenbire rahats›zland›.
Baﬂucunda duran Peygamberimizin
yüzüne
bakt›. Bir rüyâs›n› hat›rlayarak ﬂöyle dedi:
- ﬁayet rüyâda gördüklerim do¤ruysa, celal ve
bol ikram sahibi olan Allah taraf›ndan, Âdemo¤ullar›na helal ve haram› bildirmek üzere, Peygamber340 eshâb-› kirâm

li¤in bildirilecektir. Sen,
teslimiyeti, ceddin ‹brahim’in dînini yerleﬂtireceksin. Cenab-› Hak seni
devam edegelen putlardan, putperestlikten koruyacakt›r.
Hazreti Âmine, hastal›¤›n›n artmas› üzerine, ci¤erparesini Ümmü Eymen’e emanet etti. Ona iyi
bakmas› ricas›nda bulundu. Çok geçmeden de ruhunu teslim etti. O s›rada
otuz yaﬂ›nda bulunuyordu.
Peygamberimiz böylece,
alt› yaﬂ›nda iken kald›lar.
Cenab-› Hak sevgili Resûlüne, küçük yaﬂ›ndan
beri her türlü ac›y› tatt›r›yor ve O’nu kemâle erdiriyordu ki, ümmetine tam
örnek olabilsin. O’na îmân
edenler, Peygamberlerinin çekti¤i s›k›nt›y› hat›rlayarak teselli bulsunlar,
karﬂ›laﬂt›klar› musîbetlere
sabretsinler.
Ümmü Eymen’in s›rt›na, art›k a¤›r bir yük yüklenmiﬂti. A¤lamak, h›çk›r-
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mak istiyor, fakat Peygamberimizin üzülece¤ini düﬂünerek
vazgeçiyordu.
Kendini toparlad›. Bundan
sonra O’na, annesinin yoklu¤unu hissettirmeyecekti.
Bunun için de elinden gelen fedakârl›¤› göstermeye
çal›ﬂacakt›. Öz evlad›ym›ﬂ
gibi mübarek yavruyu ba¤r›na bast›. Sonra da O’nu
ﬂöyle teselli etti:
- Üzülme, a¤lama! ‹lâhî
kadere karﬂ› boynumuz
k›ldan incedir. Can da
O’nun, mal da. Hepsi bize
emanet. O, emaneti nas›l
vermiﬂse, öyle al›r.
Sevgili Peygamberimizin gözü yaﬂl›yd›. Art›k

hem yetim, hem de öksüz
kalm›ﬂt›. Babas›n›n yüzünü
hiç görmemiﬂti. Bundan
sonra annesinin de yüzünü
göremeyecekti. Gözyaﬂlar›
aras›nda dedi ki:
- Ben de biliyorum.
O’nun hükmüne her zaman boyun e¤erim. Fakat
anne yüzü unutulmayacak
bir yüzdür. O yüzü tekrar
göremem diye üzülüyorum.
Fakat kendisini toparlamakta gecikmedi. Annesine karﬂ› son vazifesini yerine getirmek istiyordu.
Yaﬂ›ndan beklenmeyen
bir olgunluk içerisinde dad›s›na ﬂöyle dedi:
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- Haydi! O, emaneti sahibine teslim etti. Biz de
onun nâﬂ›n› topra¤a teslim edelim de, rahat etsin.
Biraz sonra annelerin
en ﬂereflisini, en bahtiyar›n› birlikte defnettiler. Art›k
Resûlullah’› Mekke’ye götürme vazifesi Ümmü Eymen’e kalm›ﬂt›. Peygamberimizi deveye bindirdi.
Birlikte yola ç›kt›lar. Beﬂ
günlük meﬂakkatli bir yolculuktan sonra Mekke’ye
ulaﬂt›lar.
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Ümmü Eymen gözyaﬂlar› aras›nda Peygamberimizi, dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti. Fakat gerek dedesinin yan›nda bulundu¤u s›ralarda, gerekse onun vefat›ndan sonra
amcas› Ebu Tâlib’in himayesinde iken, Peygamberimizin hizmetinde bulunmaktan geri durmad›. Bunu kendisi için büyük bir
ﬂeref sayd›.
Aradan y›llar geçti. Peygamberimiz, kendisini bir
anne ﬂefkatiyle ba¤r›na basan, ancak bir annenin yapabilece¤i kadar fedakârl›k
gösteren sevgili dad›s›n›
unutmam›ﬂt›. Ona her türlü
maddî yard›mda bulunuyor, bir evlad›n annesine
duyabilece¤i sayg› kadar
hürmet gösteriyordu. Bu
arada sevgili dad›s›n›n bir
yuva kurmas›n› temin etti.
Onu Ubeyd bin Zeyd ile evlendirdi. Bu evlilikten Eymen adl› bir o¤lu oldu. Ve
Ümmü Eymen diye tan›nd›.
Peygamber efendimiz
Mekkelileri ‹slâmiyet’e da-
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vete baﬂlay›nca, çocuklu¤undan beri, O’nun mühim bir ﬂahsiyet olaca¤›n›
tahmin eden Ümmü Eymen, hemen îmân etti.
Çünkü gerek do¤umunda,
gerekse
do¤umundan
sonra birçok harika hâllerine ﬂahit olmuﬂtu. Bunun
için tereddütsüz iman
ederek Resûlullah’› sevindirdi.
O devirde Müslüman
olmak, ak›l almaz iﬂkenceleri peﬂinen kabul etmek
demekti. Ümmü Eymen de
bu ac› iﬂkencelerden hissesini ald›. Fakat îmân›ndan
zerre kadar taviz vermedi.
Çünkü bu yolda ölmeyi büyük bir ﬂeref say›yordu.
‹ﬂkenceler tahammül
edilemeyecek bir duruma
geldi¤inde, önce Habeﬂistan’a, sonra Medîne’ye
hicret etti. Böylece iki hicret sevab› birden ald›.
Ümmü Eymen Mekke’de
oldu¤u gibi Medîne’de de
Resûlullah’› bir an olsun
yaln›z b›rakmad›. Hizmetinden geri durmad›.

Ümmü Eymen tevekkül sahibi bir han›md›. En
zor durumlarda bile cenab-› Haktan ümidini kesmez, O’ndan yard›m beklerdi. Bu teslim ve tevekkülünün mükâfat›n› hemen görürdü.
Hicret ederken, Revha
yak›nlar›nda gecelemiﬂti.
Çok susam›ﬂt›. Yan›nda bir
damla dahi su yoktu. Hiç
telaﬂlanmad›. Çünkü kullar›na karﬂ› son derece
merhametli olan Rabbinin, gördü¤üne ve yard›m
edece¤ine inanc› sonsuzdu. Susuz ve bîtap düﬂmeyece¤inden emindi. Nitekim cenab-› Hakk›n yard›m› gelmekte gecikmedi.
Gökten beyaz bir urgana ba¤lanarak sark›t›lm›ﬂ
bir kova gördü. Cenab-›
Hakka hamd ve ﬂükür ederek kalkt›, kovan›n yan›na
gitti. ‹çi tamamiyle, berrak
ve buz gibi su ile doluydu.
Kana kana içti. Tamamen
susuzlu¤u geçti ve rahatlad›.
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Bu vakay› nakleden
Ümmü Eymen ﬂöyle der:
“Art›k bundan sonra bir
daha hiç susamad›m.”
Ümmü Eymen çok cesur idi. bâz› savaﬂlara kat›lm›ﬂt›. Hatta birkaç kad›nla birlikte Uhud’da yaral›lar› tedavi etti. Mücahidlere su da¤›tt›.
Peygamberimizi çok
severdi. Hayat›n› Peygamberimize feda edebilecek bir îmâna sahipti.
Resûlullah’› devaml› sevinçli
görmek
ister,
O’nun üzülmesine hiç tahammül edemezdi. Resûlullah’la birlikte sevinir,
onunla birlikte üzülürdü.
Bir gün Peygamberimiz hasta bir çocu¤u kuca¤›na alm›ﬂt›. Çocuk hastal›¤›n tesiriyle inliyordu.
Peygamberimiz ﬂefkatinden a¤lad›. Resûlullah’›n
a¤lad›¤›n› gören Ümmü
Eymen de a¤lamaya baﬂlad›. Peygamber efendimiz niçin a¤lad›klar›n› sordular. Ümmü Eymen de,
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O’na olan sevgisini ﬂöyle
ifade etti:
- Resûlullah efendimiz
a¤larken, ben nas›l olur da
a¤lamam?
Ümmü Eymen, o¤lu
Eymen’in Huneyn gazvesinde ﬂehîd olmas› üzerine çok sab›r gösterdi. ﬁehîd annesi olmaktan büyük bir memnuniyet duydu.
Ümmü Eymen, kocas›
Ubeyd bin Zeyd ile mesut
bir hayat yaﬂ›yordu. Kocas›
Ubeyd’in vefat›ndan sonra,
Peygamber efendimiz, kendisine annelik yapan, îmân›
u¤runda her türlü yokluk,
çile ve ›zd›raplara gö¤üs
geren, hatta bunun için iﬂkencelere maruz kalan fedakâr dad›s›n› tek baﬂ›na
b›rakmad›. Bir gün eshâb›na hitaben buyurdu ki:
- Cennet ehlinden bir
kad›nla evlenmek isteyen
Ümmü Eymen’le evlensin.
Böylece onun Cennetlik bir kad›n oldu¤una iﬂaret ediyordu.

ÜMMÜ EYMEN
Ümmü Eymen Resûlullah’›n kendisi hakk›nda
bu sözünü duyunca, sevinçten ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rd›. Öyle ya! Bir Müslüman için, bundan daha
büyük bir saadet düﬂünülebilir miydi?
Resûlullah’›n dâvetine
ilk icabet eden, evlatl›¤›
Zeyd bin Hârise oldu.
Hazreti Zeyd, genç bir sahâbîydi. Ümmü Eymen
gibi yaﬂl› bir kad›n ile evlenmeye, s›rf Allah’›n Re-

sûlünü memnun edebilmek için talip olmuﬂtu.
Peygamberimizin r›zas›n›
dünyevî lezzete tercih etti. Bundan sonra Resûlullah efendimiz bu büyük
sahâbîsi ile dad›s›n› nikâhlad›.
Babas› gibi büyük bir
sahâbî olan, ‹slâm kumandanlar›ndan Üsâme bin
Zeyd, bu evlilikten dünyaya geldi.
Ümmü Eymen’in, Peygamberimizin yan›nda ay-

eshâb-› kirâm 345

ÜMMÜ EYMEN
r› bir yeri vard›. Bazan latifede bulunarak onun gönlünü al›rd›. Fakat Peygamber efendimiz latife yaparken muhatab›n› incitmeden sevindirir, neﬂelendirirdi.
Ümmü Eymen bir defas›nda Resûlullah’›n huzuruna girerek, “Bana bir
binek temin ediniz” diye
ricada bulundu. Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Seni diﬂi devenin yavrusuna bindirece¤im.
Ümmü Eymen Resûlullah’›n nüktesini anlamad›.
Bu sebeple dedi ki:
- Ey Allah’›n Resûlü,
yavrunun beni taﬂ›maya
gücü yetmez. Hem ben
deve yavrusu istemiyorum ki...
Peygamberimiz sözünü
tekrarlayarak buyurdu ki:
- Seni, ancak diﬂi bir
devenin yavrusuna bindirece¤im.
Böylece yüce Peygamberimiz ﬂaka yaparken dahî
hakikati beyan ediyordu.
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Her deve, diﬂi bir deveden
do¤mas› sebebiyle diﬂi devenin yavrusu de¤il miydi?
Ümmü Eymen Peygamberimizin vefat›nda,
yan›nda bulundu. Gözyaﬂlar›n› tutam›yordu. Kendisine dediler ki:
- Niçin bu kadar a¤l›yorsun?
- Ben Resûlullah’tan
ayr›laca¤›m›z› biliyordum.
Bunun için a¤lam›yorum.
Ben vahyin kesilmesine
a¤l›yorum.
Bu büyük ‹slâm kad›n›na Peygamberimizden
sonra Hazreti Ebu Bekir ve
Hazreti Ömer de lay›k oldu¤u hürmeti gösterdiler.
Çünkü, Resûlullah’›n de¤er verdi¤i kimseler, sahâbîlerin yan›nda da k›ymetliydi. Bu sebeple zaman
zaman ziyaretine giderler,
varsa ihtiyaçlar›n› görürlerdi. O da duâ ederdi.
Yaﬂ› bir hayli ilerleyen
Ümmü Eymen Hazreti Osman’›n halîfeli¤inin ilk y›llar›nda vefat etti.

ÜMMÜ GÜLSÜM
ümmü gülsüm;
Peygamberimizin k›z›.
‹slâmiyet gelmeden önce
do¤du. Annesi Hazreti Hadîce’dir. Ümmü Gülsüm ‹slâmiyet gelmeden önce
Ebû Leheb’in ikinci o¤lu
Uteybe ile niﬂanlanm›ﬂt›.
‹slâmiyet gelince Ebû Leheb îmân etmedi ve ‹slâmiyet’in çok azg›n bir düﬂman› oldu. Onun hakk›nda
Tebbet sûresi nâzil olunca
o¤luna Ümmü Gülsüm’ü
boﬂamas›n› söyledi. O da
babas›n› dinliyerek boﬂad›
ve Peygamberimize (sallallahü aleyhi ve sellem) üzücü sözler söyledi. Peygamber efendimiz; “Yâ Rabbî,
buna canavarlar›ndan birini musallat et!” diye bedduâ eyledi. Uteybe ﬁam
yolculu¤u s›ras›nda arkadaﬂlar›n›n aras›nda uyurken bir arslan gelip, koklayarak onu buldu ve parçalay›p öldürdü.
Ümmü Gülsüm, Hazreti Osman’›n han›m› olan
kardeﬂi Rukayye’nin Bedir
Savaﬂ›ndan hemen sonra

Ümmü Gülsüm’ün ﬁam’da bulunan türbesi

vefât etmesi üzerine, Hazreti Osman’a nikâhland›.
Ona nikâhlanmas› vahiy
ile bildirildi. Böylece Ümmü Gülsüm’ün Hazreti
Osman’a nikâhlanmas›
sebebiyle Hazreti Osman’a “Zinnûreyn” iki nûr
sâhibi denildi. Ümmü Gülsüm Peygamberimizin
sallallahü aleyhi ve sellem
sa¤l›¤›nda, hicretin dokuzuncu y›l›nda vefât etti.
Cenâze namaz›n› Peygamberimiz sallallahü aleyhi
ve sellem k›ld›rd›.
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ümmü habîbe;
Resûlullah efendimizin
mübarek han›mlar›ndan.
Ümmü Habîbe, ilk önce
Resûlullah’›n halas›n›n
o¤lu Ubeydullah bin Cahﬂ
ile evlendi. Kocas›yla birlikte ‹slâmiyet’i kabul eden
ilk Müslümanlardand›r.
Mekke’deki
kâfirlerin,
Müslümanlara eziyet ve
zararlar› dayan›lmayacak
bir dereceye geldi¤inde,
Habeﬂistan’a hicret ettiler.
K›z› Habîbe, Habeﬂistan’da do¤du. Kocas›
Ubeydullah bin Cahﬂ, papazlar›n propagandalar›na
aldan›p, fakirlikten kurtularak, dünya mal›na kavuﬂmak için mürted oldu.
Dînini b›rakt›.
Ümmü Habîbe bir gün
rüyâda, kocas›n›n surat›n›n gayet çirkinleﬂip, kapkara oldu¤unu gördü. O
sabah rüyâs›n› tabir etmek için düﬂünürken, kocas› h›ristiyan oldu¤unu
söyleyip, ona, “Sen de h›ristiyan ol” dedi.
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Kocas› dînini dünyaya
de¤iﬂince, Ümmü Habîbe’yi de ‹slâmiyetten ç›k›p, zengin olmaya zorlad›. O, fakirli¤e, ölüme raz›
olaca¤›n›, fakat Muhammed aleyhisselam›n dinini ve sevgisini, bütün
dünyaya de¤iﬂmeyece¤ini, bildirdi.
Ubeydullah bin Cahﬂ,
Ümmü Habîbe’yi boﬂay›p,
sürünerek ölmesini bekledi. Fakat kendisi içki âlemlerine dal›p, az zaman sonra sarhoﬂken öldü.
Peygamber efendimiz,
Ümmü Habîbe’nin dîninin
kuvvetini ve baﬂ›na gelen
ac› hâli iﬂitti. ‹man kuvvetine hayran kal›p, hâline çare arad›. Kendisi de, Ümmü Habîbe’nin babas› ve
Mekke kâfirlerinin baﬂkumandan› olan Ebu Süfyan
ile mücadele ediyordu.
Peygamber efendimiz,
daha önce Müslüman
olan Habeﬂistan hükümdar› Necâﬂî’ye, hicretin
yedinci senesinde mek-
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tup yaz›p, Amr bin Ümeyye ile gönderdi. Mektupta; “Oradaki Ümmü Habîbe ile evlenece¤im. Nikâh›m› yap! Sonra kendisini
buraya gönder” ﬂeklinde
talepte bulundu.
Necâﬂî, Peygamberimizin mektubuna çok
hürmet edip, hemen haz›rl›klara baﬂlad›. Hizmetçisini gönderip, Resûlullah’›n iste¤ini bildirdi.
Ümmü Habîbe, Resûlullah’›n nikâh›na girmeyi
kabul edince, Habeﬂistan
hükümdar› iki gümüﬂ gerdanl›k, mücevherat, yüzükler ve bilezikler hediye
etti.
Daha sonra mühacir
Müslümanlar› saray›na
davet etti ve Resûlullah
efendimiz ile Ümmü Habîbe’nin nikâh›n› k›yd›. Ümmü Habîbe, îmân›n›n mükâfat›na kavuﬂarak orada
zengin ve rahat oldu. Necâﬂî sayesinde Habeﬂistan’daki Müslümanlar da
çok rahat etti, ferah yaﬂad›.

Ümmü Habîbe, cennette, kad›nlar kocalar›n›n yan›nda bulunacaklar› için,
cennetin en yüksek derecesi ile de müjdelenmiﬂ oldu ki, dünyan›n bütün zevk
ve nîmetleri, bu müjde yan›nda pek küçük kal›r.
Ümmü Habîbe’nin Resulullah efendimiz ile evlenmesi, babas› Ebû Süfyan’›n kalbinin yumuﬂay›p, ileride Mekke’nin fethinde Müslüman olmas›n›
haz›rlayan sebeplerdendir.
Ümmü Habîbe, muhacirlerle Necâﬂî’nin temin
etti¤i gemiyle, Car liman›na, oradan da deveye binip, Medîne’ye geldi. O s›rada Peygamberimiz Hayber’de idi.
Ümmü Habîbe Peygamberimizi çok severdi.
Mekkeli müﬂrikler, Hudeybiye antlaﬂmas›n› bozduktan sonra, endiﬂeye kap›l›p, antlaﬂmay› yenilemek
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mam›ﬂ olan Ebû Süfyan’›
gönderdiler. O da arac› olmas› için k›z›n›n yan›na
gitti.
Ebû Süfyan, k›z›n›n odas›na girip, Peygamberimizin her zaman oturdu¤u
mindere oturmak üzere
iken, Ümmü Habîbe; “Sen
bu mübarek yere oturmaya lây›k de¤ilsin” diyerek
oturmas›na mâni oldu.
Ebû Süfyan, k›z›ndan bu
sözleri iﬂitince, onun dînine
ba¤l›l›¤›na hayret etti.
Bir gün Resûlullah efendimiz, Ümmü Habîbe’nin

odas›na geldi. O esnada
Hazreti Mûaviye baﬂ›n›, k›zkardeﬂi Ümmü Habîbe’nin
kuca¤›na koymuﬂ, uyuyordu. Bu hâli görünce, han›m› Ümmü Habîbe’ye buyurdu ki:
- Ya Ümmü Habîbe!
Kardeﬂini bu kadar çok
mu seviyorsun?
- Evet, ya Resûlallah,
kardeﬂimi çok seviyorum.
- Onu Allah ve Resulü
de çok seviyor.
Hazreti Ümmü Habîbe
çok faz›l, kâmil birisiydi.
Peygamberimizden otuz

Ümmü Habîbe, Ümmü Seleme ile ayn› türbede medfundur..
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hadîs-i ﬂerîf rivayet etti. Hadîs-i ﬂerîflere çok dikkat
ederdi. Bu hususta kendisine dan›ﬂ›l›rd›.
Ye¤eni Ebû Süfyan bin
Said’e, abdestli bulunmay› tavsiye edip, ﬂu hadîs-i
ﬂerîfi rivayet etti.
“Her kim bir ﬂey piﬂirecek olursa, abdest almas›
iyidir.”
Yine, “Her kim her gün
oniki rekat nafile namaz
k›larsa, o kimse için Cennette bir ev haz›rlan›r” hadîs-i ﬂerîfini rivayet ettikten sonra buyurdu ki:
- Ben bunu iﬂittikten sonra, o namazlar› hep k›ld›m.
Bu nafilelere verilecek
sevaplar, farz borcu olmayanlar içindir.
Babas› Ebû Süfyan bin
Harb vefat ettikten bir
müddet sonra, güzel kokular sürünüp, iyi ve yeni
elbise giymiﬂti. Bu durumu ﬂu ﬂekilde aç›klad›. Etraf›ndakilere;
- Peygamber efendimiden iﬂittim buyurdular ki:

“‹man sahibi bir kad›n
için, herhangi bir ﬂekilde
üç günden fazla matemli
bulunmak caiz de¤ildir.
Ancak, kocas› için, bunun
müddeti dört ay ve on
gündür.”
Hazreti Ümmü Habîbe,
kardeﬂi Hazreti Muâviye’nin hilâfeti zaman›nda
hastaland›. Hasta yata¤›nda Hazreti Aiﬂe’yi ça¤›rt›p
dedi ki:
- Benimle senin ve di¤erlerinin aras›nda münasebetler vard›. E¤er her ne
suretle olursa olsun, aram›zda hataen bir ﬂey geçmiﬂ ise, senden affetmeni
isterim. Affeyle ve hay›r
duâ ile yâd edip, benim
için magfiret talep et.
Hazreti Aiﬂe bu söz
üzerine duâ edip buyurdu
ki:
- Sen beni memnun etmiﬂsin. Hak teâlâ da seni
memnun k›ls›n.
Medîne-i münevverede 664 senesinde yetmiﬂüç yaﬂ›nda vefat etti.
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ümmü hiram;
Ümmü Hiram, Enes
bin Malik’in teyzesidir.
Resûlullah’›n da teyzeleri
taraf›ndan akrabas›d›r.
Cahiliyye devrinde Amr
bin Kays ile evlendi.
Îmân ile ﬂereflenip, Müslüman oldu. Kocas› îmân
etmeyince, ayr›ld›lar. Ondan Kays ve Abdullah
ad›nda iki o¤lu oldu.
Müslüman olduktan sonra, ensâr›n büyüklerinden Ubâde bin Sâmit ile
evlendi. Bundan da Muhammed ad›nda bir o¤lu
oldu.
Ümmü Hiram’›n Medîne-i münevveredeki
evini, Resûlullah efendimiz s›k s›k ziyaret ederdi.
Ümmü Hiram da bundan
çok memnun olur ve çok
ikramda bulunup, hizmet
etmekle ﬂereflenirdi.
Yine Resûlullah efendimiz evine teﬂrif etmiﬂ
ve istirahat için evinde
uyumuﬂtu. Bir müddet
sonra gülümseyerek
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uyand›lar. Bunun üzerine
Ümmü Hiram sordu:
- Ya Resulallah! Niçin
güldünüz?
- Ey Ümmü Hiram!
Ümmetimden bir k›sm›n›
gemilere binmiﬂ hâlde,
kâfirlerle gazaya giderlerken gördüm.
- Ya Resûlallah! Duâ et,
ben de onlardan olay›m!
Peygamberimiz
de
onun bu arzusunu geri çevirmeyip, kabul etti ve
ﬂöyle duâ buyurdular:
- Ya Rabbî! Bunu da
onlardan eyle!
Resûlullah efendimiz
tekrar uyuyup, yine gülümseyerek
uyand›lar.
Tekrar gülme sebebini sorunca, buyurdular ki:
- Bu defa da, ümmetimden bir k›sm›n›n, padiﬂahlar›n tahtlar›na kurulduklar› gibi debdebeli bir
kalabal›k hâlinde gazaya
gittiklerini gördüm.
Ümmü Hiram bu sefer
de dedi ki:
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- Ya Resûlallah! Duâ et,
ben de bir gazi olarak onlar›n aras›nda bulunay›m.
Bu sefer Peygamberimiz buyurdu ki:
- Hay›r, sen öncekilerdensin.
Böylece onun deniz seferinde bulunaca¤›n› önceden haber vermiﬂ oldu.
Resûlullah efendimizin vefât›ndan sonra, kocas› Ubâde bin Sâmit
ﬁam’a gönderilen ilmî
heyet içinde oldu¤undan,
onunla birlikte Humus’a
yerleﬂti.
Halîfe Hazreti Osman’›n izniyle, 647 y›l›nda Hazreti Muâviye, K›br›s adas›ndaki insanlar›n
da saadete kavuﬂmalar›,
Cehennemden kurtulmalar› için bir deniz seferi
düzenledi. Bu sefer, Müslümanlar›n ilk deniz savaﬂ›yd›. Bu sefere gönüllü
seçilen kimseler aras›nda
Hazreti Ebu Zer, Hazreti
Ebüdderdâ, Hazreti Ubâde bin Sâmit ve han›m›

Ümmü Hiram gibi Eshâb-›
kirâm›n ileri gelenleri de
vard›.
Hazreti Muâviye, bu orduya Hazreti Abdullah ibni
Kays’› kumandan tayin etti.
Deniz yoluyla yolculuk
baﬂlad›. Hazreti Ümmü Hiram, seksenalt› yaﬂ›nda olmas›na ra¤men, bu zahmetli yolculu¤a katlan›yor,
oradaki insanlara ‹slâmiyet’i bildireceklerini, onlar›n da kurtuluﬂa, saadete
kavuﬂacaklar›n› düﬂünerek, teselli buluyordu.
‹slâmiyet’i yaymak u¤runda ﬂehit olmak, Ümmü
Hiram’›n en büyük arzusuydu. Çünkü ﬂehîdler
hakk›nda
Peygamber
efendimiz buyurmuﬂtu ki:
“ﬁehîdleri y›kamay›n›z!
Çünkü k›yamet gününde
her yere miskü anber gibi
koku saçacaklard›r.”
“ﬁehîdin kul borcundan baﬂka bütün günahlar›n› Allahü teâlâ affeder.”
“ﬁehîdler Cennetteki
nîmetleri görünce, “Keﬂke,
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Hala Sultan diye bilinen Ümmü
Hiram’›n K›br›s Larnaka’da kendi ad›yla an›lan camisi

Allah’›n bize neler ikram etti¤ini, kardeﬂlerimiz de bilselerdi de cihaddan çekinmeseler, çarp›ﬂmaktan korkup düﬂmandan yüz çevirmeselerdi” derler.”
Bu müjdelerin yan›nda
birkaç günlük zahmetin
hiç k›ymeti olmad›¤›n›, en
iyi Peygamberimizin arkadaﬂlar› biliyordu. Çektikleri eziyet ve s›k›nt›lar, bunu
çok güzel anlat›yordu.
Ümmü Hiram da, bu arzu
ve istekle, yaﬂ›n›n çok ileri
olmas›na ra¤men ordunun içindeydi.
354 eshâb-› kirâm

M›s›r’dan gelen ‹slâm
askerleri de, kendileriyle
birleﬂince, K›br›s Rumlar›na, Müslüman olmalar›n›,
yoksa cizye vermelerini,
bunu da kabul etmezlerse
savaﬂ yapacaklar›n› bildirdiler. K›br›sl›lar teslim olmayacaklar›n› bildirince,
ﬂiddetli çarp›ﬂma oldu.
K›br›s Rum donanmas› ‹stanbul’a kaçt›.
Hazreti Ümmü Hiram,
çok yaﬂl› olmas›na ra¤men, yerinde duram›yor
du. Genç askerler, Hazreti
Ümmü Hiram’›n bu hâline
ﬂaﬂ›yorlar, ona bakarak
gayrete geliyorlard›. Rumlar›n donanmas› kaç›nca,
savaﬂ sahilde devam etmeye baﬂlad›. ‹slâm askerleri, bir ç›karma hereketiyle iç k›s›mlara dald›lar. Askerlerle ç›karmaya
kat›lan Hazreti Ümmü Hiram, Larnaka yak›nlar›nda
at›n›n aya¤›n›n sürçmesiyle düﬂerek, çok özledi¤i
ﬂehîdli¤e kavuﬂtu. Böylece Ümmü Hiram Resûlullah’›n haber verdi¤i gibi,
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deniz yoluyla sefere kat›l›p
ﬂehîd olmuﬂtu.
Bir müddet sonra ‹slâm
askerlerinin karﬂ›s›nda tutunamayan Rumlar eman
dilediler. Bar›ﬂ teklif edip,
cizye vermeyi kabul ettiler.
Hazreti Ümmü Hiram’›n
kabri K›br›s’ta Larnaka ﬂehrinin Tuz Gölü k›y›s›ndad›r.
Osmanl›lar K›br›s adas›n›
1570 senesinde fethedince,
kabrini imar ettiler. Hala
Sultan deyip, kabri üzerine
türbe, yan›na tekke ve cami
yapt›rd›lar.
Ümmü Hiram âlemlere
rahmet olarak yarat›lan,
iki cihan sultan› Peygamber efendimizin akrabas›,

Eshâb-› kirâmdan ve ﬂehîd
olmas› gibi pek çok üstünlükler sahibidir. Fazilet ve
kemâli çoktur. Resulullah
efendimize hizmet edip,
hürmet gördü.
Kabrinden dahî yüzy›llard›r feyz ve bereket saçmaktad›r. Osmanl›lar zaman›nda ve sonras›nda,
gemiler, Hala Sultan türbesi istikametinden geçerken, toplar›n› çevirirler ve
mübarek makam› ziyaret
maksad› ile selamlarlard›.
Ümmü Hiram’›n tam ismi bilinmemektedir. Babas› Milhan bin Hâlid, annesi
Mülkiyye binti Mâlik’tir.
Hazrec kabîlesinin Benî
Neccar koluna mensuptur.

Ümmü Hiram’›n K›br›s Larnaka’daki türbesinin giriﬂi
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ümmü seleme;
Peygamberimizin mübarek han›mlar›ndan. ‹smi
Hind’dir. Ümmü Seleme
künyesi ile meﬂhurdur.
Babas› Ebû Umeyye Süheyl bin Mugîre bin Abdullah bin Ömer bin Mahzum; annesi Âtike binti
Âmir’dir. Mekke’de bi’setten on beﬂ sene kadar önce do¤du¤u tahmin edilmektedir. Medîne’de 667
(H.57) senesinde vefat etti.
‹lk önce, halas›n›n o¤lu
Ebû Seleme bin Abdülesed ile evlendi. Kocas›yla
beraber ‹slâmiyet’i ilk kabul edenlerdendir.
Mekke’deki kâfirlerin,
Müslümanlara eziyet ve
zararlar› dayan›lmayacak
bir hâl al›nca, Habeﬂistan’a hicret etti. Habeﬂistan’da Zeynep, Seleme,
Ömer ve Dürre isimlerinde dört çocu¤u do¤du.
Mekke’ye tekrar geldilerse
de, kâfirlerin Müslümanlara zulümleri netîcesinde
bi’setin on birinci senesin356 eshâb-› kirâm

de Medîne’ye hicret etmek istediler. Medîne yolunda da eziyet ile karﬂ›laﬂt›lar. Müﬂrikler yollar›n›
tutarak, Ümmü Seleme’yi,
kocas› ve çocuklar›ndan
ay›r›p Mekke’deki evinde
yaln›z baﬂ›na b›rakt›lar.
Ümmü Seleme, hem
kocas›n›n hem de çocuklar›n›n ayr›l›¤›na çok üzülüyordu. Buna amcas›o¤lu
fazla dayanamay›p insafa
geldi ve Mekkeli müﬂriklere çok k›zarak Ümmü Seleme’yi ve ayr› bir yerde
hapsettikleri çocuklar›n›
serbest b›rakt›r›p Medîne’ye dönmelerini sa¤lad›.
Ümmü Seleme, Ebû
Seleme’ye; “Resûlullah
efendimizin; ”Müslümanlardan musîbete u¤rayan
bir kimse, musîbete u¤rad›¤› zaman; “‹nnâ lillâhi
ve innâ ileyhi râciûn” der
ve sonra da “Yâ Rabbî!
U¤rad›¤›m bu musîbetimde bana ecir ihsan et. U¤ran›lan musîbetime karﬂ›l›k daha hay›rl›s›n› bedel
k›l! diye dua ederse, mu-
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hakkak, Allahü teala, bunun mükâfat›n› verir” buyurdu¤unu rivayet etti.
Ebû Seleme, Uhud
gazvesinde
yaraland›.
Ümmü Seleme kocas›na;
-‹ﬂitti¤ime göre; kocas›
vefât eden Cennetlik bir
kad›n, baﬂkas›yla evlenmezse, Allahü teâlâ onu
Cennette kocas›yla bir
araya getirecek. Yine Cennetlik kad›n vefât edince,
Cennetlik kocas› baﬂkas›yla evlenmezse, Allahü teâlâ onu da Cennete han›m› ile beraber götürecek.
O hâlde, gel seninle sözleﬂelim. Ne sen benden
sonra evlen; ne de ben
senden sonra evleneyim,
deyince, Ebû Seleme, hakîkaten sözünü tutup, tutamayaca¤›n› sordu.
-Ben sana itâat etmek,
sözünü dinlemek için dan›ﬂt›m, cevâb›n› al›nca da;
- Ben vefât edince, sen
evlen, buyurup;
-Allah›m! Ümmü Seleme’ye, benden sonra ben-

den daha hay›rl›, onu hor
görmiyecek, incitmiyecek
bir koca nasîb et! diye dua
edip Uhud gazvesinden
sonra ﬂehîd oldu. Ümmü
Seleme Peygamber efendimize, kocas›n›n ﬂehîdli¤ini haber verip, nas›l dua
edece¤im diye sorunca,
Resûlullah efendimiz;
-Yâ Rabbî! Beni ve onu
affeyle! Bana onun ard›ndan, ondan daha hay›rl›,
daha güzel, bir bedel ihsan et, buyurdular.
Hayret etmesine ra¤men Peygamberimizin
emrini yerine getirdi. Hayreti ise, hay›rl›n›n kim oldu¤u idi. ‹ddet müddeti
bitince; önce Hazreti Ebû
Bekir sonra da Hazreti
Ömer talip olup, istediyse
de, kabul etmedi. Resûlullah sallallahü aleyhi ve
sellem istetince, dünürcü
Hâtib bin Ebî Beltea’ya,
Resûlullah’a hürmetlerini
arz ettikten sonra; k›skançl›¤›n›, çocuklar›n› ve ﬂâhid
olarak velîsinin bulunmad›¤›n› bildirdi. Resûlullah
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da, Allahü teâlân›n k›skançl›¤› giderece¤ini, kendisi çocuklar›na bakaca¤›n› bildirince, nikâh k›y›ld›.
Mihr ve çeyiz olarak; iki el
de¤irmeni, birer de su testisi, çanak, deri yüzlü ve içi
hurma lifi dolu bir yast›k
ile içi hurma lifi dolu bir
döﬂek verdi.
Peygamber efendimiz
ile 626 (H.4) y›l›n›n ﬁevval
ay›n›n sonunda evlendi.
Hazreti Ümmü Seleme,
Peygamber efendimizin
Veda Hacc› dâhil vefat›na
kadar yan›nda kald›. Pek
çok hâdiseye ﬂâhid olup,
378 hadîs rivayet etti.
Hazreti Ümmü Seleme,
hadîs ilminde üstün oldu¤u gibi, Eshâb-› kirâm kad›nlar›n›n içinde f›kh› en
iyi bilenlerdendi. Hayât›n›
zühd, takva ve ibâdetle geçirdi. Her ay›n ilk Pazartesi, Perﬂembe ve Cum’a
günlerinde oruç tutard›.
Namaz›n fazîletlerine ve
vaktine çok dikkat ederdi.
Ö¤le namaz›n› geciktirenlere; “Zât-› Saadetleri Mu358 eshâb-› kirâm

hammed sallallahü aleyhi
ve sellem ö¤le namaz›n›
erken k›lard›. Siz ise ikindiye b›rak›yorsunuz” diyerek geç k›lmamalar›n› tavsiye ederdi.
‹nsanlara merhametli,
çocuklara çok ﬂefkatliydi.
Müﬂfik bir anne olup, ilk
kocas›ndan olan çocuklar›
hakk›nda Resûlullah’a;
“Bunlara gösterdi¤im ﬂefkat karﬂ›l›¤› ben ne kadar
sevâb elde edece¤im” diye sorunca, çok sevâb alaca¤› bildirildi. Kendisi cömerd oldu¤u gibi baﬂkalar›n› da teﬂvik ederdi. Fakirlerin ihtiyâc›n› karﬂ›lay›p,
iki hurma da olsa verir, geleni boﬂ göndermezdi. Bu
hususta Peygamber efendimizin ﬂu hadîs-i ﬂerîfini
de rivayet etti:
“Benim sahâbîlerim
içinde öyle kimseler vard›r
ki, benden sonra gözleri
bir ﬂey görmez.”
Yine Peygamber efendimizin ﬂöyle dua etti¤ini
rivâyet etti:
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“Ey kalbleri hâlden hâle ink›lâb ettiren! Kalbimizi senin dînin üzerine sabit k›l.” ve,
“Allah›m! Kalbimi temizlemeni ve edeb yerimi
koruman› senden dilerim.”
Peygamber efendimize çok hürmetkar olup,
onun her ﬂeyi ile bereketlenmek isterdi. Kendisi
hizmetini yapt›¤› gibi,
ömrünün sonuna kadar
Resûlullah’a hizmet etmek ﬂart›yla kölesini âzâd
etti. Bereketlenmek niyyetiyle Peygamberimizin
mübarek sakal›ndan bir
kaç teli gümüﬂ kutuda
saklard›. Eshâb-› kirâmdan birinin bir s›k›nt›s› olsa, bir kâse su getirip, sakal-› ﬂerîfi suya dald›r›r, o
kimsenin yüzüne sürerdi.
O kimsenin de s›k›nt›s›
giderdi.
Kad›nlar›n nâmahreme
yâni yabanc›lara görünmemesi hususunda da ﬂu
hadîs-i ﬂerîfi nakletti:

Ümmü Seleme’nin
makam›

ﬁam’daki

“‹bn-i Ümmü Mektûm
âmâ (gözleri görmeyen)
idi. Bir gün Resûlullah›n
huzuruna girmek için
müsâde istedi. Han›mlar›
Ümmü Seleme ve Hazreti Meymûne de oradayd›.
Resûl-i ekrem sallallahü
aleyhi ve sellem han›mlaeshâb-› kirâm 359
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r›na; “Çekilin ve saklan›n” buyurunca, han›mlar›; “Bu gelenin iki gözü
de görmez. Niçin çekilelim?” diye sebebini sordular; “O görmüyorsa,
siz de mi görmüyorsunuz?” buyurdu.
Hazreti Ümmü Seleme,
Peygamber efendimizin en
son vefât eden mübarek
han›m›d›r. 667 (H.57) senesinde vefât etti. Medîne-i
münevverede Bakî kabristanl›¤›na defn edildi.
Rivâyet etti¤i hadîs-i
ﬂerîflerden bâz›lar› ﬂunlard›r:
“Akﬂam›n farz›ndan
sonra alt› rek’at namaz k›lan kimse, tam bir sene
nafile ibâdet etmiﬂ sevab›n› al›r veya Kadir gecesini
ihya etmiﬂ say›l›r.”
“‹çinizde kim hilâl-i Zilhicceyi görüp de kurban
kesmek niyetinde bulunursa, kurban kesinceye
kadar vücudundaki saç ve
k›llar› ile t›rnaklar› kesmekten vazgeçsin.”
360 eshâb-› kirâm

“Kuvvet ve bahad›rl›k,
güreﬂçilik de¤il, as›l kuvvet gadab ân›nda nefse
hâkim olmakt›r.”
“Kendisinde üç haslet
veya bunlardan biri bulunmayan›n hiç bir ameline k›ymet vermeyiniz:
1 - ‹syandan kendisini
al›koyacak takvâ ve Allah
korkusu,
2- Kötüye karﬂ› susmas›n› bildirecek hilm, yumuﬂakl›k,
3- ‹nsanlarla geçim
sa¤layacak güzel huy.”
“Bir kimse, insanlar
kendisine baks›n diye, tefâhur (ö¤ünmek) için giymek üzere bir elbise al›rsa, Allah, o elbiseyi ç›kar›ncaya kadar onun yüzüne bakmaz.”
“Kendisinden kocas›
raz› oldu¤u hâlde ölen her
Müslüman kad›n Cennet’e girer.”
“Kendinize beddua etmeyin, ancak hay›rl› dua
edin. Zira melâike, dedi¤inize “amîn” der.”
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ümmü süleym;
Han›m sahâbîlerin meﬂhurlar›ndan olup Peygamber efendimize on y›l devaml› hizmet etmekle ﬂereflenen Enes bin Mâlik’in
annesi ve Peygamber efendimizin süt teyzesi. Eshâb-›
kirâm›n meﬂhurlar›ndan
Hazreti Ebû Talhâ’n›n han›m›d›r. Esas ad›n›n Sehle,
Rumeysâ, Gumeyrâ, Rumeyle, Uneyfe veya Rumeyse isimlerinden birinin
oldu¤u bildirilmektedir.
Ümmü Süleym künyesi ile
meﬂhurdur. Medîne’deki
Hazrec kabîlesinin Necrâno¤ullar›ndan Milhan bin
Hâlid’in k›z›d›r. Annesinin
ad› Melike binti Mâlik’tir.
Peygamberimizin u¤runda
ﬂehîd olan meﬂhur sahâbî
Hirâm bin Milhan, onun erkek kardeﬂi ve K›br›s Adas›’n›n fethi s›ras›nda ﬂehîd
olan Ümmü Hiram da k›z
kardeﬂiydi. Medîne’de do¤muﬂtur. Do¤um ve ölüm
târihleri belli de¤ildir.
Müslüman olmadan
önce, kendi kabîlesinden

Mâlik bin Nadr ile evlenmiﬂ ve ondan Enes isminde bir o¤lu olmuﬂtur. Eshâb-› kirâm›n meﬂhurlar›ndan Enes bin Mâlik bu
zâtt›r.
Ümmü Süleym, Medîne’de ‹slâmiyet yay›lmaya
baﬂlad›¤› zaman ilk olarak
îmâna gelenlerdendir. Fakat kocas› Mâlik Müslüman olmam›ﬂt›. Ümmü
Süleym, Müslümanl›¤› kabul edip, Peygamberimize
bî’at etti¤i s›rada kocas›
Mâlik yan›nda yoktu. Eve
gelip, han›m›n›n Müslüman oldu¤unu ö¤renince,
ona;
-Sen dîninden ç›kt›n
m›? Sap›tt›n m›? dedi.
Ümmü Süleym;
-Hay›r, ben dinden ç›kmad›m ve sap›tmad›m.
Fakat ﬂu ﬂehrimize gelen
zâta (Muhammed aleyhisselâma) îmân ettim, diye
cevap verdi ve o¤lu
Enes’e ‹slâm dînini telkin
etmeye baﬂlad›. Yaﬂ› küçük olan o¤luna Kelime-i
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ﬂehâdeti ö¤retiyor, Allahü
teâlâdan baﬂka ilâh olmad›¤›na ve Muhammed
aleyhisselâm›n da O’nun
peygamberi
oldu¤una
inanmas›n› telkin ediyordu. Kocas› Mâlik, bunu
görünce, k›zarak;
-Benim çocu¤umu dinsiz yap›yor, onu bozuyorsun. Vazgeç bundan! dedi.
O da;
-Ben onu bozmuyorum, dedi.
Mâlik, Ümmü Süleym’in, dîninden vazgeçmedi¤ini anlay›nca, dar›larak ﬁam taraf›na giderken yolda öldürüldü. Böy-
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lece Ümmü Süleym dul
kald›. Kocas› Mâlik’ten çok
iyilik görmüﬂtü. O¤lu
Enes’i büyütüp, bülû¤ ça¤›na girerek meclislerde
söz sahibi oluncaya kadar
kimseyle evlenmeyece¤ine dâir kendi kendine söz
verdi. Bir süre dul olarak
yaﬂad›.
Medîne’de kabîlesinin
reisi olup, okçulu¤u ile
meﬂhur olan Ebû Talhâ,
Hazreti Ümmü Süleym’e
evlenme teklifinde bulundu. Ebû Talhâ zengin ve
hat›r› say›l›r bir kimse olmakla beraber henüz Müslüman de¤ildi. O da, kabî-
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lesi gibi putlara tap›yordu.
Bu yüzden, Hazreti Ümmü
Süleym, ona cevap olarak;
-Ben, seni istememezlik etmem. Senin gibisi
red olunmaz. Fakat sen
müﬂriksin. Ben ise müslüman›m elhamdülillah. Ey
Ebû Talhâ! Bu putlar›n sana bir fayda ve zarar vermedi¤ini bilmez misin?
Sana zarar› ve faydas› olmayan bir taﬂa tapmay›
nas›l uygun görürsün? Senin, ilâh diye tapt›¤›n bu
a¤açlar, yerden biter, sonra onu bir marangoz yontar. Bu hâlde sen, bir tahta
parças›na
tapmaktan
utanm›yor musun? dedi.
Hazreti Ümmü Süleym’in bu sözü, Ebû Talhâ’n›n kalbine tesir etti.
Hazreti Ümmü Süleym;
-Müslüman olup, Allah’ tan baﬂka ilâh olmad›¤›na ve Muhammed aleyhisselâm›n da O’nun kulu
ve peygamberi oldu¤una
ﬂehâdet etsen de seninle
evlensem olmaz m›? Bu-

nun için bir mehir de istemiyorum, deyince, Ebû
Talhâ, mühlet istedi, düﬂünüp karar vermek için yan›ndan ayr›ld›. ‹slâmiyet’in gerçek bir din oldu¤unu ve putlara tap›nman›n manas›zl›¤›n› kavr›yarak müslüman olmaya karar verdi. Sonra geldi ve;
-Bana yapt›¤›n teklifi
kabul ettim. Allah’tan baﬂka ilâh bulunmad›¤›na ve
Muhammed aleyhisselâm›n da O’nun peygamberi oldu¤una ﬂehâdet ederim, dedi.
Hazreti Ümmü Süleym
kendisinin telkini ile Müslüman olan Ebû Talhâ ile
evlenmeyi kabul ederek,
yan›nda bulunan ve bülû¤
ça¤›na giren o¤luna;
-Kalk ey Enes! Ebû Talhâ’y› benimle evlendirmek için gere¤ini yap! dedi. Böylece Hazreti Ümmü
Süleym ile Hazreti Ebû
Talhâ nikahland›lar.
Hazreti Ebû Talhâ ile
olan bu evliliklerinden
eshâb-› kirâm 363

ÜMMÜ SÜLEYM
Umeyr ad›nda bir erkek
çocuklar› oldu. Babas› buna çok sevinmiﬂti. Bu çocu¤un, kafeste bir serçe
kuﬂu vard›. Serçenin ölmesi üzerine Peygamber
efendimiz çocu¤a; “Ey
Umeyr serçe ne oldu?” diye latîfe etmiﬂti.
Bir müddet sonra Hazreti Ümmü Süleym’in o¤lu Umeyr hastalan›p, babas› Ebû Talhâ’n›n evde
bulunmad›¤› bir s›rada öldü. Ümmü Süleym, onu
y›kay›p kefenledi ve evin
bir köﬂesine koydu. Buhurlay›p üzerini örttü. Ev
halk›na da; “Ebû Talhâ’ya
o¤lunun öldü¤ünü, ben
söylemedikçe, hiç biriniz
söylemeyiniz!” diye tenbih etti.
Akﬂam olunca, Ebû Talhâ eve geldi.
-Çocuk nas›ld›r? diye
sordu. Ümmü Süleym de;
-Çocu¤un ›zd›râb› dindi.
Rahatlad›¤›n› san›yorum!
dedi. Hazreti Ebû Talhâ,
onun sözünden, çocu¤un
364 eshâb-› kirâm

gerçekten iyileﬂti¤ini sand›.
Ümmü Süleym akﬂam yeme¤ini haz›rlad›. Kocas›
oruçluydu. Ona yeme¤ini
yedirdi, içirdi. O güne kadar
hiç yapmad›¤› ﬂekilde özenerek süslendi, ona karﬂ›
neﬂeli görünmeye çal›ﬂt›.
Sonra yatt›lar. Gecenin sonuna do¤ru Ebû Talhâ
mescide ç›kmak isteyince,
Hazreti Ümmü Süleym;
-Ey Ebû Talhâ! ﬁu komﬂumuzun yapt›¤›na baksana! dedi. O da;
-Ne oldu? diye sorunca;
-Benden emânet bir
ﬂey ald›lar. Onu geri ald›m
diye a¤lamaya baﬂlad›lar,
dedi. Hazreti Ebû Talhâ;
-Hiç öyle ﬂey olur mu?
deyince, han›m›;
- ‹ﬂte, Allahü teâlâ bize
verdi¤i emânetini geri ald›,
diyerek çocu¤un öldü¤ünü kendisine bildirdi. O da
bunun üzerine “înnâ lillâhi
ve innâ ileyhi râciûn” dedi.
Sonra sabah namaz›n›
k›lmak için mescide gitti.
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Namazdan sonra çocu¤unun öldü¤ünü ve han›m›
ile aras›nda geçen durumu
Resûlullah sallallahü aleyhi
ve sellem efendimize haber verince, her ikisi için
de; “Cenâb-› Hak, bu gecenizi hakk›n›zda mübarek
eylesin!”diye dua etti.
O gece, Ümmü Süleym o¤lu Abdullah’a hâmile kalm›ﬂt›. Bu çocuk,
Ümmü Süleym’in, Resûlullah sallallahü aleyhi ve
sellem ile beraber kat›ld›¤›
bir harpte dünyâya gelmiﬂ, Peygamber efendimiz ona Abdullah ismini
koyup, hakk›nda hay›r dua
etmiﬂti. Bu duan›n bereketiyle Abdullah bin Talhâ’n›n yedi veya dokuz
o¤lu olmuﬂtu ki, hepsi de
Kur’ân-› kerîmi ezberleyip,
haf›z olmuﬂlard›.
Eshâb-› kirâm›n han›mlar›ndan Ümmü Atiyye diyor ki:
“Resûlullah efendimiz,
biz kad›nlardan Müslüman oldu¤umuzda, ölüye

a¤lay›p feryâd ü fîgân etmeyece¤imize de söz alm›ﬂt›. Beﬂ kad›ndan baﬂka
kimse bu sözünde duramad›. Resûlullah efendimize verdi¤i sözü aynen
yerine getirenlerden biri
de Ümmü Süleym’dir.”
Ümmü Süleym dînine
son derece ba¤l› ve sab›rl›
bir kad›nd›. Resûlullah
efendimizi çok severdi.
Evinde piﬂirdi¤i yemekten, mutlaka ona ay›r›rd›.
Daha Resûlullah efendimiz, Medîne’ye yeni hicret
etmiﬂlerdi. O s›rada Hazreti Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin
evinde kal›yorlard›. Bir
hizmetçisi de yoktu. Müslümanlardan her biri, gücü yetti¤i mikdârda, Resûlullah’a hediyeler takdim
etmiﬂlerdi. Ümmü Süleym de; o s›rada elinde
hediye edecek bir ﬂey bulunmad›¤› için henüz 12
yaﬂlar›nda olan o¤lu
Enes’i Ebû Talhâ ile beraber elinden tutarak, Resûlullah efendimizin huzuruna getirdi ve;
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-Yâ Resûlallah! Enes,
terbiyeli bir çocuktur, zekîdir. Müsâade ederseniz,
size hizmet etsin! Haddim
olmayarak size hediye ettim. Benim o¤lum ve Sizin
de hizmetkâr›n›zd›r, dedi.
Hazreti Enes bin Mâlik,
Medîne’ye geliﬂlerinden
vefatlar›na kadar, hazarda
ve seferde Peygamber
efendimize hizmet etmekle ﬂereflendi.
Hazreti Ümmü Süleym,
Eshâb-› kiram›n di¤er han›mlar› gibi harplerin ço¤una iﬂtirak edip, icâb›nda
bizzat dövüﬂtü. Bu harplerin her birinde önemli hizmetler gördü. Uhud harbine kat›l›p, müﬂrik ordusuyla harb eden askerlere hizmet etti. Kocas› Hazreti
Ebû Talhâ, iyi bir okçu ve
cesur bir asker oldu¤undan hep Resûlullah’› sallallahü aleyhi ve sellem korumakla meﬂguldü.
O¤lu Enes, yaﬂ› küçük
oldu¤u hâlde, Uhud harbine gelmiﬂti. Su tulumlar›n›
doldurup annesi Ümmü
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Süleym’e ve Hazreti Âiﬂe’ye veriyordu. Bu harbin
en ﬂiddetli zamân›yd›. Bir
ara askerler aras›nda panik
baﬂ göstermiﬂ, Resûlullah
efendimizin yan›ndan ayr›lm›ﬂlard›.
Resûlullah
efendimiz, yan›ndaki 12 kiﬂi ile hiç yerinden ayr›lmam›ﬂ, sebat göstermiﬂti. Bu
çok tehlikeli harp gününde,
Hazreti Âiﬂe ile Ümmü Süleym, asker aras›nda, durmadan arkalar›nda k›rbalarla su taﬂ›yorlar ve yaral›lar›n a¤z›na su veriyorlard›.
Kaplar› boﬂal›nca son derece çeviklikle geri dönüp
gelerek yeniden dolduruyorlar, sonra yine acele
edip yaral›lara su veriyorlar, onlar›n yaralar›n› sar›yorlard›.
Hendek harbinde ise,
bütün çocuklarla birlikte
kale gibi bir evde mahfuz
kald›klar›ndan harbe kat›lamam›ﬂt›. Hicretin yedinci senesinde Hayber savaﬂ›nda, Resûlullah’›n sallallahü aleyhi ve sellem maiyyetinde bulunuyordu.

ÜMMÜ SÜLEYM
Fetihten sonra esirler aras›ndaki Hazreti Safiyye,
Peygamber efendimizin
han›m› olmak ﬂerefine kavuﬂmuﬂtu. O zaman, gelin
oluncaya kadar Hazreti
Safiyye’yi Ümmü Süleym’e evine ve emrine
tevdi buyurdular.
Resûlullah efendimiz
ile birlikte Mekke’nin fethinde de bulunmuﬂtur.
Bunun arkas›ndan Huneyn savaﬂ›na da iﬂtirak
etmiﬂtir. Bu s›rada o¤lu
Abdullah’a hamileydi.
Buna ra¤men elinde bir
hançer haz›r bekliyordu.
Bu harpte kocas› Ebû Talhâ, tebessüm ederek, Resûlullah’›n yan›na geldi
ve;
-Yâ Resûlallah; Ümmü
Süleym’in hançerini gör-

dün mü? diye sordu. Resûl-i ekrem efendimiz Ümmü Süleym’e dönerek;
-Ey Ümmü Süleym! Bu
hançer ile ne yapacaks›n?
buyurunca;
-Ben bunu, bu günler
için haz›rlam›ﬂt›m. Hele
müﬂriklerden birisi bir kere yan›ma yaklaﬂs›n!.. Bununla karn›n› deﬂerim, cevâb›n› verdi.
Harp meydan›nda en
cesaretli kahraman mücâhidlerden bile öne geçerdi.
Huneyn harbinde, bir ara
Müslüman saflar›nda bir
da¤›lma baﬂ göstermiﬂti.
Ümmü Süleym hançerini
çekip, sebat ederek, arslanlar gibi düﬂmana sald›rm›ﬂt›. Eli hançerli Ümmü Süleym, Resûlullah sallallahü
aleyhi ve selleme gelerek;
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-E¤er, izin verirseniz,
bozulup sizin yan›n›zdan
ayr›lanlar› da öldüreyim!
dedi. Peygamberimiz de
ona;
-Ey Ümmü Süleym! Allahü teâlâ bize yetiﬂti ve
zafer ihsan etti, buyurdu.
Hazreti Ümmü Süleym’in faziletleri çoktur.
Peygamberimize
ve
O’nun han›mlar›na çok
hizmet etmiﬂtir. Peygamberimiz, onun hakk›nda;
“Rüyâmda Cennete girdim. Bir de bakt›m ki, Ebû
Talhâ’n›n han›m› Rumeysâ (Ümmü Süleym) de
oradayd›” buyurdu.
O, Resûlullah’› çok sevdi¤i gibi, Resûlullah efendimiz de onu ve bütün ailesini severdi. Han›mlar›ndan baﬂka kimsenin evine
gidip istirahat etmedi¤i
hâlde, Hazreti Ümmü Süleym’in evine giderdi.
Orada âdetleri üzere kaylûle yaparlar, ö¤leden evvel biraz uyurlard›. Namaz
vakti gelince, has›rdan
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seccadeleri serip, onun
çocuklar› ile beraber namaz k›lard›.
Resûlullah efendimiz,
çok kerre süt teyzesi Ümmü Süleym’in evini teﬂrîf
eder ve istirahat buyururlard›. ‹stirahat için uyuduklar› bir s›rada, mübarek al›nlar› terlemiﬂti. Ümmü Süleym mübarek al›nlar›n›n terini silmeye baﬂlad›klar› zaman uyand›lar
ve;
-Yâ Ümmü Süleym!
Ne yap›yorsun? diye sorunca;
-Yâ Resûlallah! Bereket
için aln›n›z›n terini mendille al›yorum, bunu sakl›yaca¤›m, diye cevap verdi.
Ümmü Süleym, Resûlullah’›n mübarek terini,
böyle mendil ile toplar ve
bir ﬂiﬂe içinde saklard›.
Yine bir ara Resûl-i ekrem efendimiz, Ümmü
Süleym’in evinde bir su
tulumunun a¤z›ndan su
içmiﬂlerdi. Ümmü Süleym
bu tuluma, Peygamberi-

ÜMMÜ SÜLEYM
mizin mübarek a¤›zlar›
dokundu diye bereketlenmek için saklad› ve bir daha kullanmad›.
Hazreti Ümmü Süleym’in o¤lu Enes bin Mâlik ﬂöyle anlat›yor:
“Resûlullah efendimiz
Medîne’ye geldi¤i zaman
ben küçüktüm. Annem
Hazreti Ebû Talhâ ile evlenmiﬂti. Ebû Talhâ çok fakir kalm›ﬂt›. Çünkü mal›n›n
tamâm›n› Resûlullah’a hediye etmiﬂ, O da fakirlere
sadaka olarak da¤›tmas›n›
istemiﬂti. Bir-iki gün hiç
yemek yemeden geçirdi¤imiz zamanlar olurdu. Bir
gün annemin eline biraz
arpa geçmiﬂti. Onu un
yapt› ve iki ekmek piﬂirdi.
Komﬂudan biraz süt istedi. Ebû Talhâ’y› da ça¤›r,
beraber yiyelim dedi. Ben
de sevinerek ç›kt›m. Resûlullah efendimiz, Eshâb-›
kirâm ile oturuyorlard›.
-Yâ Resûlallah! Annem
sizi ça¤›r›yor, dedim. Kalkt›lar, Eshâb-› kirâma da

kalk›n›z buyurdular. Eve
yaklaﬂt›k. Ebû Talhâ’ya;
-Bir ﬂey haz›rlad›n m›
ki, bizi davet ediyorsun?
buyurdular.
-Yâ Resûlallah! Dünden beri bir ﬂey yememiﬂim, evde bir ﬂey olaca¤›n› zannetmiyorum, dedi.
-Peki, Ümmü Süleym
bizi niçin davet etti, eve
bir bak! buyurdular.
Ebû Talhâ içeri girdi.
Ümmü Süleym;
-‹ki arpa ekme¤i piﬂirdim, komﬂudan da biraz süt
istedim. Enes’i seni ça¤›rmas› için gönderdim, dedi.
Ebû Talhâ d›ﬂar› ç›k›p
Ümmü Süleym’in dediklerini söyledi. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve
sellem;
-Zarar› yok, içeri girelim,
buyurdular. Kendileri, Ebû
Talhâ ve ben içeri girdik.
-Ekmekleri getirin, buyurdular.
Mübarek ellerini ekmeklerin üzerine koydular,
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parmaklar›n› açt›lar ve;
“On kiﬂi ça¤›r›n” buyurdular. Ça¤›rd›m. “Oturunuz, bismillah deyip, yiyiniz!” buyurdular. On kiﬂi,
bu ﬂekilde yiyip doydular.
“On kiﬂi daha ça¤›r›n” buyurdular. Ça¤›rd›m. Onlar
da ayn› ﬂekilde doydular.
Böylece Eshâb-› kirâmdan
yetmiﬂ üç kiﬂi yiyip doydular. Sonra üçümüz yedik, doyduk. Sonra ekmekleri annem Ümmü
Süleym’e verdiler. “Al, ye
ve kime istersen yedir”
buyurdular.
Resûlullah efendimiz
Ümmü Süleym’e dualar
ederek kendisine, ailesine
ve çocuklar›na hay›r ve
bereket istemiﬂlerdi. Nitekim Ümmü Süleym, Re-
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sûlullah’a hizmet için o¤lu Enes bin Mâlik’i götürüp teslim ettiklerinde,
ona dua etmelerini istedi.
Peygamberimiz de Hazreti Enes hakk›nda ömrünün uzun ve hay›rl› olmas›, mal ve evlâd›n›n çok
olmas› ve sâhib oldu¤u
her ﬂeyin feyizli ve bereketli olmas› için dua etmiﬂti. Resûlullah’›n duas›
bereketiyle Enes bin Mâlik 103 yaﬂ›na kadar yaﬂayarak, 80 evlâd› (bunlardan 78’i erkek, yaln›zca
ikisi k›z) olmuﬂtur. Mal› da
say›lam›yacak kadar çoktu. Hazreti Ömer’in halîfeli¤inde, halka f›k›h ilmi
ö¤retmek için Basra’ya
gidip 710 (H.91) senesinde orada vefât etti.

ÜMMÜ SÜLEYM
Bir ara Resûlullah Efendimiz hac için Mekke’ye
gidiyorlard›. Ümmü Süleym’e;
-Ey Ümmü Süleym! Bu
sene bizimle hacca gelir
misiniz? buyurdular. O da;
-Yâ Resûlallah! Kocam›n iki binece¤i vard›. Bunlardan birini kendisi, birini
de o¤lu için al›p, hacca gidiyor. Bana bir binecek kalmad›, deyince, Resûlullah
efendimiz, Ümmü Süleym’i mübarek han›mlar›n›n develerine bindirip hacca götürdüler. Yolda kad›nlar›n develeri, arkadan geliyordu. Bunlar›n hizmetinde
de, Resûlullah’›n kölesi Enceﬂe vard›. Hazreti Enceﬂe
develeri yürütmek için nâmeli sözler söylüyordu. Resûlullah efendimiz bunu
iﬂitince; “Enceﬂe, Enceﬂe!..
Yavaﬂ söyle, yavaﬂ söyle!
Kad›nlar rahats›z olmas›nlar” buyurdu.
Hazreti Ümmü Süleym,
çocuk terbiyesi bak›m›ndan üstün bilgi sahibiydi.

Çocuklar› çok güzel terbiye
eder ve yetiﬂtirirdi. O¤lu
Hazreti Enes; “Allahü teâlâ
anneme iyi karﬂ›l›klar versin! Bana çok iyi bak›p, çok
iyi yetiﬂtirdi” buyurdu.
Hazreti Ümmü Süleym, hadîs ilminde çok
bilgi sahibiydi. Peygamberimizin süt teyzesi oldu¤u için, mahrem mes’eleleri Resûlullah’a sormaktan çekinmezdi. Bu sebeple bir çok dînî mes’eleleri
hâlleder, Eshâb-› kirâm›n
çözemedi¤i bir çok mahrem mes’elelere cevap verirdi. Kendisinden Ebû Hureyre, o¤lu Enes bin Mâlik, Zeyd bin Sâbit, Ebû
Seleme ve Âmr bin As gibi bâz› Eshâb-› kirâm, hadîs-i ﬂerîf rivayet etmiﬂtir.
Bir ara Eshâb-› kirâmdan Zeyd bin Sâbit ve Abdullah ibni Abbâs, bir
mes’ele hakk›nda ihtilâfa
düﬂmüﬂlerdi. Gelip kendisine sordular. O da
mes’eleyi hâlletti ve ikisinin de ikna olaca¤› cevaplar verdi.
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ümmü ümâre
nesîbe hatun;
Ümmü Ümâre, Uhud
gazas›na, kocas› Zeyd bin
Âs›m, o¤ullar› Habib ve
Abdullah ile birlikte kat›larak, ﬂecaat ve kahramanl›klar gösterdi. Gazilere su
da¤›tmak ve yaralar›n›
sarmak vazifesiyle kat›ld›¤› savaﬂ›n en ﬂiddetli bir
an›nda, Resûlullah efendimize sald›ran bir müﬂriki
at›ndan aﬂa¤› düﬂürüp öldürdü.
Ok, k›l›ç ve kalkan kullanarak düﬂmana sald›r›rken kendisi de birkaç yerinden yaraland›. Yaral›
hâliyle kocas›n› ve o¤ullar›n› savaﬂa teﬂvik etti. Düﬂman, Resûlullah efendimize hangi istikametten sald›r›rsa, hemen kocas› ve
o¤ullar›yla oradan müdâfaa ederlerdi.
Ümmü Ümâre der ki:
“Gündüzün baﬂlang›c›nda
Uhud’a vard›m. Halk ne
yap›yor bir bakay›m dedim. Yan›mda bir k›rba ve
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içinde su vard›. Resûlullah’›n yan›na kadar gittim.
Kendisi, o s›rada Eshâb›
aras›nda bulunuyordu. Bu
zamanda Müslümanlar
savaﬂ üstünlü¤ünü devam ettiriyorlard›.
Müslümanlar da¤›lmaya baﬂlay›nca, Resûlullah’›n yan›na vard›m. Çarp›ﬂmaya koyuldum. K›l›çla, okla müﬂrikleri Resûlullah’tan uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂt›m. Bu arada da yaraland›m. Resûlullah’›n yan›nda on kiﬂi kalmam›ﬂt›.
Ben, o¤ullar›m ve kocam,
Resûlullah’›n önünde çarp›ﬂ›yor, müﬂrikleri ondan
uzaklaﬂt›r›yorduk.
Bir ara Resulullah efendimiz, benim yan›mda kalkan bulunmad›¤›n› gördü.
Yan›nda kalkan bulunanlardan birisine buyurdu ki:
- Ey kalkan sahibi, kalkan›n› çarp›ﬂana b›rak!
O kimse kalkan›n› Resûlullah’a verdi. Ben de
Resûlullah efendimizden
al›p, onunla korundum.
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Bize ne yapt›larsa,
müﬂrik süvarileri yapt›lar.
Atl› bir adam gelip, bana
vurdu. Kalkan›mla korundum. Ben de onun at›n›n
ayaklar›na k›l›ç çald›m. At
arkaüstü y›k›l›nca, Peygamber efendimiz o¤lum
Abdullah’a ﬂöyle buyurdu:
- Ey Ümmü Ümâre’nin
o¤lu! Annene, annene
yard›m et!”
Ümmü Ümâre’nin o¤lu Abdullah ibni Zeyd anlat›r:
“Uhud günü sol kolumdan yaralanm›ﬂt›m.
Beni, hurma a¤ac› gibi
upuzun bir adam vurmuﬂtu. Resûlullah efendimiz,
“Yaran› sar” buyurdu.
Anam yan›ma geldi. Yan›nda bulunan haz›r bezlerle yaram› sard›.
Bu s›rada Resûlullah
efendimiz bana bak›yordu. Annem, yaram› sard›ktan sonra, bana dedi ki:
- Kalk yavrucu¤um!
Müﬂriklerle çarp›ﬂ!

Resûlullah efendimiz
de buyurdular ki:
- Ey Ümmü Ümâre!
Senin katland›¤›n, dayanabildi¤in ﬂeye, herkes
katlanabilir, dayanabilir
mi?
Beni yaralayan müﬂrik
o s›rada oradan geçiyordu. Resûlullah efendimiz
tekrar buyurdular ki:
- ‹ﬂte, o¤luna vuran
adam!
Annem, hemen onun
önüne geçip, baca¤›na vurup çökertti. Bunun üzerine, Resûlullah’›n, mübarek diﬂleri görünecek kadar gülümsedi¤ini gördüm. Sonra buyurdu ki:
- Allah’a hamd olsun
ki, seni düﬂman›na muzaffer k›l›p, gözünü ayd›n etti. Öcünü almay› sana gözünle gösterdi.
Peygamber efendimiz,
Uhud savaﬂ›nda Ümmü
Ümâre’nin o¤lu Abdullah’a buyurdu ki:
- Ey Ümmü Ümâre’nin
o¤lu!
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Hazreti Abdullah, “Buyur ya Resûlallah” deyince, ona, taﬂ atmas›n› buyurdu.
Hazreti
Abdullah,
önünde gitmekte olan atl›
müﬂrike bir taﬂ att›. Taﬂ,
at›n gözüne de¤ince, at
ürktü ve at da, atl› da yere
y›k›ld›. Hazreti Abdullah
taﬂa tutup, o müﬂriki yaralad›.
‹bni Kamia kâfiri, Resûlullah’› öldürmeye yemin
etmiﬂti. Uhud’da Resûlullah’› görünce hücum etti.
Ümmü Ümâre at›n›n önüne geçti. At›n› durdurup
‹bni Kamia’ya sald›rd›. O
müﬂrikin üzerinde z›rh oldu¤u için darbeleri pek tesir etmedi. Z›rh olmasayd›, o da öldürülen di¤er
müﬂriklerin yan›na gidecekti.
Sonunda o müﬂrikin
ﬂiddetli bir hücumu ile
boynundan a¤›r yaraland›. Resûlullah efendimiz
onun için buyurmuﬂtur
ki:
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- Uhud günü ne taraf›ma bakt›ysam, hep Ümmü Ümâre, hep Ümmü
Ümâre’yi gördüm.
Nesîbe Hatun, bu savaﬂta oniki-onüç yerinden
yaralanm›ﬂt›. Bunlardan
en a¤›r›, ‹bni Kamia’n›n,
boynunda açt›¤› yarayd›.
Resûlullah efendimiz, o¤lu Abdullah’a bu yaray›
sarmas›n› emrettiler. Sonra buyurdular ki:
- Ev halk›n›z› Allahü teâlâ mübarek k›ls›n. Senin
annenin makam› filan ve
filanlar›n makam›ndan
hay›rl›d›r. Allahü teâlâ sizin ev halk›n›za rahmet
etsin!
Bir sene tedavi gördükten sonra bu yara iyileﬂti.
Hazreti Ebû Bekir’in hilâfeti zaman›nda, Müseylemet-ül Kezzab, yalanc›
peygamberlik iddias›yla
ortaya ç›k›nca, Ümmü
Ümâre’nin o¤lu Habib,
Amman’dan Medîne’ye
gelirken esir düﬂtü. Müseyleme, kendisinin pey-

ÜMMÜ ÜMÂRE NESÎBE HATUN
gamberli¤ini kabul etmesini istedi. Habib onu tasdik etmeyince, tek tek
uzuvlar› kesilerek ﬂehîd
edildi.
Bunu iﬂiten Ümmü
Ümâre Müseyleme’nin
ölümünü göstermesi için
Allahü teâlâya duâ etti.
Yaﬂ› altm›ﬂ›n üzerinde olmas›na ra¤men, o¤lu Abdullah’la beraber Yemâme
savaﬂ›na iﬂtirak etti. Savaﬂ›n ﬂiddetli bir an›nda,
Müslümanlar›n da¤›lmaya baﬂlamalar› üzerine, k›l›c›n› çekerek düﬂmana
hücum etti. Oniki yerinden yara ald›. Müseyleme’yi de yaralad›.
Ümmü Ümâre’nin o¤lu Abdullah’›n da bulundu¤u bir grup Müslüman›n önünden atla kaçmaya

çal›ﬂan Müseylemet-ül
Kezzab, Hazreti Vahﬂi taraf›ndan m›zrakla vurularak
öldürüldü.
Ümmü Ümâre bu savaﬂta kolunun birini kaybetti. ‹slâm ordusunun kumandan› Hâlid bin Velid,
kendisiyle yak›ndan alâkadar oldu. Yaralar›n› sard›rd›. Böylece Müseyleme’nin
ölüsünü görmüﬂ oldu.
Bir gün Nesîbe Hatun,
Peygamberimize dedi ki:
- Ya Resûlallah, Allahü
teâlâya duâ et de Cennette sana komﬂu olal›m.
Peygamber efendimiz de,
“Allah›m! Bunlar›, Cennette bana komﬂu ve arkadaﬂ et” diye duâ etti.
Bunun üzerine Ümmü
Ümâre dedi ki:
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- Bu bana kâfidir. Art›k
dünyada ne musîbet gelirse
gelsin, hiç ehemmiyeti yok.
Bir gün Resûlullah
efendimiz Ümmü Ümâre’nin evine teﬂrif ettiler.
Ümmü Ümâre de yemek
ikram etti. Resûlullah
efendimiz “Sen de ye” buyurdular. O da oruçlu oldu¤unu arz etti. Bunun
üzerine Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Bir oruçlunun yan›nda yemek yenildi¤i zaman, sofra kalk›ncaya kadar, melekler oruçluya
duâ ederler.
Hazreti Ebu Bekir de hilâfeti zaman›nda, kendisini
evinde ziyaret eder, hâlini,
hat›r›n› sorard›. Hazreti
Ömer zaman›nda, bir sa-
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vaﬂta elde edilen ganimetler içinde k›ymetli kumaﬂlar
da vard›. Bunlar›n en k›ymetlisi olan alt›n s›rmal› bir
elbise, Hazreti Ömer’e isabet etti.
Herkes gelinine veya
han›m› Hazreti Ali’nin k›z›
Ümmü Gülsüm’e verecek
diye beklerken, Hazreti
Ömer, “Bu elbiseye Ümmü
Ümâre herkesten daha lay›kt›r” buyurdu ve arkas›ndan ilave etti:
- Resûlullah efendimizin, “Savaﬂta ne tarafa
bakt›msa, hep Ümmü
Ümâre, hep Ümmü Ümâre’yi gördüm” buyurdu¤unu iﬂittim.
Bunlar›
söyledikten
sonra elbiseyi Ümmü
Ümâre’ye gönderdi.

ÜMMÜ ÜMÂRE NESÎBE HATUN
Ümmü Ümâre Uhud’dan baﬂka, Hudeybiye,
Hayber, Umret-ül kaza, Huneyn ve Yemame gazalar›na da kat›ld›. Bî’at-› R›dvan’da haz›r bulunmakla
ﬂereflendiler. O¤ullar› Habîb ve Abdullah da, Peygamber efendimizin bütün
gazalar›na iﬂtirak ettiler.
Ümmü Ümâre, ensâr›n Hazrec kabîlesinden
olup, Medîne’nin ileri gelen ailelerindendir. Mazin
bin Neccar’›n evlad›ndand›r. Annesi, Rebab
binti Abdullah’t›r. Tahminen mîlâdî 573 y›l›nda
do¤du. ‹kinci Akabe bî’at›nda bulunarak, zevciyle birlikte Müslüman olmakla ﬂereflendi.
Akabe’de, kocas› Zeyd
bî’at ettikten sonra, Peygamberimize gelerek dedi
ki:
- Ya Resûlallah! Ümmü
Ümâre ve Ümmü Müney
adl› iki kad›n da bizimle
birlikte bî’at için gelmiﬂlerdir.

Bunun üzerine Resûlullah efendimiz, “Hangi
ﬂartlarda sizden bî’at ald›msa, onlardan da ayn›
ﬂartlarda bî’at ald›m. Ellerini tutup müsafeha zarureti yoktur” buyurdular ve
kad›nlar›n elini tutmad›lar.
Ümmü Ümâre’nin ilk
kocas› ensardan Zeyd bin
Âs›m’d›r. Zeyd’den Abdullah ve Habîb isminde iki
o¤lu vard›. Her iki o¤lu da
Bedir savaﬂ›na kat›ld›. Di¤er gazalar›n hepsine birlikte iﬂtirak ettiler.
Hazreti Zeyd’in vefat›ndan sonra Guzeyye ‹bni
Amr’la evlendi. Bu zattan
da o¤lu Temim ve k›z› Havle dünyaya geldi.
Ümmü Ümâre’nin ne
zaman vefat etti¤i bilinmemektedir. Ancak Medîne’de
vefat etmiﬂ, Bakî kabristan›na defnedilmiﬂtir.
Ümmü
Ümâre’den,
Abbad ibni Temim, Hâris
ibni Abdullah ibni Kâb, ‹krime ve Leyla hadîs rivayet etmiﬂlerdir.
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üsâme bin zeyd;
Peygamberimizin âzadl›s› Zeyd’in o¤lu. Peygamber efendimizin Hazreti
Mâriye’den do¤an, o¤lu
Hazreti ‹brâhim, 629 senesinde birbuçuk yaﬂ›nda
iken süt annesi Ümmü
Bürde’nin evinde bulunuyordu. Peygamber efendimiz, o¤lunun hastaland›¤›n› iﬂitince, Hazreti ‹brâhim’in yan›na gittiler.
Onu kuca¤›na ald›klar›nda, can vermek üzereydi.
Peygamberimizin mübârek
gözlerinden yaﬂlar akmaya
baﬂlad›. “Sen de mi a¤l›yorsun, yâ Resûlallah?” diyen
Hazreti Abdurrahman bin
Avf’a buyurdu ki:
- Ey ibni Avf, benim bu
a¤lamam bir ac›madan
ibârettir. Ben, ölen kimsede bulunmayan hasletleri
sayarak, yüksek sesle, ba¤›rarak ölü için a¤lamay›
yasak ettim.
Ben sizi, günâh ve ahmakl›k olan iki ba¤›r›ﬂtan
men ettim. Biri nîmete ka378 eshâb-› kirâm

vuﬂuldu¤u s›radaki e¤lence, oyun ve ﬂeytan çalg›lar›ndan, ikincisi de, bir musîbete ve felâkete u¤ray›nca, ba¤›r›p, yüz-göz t›rmalamaktan, üst-baﬂ y›rtmaktan ve ﬂeytan ﬂamatas›ndan men ettim.
Sonra da ilâve ettiler:
- Ac›mayana ac›nmaz.
Resûlullah efendimizin
gözlerinden yaﬂ geldi¤ini
gören Hazreti Üsâme bin
Zeyd feryâda baﬂlay›nca,
Peygamber efendimiz, ona,
a¤lamamas›n› emir buyurdu. Hazreti Üsâme dedi ki:
- Yâ Resûlallah, sizin
a¤laman›z üzerine feryât
ettim. Aff›n›z› dilerim.
O zaman Peygamber
efendimiz buyurdu ki:
- A¤lamak, ac›maktan
ileri gelir. Feryât ve figân
ise ﬂeytandand›r.
O¤lu ‹brâhim vefât
edince de buyurdular ki:
- Yâ ‹brâhim! Ölümüne
çok üzüldük. Gözlerimiz
a¤l›yor, kalbimiz s›zl›yor.
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Hacer-ül esved

Fakat Rabbimizi gücendirecek bir ﬂey söylemeyiz.
Resûlullah efendimizin
ci¤erparesi ‹brâhim vefât
etti¤inde güneﬂ tutulmuﬂtu. “Yâ Resûlallah, ‹brâhim
vefât etti¤i için güneﬂ tutuldu” diyenler oldu. Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Ay ve güneﬂ Allahü
teâlân›n varl›¤›n› ve birli¤ini gösteren iki mahlûktur. Kimsenin ölmesi, kalmas› ile tutulmazlar. Onlar› görünce, Allahü teâlây›
hat›rlay›n›z!

Hazreti ‹brâhim’in cenâzesi y›kan›p kefenlendikten sonra, Peygamber
efendimiz, cenâze namaz›n› k›ld›rd›lar. Bakî kabristan›nda mezar› kaz›ld›. Hazreti Üsâme ile Hazreti Fadl
bin Abbâs kabrin içine indiler.
Peygamberimiz kabrin
k›y›s›na oturdular. Kabrin
üzeri örtülürken, yan tarafta bir aç›kl›k gördüklerinde, oraya mübârek elleriyle bir kerpiç koyarak kapatt›lar ve buyurdular ki:
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- Siz, bir iﬂi içe sinecek
ﬂekilde yap›n›z! Çünkü,
böyle yapmak, musîbete
u¤rayanlara ferahl›k verir.
Böyle yapmak, ölüye fayda ve zarar vermez, fakat
bu dirinin gözünü ayd›nlat›r.
Kabrin üzerine su döktüler. Bir taﬂ› kabrin baﬂ›na
diktiler. Kabrin üzerine su
dökmek ilk defa Hazreti ‹brâhim’in kabrinde oldu.
Peygamber efendimiz
632 senesinde hastaland›lar. Hasta olduklar› hâlde, Rumlarla savaﬂmak
üzere bir ordu haz›rlanmas›n› emir buyurdular.
Eshâb-› kirâm haz›rl›k
yapmak için da¤›ld›. Resûlullah efendimiz, Hazreti Üsâme’yi ça¤›rarak
buyurdular ki:
- Ey Üsâme! ﬁam’da
Belka s›n›r›na, Filistin’deki
Darum’a, baban›n ﬂehîd
edildi¤i yere kadar, Allahü
teâlân›n ismiyle ve bereketiyle git! Oralar› atlara
çi¤net! Seni bu orduya
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baﬂkumandan tayin ettim. Übnâl›lar›n üzerine
ans›z›n var›p üzerlerine
ﬂimﬂek gibi sald›r! Varaca¤›n yere haber ulaﬂmayacak ﬂekilde h›zl› git! Yan›na k›lavuzlar› al›p, casus
ve gözcüleri önünden ilerlet! Allahü teâlâ zafer ihsân ederse, onlar›n aras›nda az kal!
Çürüf’te karargâh kurmalar›n› emir buyurup, mübârek elleriyle sanca¤› ba¤lay›p, Hazreti Üsâme’ye
verdiler. Mescidde minbere
ç›k›p buyurdular ki:
- Ey Eshâb›m! Üsâme’nin babas› Zeyd, kumandanl›¤a nas›l lây›k ve
benim kat›mda nas›l sevgiliyse, ondan sonra o¤lu
Üsâme de kumandanl›¤a
öyle lây›kt›r. Üsâme, benim kat›mda insanlar›n en
sevgililerindendir.
Hazreti Üsâme ve savaﬂa gidecek olan Eshâb-› kirâm, Peygamberimizle vedâlaﬂt›lar. Hazreti Üsâme’nin kumandas› alt›nda
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savaﬂa gideceklerin aras›nda Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ebû Ubeyde bin Cerrah, Hazreti Sa’d
bin Ebî Vakkâs gibi Eshâb›n
ileri gelenleri vard›.
Resûlullah efendimizin
hastal›¤› a¤›rlaﬂt›. Bu arada ordu haz›rl›klar›n› tamamlam›ﬂ, karargâhta
toplanm›ﬂlard›.
Pazar gecesi orada yatt›lar. Sabahleyin Hazreti
Üsâme, Peygamber efendimizin yan›na geldi. Yan›nda Hazreti Abbâs da
vard›. Peygamberimizin
mübârek a¤z›na ilâç veriliyordu. Hazreti Üsâme’yi
görünce ona duâ ettiler ve
buyurdular ki:
- Allahü teâlân›n bereketiyle, kuﬂluk vakti yola
ç›k›n›z!
Ordu hareket etmek
üzereyken, Peygamber
efendimizin vefât haberi
geldi. Hazreti Ebû Bekir,
Hazreti Üsâme’ye dedi ki:
- Sanca¤› açmamak
üzere evine götür.

Peygamber efendimizin mübârek cenâzelerini
y›kamak üzere harekete
geçtiler.
Hazreti Ebû Bekir-i S›ddîk, “Peygamber efendimizin vefât›ndan önce,
mübârek cenâzelerinin y›kanmas›yla ilgili olarak
Resûlullah’tan iﬂittim ki;
“Beni, Ehl-i beytim y›kas›n” buyurmuﬂtu. Abbâs
ve Ali y›kas›nlar” dedi.
Hazreti Abbâs, o¤lu
Fadl ile beraber geldi. Hazreti Ali geldi. Sonra Hazreti Ebû Bekir Hazreti
Ali’ye, “Yâ Ali, Resûlullah’›
sen y›ka!”, Hazreti Üsâme’ye de, “Onlara hizmet
et!” buyurdu.
Hazreti Ebû Bekir, Eshâb-› kirâm ile kap›da bekledi. Ensârdan Evs bin
Havli’yi de yard›m için içeriye soktu. Hazreti Üsâme,
Peygamber efendimizin
mübârek cenâzelerini y›kamak, kefenlemek ve
kabr-i ﬂerîfine indirmekle
ﬂereflendi.
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Resûlullah efendimizin
defninden üç gün sonra,
Hazreti Ebû Bekir Eshâb-›
kirâma buyurdu ki:
- Resûlullah efendimiz,
sizi, Üsâme’nin emrinde
gazâya göndermiﬂti. Vefât
edince, o iﬂ yap›lmad›.
Herﬂeyden önce, bu emri
yerine getirmeliyiz! Bu iﬂte, gevﬂek davranmay›n,
gazâya haz›r olun!
Eshâb› harbe haz›rlad›.
Bu s›rada Arabistan çöllerinde isyân ç›kt›¤› iﬂitildi.
Eshâb, “Üsâme’nin emrinde gitmiyelim, âsîler
Medîne’ye gelip halîfeyi
öldürürler” dediler ve çok
u¤raﬂt›lar ise de, Hazreti
Ebû Bekir kabûl etmedi:
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- Resûlullah’›n emrini,
her ne pahas›na olursa olsun yapaca¤›z ve Resûlullah›n be¤endi¤i kumandan› ben de¤iﬂtiremem!
Hazreti Üsâme at üzerinde, Halîfe ve Eshâb yürüyerek Medîne’den d›ﬂar›
ç›kt›lar. Hazreti Üsâme,
Hazreti Ebû Bekir’e, ya ata
binmesini veya kendisinin
de attan inece¤ini söyleyince, Hazreti Ebû Bekir ﬂu
cevâb› verdi:
- Ben ata binmiyece¤im,
sen de attan inmiyeceksin!
Allahü teâlân›n r›zâs› için
benim de ayaklar›m bu yolda tozlans›n. Bilmiyor musun ki, her gâzi için, her ad›m›na mukâbil, pek çok se-
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vâb verilir ve o kadar da günâhlar› dökülür.
Hazreti Ebû Bekir, Eshâb-› kirâma vedâ ederken buyurdu ki:
- Size birinci nasîhat›m, Üsâme’ye itâat etmenizdir. ﬁam’daki rahibeleri, çocuklar›, kad›nlar› öldürmeyin!
Sonra da Hazreti Üsâme’ye dönerek buyurdu ki:
- Resûlullah›n emretti¤i yere selâmetle git!
Hazreti Ebû Bekir vedâ
ve nasîhatten sonra, Hazreti Üsâme’ye;
- Hazreti Ömer’i bana
muavin b›rak›r m›s›n? dedi.
Hazreti Üsâme de buna muvafakat edip, Hazreti Ömer’e izin verdikten
sonra, halîfe ile Hazreti
Ömer Medîne-i münevvereye döndüler. Hazreti
Üsâme ﬁam’a hareket etti. Huzâ’a kabîlesine gidip,
mürtedleri öldürdü. K›rk
gün sonra zaferle Medîne’ye döndü.

Hazreti Ömer, halîfeli¤i
s›ras›nda Hazreti Üsâme’ye çok tâzim ve ihsânlarda bulundu. Peygamber efendimizin, Hazreti
Üsâme’yi çok sevdi¤ini
biliyordu. Hattâ, Hazreti
Ömer, kendi o¤lu Hazreti
Abdullah’a senelik 2000
dirhem tahsis etti¤i hâlde, Hazreti Üsâme’ye
5000 dirhem tahsis etti.
Hazreti Abdullah bin
Ömer, bu farkl›l›¤›n sebebini babas›na sorunca,
buyurdu ki:
- Onun babas› Resûlullah’a senin babandan daha sevgili idi.
Hazreti
Üsâme’nin
yirmi
seneye
yak›n
ömürleri
Peygamber
efendimizin
mübârek
dizleri dibinde geçti.
Peygamberimizin sünnet-i ﬂerîflerini iyi ö¤rendi¤i için, Eshâb-› kirâm,
bâz› mes’elelerini Hazreti Üsâme’den sorarlard›.
Her iﬂte, her husûsta Resûlullah’›n emirleri üzere
hareket eder, Peygamber
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efendimizin birçok hizmetlerinde bulunmakla
ﬂereflenirdi.
Peygamber efendimizin en îtimât etti¤i kimselerden olup, s›rlar›n›n
mahremi
idi.
‹nce
mes’elelerde Hazreti Üsâme ile istiﬂâre ederlerdi.
Üsâme bin Zeyd hazretleri diyor ki: “Peygamber efendimizi gördüm.
Hazreti Hasan ve Hazreti
Hüseyin mübârek kuca¤›nda oturuyorlard›. Buyurdu ki:
- Bu ikisi, benim o¤ullar›md›r ve kerîmemin
o¤ullar›d›r. Yâ Rabbî! Ben
bunlar› seviyorum. Sen de
sev ve bunlar› sevenleri
de sev!”
Hazreti Âiﬂe ﬂöyle rivâyet etti:
“Üsâme çocuk idi. Bir
gün yüzü kanam›ﬂt›. Resûlullah efendimiz bana,
“Üsâme’nin yüzünü y›ka”
buyurdu ve y›karken bana
yard›m etti ve yüzünü öptü, sevdi.”
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Yoksul bir kimse vefât
etti. Y›kamak üzere Hazreti Üsâme ve Hazreti Ali’ye
vazîfe verdiler. Cenâze y›kand›, kefenlendi ve defnedildi. Sonra Resûlullah
efendimiz buyurdu ki:
- Bu kimse, K›yâmet
günü, yüzü ay›n ondördü
gibi parlak olarak mahﬂer
yerine gelecektir. Bunun
bir hasleti vard›r. E¤er o
hasleti de olmasa, kuﬂluk
güneﬂi gibi yüzü parlak oldu¤u hâlde mahﬂer yerine
gelirdi.
“Bu haslet nedir?” diye
soruldu. Buyurdular ki:
- Bu kimse devaml›
olarak gece namaz k›lar,
gündüz oruç tutar ve Allahü teâlây› çok zikrederdi.
Ancak tûl-i emel sâhibi
olup k›ﬂ geldi¤i zaman
yaz elbisesini, yaz geldi¤i
zaman, k›ﬂ elbisesini saklard›. Size en az verilen,
yakîn ve sab›r azîmetidir.
Resûlullah efendimiz
Üsâme’ye nasîhat ederek
buyurdu ki:
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- Âlim ve müttekîler,
halk aras›na girdikleri zaman varl›klar›, kaybolduklar› zaman yokluklar› bilinmez. Çünkü aranmazlar. Yerin geniﬂli¤i, onlar› kuﬂat›r.
‹nsanlar hep dünya nîmetinden zevk al›rken, onlar
Allah’a itâatten zevk al›rlar.
‹nsanlar, Peygamberin
sünnet ve ahlâk›n› kaybettikleri zaman, onlar onu
muhâfaza ederler. Onlardan biri öldü¤ü zaman,
yeryüzü onlar için a¤lar.
Bunlardan bulunmayan
bir belde halk›na, Allahü
teâlâ gazab eder.
Bu âlimler, köpeklerin
leﬂe hücum ettikleri gibi
dünyaya hücûm etmezler.
Yeme¤in az›n› yer, insanlar›n ra¤bet etti¤i ﬂeylere
k›ymet vermezler.
Bâz›lar› bunlar›n delirip, ak›llar›n› kaybettilerini
san›rlar. Hâlbuki ak›llar›
baﬂlar›ndad›r. Onlar gözleri ile Allah’›n emirlerine
bak›p, dünya sevgisini içlerinden att›lar.

Dünya adamlar› nazar›nda onlar, ak›ls›z olarak
dünyada dolaﬂmakta iseler de, hakîkat ﬂu ki; insanlar ak›llar›n› kaybedip,
hayretlere düﬂecekleri zaman, onlar›n ak›llar› baﬂlar›nda olacakt›r. Âh›ret
ﬂerefi onlar içindir.
Yâ Üsâme, onlar› hangi memlekette görürsen
bil ki, onlar o belde halk›n›n emân›d›r. Onlar›n bulunduklar› memlekete Allahü teâlâ azâb etmez.
Yeryüzü onlarla ferahlan›r. Cebbâr olan Allahü teâlâ onlardan râz› olur. Onlarla kardeﬂlik edin ki, onlar›n sâyesinde kurtulmuﬂ
olas›n!
ﬁâyet gücün yeterse,
aç ve susuz ölmeye gayret et! Açl›k ve susuzluk
sâyesinde ﬂerefli mevkilere ulaﬂ›r, Peygamberlerle
birleﬂirsin. Bedeninden
ayr›lan rûhun ile melekler
sevinir ve Cebbâr olan Allahü teâlâ sana rahmet
eder.
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üseyd bin hudayr;
Medîne’ye ‹slâmiyet’i
ö¤retmek için gelen
Mus’ab bin Umeyr fevkalâde bir gayretle çok kimsenin Müslüman olmas›n› sa¤lad›. Faaliyetlerini
yürütmek üzere Sa’d bin
Mu’âz’›n teyzesinin o¤lu
olan Es’ad bin Zürâre’nin
evine yerleﬂmiﬂti. Bu sebeple Sa’d bin Mu’âz, o
zaman Araplar aras›nda
akrabaya karﬂ› hakâretten kaç›nmak âdet oldu¤u için, bu iﬂe mâni olma
teﬂebbüsünde bulunamad›.
Ancak bir kabîle reisi
olarak bu iﬂe de el koymak
istiyordu. Bu maksatla kabîlesinin ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayr’a
dedi ki:
- Sen, iﬂini iyi bilen,
kimsenin yard›m›na muhtaç olmayan bir adams›n!
Zay›flar›m›z›n inançlar›n›
bozmak için mahallemize
gelmiﬂ olan bu adam›, yan›m›za gelmekten men et!
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Es’ad bin Zürâre akrabam
olmasayd›, bu iﬂi kendim
hallederdim.
Bunun üzerine Üseyd
bin Hudayr, Mus’ab bin
Umeyr’in bulundu¤u eve
giderek dedi ki:
- Sizi, bize getiren sebep nedir? Zay›flar›m›z›n
inançlar›n› m› bozacaks›n›z? E¤er, hayat›ndan olmak istemiyorsan yan›m›zdan ayr›l›p gidersin.
Mus’ab bin Umeyr,
ona yumuﬂak bir sesle cevap verdi:
- Hele biraz otur, sözümüzü dinle! Be¤enirsen
kabûl edersin, be¤enmezsen dinlemekten yüz çevirirsin.
Mus’ab bin Umeyr
ona, Kur’ân-› kerîm okudu. ‹slâmiyet’i anlatt›.
Onun tatl› konuﬂmas›, insan›n kalbine iﬂleyen sözleri ve hoﬂ sesiyle okudu¤u Kur’ân-› kerîm âyetleriyle, kendinden geçen
Üseyd bin Hudayr dedi
ki:
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- Bu, ne kadar güzel, ne
kadar yüce söz. Bu dîne
girmek için ne yapmak lâz›md›r?
Ne yapmas› lâz›m geldi¤ini anlatt›lar ve Üseyd bin
Hudayr, kelime-i ﬂehâdet
söyliyerek Müslüman oldu.
Büyük bir huzur içerisinde
oldu¤u hâlde Mus’ab bin
Umeyr’e ﬂöyle dedi:
- Arkamda bir adam var.
Ben hemen gidip onu size
göndereyim. E¤er o Müslüman olursa, Medîne’de
onun kavminden îmân etmedik hiç kimse kalmaz.
Sonra kalk›p sür’atle gitti.
Do¤ruca Sa’d bin Mu’âz’›n
yan›na var›nca, Müslüman
oldu¤unu söyledi.
Bunu gören Sa’d ﬂaﬂ›rarak hiddetlendi ve
Mus’ab bin Umeyr’in ya-

n›na koﬂtu. Yan›na var›nca
sert ve k›zg›n bir tav›rla
konuﬂmaya baﬂlad›.
Mus’ab bir Umeyr, ona
da gâyet yumuﬂak konuﬂtu
ve oturup biraz dinlemesini
söyledi. Sa’d, bu nâzik konuﬂma karﬂ›s›nda yumuﬂay›p oturdu ve konuﬂulanlar› dinlemeye baﬂlad›.
Mus’ab bin Umeyr,
ona da ‹slâmiyet’i anlatt›
ve Kur’ân-› kerîmden bir
miktar okudu. Kur’ân-› kerîm okunurken Sa’d’›n yüzü birdenbire de¤iﬂiverdi.
O da orada Müslüman oldu. Kendinde duydu¤u
üstün bir hâlin ve rahatl›¤›n ﬂevkiyle derhal kavminin yan›na gidip, onlara
Müslüman oldu¤unu söyledikten sonra sözlerini
ﬂöyle tamamlad›:
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- Hepiniz îmân etmedikçe sizin erkek ve kad›nlar›n›zla konuﬂmak bana
harâm olsun!
Bunun üzerine kavmi
hep birden ‹slâmiyet’i kabûl etti. O gün kabîlesinden îmân etmedik kimse
kalmad›.
Üseyd bin Hudayr bütün güç ve kuvvetini, maddî mânevî imkânlar›n› ‹slâm u¤runda kulland›. Medîneli Müslümanlardan 75
kiﬂi ile ikinci Akabe bî’at›na kat›ld›. Peygamberimizin bu Müslümanlar içerisinden seçti¤i on iki temsilciden birisi de Üseyd
bin Hudayr’d›r.
Hazreti Üseyd, Resûlullah efendimizin bütün savaﬂlar›nda yer ald›. Can›n›
ve varl›¤›n› bu yola adad›.
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Uhud savaﬂ›nda Evs kabîlesinin sanca¤› Hazreti
Üseyd’de idi. Bu savaﬂta
cesâret ve ﬂecaat örnekleri gösterdi. Yedi yerinden
a¤›r bir ﬂekilde yaraland›.
Mücâhidler Medîne’ye
döndükten hemen sonra,
Peygamber
efendimiz,
müﬂriklerin geri dönüp
Medîne’ye bask›n yapma
ihtimalini göz önünde tutarak, Hazreti Bilâl’e, “Resûlullah düﬂman›n›z› takip
etmenizi emrediyor!” diye
seslenerek Müslümanlara
duyurmas›n› emretti.
Bu s›rada Üseyd yaralar›n› tedâvi ettirmek istiyordu. Resûlullah’›n dâvetini iﬂitince dedi ki:
- ‹ﬂittim, Allah’›n Resûlünün emrine boyun e¤iyorum!
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Sonra Üseyd bin Hudayr, silâh›n› eline ald›. Yaralar›n›n tedâvisine ehemmiyet vermeyerek Peygamberimizin yan›na geldi.
Haz›r oldu¤unu söyledi. Cihâd dâveti ve Resûlullah’›n
emri, ona, bütün dert ve
yaralar›n› unutturmuﬂtu.
Uhud savaﬂ›ndan sonra bir gün Mekkeliler Peygamber efendimizi öldürmesi için bir bedevîyi kirâlad›rar. Bedevî Medîne’ye
gelerek Peygamber efendimizin bulundu¤u yeri
ö¤rendi. Peygamber efendimiz bu s›rada Abdüleﬂhelo¤ullar›n›n yan›nda
idi.
Eshâb-› kirâm Peygamberimizin mübârek sohbetini tatl› tatl› dinlerken, bedevî girdi. Peygamberimiz
adam›n durumundan ﬂüphelenmiﬂti. Buyurdu ki:
- ﬁu adam›n niyeti kötü. Suikastte bulunmak
istiyor.
Az sonra bedevî yaklaﬂarak sordu:

- Abdülmuttalib’in torunu hanginizdir? Peygamberimiz;
- Abdülmuttalib’in o¤lu benim, diye karﬂ›l›k verdiler.
Bedevî, kötü maksad›n›
gerçekleﬂtirmek üzere Resûlullaha do¤ru ilerlerken,
Üseyd bin Hudayr ete¤inden tutarak h›zla çekti. Bir
anda bedevînin, elbisesi
içerisinde gizledi¤i hançeri ortaya ç›kt›. Hazreti
Üseyd, adam›n yan›na vararak tesirsiz hâle getirdi.
Bedevî, “Can›m› ba¤›ﬂla,
yâ Muhammed!” diye ba¤›r›yordu.
Peygamber efendimiz
bedevîye buyurdu ki:
- Bana do¤rusunu söyle, buraya niçin geldin?
E¤er do¤rusunu söylersen do¤ruluk sana fayda
verir. Yalan söylersen bu
senin için iyi olmaz. Yapmaya kalk›ﬂt›¤›n iﬂten zâten haberim var.
Bunun üzerine bedevî,
kendisinin müﬂrikler taraeshâb-› kirâm 389
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f›ndan kiraland›¤›n› itiraf etti. Âlemlere rahmet olarak
gönderilen
Peygamber
efendimiz, kendisini öldürmeye gelen bedevîye;
- Ben seni serbest b›rak›yorum. Nereye gitmek
istersen git, yahut senin
için bundan daha hay›rl›
olan› tercih et! buyurarak
onu ‹slâm’a dâvet etti.
Bedevî Peygamberimizin bu âlicenapl›¤› karﬂ›s›nda, hiç tereddüt etmeden:
- Allah’tan baﬂka ilâh
yoktur. Sen de muhakkak
Allah’›n Resûlüsün, diyerek Müslüman oldu.
Hendek savaﬂ›n›n uzamas› üzerine Resûlullah
efendimiz, çeﬂitli kabîlelerden meydana gelmiﬂ olan
müﬂrik ordusunu zay›f düﬂürerek morallerini bozmay› plânlad›. Bunun için,
Gatafanlar›n kumandan›
Uyeyne bin H›sn ile Hâris
bin Avf’a ﬂöyle bir haber
gönderdi:
- Müslümanlar› muhâsaradan vazgeçip yurtlar›390 eshâb-› kirâm

na döner giderlerse, kendilerine, Medîne’nin y›ll›k
meyve mahsûlünün üçte
birini veririm.
Fakat onlar üçte bire
râz› olmad›lar ve mahsûlün yar›s›n› istediler. Peygamberimiz daha fazla
vermeyince, sonunda buna râz› oldular. On kiﬂilik
bir heyetle Peygamberimizin huzuruna geldiler.
Onlar Resûlullah’la görüﬂürlerken Üseyd bin Hudayr bir vesîleyle Peygamberimizin yan›na girdi. Uyeyne bin H›sn’›n Resûlullah’›n karﬂ›s›nda aya¤›n› uzatarak sayg›s›z bir
ﬂekilde oturdu¤unu gördü. Bu sayg›s›zca davran›ﬂa tahammül edemedi ve
sert bir ﬂekilde ç›k›ﬂt›:
- Topla ayaklar›n›! Resûlullah’›n önünde ayaklar›n›
ne hakla uzat›yorsun? E¤er
Resûlullah’›n huzurunda
olmasayd›n, vallahi ﬂu
m›zra¤›m› sana saplard›m.
Gatafan kumandan›n
ne maksatla geldi¤ini ö¤-
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renince de Peygamberimize hitâben son derece
sayg›l› bir ﬂekilde dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Bu, Cenâb-› Haktan gelen bir
emir ise onu yerine getiriniz. E¤er bu iﬂin alt›nda ulvî bir gâyeniz varsa, diledi¤inizi yap›n. Ona da bir diyece¤im yoktur. ﬁayet
bunlardan baﬂka, bize zarar gelmemesi için buna
baﬂvuruyorsan›z, vallahi
bizim onlara k›l›çtan baﬂka
verecek bir ﬂeyimiz yoktur.
Onlar ne zaman bizden
birﬂey koparmay› umdular
ki, ﬂimdi umabilsinler.
Üseyd bu sözleriyle, Allah Resûlünün yap›lmas›n›
arzû etti¤i bir iﬂi, nefsi istemese de teslimiyetle kabûl
edece¤ini ortaya koyarak,
Resûlullah’a olan ba¤l›l›¤›n› aç›k bir ﬂekilde göstermiﬂ oldu. Di¤er taraftan, bu
sözler, onun, Allah ve Resûlünün yolunda her türlü
tehlikeyi göze alaca¤›n›n ve
müﬂriklere hiçbir ﬂekilde tâviz vermeye yanaﬂmayaca¤›n›n bir ifâdesiydi.

Üseyd bin Hudayr’›n
bu konuﬂmas› Resûlullah’›
sevindirdi¤i gibi, orada
bulunan sahâbîleri de
gayrete getirdi. Bunun
üzerine Peygamber efendimiz, Gatafanl›larla anlaﬂmaktan vazgeçti.
Uyeyne bin H›sn ile Hâris bin Avf, son derece
ümitsiz ve üzüntülü olarak
oradan ayr›ld›lar. Eshâb›n
ihlâs, sab›r ve metânetlerini, Peygamberimizin
emirlerine göre hareket
etmekten vazgeçmeyeceklerini görünce, Medîne’yi hiçbir ﬂekilde ele geçiremeyeceklerini anlad›lar. Karargâhlar›na gittiler.
Kabîlelerinden neticeyi
soranlara da ﬂöyle itirafta
bulundular:
- Mes’eleyi halledemedik. Biz, son derece basiretli, ileri görüﬂlü ve Peygamberleri u¤runda canlar›n› seve seve fedâ edebilecek bir kavim gördük.
Biz de mahvolduk, Kureyﬂliler de mahvoldular.
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Kureyﬂliler Muhammed’e
birﬂey yapamadan dönüp
gidecekler. Muhammed
de Benî Kurayza Yahûdîlerinin üzerine düﬂecek. Gebersinler, Cehenneme gitsinler. Muhammed bize
Yahûdîler gibi zararl› de¤ildir.
Böylece Peygamberimizin düﬂündü¤ü gerçekleﬂmiﬂ oldu. Gatafanl›lar
muhâsaradan vazgeçerek
yurtlar›na döndüler.
Üseyd bin Hudayr,
Mekke’nin fethine de kat›ld›. Hazreti Ebû Bekir ile
birlikte Peygamberimizin
hemen yan›baﬂ›nda yer
ald›. Huneyn ve Tebük savaﬂlar›nda Evs kabîlesinin
sancaktarl›¤›n› yapt›.
Peygamber efendimizin, “Ne iyi kimsedir!”
ﬂeklinde methine mazhar
olan Üseyd bin Hudayr’›n
sesi çok güzeldi. Bu sesini
Kur’ân-› kerîm okumakla
süslerdi. Okumaya baﬂlad›¤› zaman bambaﬂka bir
âleme giderdi.
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Bir gece hurma sergisinde Bekara sûresini okuyordu. Yan›nda ba¤l› bulunan
at› birden ﬂahland›. Hazreti
Üseyd okumay› kesti, at sakinleﬂti. Tekrar okumaya
baﬂlad›, at yine ﬂahland›.
Üseyd sustu, at da sakinleﬂti. Üseyd tekrar okumaya
baﬂlad›¤›nda at yine ﬂahland›. Ondan sonra da art›k
okumaktan vazgeçti.
At›n›n yan›na gitti, baﬂ›n› kald›rd›, semâya bakt›.
Birden ﬂaﬂ›rd›. Çünkü, baﬂ›n›n üzerinde gölgeye
benzer bir sis içinde kandiller gibi birçok par›lt›lar
gördü. Daha sonra bu gölge tabakas›, içinde ›ﬂ›k
manzûmesiyle birlikte semâya çekilip gitti ve görünmez oldu.
Hazreti Üseyd, sabah
olur olmaz hemen Peygamberimize koﬂtu ve durumu anlatt›. Resûlullah
efendimiz buyurdu ki:
- Ey Hudayr’›n o¤lu! Bilir misin, onlar nedir?
- Hay›r, yâ Resûlallah!
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- Ey Üseyd, onlar meleklerdi. Senin Kur’ân-› kerîm
okuyan sesine gelmiﬂlerdi.
Sesini dinliyorlard›. E¤er
okumaya devam etseydin,
sabaha kadar seni dinlerler,
insanlar da kendilerini seyrederlerdi. Onlar insanlardan gizlenmezlerdi.
Üseyd bin Hudayr,
ilimden bir hakikat ö¤renebilmek için, bâzan geç
saatlere kadar Resûlullah’la sohbet ederdi. O
mes’eleyi ö¤renmeden rahat edemezdi.
Hazreti Üseyd, Kur’ân-›
kerîm okumak ve dinlemekten, Resûlullah›n sohbetinde bulunmaktan o derece
huzur duyuyordu ki, âdetâ
bunlar ondan bir parça olmuﬂtu. Bir sözünde, bu durumunu ﬂöyle ifâde eder:
- Bütün arzûm, ömrümü üç hâl üzere geçirmek
ve bu hâllerden hiçbir zaman ayr›lmamakt›r. Bunlar: Kur’ân-› kerîm okudu¤um veya dinledi¤im zamanki hâlim. Resûlulla-

h’›n hutbesini, konuﬂmas›n› dinledi¤im zamanki
hâlim ve bir cenâzeyi gördü¤üm zamanki hâlim.
Bir gün, yine bir arkadaﬂ›yla birlikte Resûlullah’›n
sohbetinde bulunmuﬂlard›. Huzurdan ayr›ld›klar›nda ortal›k iyice kararm›ﬂt›.
Ellerindeki baston ›ﬂ›k vermeye, yollar›n› ayd›nlatmaya baﬂlad›. Birbirlerinden ayr›ld›ktan sonra ›ﬂ›k
ikiye ayr›ld›. Her biri kendi
bastonunun ayd›nl›¤›nda
yürüyerek evlerine gittiler.
Hazreti Âiﬂe-i S›ddîka
buyurur ki:
“Ensârdan üç zât var
ki, fazîlet yönünden hiç
kimse, onlar›n üstünde say›lmazd›. Bunlar›n üçü de
Abdüleﬂhelo¤ullar›ndan
olup, Sa’d bin Mu’âz,
Üseyd bin Hudayr ve Abbâd bin Biﬂr idi.
Hazreti Üseyd, Hicretin
20. y›l›nda, Hazreti Ömer’in
hilâfeti zaman›nda vefât etti. Cenâze namaz›n› Hazreti
Ömer k›ld›rd›.
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VAHﬁÎ
vahﬂî;
Vahﬂî, Hazreti Hamza’n›n Bedir savaﬂ›nda öldürdü¤ü Tuayme’nin kardeﬂinin o¤lu olan Cübeyr
bin Mutim’in kölesi idi.
Habeﬂli oldu¤u için, el ile
ok ve m›zrak atmakta usta
idi. Uhud savaﬂ›nda, Cübeyr buna demiﬂti ki:
- Hamza’y› öldürürsen
seni âzâd ederim!
Daha o zamanlar Müslüman olmakla ﬂereflenmemiﬂ olan Ebu Süfyan’›n
han›m› Hind de, babas›n›n
ve amcas›n›n intikam› için,
Vahﬂî’ye mükâfat vâd etmiﬂti.
Vahﬂî, Uhud’da taﬂ arkas›na pusuya girip, yaln›z
Hazreti Hamza’y› gözetirdi. Hazreti Hamza sekiz kâfiri öldürüp, sald›r›rken,
Vahﬂî m›zra¤›n› atarak,
onu ﬂehîd etti. Sonra, gidip durumu Hind’e haber
verdi. Hind sevinip üzerindeki zînetlerin hepsini
Vahﬂî’ye verdi. Daha da
verece¤ini söyledi.
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Uhud savaﬂ›nda Peygamberimiz birkaç kâfire
bedduâ etmiﬂti. “Vahﬂî’ye niçin lanet etmiyorsun” dediklerinde, buyurdu ki:
- Mîracda, Hamza ile
Vahﬂî’yi kolkola, birlikte
cennete girerlerken görmüﬂtüm!
Hicretin sekizinci y›l›nda, Mekke fethedildi¤i
gün, Vahﬂî, Mekke’den
kaçt›. Bir zaman uzak yerlerde kald›. Sonra piﬂman
olup, Medîne’de mescide
gelip, selam verdi. Resûlullah efendimiz selam›n›
ald›. Vahﬂî dedi ki:
- Ya Resûlallah! Bir
kimse Allah’a ve Resûlüne düﬂmanl›k yapsa, en
kötü, en çirkin günah iﬂlese, sonra piﬂman olup
temiz îmân etse, Resûlullah’› can›ndan çok seven biri olarak, huzuruna
gelse, bunun cezas› nedir?
Resûlullah efendimiz
buyurdu ki:

VAHﬁÎ
- Îmân eden, piﬂman
olan affolur. Bizim kardeﬂimiz olur.
- Ya Resûlallah! Ben
îmân ettim. Piﬂman oldum. Allahü teâlây› ve
O’nun Resûlünü herﬂeyden çok seviyorum. Ben
Vahﬂî’yim.
Resûlullah efendimiz,
Vahﬂî ad›n› iﬂitince, Hazreti Hamza’n›n ﬂehîd edilmiﬂ
hâli gözünün önüne geldi.
A¤lamaya baﬂlad›.
Vahﬂî, öldürülece¤ini
düﬂünerek kap›ya yürüdü.
Eshâb-› kirâm k›l›çlar›na
sar›lm›ﬂ, iﬂaret bekliyordu.
Vahﬂî, “Son nefesimi al›yorum” derken, Cebrâil
aleyhisselam geldi. Allahü
teâlâ buyurdu ki:
- Ey sevgili Peygamberim! Bütün ömrünü puta
tapmakla, kullar›m› bana
düﬂman etmeye u¤raﬂmakla geçiren bir kâfir, bir
kelime-i tevhîd okuyunca,
ben onu affediyorum.
Sen, amcan› öldürdü diye
Vahﬂî’yi niçin affetmiyor-

sun? O piﬂman oldu. ﬁimdi sana inand›. Ben affettim. Sen de affet!
Herkes, “Öldürün!”
emrini beklerken, Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
- Kardeﬂinizi ça¤›r›n›z!
Kardeﬂ sözünü iﬂitince,
sayg› ile ça¤›rd›lar. Peygamber efendimiz Vahﬂî’ye, “affolundu¤unu”
müjdeleyerek buyurdu ki:
- Fakat, seni görünce
dayanam›yorum, elimde
olmadan üzülüyorum.
Hazreti Vahﬂî, Resûlullah’› üzmemek için, bir daha yan›na gelmedi. Mahcup, baﬂ› önünde yaﬂad›.
Ayn› m›zrak ve okla yalanc› peygamber Müseyleme’yi öldürdü ve büyük
hizmet etti. Hazreti Osman
zaman›nda vefât etti.
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zeyd bin desinne;
Uhud savaﬂ›nda bâz›
yak›nlar› ölen müﬂrikler,
Müslümanlardan bunlar›n
intikam›n› almak istediler.
Alçakça bir plân haz›rlad›lar. Hemen de plân› tatbike
koydular. Bu maksatla bir
heyet Medîne’ye gidip, Resûlullah’›n huzuruna ç›karak ﬂu ricada bulundular:
- Ya Resûlallah! Bizim
kabîlelerimiz, ‹slâmiyet’i
kabul ettiler. Yaln›z Kur’ân-›
kerîm ö¤retmenine ihtiyac›m›z var. Lütfen bize; ‹slâmiyet’i, 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 kafilesi, 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¤ullar›na gidip, haber verdi. Çok
geçmeden kafilenin etraf›
sar›ld›. 200’den fazla silahl›
eﬂk›ya oradayd›.
“Bize ö¤retmen laz›m!” diyenler, çekip gittiler. O güzide Müslümanlar›, eﬂk›ya ile karﬂ› karﬂ›ya
b›rakt›lar.
L›hyano¤ullar› mensuplar›, esir ticareti ile geçinirlerdi. Bu sebeple,
“Teslim olun ve can›n›z›
kurtar›n!” teklifinde bulundular. As›l niyetleri, onlar› Mekke’de köle olarak
satmakt›. Böylece çok para kazanacaklard›. Çünkü
Mekke’li müﬂrikler, kendilerine, “Yakalad›¤›n›z her
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Müslüman için, de¤erinden fazla para öderiz” demiﬂlerdi.
Bunu Müslümanlar da
duymuﬂlard›. Onun için,
aralar›nda istiﬂare ederek,
çarp›ﬂmaya karar verdiler.
Arkalar›n› da¤a dönüp, k›l›çlar›n› çekip, Allah’›n dîni
u¤runda vuruﬂmaya baﬂlad›lar.
‹kiyüz kiﬂilik düﬂmana
karﬂ›, görülmemiﬂ bir kahramanl›kla çarp›ﬂt›lar. Üzerlerine sald›ran müﬂriklerden bir k›sm›n› öldürdüler.
Nihayet çarp›ﬂa çarp›ﬂa on
sahâbîden yedisi okla vurularak orada ﬂehîd düﬂtü.

Sadece Hubeyb bin
Adiy, Zeyd bin Desinne ve
Abdullah bin Târ›k kalm›ﬂ,
müﬂriklerle çarp›ﬂ›yorlard›. Çok geçmeden müﬂrikler, onlar› sa¤ olarak yakalad›lar. Üçünü de yaylar›n
kiriﬂleri ile ba¤lad›lar.
Mekke’ye götürmek üzere
yola ç›kt›lar.
Abdullah bin Târ›k
Mekkeli müﬂriklere götürülmeye raz› olmad›. Gitmemek için direndi.
“Vallahi ben size arkadaﬂ
ve yoldaﬂ olmam! ﬁehîd
olan arkadaﬂlar›m bana
örnek ve önderdir” deyip, bir zorlay›ﬂta ellerini
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kurtard›. L›hyano¤ullar›
onu taﬂa tuttular, sonunda onu da ﬂehîd ettiler.
L›hyano¤ullar›,
Hubeyb bin Adiy ve Zeyd bin
Desinne’yi Mekke’ye götürüp müﬂriklere yüksek
bir fiyatla satt›lar. Zeyd bin
Desinne’yi Safvan bin
Ümeyye, Bedir savaﬂ›nda
öldürülen babas› Ümeyye
bin Halef’in intikam›n› almak üzere sat›n ald›.
Mekkeli müﬂrikler, Hazreti Hubeyb ve Zeyd’i sat›n ald›ktan sonra, onlara
ne ceza vereceklerini konuﬂuyorlard›. Bu hususta
çeﬂitli fikirler ileri sürülüyordu:
- Hemen öldürelim!
- Hay›r! Evvela iﬂkence
etmeliyiz!
- Ama Haram aylar
içinde bulunuyoruz!
- Evet! Bu sebeple, hemen öldüremeyiz! Haram
aylar›n geçmesini beklememiz gerek.
- O hâlde, hapsedelim!
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- Ellerini, ayaklar›n› zincire vural›m!
Nitekim öyle de yapt›lar. Yani zincire vurup hapsettiler. Harp meydan›ndaki yenilginin intikam›n›,
müdafaas›z bu insanlardan alacaklard›. Hem de
onlar›; harpte de¤il, parayla pazardan alm›ﬂlard›!
Hubeyb bin Adiy ve
Zeyd bin Desinne’yi öldürmek için, müﬂriklerin kararlaﬂt›rd›¤› gün gelmiﬂti. Fakat
müﬂriklerin kin ve intikam
hisleri geçmek bilmedi.
Herkese haber verildi.
Bu yüzden ﬂehrin zenginfakir, genç-ihtiyar, kad›nerkek ve bütün çocuklar
oradayd›lar... Bu iki yüce
sahabînîn baﬂ›na gelecekleri merak ediyorlard›.
Sabah erkenden iki sahâbînin zincirlerini çözüp,
zindandan ç›kard›lar. Mekke d›ﬂ›nda Tenim denilen
yere götürdüler. Çünkü
bütün melanetlerini, orada yapmay› âdet edinmiﬂlerdi.

ZEYD B‹N DES‹NNE
Bu iki Allah ve Resûlullah dostu ise, heyacanl› de¤ildiler. Yolda
karﬂ›laﬂ›p görüﬂen bu iki
sahâbî, kucaklaﬂarak, birbirlerine u¤rad›klar› belaya sabretmelerini tavsiye ettiler.
Hazreti Zeyd, son namaz›n› k›ld›ktan sonra,
Mekkeli müﬂrikler, onu
tutup kald›rarak dara¤ac›na ba¤lad›lar. Yüzünü
k›bleden Medîne’ye do¤ru çevirdiler. Sonra dediler ki:
- Haydi dîninden dön,
seni serbest b›rakal›m!
- Vallahi dînimden dönmem! Bütün dünya benim olsa, bana verilse, yine de ‹slâmiyet’ten dönmem!
- ﬁimdi senin yerine
Peygamberinin olmas›n›,
O’nun öldürülmesini, sen
de evinde rahat oturas›n
ister misin?
- Ben Muhammed
aleyhisselam›n, de¤il benim yerimde olmas›n›,

Medîne’de yürürken aya¤›na bir diken bile batmas›na aslâ raz› olmam!
- Ey Zeyd, ‹slâm dîninden dön, e¤er dönmezsen seni muhakkak öldürece¤iz!
- Allah yolunda olduktan sonra, benim için öldürülmemin hiç ehemmiyeti yoktur.
Bu
konuﬂmalardan
sonra Zeyd bin Desinne,
“Ya Rabbi, selam›m› Resûlüne ulaﬂt›r” diye duâ etti.
Allahü teâla da onun duâs›n› kabul etti.
Müﬂriklerden Safvan
bin Ümeyye, âzâtl› kölesi
Nistas’a iﬂaret ederek,
Hazreti Zeyd’i öldürmesini istedi. Nistas m›zra¤›n›
Hazreti Zeyd’in gö¤süne
saplayarak s›rt›ndan ç›kard›. Böylece, Peygamber âﬂ›¤› Hazreti Zeyd,
Cennetteki
makam›na
yükseldi.
Hazreti Zeyd’in ﬂehadetini haber alan Peygamberimiz ona duâ buyurdu.
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zeyd bin hârise;
Zeytin gözlü çocuk,
korkuyordu... Çünkü Arabistan’›n meﬂhur Ukaz Panay›r›, karmakar›ﬂ›kt›. Buras›, esir pazar›yd›. Genç,
yaﬂl› her cins köle sat›l›yordu. Kendisi kadar küçükler bile vard›.
Heyecanl› pazarl›k sesleri aras›nda, s›cak, toz ve
gürültü çok bunalt›c›yd›.
Bu kargaﬂada, güler yüzlü
bir adam, ona yaklaﬂarak
sordu:
- Senin ad›n ne o¤lum?
- Zeyd.
- Baban›n ad›?
- Hârise, efendim!
- Nerelesin?
- Yemenli.
- Hangi kabîledensin?
- Kudâa kabîlesinden.
- Öyle mi? O, eski ve
k›ymetli bir kabîledir...
Küçük Zeyd, beyaz diﬂlerini göstererek gülümsedi ve m›r›ldand›:
- Do¤rudur, efendim...
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Bu güzel yüzlü amcay›
sevmeye
baﬂlam›ﬂt›...
Adam tekrar sordu:
- Karn›n açt›r, de¤il mi?
Çocukca¤›z önüne bakt›. Cevap vermedi. Fakat
günlerdir aç, susuz, periﬂan bekleﬂiyorlard›. Adam
tekrar sordu:
- Benimle gelmek ister
misin? Güzel yemekler,
temiz elbiseler ister misin?
- Sizinle yemek olmasa
da gelirim efendim!
Esir tüccar› ile pazarl›k
ettiler. Küçük Zeyd, boynu
bükük bekliyordu. Nihâyet
dörtyüz dirheme anlaﬂt›lar. O kimse, paras›n› ödedi. Gülerek baﬂ›n› okﬂad›
ve dedi ki:
- Haydi bakal›m küçük
Yemenli! ﬁimdi gidip, ikimiz de bir güzel karn›m›z›
doyural›m!
O amca kendisini, çok
daha iyi kalbli bir han›ma
götürdü. Teslim ederken
dedi ki:
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- Ey amcam›n k›z›! ‹ﬂte,
senin için ald›¤›m köle!
Bu han›m, Hazreti Hatice idi. Hediye eden de,
ye¤eni Hâkim bin H›zâm
idi.
Hazreti Hatice gerçekten, dünyadaki bütün kad›nlar›n en hay›rl›s› idi.
Öyle olmasa, sevgili Peygamberimizle evlenmek
nasip olur muydu?
Dü¤ünden hemen sonra, Hazreti Hatice de
Zeyd’i, Peygamber Efendimize hediye ettiler.
Allah’›n Resûlü, onu
görür görmez pek sevdiler. Kölelikten kurtulmas›
için, azâd ettiler ve himâyelerine ald›lar.
Yemenli Zeyd, böylece,
yeni yuvas›na yerleﬂti. Her
gün o kadar hârika ﬂeyler
görüyordu ki, hayranl›¤›
gittikçe art›yordu.
Zeyd bin Hârise, Mekke’de Resûlullah›n yan›nda rahata kavuﬂtu¤u s›ralarda, Yemen illerinde
dertli bir baba dolaﬂ›yor-

du. Kaybolan o¤lunu ar›yor ve hasret dolu ﬂiirler
okuyordu:
Zeyd için a¤l›yorum,
Karalar ba¤l›yorum.
Geri döner mi diye,
Kalbimi da¤l›yorum...
Da¤lara ç›kay›m m›?
Zeyd’imi aray›m m›?
Bir haber versin diye,
Rüzgâra soray›m m›?
Yemen’den ayr›lan her
kervana, o¤lunu tenbih
ediyordu. Gelen her yolcuya da, onu soruyordu.
Bir ﬂeyler ö¤renebilmek
için ç›rp›n›yordu. Yemenliler o sene de Mekke’ye
gittiler...
Kâbe’yi tavâf edenler
aras›nda, Zeyd de bulunuyordu. Yemenliler, onu hemen tan›d›lar. Memlekete
dönünce, babas›na müjdeyi verdiler. ‹htiyar Hârise, sevinçten sanki deli
olacakt›!..
O¤lunu kaybetti¤ine
ne kadar üzüldüyse; yaﬂad›¤›na da, o kadar sevineshâb-› kirâm 401
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di... Üstelik iyi kalbli efendisinin, o¤lunu azâd etti¤i
söyleniyordu. O hâlde,
hür idi. Peki öyleyse, niçin
yurduna dönmüyordu?
Bu kar›ﬂ›k düﬂünceler
aras›nda, yine de; bir an
evvel, o¤luna kavuﬂmak
istiyordu.
Ertesi sabah Zeyd’in
amcas›yla birlikte, yola ç›kt›lar. Yanlar›na bir de, köle
alm›ﬂlard›. Bu genç ve kuvvetli esirin ad›, ﬁerahbil idi.
Uzun ve meﬂakkatli bir yolculuktan sonra, mübârek
beldeye vard›lar...
Sevgili Peygamberimizi
bulmalar› zor olmad›. Konuﬂabilmek için, izin istediler. Yerlerde ve göklerde
bulunanlar›n en merhametlisi olan Resûlullah efendimiz, onlar› kabûl ettiler.
Yemenli Hârise, ﬂöyle
dedi:
- Ey Abdülmuttalib’in
torunu! Ey Abdullah’›n
o¤lu! Ey büyük Mekkeli!
Ey bu kavmin reisi! Ben,
tâlihsiz bir babay›m.
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Çünkü, en sevgili o¤lumdan ayr› düﬂtüm. Ancak sizin yard›m›n›z› diliyor ve bekliyorum.
O¤lumun yerine, size
baﬂka bir köle getirdim! ﬁu
ﬁerahbil ad›ndaki genci,
lütfen kabûl buyurun. Kendisi kuvvetli ve güvenilir bir
insand›r. Onu al›n›z ve o¤lumu bana geri veriniz!
Bu teklif karﬂ›s›nda,
Peygamberimiz buyurdular ki:
- Zeyd’i ça¤›r›p kendisine durumu bildirelim.
Onu serbest b›rakal›m.
ﬁâyet size gelmeyi tercih
ederse, bir ﬂey vermenize
gerek kalmadan, onu al›p
götürebilirsiniz. ﬁayet beni tercih eder, yan›mda
kalmay› isterse, Allah’a
yemin ederim ki, beni tercih edeni kimseye terk etmem, yan›mda kal›r.
Hârise ve kardeﬂi, Peygamber efendimizin, Zeyd
ile ilgili olarak verdikleri
bu cevaba çok memnun
olarak dediler ki:
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- Sen bize çok adâletli
ve insafl› davrand›n.
Bunun üzerine Peygamberimiz, Zeyd’i huzuruna ça¤›rarak, buyurdu
ki:
- Bunlar› tan›yor musun?
- Evet efendim, tan›yorum. Biri babam, di¤eri
amcamd›r.
- Ey Zeyd! Sen, benim
kim oldu¤umu ö¤rendin,
sana olan ﬂefkat ve merhametimi, davran›ﬂ›m› da
gördün. ﬁimdi bunlar seni
almaya gelmiﬂler. O hâlde, ya beni tercih et ve yan›mda kal veya onlar› tercih et, git!
Resûlullah efendimizin, kendisini serbest b›rakmas› üzerine, Zeyd,
hayat›n›n en önemli anlar›n› yaﬂ›yordu. Herkes
ne cevap verece¤ini, ne
yapaca¤›n› merakla bekliyordu! Müthiﬂ bir imtihan içindeydi. Kendi
kendine ﬂunlar› düﬂündü:

Zeyd bin Hârise’nin Ürdün’deki
türbesinin giriﬂi

“Bir tarafta, öz babam
duruyor. Dünyaya gelmeme sebep olan kimse. Di¤er tarafta ise, esirleri ve
efendileri eﬂit k›lan; yetimlerin, öksüzlerin, kölelerin,
güçsüz ihtiyarlar›n, dul kad›nlar›n, misâfirlerin, garip yolcular›n ve fukaran›n
yard›mc›s› eﬂsiz insan.”
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Karar vermek, gerçekten zordu... Fakat Hârise
o¤lu Zeyd, Peygamberimize dönerek ﬂunlar› söyledi:
- Ben hiç kimseyi size
tercih etmem. Siz benim
hem amcam, hem babam
makâm›ndas›n›z. Sizin
yan›n›zda kalmak istiyorum.
Bu sözleri duyanlar, ﬂaﬂ›r›p kald›lar! Sadece Resûlullah Efendimiz gülümsüyordu. Hazreti Zeyd de,
huzur içindeydi. Babas› k›zarak, Zeyd’e dedi ki:
- Yaz›klar olsun sana!
Demek ki, sen köleli¤i hürriyete, annene, babana ve
amcana tercih ediyorsun!
Bunlar› mahsustan söylüyordu. Belki fikrinden cayar da, geri döner ümidindeydi. Fakat o¤lu, gâyet
sâkin bir ﬂekilde, kara gözlerini babas›na çevirip cevap verdi:
- Babac›¤›m, ben bu
zattan öyle ﬂefkatli muamele gördüm ki, O’na
kimseyi tercih edemem.
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Daha sonra Peygamber Efendimiz, aya¤a kalkt›lar. Zeyd’i, kocaman bir
taﬂ üzerine ç›kartt›lar. Orada bulunanlara dediler ki:
- ﬁâhit olunuz ey insanlar! Zeyd bundan sonra,
benim o¤lumdur. Onu evlât ediniyorum. O bana vâris, ben ona vârisim.
Babas› ve amcas› bu
durumu görünce, sevinç
içinde
memleketlerine
döndüler. Bundan sonra
Zeyd’e, Zeyd bin Muhammed, yâni Muhammed’in
o¤lu Zeyd denilmeye baﬂland›.
Bu hâdiseler oldu¤unda, henüz ‹slâmiyet gelmemiﬂti. Daha sonra Allahü
teâlân›n, Ahzâb sûresinin
5. ve 40. âyetlerindeki, “Evlâtlar›n›z› babalar›n›n ismiyle ça¤›r›n, böylesi Allah
kat›nda daha do¤rudur”,
“Muhammed aleyhisselâm sizden hiçbir erke¤in
(Zeyd gibi) babas› de¤ildir” meâlindeki emirleri ile
evlât edinmek de kald›r›l›n-
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ca, Hazreti Zeyd babas›n›n
ismiyle, yâni “Hârise’nin
o¤lu Zeyd” mânas›nda
Zeyd bin Hârise diye ça¤r›lmaya baﬂland›.
Çok k›sa zaman sonra, o
da, ilk Müslümanlar aras›na kat›ld›. Böylece, ilk Müslüman olan kad›n, Hazreti
Hatice; ilk Müslüman olan
çocuk, Hazreti Ali; ilk Müslüman olan erkek, Hazreti
Ebû Bekir ve ilk Müslüman
olan kölelikten de Hazreti
Zeyd oldu.
Allah›n Resûlü, Zeyd’i
çok severlerdi. O kadar ki,
onu, öz amcalar› Hazreti
Hamza ile kardeﬂ ilân ettiler. Peygamber efendimizin ailesinde ve akrabâlar›nda da, ayn› sevgi mevcuttu. ﬁehîdlerin en büyü¤ü Hazreti Hamza, her savaﬂa ç›k›ﬂta, bütün varl›¤›n›
ona vas›yet ederdi.
Bir gün Peygamber
Efendimiz buyurdular ki:
- Cennetlik han›m isteyen, Ümmü Eymen’le evlensin!..

Ümmü Eymen iyi kalbli ve Habeﬂli bir câriye idi.
Peygamber Efendimize,
anac›¤›ndan emânet kalm›ﬂt›.
Art›k delikanl› olan Hazreti Zeyd, hemen, o siyahî
han›mla evlendi. Üsâme
adl› bir de o¤ullar› oldu.
Zeyd bin Hârise, Bedir
harbinden Mûte harbine
kadar, Peygamber efendimizin bulundu¤u bütün savaﬂlara kat›lm›ﬂt›r. Yaln›z
Müreysi gazâs›nda, Peygamber efendimiz onu Medîne’de yerine vekil b›rakt›¤› için bulunamad›. Pek
çok seferde kumandanl›k
ederek, ﬂecâati, kahramanl›¤› ile örnek olmuﬂtur.
Hicretin 8. y›l›nda, Mûte seferine ç›k›lacakt›. Mücâhidlerin baﬂ›nda Hazreti
Zeyd bulunuyordu. Çünkü
sevgili Peygamberimiz
sanca¤› ona teslim etmiﬂlerdi. Hazreti Ali’nin kardeﬂi
Hazreti Câfer ve Hâlid bin
Velîd gibi kumandanlar,
onun emrinde idiler. Medîeshâb-› kirâm 405

ZEYD B‹N HÂR‹SE
ne’de vedâlaﬂ›rken, Allah’›n
Resûlü buyurdular ki:
- Muharebede Zeyd ﬂehîd olursa, sanca¤› Câfer
als›n! O da ﬂehîd düﬂerse,
Abdullah bin Revâha baﬂa
geçsin!
Söyledikleri aynen ç›kt›.
Üç büyük sahâbî de, arka
arkaya Cennete uçtular.
Sahîh-i Buhârî’de, bu
olay ﬂöyle anlat›l›yor:
“Resûlullah efendimiz
Mûte’ye orduyu gönderdikten epey sonra, bir gün
minberde konuﬂma yap›yorlard›. Birdenbire Efendimizin gözlerinden yaﬂlar
boﬂanmaya baﬂlad› ve konuﬂmalar›n› keserek buyurdular ki:
- ‹ﬂte Zeyd ﬂehîd oldu,
bayra¤› Câfer ald›. O da ﬂehîd oldu. Bayra¤› Abdullah
ald›. O da ﬂehîd oldu. ﬁimdi bayra¤› Hâlid bin Velîd
ald›. Cenâb-› Hak zaferi Hâlid’e nasîb etti.
Hazreti Zeyd’in kumandan oldu¤u bu savaﬂta,
ondan sonra kumandan
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olarak ﬂehîd edilen Câfer
bin Ebî Tâlib hazretlerinin,
savaﬂ s›ras›nda iki kolu birden kesilmiﬂti. Onun hakk›nda Peygamber efendimiz buyurdu ki:
- Cenâb-› Hak Câfer’e
kesilen kollar›n›n yerine
iki kanat ihsân buyurdu.
Cennette meleklerle birlikte uçtu¤unu Rabbim
bana gösterdi.
Bu sebeple, vefât›ndan
sonra kendisi, “Uçan Câfer” mânas›na gelmek
üzere, “Câfer-i Tayyâr” lâkab›yla an›lm›ﬂt›r.
Hazreti Zeyd’in Mûte
savaﬂ›nda ﬂehîd edilmesinden bir sûre sonra, bu
defa mübârek ﬂehîdin o¤lu Üsâme kumandas›nda
bir ordu daha haz›rland›.
Fakat, Resûlullah efendimizin hayat›n›n son günlerine rastlamas› yüzünden
onlar› u¤urlayamad›. Daha sonra bu ordu Hazreti
Ebû Bekir taraf›ndan ﬁam
üzerine gönderilmiﬂ ve zaferle dönülmüﬂtür.
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Hazreti Zeyd ilk îmân
edenlerdendi. Îman edince, Mekke’de iken pek çok
ezâ ve cefâlara mâruz kald›. Buna ra¤men o, hepsine katland› ve îmân›ndan
zerre kadar tâviz vermedi.
Peygamberimiz, halk›n› ‹slâmiyet’e dâvet için,
Zeyd ile beraber Tâif’e gitmiﬂti. Tâif halk›na bir ay
nasîhat ettiler. Hiç kimse
îmân etmedi. Alay ettiler.
‹ﬂkence yapt›lar. Yuhalad›lar. Peygamber efendimiz,
Zeyd bin Hârise ile dönerlerken, yolda Tâifliler taraf›ndan taﬂa tutuldular. Her
taraflar› kan revân içinde
kald›.
Hazreti Zeyd, Peygamberimizi at›lan taﬂlardan
korumak için, O’nun önüne, arkas›na, sa¤›na, soluna geçerek siper oluyordu. Bu s›rada baﬂ›ndan ve
birçok yerinden yaralanm›ﬂt›. O buna ald›rm›yordu. O’nun için önemli
olan, Resûlullah efendimize bir zarar gelmesin,
O’na gelecek zarar kendi-

sine gelsindi. Bu seferden
Mekke’ye dönerken, Addâs adl› tek bir köle îmân
etmiﬂti.
Hazreti Zeyd, hicret izni
ç›k›nca, Medîne’ye hicret
etti. Medîne’de, Ensârdan
Gülsüm bin Hedm’in evinde misâfir kald›.
Hazreti Zeyd Peygamberimizi o kadar çok seviyordu ki, can›n› O’nun yolunda fedâ etmekten çekinmiyordu. Hattâ Peygamberimizi öz babas›na tercih etmiﬂti. Peygamber efendimiz de, Zeyd’i ve o¤lu Üsâme’yi çok severdi. Hadîs-i
ﬂerîfte buyuruldu ki:
“Bana insanlar aras›nda en sevimli gelen kiﬂi,
benim ve Allah’›n ihsân›na mazhar olan kiﬂidir. Bu
zat Zeyd’dir.”
Allahü teâlân›n ihsân›;
Müslüman olmas›n› nasîb
etmesi, Peygamberimizin
ihsân› ise, onu hürriyetine
kavuﬂturmas›d›r.
Zeyd bin Hârise, uzak
bir yere gidiyordu. Kirâ ile
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tuttu¤u kat›rc›s›, tenha bir
yerde istirahat için çad›r
kurduklar›nda, Onu öldürmek istedi. ‹zin isteyip iki
rekat namaz k›ld›. Sonra
üç defa, “Yâ Erhamerrâhimîn” dedi. Her birini söylerken, “Onu öldürme”
sesi geldi.
D›ﬂar›da adam var sanarak, kat›rc› d›ﬂar› ç›k›p
içeri girdi. Üçüncüsünde,
elinde k›l›ç bulunan bir süvâri içeri girip kat›rc›y› öldürdü. Sonra Zeyd’e dönerek dedi ki:
- Sen, “Yâ Erhamerrâhimîn” duâs›na baﬂlarken, ben yedinci gökte
idim. ‹kincisini söylerken
birinci göke, üçüncüsünde yan›n›za geldim.
Hazreti Zeyd, bu gelen
süvârinin, melek oldu¤unu anlad›.
Kur’ân-› kerîmde, Eshâb-› kirâm içinde Hazreti
Zeyd’den baﬂka hiçbir
kimsenin ismi aç›kça zikredilmedi. Sadece Zeyd’in
ismi geçmektedir. Bu,
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onun için büyük ﬂeref olmuﬂtur.
Zeyd, beyaz, güzel idi.
O¤lu Üsâme ise esmer idi.
Hazreti Zeyd, tahminen
milâdi 575 y›l›nda do¤muﬂ olup, annesi Su’de
binti Sa’lebe’dir. Künyesi
o¤luna nisbetle Ebû Üsâme’dir. Yemenlidir. Yemen’in o zamanki en
muhterem kabîlesi olan
Kudâa kabîlesine mensuptur. Annesi ise Tay kabîlesinin bir kolu olan Maan o¤ullar›ndand›r.
Hicretin alt›nc› senesinde Zeyd bin Hârise, Eshâbdan bâz›lar›n›n ticaret
mallar›n› ﬁam’a götürüp
satmak üzere yola ç›kt›.
Zeyd bin Hârise ve arkadaﬂlar› atl› idiler.
Zeyd bin Hârise ve arkadaﬂlar›, ticaret mallar›
ile Vâdilkurâ’ya yaklaﬂt›klar› s›rada, Fezâre bin Bedir kabîlesinden birtak›m
adamlar, onlar›n önlerini
kestiler. Zeyd’i ve arkadaﬂlar›n› k›l›çtan geçirdiler.
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Onlar›n öldürüldüklerine
kanaat getirerek, yanlar›ndaki bütün ticaret mallar›n› gasp ettiler.
Zeyd bin Hârise’nin arkadaﬂlar› ﬂehîd oldu. fakat
O ölmemiﬂ, bay›lm›ﬂt›.
Bir müddet sonra ay›ld›. Yavaﬂ yavaﬂ Medîne’ye
geldi. Baﬂlar›na gelenleri,
Peygamberimize haber
verdi.
Zeyd bin Hârise, Benî
Fezârelerle çarp›ﬂmak için
yemin etti ve kendisini,
Benî Fezârelere göndermesini, Peygamberimizden diledi.
Zeyd bin Hârise’nin yaralar› iyileﬂince, Peygamberimiz, onu, askerî bir
birli¤in baﬂ›na geçirerek
Benî Fezârelere gönderdi.
Gönderilen birlik, büyükçe
bir süvâri bölü¤ü idi. Gönderirken, onlara buyurdu
ki:
- Gündüzleri gizleniniz,
geceleri yürüyünüz!
Zeyd bin Hârise ve arkadaﬂlar› k›lavuzlar›n›n ya-

n›lmas› sonucu, bir gün
boyunca yanl›ﬂ yolda ilerlediler. Benî Fezâreler de,
‹slâm mücâhidlerinin geldiklerini haber ald›lar. Zîrâ, âdet olarak kendilerine
bir gözcü tayin etmiﬂlerdi.
Her gün, gözcü kendilerine ait bir da¤›n tepesine
ç›k›p, yoldan kendilerine
do¤ru gelenlere bakar, gelenleri, bir günlük uzakl›ktan haber verir ve, “Rahatça uyuyunuz! Bu gece size
gelebilecek bir tehlike, bir
zarar yok” derdi.
Zeyd bin Hârise ve arkadaﬂlar›, Benî Fezâreleri
geceleyin gâfil iken basmay› bekleyerek sabahlad›lar. Sabaha ç›kt›klar› zaman, Benî Fezârelerin,
yurtlar›ndan gitmiﬂ olduklar›n› gördüler.
Zeyd bin Hârise, Benî
Fezâreleri araﬂt›rmak için,
ileri gitmekten arkadaﬂlar›n› men etti. O s›rada, Benî Fezârelerden, küçük bir
cemaata rastlad›lar. Onlar›
kuﬂatt›lar.
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Zeyd bin Hârise ve arkadaﬂlar› tekbir alarak, onlarla ﬂiddetle çarp›ﬂt›lar.
Benî Fezâreler, bozguna
u¤rad›. Benî Fezârelerin
belli baﬂl› adamlar›ndan
Abdullah bin Mesade ile
Kays bin Numan bin Mesade öldürüldü.
Seleme bin Ekva, araﬂt›rmaya devam etti. ‹çlerinde kad›n ve çocuklar›n
da bulundu¤u bir grubun
da¤a do¤ru se¤irttiklerini
görüp, ok atarak, onlar›n
da¤a kaçmalar›na engel
oldu.
‹slâm mücâhidlerinden
Kays bin Muhassir, Ümmü K›rfe’nin ard›na düﬂüp
onu yakalad›. Ümmü K›rfe, yaﬂl› bir kocakar› idi.
Yakalan›nca, Peygamberimize sövüp saymaya baﬂlad›. Zeyd bin Hârise de,
onu öldürmesini, Kays bin
Muhassir’e emretti ve derhal öldürüldü.
Benî Fezârelerin, ele
geçirilebilen mallar› ganîmet olarak al›nd›. Zeyd bin
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Hârise, Ümmü K›rfe’nin
z›rh gömle¤ini Peygamberimize gönderdi.
Mücâhidler, Medîne’ye
döndükleri s›rada, Peygamberimiz evinde idi.
Zeyd bin Hârise, gidip
Peygamberimizin kap›s›n›
çald›.
Peygamberimiz,
Zeyd’i karﬂ›lay›p kucaklad› ve aln›ndan öptükten
sonra, ne yapt›klar›n› ona
sordu. Zeyd de, Allah›n
lutfetti¤i yard›m ve zaferi
Peygamberimize haber
verdi.
Peygamber efendimizin mektubunu Rum Kayseri Heraklius’a götüren
Eshâb-› kirâmdan Hazreti
D›hye, dönüﬂte, Kayserden ald›¤› bahﬂiﬂler, k›ymetli hediyeler ve elbiselerle H›sma’ya gelmiﬂti.
Cüzâmlardan Hüneyd
ve o¤lu ile daha birtak›m
adamlar, orada D›hye’nin
yolunu keserek, üzerindeki eskimiﬂ elbisesinden
baﬂka yan›ndaki her ﬂeyi
ya¤malad›lar.
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D›hye, Medîne’ye gelince, evine girmeden,
do¤ruca Peygamberimizin yan›na gidip, Kayser
Heraklius ile aralar›nda
olup bitenleri baﬂ›ndan
sonuna kadar haber verdikten sonra dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Kayserin yan›ndan dönüp
gelirken, H›sma’da bulundu¤um s›rada, Cüzâmlardan bir cemaat beni bask›na u¤ratt›lar. Hiçbir ﬂey b›rakmaks›z›n yan›mdaki ﬂeyleri ya¤malad›lar. Nihayet, Medîne’ye
ﬂu eski püskü elbisemle
gelebildim!
Sonra da Hüneyd ile
o¤lunun cezâland›r›lmalar›n› diledi.
Bunun üzerine Peygamberimiz, Zeyd bin Hârise’yi, beﬂyüz kiﬂilik bir
kuvvetle Cüzâmlara yollad›. Hazreti D›hye’yi de,
Zeyd bin Hârise’nin yan›na katt›. Benî Uzrelerden
bir adam da, k›lavuz olarak yanlar›na kat›ld›.

Zeyd bin Hârise’nin Ürdün’deki
türbesi

Zeyd bin Hârise, k›lavuzlar ile birlikte geceleri
yürüyorlar, gündüzleri gizleniyorlard›.
‹slâm mücâhidlerinin,
Cüzâmlar›n yurtlar›na geldikleri s›rada, Cüzâmlar›n
ileri gelenlerinden Rifaa
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bin Zeyd, Müslüman olup,
Peygamberimizin mektubu ile kavminin yan›na
dönmüﬂtü. Cüzâmlardan
ve civâr bâz› kabîlelerden
birçok kimse Harretürrecla’ya gelip konmuﬂlard›.
K›lavuz, ‹slâm mücâhidlerini, Harre’nin Evlac
taraf›ndan getirmiﬂti. ‹slâm mücâhidleri, sabahleyin Hüneyd ve o¤lunun
konak yerine ve onlar›n
yan›nda bulunanlara ans›z›n bask›n yapt›lar. Hüneyd’le o¤lu öldürüldü.
Benî Ahnef veya Ecneflerden de, iki kiﬂi öldü. Birçok
kad›nlar ve çocuklar esir
edildi. ‹slâm mücâhidleri;
bin deve ve beﬂ bin davar
ele geçirdiler.
Dubeybo¤ullar›, ‹slâm
mücâhidlerinin Medan çölünde bulunduklar›n› ö¤renince, onlardan Hassân
bin Melle, Üneyf bin Melle, Ebû Zeyd bin Amr atlar›na binip gittiler.
Bunlar, ‹slâm mücâhidlerine yaklaﬂ›nca, Ebû
412 eshâb-› kirâm

Zeyd’le Hassân, Uneyf bin
Melle’ye dediler ki:
- Sen, bizimle gel! Fakat, ﬂimdiye kadar yapageldi¤in ﬂeyleri bugün sak›n yapma! Biz, konuﬂurken, sen, dilini tut! Bugün,
bize bir u¤ursuzluk getirme!
‹çlerinden, yaln›z Hassân bin Melle’nin konuﬂmas›n›
kararlaﬂt›rd›lar.
Hassân, Zeyd bin Hârise’nin yan›na kadar var›p
durdu ve dedi ki:
- Biz, Müslüman bir cemaat›z!
- Öyle ise, Fâtiha sûresini okuyunuz bakay›m!
Hassân, Fâtiha sûresini
okuyunca, Zeyd bin Hârise dedi ki:
- Askere sesleniniz ki,
yüce Allah, ﬂu kavmin içinden ç›k›p geldikleri yeri bize haram ve dokunulmaz
k›lm›ﬂt›r. Ahdini bozan,
bundan müstesnâd›r!
Bu
konuﬂmalardan
sonra, onlarla savaﬂmaktan vazgeçildi.
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zeyd bin sâbit
Vahiy kâtiplerinin en
meﬂhûru ve Kur’ân-› kerimi cem ve tertib eden sahâbî. Sevgili Peygamberimiz, Medîne’ye hicret ettikleri zaman, Müslümanlar,
ak›n ak›n gelip bî’at ediyorlard›. Bunlar aras›nda bir
de, küçük çocuk vard›.
Gözleri ›ﬂ›l ›ﬂ›l par›ld›yordu.
Peygamber
efendimiz
onun baﬂ›n› okﬂad›lar. Bu
s›rada oradakilerden biri,
Resûlullah’a dedi ki:
- Yâ Resûlallah! Bu çocuk,
Neccaro¤ullar›na
mensuptur. Size indirilen,
Kur’ân-› kerîm âyetlerini
ezberlemiﬂtir.
Bunun üzerine, Peygamber efendimiz tebessüm ederek, çocu¤a sordular:
- Senin ad›n ne, yavrum?
- Zeyd, efendim... Sâbit’in o¤lu Zeyd.
- Ne kadar âyet ezberledin bakal›m!
- 17 sûre, efendim.

- Bizlere, biraz okur
musun?
- Peki efendim.
Bundan sonra, Zeyd, Eûzü-Besmele çekerek, ﬂu meâldeki âyet-i kerimeleri okumaya baﬂlad›: “Gökten bereketli bir su indirdik de;
onunla bahçeler, biçilecek
taneler [bu¤daylar] meydana getirdik. Ve tomurcuklar›, birbiri üzerine s›ralanm›ﬂ,
uzun boylu hurma a¤açlar›
yetiﬂtirdik ki, kullar›m›z için,
yiyecek r›z›k olarak yarat›lm›ﬂlard›r. Biz onunla, ölü bir
memlekete can verdik. ‹ﬂte
kabirden ç›k›ﬂ da, böyledir.”
[Kâf 9-11]
Sevgili Peygamberimiz
pek memnun kald›lar. Küçük Zeyd’in zekâ ve kabiliyeti karﬂ›s›nda buyurdular
ki:
- Sen art›k, Yahûdîlerin
dilini de ö¤renmeye çal›ﬂmal›s›n! Çünkü biz mektuplar›m›z›, Yahûdîlere
emniyet edemeyiz.
Gerçekten, o zamana
kadar, yabanc›larla olan
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yaz›ﬂmalarda tercümanl›¤›, ekseriya Yahûdiler yap›yordu. Onlar›n aras›nda,
yabanc› dil bilenler fazlayd›. Bu sebeple Peygamber
efendimiz, Müslümanlar›n
yabanc› dil ö¤renmesini
teﬂvik ediyorlard›.
Sâbit’in küçük o¤lu,
çok k›sa zamanda ‹brânîceyi, yâni Yahûdi dilini ö¤rendi. Hem okuyor, hem
de mükemmel yazabiliyordu. Daha sonra, Süryanîceyi de ö¤rendi.
Onun bu çal›ﬂkanl›¤› ve
zekâs›, kendisine çok ﬂerefli bir görev kazand›rd›.
Allahü teâlân›n Resûlünün kâtipleri aras›na kat›ld›. Art›k Peygamber efendimize gelen giden mektuplar›, o tercüme ediyordu.
Bir müddet sonra, Vahiy
kâtipli¤i ﬂerefine de eriﬂti.
Peygamber efendimize vahiy olunan Allahü teâlân›n
kelâm›n› da yazmaya baﬂlad› ve vahiy kâtiplerinin en
meﬂhuru oldu.
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Hazreti Zeyd’in yaﬂ› büyüdükçe; ilmi de, vazifeleri de büyüyordu. Art›k
Kur’ân-› kerîmi tamamen
ezberlemiﬂti. Ayr›ca, f›k›h
üzerinde çok ilerledi. Savaﬂlara da kat›l›yordu. ‹lmiyle oldu¤u kadar, k›l›c›yla da; din düﬂmanlar›na
karﬂ› savaﬂ›yordu.
Bir gün sevgili Peygamberimiz, Eshâb›yla oturuyorlard›. O s›rada vahiy
geldi. Derin bir vecd içinde
kald›lar. Ayaklar›n›n biri,
Hazreti Zeyd’in aya¤› üzerine geldi. Mübârek aya¤› o
kadar a¤›rlaﬂm›ﬂt› ki, vahiy
kâtibi kendi aya¤›n› eziliyor
zannetti. Az sonra bu hâlleri geçince, “Yaz, Zeyd” buyurdular ve mücâhidler
hakk›nda indirilen ﬂu âyet-i
kerimeyi söylediler:
“Mü”minlerin; evlerinde oturanlar› ile, cihâda ç›kanlar›, eﬂit de¤ildirler.”
Hazreti Zeyd yaz›yordu.
Cenâb-› Hakk›n bu mübârek kelâm›n› iﬂiten, Ümmü
Mektum’un o¤lu Abdullah
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çok üzüldü. Çünkü, kendisinin gözleri görmüyordu.
Aya¤a kalkarak sordu:
- Yâ Resûlallah! Evet,
mücâhidlerin ﬂân›, böyle
büyüktür. Lâkin bizim gibi,
cihâda ç›kmaya gücü yetmeyenler ne yapacak?
Tekrar vahiy inmeye
baﬂlad›. Çünkü Peygamber efendimizin mübârek
vücudu a¤›rlaﬂm›ﬂt›. O
hâlleri geçince, tekrar Hazreti Zeyd’e, “Yaz” buyurarak, biraz önce yazd›¤›
âyet-i kerimenin devam›n›
yazd›rd›lar:
“Mâzereti, özrü, engeli, sakatl›¤› olanlar hâriç...
Bunlar d›ﬂ›nda; savaﬂa ç›kan ve ç›kmayanlar, ﬂüphesiz eﬂit de¤illerdir.”
Ümmü Mektum’un o¤lu ve onun gibiler, bu habere derecesiz memnun
oldular.
Uhud savaﬂ›nda sevgili
Peygamberimiz Zeyd bin
Sâbit’i, Sa’d bin Rebî hazretlerini aramaya göndererek buyurdular ki:

- ﬁâyet bulursan, selâm›m› söyle ve kendisini,
nas›l hissetti¤ini sor!
Savaﬂ meydan›n› dolaﬂan Hazreti Zeyd, henüz
14-15 yaﬂlar›ndayd›. Arad›¤› zat›, kâfir ölüleri ve ‹slâm ﬂehîdleri aras›nda
buldu. O da son nefesini
vermek üzereydi. Yan›na
yaklaﬂ›p dedi ki:
- Ey Sa’d! Resûl-i Ekremin sana selâmlar› var.
Kendini nas›l hissetti¤ini
soruyor.
Hazreti Sa’d, o anda bile tebessüm ederek ﬂöyle
cevap verdi:
- Sen de, Peygamber
efendimize, benim selâm›m› arz et! Ben ﬂu anda,
Cennet kokular›n› duyuyorum. Medîneli müslümanlara da söyle ki, tek
kiﬂi kalsalar bile; Peygamber efendimize hizmette, kusur etmesinler.
Yoksa özürleri, kabûl
olunmaz.
Bunlar›
söyledikten
sonra ruhunu teslim etti.
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Birkaç y›l sonra Hazreti
Zeyd, bu büyük ﬂehîdin
k›zkardeﬂiyle evlendi.
Hazreti Zeyd, ço¤u zaman sevgili Peygamberimizle beraber oluyorlard›.
Bir seher vakti, erkenden
Resûlullah’›n huzûruna
geldi. Peygamber efendimiz hurma yiyorlard›. Selâmdan sonra, buyurdular
ki:
- Gel, beraber yiyelim!
- Yâ Resûlallah! Ben,
oruca niyetlenmek istiyorum.
- Ben de niyetlenece¤im.
Beraberce, hurmayla
sahur yapt›lar. Sonra da,
sabah namaz›na ç›kt›lar.
‹ki cihân güneﬂi, bu
dünyaya saadet ›ﬂ›klar›n›
saçt›ktan sonra; âhireti teﬂrif ettiler. Art›k Müslümanlar için tek teselli kayna¤›,
Peygamberimizin emirlerini yerine getirmekti. Çünkü
O, Allah’›n emirlerini bildiren; en son ve en büyük
Peygamber idi.
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Fakat bu vefât üzerine,
bütün kâfirler, dinsizler,
müﬂrikler ümide düﬂtüler!
Hepsi birden, ‹slâm’a sald›rmaya baﬂlad›lar. Müslümanlar da, olanca güçleriyle karﬂ› koyuyorlard›.
‹lk halîfe Hazreti Ebû Bekir
etraf›nda, bir hilâl gibi çepeçevre kenetlendiler.
Onlarla yap›lan Yemâme cenginde, çok say›da
seçkin sahâbî ﬂehîd oldu.
Savaﬂtan sonra halîfe, bir
haberci yollad›. Hazreti
Zeyd’i ça¤›rtt›. Halîfenin
yan›nda, Hazreti Ömer de
bulunuyordu. Hazreti Ebû
Bekir, Hazreti Zeyd’e buyurdu ki:
- Ömer, “Yemâme’de,
70’ten fazla Kur’ân-› kerîm
hâf›z› ﬂehîd düﬂtü. Korkar›m öteki savaﬂlarda, kalan hâf›zlar da ﬂehîd olurlar. ‹ﬂte o zaman, Allah korusun Kur’ân-› kerîm de,
Yahûdî ve H›ristiyanlar›n
din kitaplar› gibi, noksan,
eksik hâle gelir. Bu sebeple, ﬂimdiden tedbir almal›y›z. Allahü teâlân›n kelâ-
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m›n›, sözlerini toplayal›m
ve yazd›ral›m” diyor.
Bunun üzerine Hazreti
Zeyd, Hazreti Ömer’e sordu:
- Yâ Ömer! Sevgili Peygamberimizin yapmad›klar› bir iﬂi, bizler nas›l yapabiliriz?
Bu suâle, halîfe cevap
verdi:
- Ayn› ﬂeyleri, Ömer’e
ben de sordum. Fakat bana, “Efendimiz yaﬂarlarken, böyle birﬂey olamazd›. Olaca¤›n› düﬂünsek bile, o zaman Cenâb-› Hak;
bütün Kur’ân-› kerîmi yeniden Resûlüne vahiy ile
bildirebilirdi” diye cevap
verdi.
Bunun üzerine Hazreti
Zeyd dedi ki:
- Hakl›s›n›z.
Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Zeyd’e buyurdu ki:
- Ey Resûlullah’›n kâtibi! Sen zekî, bilgili ve genç
bir Müslümans›n. Hakk›nda hiçbir ﬂüphemiz de

yoktur. Bu zor iﬂi, ancak
sen baﬂarabilirsin. ﬁân›
yüce kitab›m›z›, toplayabilir ve bir mushaf hâlinde
yazabilirsin. Zaten Peygamber efendimize vahiy
olunan âyetleri de, yazm›yor muydun?
Hazreti Zeyd çok ﬂaﬂ›rd›! Do¤rusu, bunu beklemiyordu. Dedi ki:
- Yâ Emîr-el Mü’minîn!
Vallahi bana, bir da¤› yerinden söküp kald›rmay›
teklif etseydin; verdi¤in
bu emir kadar a¤›r gelmezdi!
Fakat Hazreti Ebû Bekir
buyurdu ki:
- Bu, yap›lmas› îcabeden bir iﬂtir.
Hazreti Ömer de ilâve
etti:
- Çok ﬂerefli bu vazifeyi, mutlaka yapmaya çal›ﬂmal›s›n!
Hazreti Zeyd, gerçekten ﬂerefli ve gerekli olan
bu iﬂi; uzun çal›ﬂmalar sonunda baﬂard›. O zamana
kadar da¤›n›k olan mübâeshâb-› kirâm 417
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rek âyetleri, îtinayla toplad›. Hepsini, bir Mushaf hâlinde yazd›. Halîfeye teslim etti. Böylece, ilk yaz›l›
Kur’ân-› kerîm mushaf›n›
haz›rlama ﬂerefi, ona nasip oldu.
Hazreti Osman zaman›nda halîfenin emri ile yine Zeyd bin Sâbit baﬂkanl›¤›nda bir heyet taraf›ndan ço¤alt›l›p, alt› tane daha mushaf-› ﬂerîf yaz›larak, belli merkezlere gönderilmiﬂtir. Böylece bu ﬂerefli vazifeyi de yapmak
ona nasip olmuﬂtur.
Günler, her zamanki
süratiyle geçip gitti. Hazreti Ebû Bekir de, ömrünü
tamamlad›. Yerine, Hazreti
Ömer halîfe seçildi.
O da Hazreti Zeyd’i,
Medîne kâd›l›¤›na, hâkimli¤ine tâyin etti. Çünkü
Peygamber efendimiz buyurmuﬂlard› ki:
“F›k›h ilmini en iyi bilen,
Sâbit’in o¤lu Zeyd’dir.”
Abdullah bin Abbas
hazretleri, geniﬂ bilgisine
418 eshâb-› kirâm

ra¤men Zeyd bin Sâbit’in
evine kadar gidip, ondan
istifade ederdi. Bir defas›nda Zeyd bin Sâbit hazretleri hayvan›na binece¤i
zaman, üzengisini tutmuﬂtu. Zeyd bin Sâbit hazretleri, buna mâni olmak istedi¤inde, ‹bni Abbas hazretleri demiﬂtir ki:
- Biz âlimlerimize böyle
hürmet ederiz.
Bunun üzerine Hazreti
Zeyd de ‹bni Abbas’›n elini tutarak öpmüﬂ ve demiﬂtir ki:
- Biz de Peygamber
efendimizin Ehl-i beytine
böyle hürmet etmekle emrolunduk.
Onun adâlet ve bilgisine; devrin halîfeleri bile,
seve seve müracaat ettiler. Hükümlerine, r›zâ gösterdiler.
Bir sene Arabistan’da,
k›tl›k baﬂgösterdi. Hazreti
Ömer, M›s›r’dan bu¤day
getirtti. Fakat bu¤day›n
hak geçmeden ve herkese
yetecek ﬂekilde da¤›t›lma-
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s›, zor bir iﬂti. Halîfe, bu
zor iﬂ için de, Hazreti
Zeyd’i vazifelendirdi.
Medîne kâd›s›, herkes
için vesika haz›rlatt›. Bu¤daylar, tam bir adâletle
da¤›t›ld›. Böylece o k›tl›k
y›l›, hiçbir üzüntü ve ﬂikâyete meydan verilmeden
atlat›ld›. Yermük zaferinde
al›nan ganîmetler de, yine
Hazreti Zeyd taraf›ndan,
tam bir adâletle da¤›t›ld›.
Sonraki halîfe Hazreti
Osman, onun vazifelerini
art›rd›. Kâd›l›¤a ek olarak,
bir de, Beytülmal Muhâf›zl›¤›n› verdi. O s›ralarda, bir
arkadaﬂ›na gönderdi¤i
mektupta:
- Kardeﬂim Übey! Cenâb-› Hak dilimizi, kalbleri-

mize tercüman olarak yaratm›ﬂt›r. Diline hâkim olamayan kimsede, ak›l aranmaz. Kiﬂi e¤er, dilini serbest
b›rak›r ve a¤z›na gelen herﬂeyi söylerse; kendi sözleriyle kendi baﬂ›n› kesebilir.
Hazreti Zeyd 665 y›l›nda
vefât eyledi. Cenâze namaz›nda, bir arkadaﬂ›, “En büyük fakîh vefât etti” diyerek a¤lad›. Resûlullah’›n ﬂâiri Hazreti Hassân bin Sâbit,
ﬂiirler yazd› ve dedi ki:
- Hassân ve o¤lunun
vefât›ndan sonra, onlar gibi ﬂâir nas›l yetiﬂecek?
Zeyd bin Sâbit’ten sonra,
ﬂiirlerimin mânas›n› kim
anlayabilecek?
Tebük gazvesinde, Mâlik bin Neccâr’›n sanca¤›-

Zeyd bin Sâbit,
o zamana kadar da¤›n›k halde
olan mübârek ayetleri toplay›p,
mushaf halinde toplamakla
ﬂereflenen ilk sahâbî idi.
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n›, Ümâre bin Hazm taﬂ›rken, Resûl-i Ekrem, sanca¤› al›p, Zeyd bin Sâbit’e
vermiﬂti. Ümâre’nin, “Yâ
Resûlallah, yoksa aleyhimde birﬂey mi duydunuz?” demesi üzerine de
buyurmuﬂtur ki:
- Hay›r! Kur’ân-› kerîm
öncedir. Zeyd ise Kur’ân-›
kerîmi senden daha çok
bilir.
‹slâm ilimleri içinde en
yüksek olan›, k›raat ilmiydi. Bu ilim sayesinde,
Kur’ân-› kerîm, bozulmaktan ve de¤iﬂmekten korunmuﬂtur. Bu ilmin mütehass›s âlimleri, Kur’ân-›
kerîmin okunuﬂ ﬂekillerini
kaydetmiﬂlerdir. Böylece
Kur’ân-› kerîmin okunmas› hususundaki tereddütleri bertaraf etmiﬂlerdir.
Zeyd bin Sâbit hazretlerinin bu ilimdeki üstünlü¤ü, Eshâb-› kirâm›n ve
Tâbiînin ileri gelenlerinin
îtiraflar› ve takdirleri ile sabittir. Eshâb-› kirâm aras›nda k›raat ilminde
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imaml›k derecesine yükselenler, Hazreti Ebû Bekir-i S›ddîk, Hazreti Ömer
bin Hattâb, Hazreti Osman
bin Affân, Hazreti Ali bin
Ebî Tâlib, Übeyy bin Ka’b,
Zeyd bin Sâbit, Abdullah
bin Mes’ûd, Ebûdderdâ ve
Ebû Mûsel-Eﬂ’arî’dir. Bunlar, Resûlullah efendimizden bizzat okuyuﬂlar›n›
tasdik ettirenlerdir.
Hazreti Ömer, Hazreti
Zeyd’in k›raat› ile Ubeyy
bin Ka’b’›n okuyuﬂunu
karﬂ›laﬂt›r›r ve Hazreti
Zeyd’in okuyuﬂunu tercih
ederdi. Çünkü o, Kureyﬂ
k›raat›na tam uygun okuyordu. Bu itibarla onun
okuyuﬂunu di¤er okuyuﬂlara tercih etmek îcab
ederdi. Bütün Müslümanlar, Medîne-i münevverede Hazreti Zeyd’in etraf›nda toplanm›ﬂlar ve kendisi, bütün ilim ehlinin müracaat yeri olmuﬂtur.
Zeyd bin Sâbit hazretleri, tefsir ilminde de çok
ilerde idi. Vahiy kâtibi olmak ﬂerefine sahip, fevka-
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lâde zekî ve Hulefâ-i Râﬂidîne yak›n olmas›ndan
dolay›, birçok âyet-i kerimenin nüzûl sebebini bilir,
hakîkat ve hikmetlerine
vâk›f bulunurdu. Buyurdu
ki:
- Eshâb-› kirâm aras›nda bulunan bir tak›m kimseler, Uhud harbine giderken, yoldan geri dönmüﬂlerdi. Bunlar Abdullah bin
Ubey bin Selûl’e tâbi üçyüz kadar münâf›kt›. ‹nsanlar, bunlar›n hakk›nda
iki f›rkaya ayr›lm›ﬂ, bir k›sm› bunlar›n öldürülmesini, bir k›sm› da öldürülmemesini Resûlullah’tan istiyorlard›. Bunun üzerine ﬂu
âyet-i kerime nâzil oldu.
“Size ne oluyor ki, o
münâf›klar hakk›nda iki
f›rkaya ayr›lm›ﬂ bulunuyorsunuz.” [Nisâ 88]
Hazreti Zeyd, hadîs, f›k›h, ferâiz, ve fetvâ ilimlerinde de son derece bilgili
idi. Resûl-i Ekrem efendimizden 92 hadîs rivâyet
etmiﬂtir. Rivâyet etti¤i ha-

dîs-i ﬂerîfleri do¤rudan
do¤ruya Peygamberimizden iﬂitmiﬂ, O’nun vefât›ndan sonra Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman’dan da hadîs-i
ﬂerîf ö¤renmiﬂti.
Hazreti Zeyd bin Sâbit,
kendi bulundu¤u bir mecliste, bir sahih hadîs söylendi¤i zaman, onu derhal
tasdik ve teyit ederdi. Nitekim bir gün Ebû Saîd-i
Hudrî ﬂu hadîs-i ﬂerîfi rivâyet etmiﬂti: Resûl-i Ekrem
efendimiz Nasr sûresi nâzil oldu¤u zaman, onu
okumuﬂ ve;
- ‹nsanlar bir tarafta,
ben ve Eshâb›m bir taraftay›z.
Sonra;
- Fetihten sonra hicret
olmaz, ancak cihâd ve niyet vard›r, buyurmuﬂtu.
Orada haz›r bulunan
Mervan bin Hakem, Ebû
Saîd-i Hudrî’ye, “Yalan
söylüyorsun” deyince,
Zeyd bin Sâbit ve Râfi bin
Hadic, “Ebû Saîd do¤ru
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söyledi” diyerek onun
hakk›nda hüsn-i ﬂehâdette
bulunmuﬂlard›.
Hazreti Zeyd, daha
Hazreti Ömer devrinde
iken, ferâiz ile ilgili meseleleri bir araya toplam›ﬂ,
bu ilmin esaslar›n›, bizzat
yazarak bir tertip ve düzene sokmuﬂtur. Zaten bu
ilimdeki üstünlü¤ünü, Resûlullah Efendimiz, “Ümmetimin içinde ferâizi en
iyi bilen Zeyd bin Sâbit’tir” buyurarak tasdik
ve taltif buyurmuﬂtur.
F›k›h ilminin her meselesinde, Eshâb-› kirâm›n
en yüksek müctehidlerindendi. Daha Resûl-i Ekrem
zaman›nda fetvâ vermek
ﬂerefine kavuﬂmuﬂtu. Fetvâlar› son zamanlarda büyük ciltler hâlinde toplanm›ﬂt›r. Bütün ‹slâm memleketlerinde yay›lm›ﬂ ve
herkes bunlarla amel etmiﬂtir.
Zeyd bin Sâbit hazretleri, Mescid-i Nebevi’ye
geldi¤i zaman, müﬂkülü
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olan ona gelir, meselesini
sorar, cevab›n› al›rd›.
Onun namaz, hayvan kesimi, av hayvanlar›, hibe
(ba¤›ﬂ) ve ziraat ortakl›¤›
meselesine ait fetvâlar›, f›k›h meselelerinin yaz›ld›¤›
kitaplarda yer almaktad›r.
Hazreti Zeyd bin Sâbit,
büyük iﬂler baﬂaran ve büyük hizmetler b›rakan bir
sahâbîdir. Ümmetin ›slâh›
hususundaki gayretleri,
yerinde ve zaman›nda
müdâhalelerle iﬂleri yoluna koyma çabalar› ve ilmin yay›lmas› hususundaki çal›ﬂmalar› gibi nice
hizmetleri vard›r.
Onun hizmetleri anlat›lamayacak kadar çok ve
büyüktür. Kur’ân-› kerîmi
tamamen ezberlemesi,
emin bir kimse olmas›,
güzel yaz› yazmas› gibi
birçok meziyetlere sahiptir.
Bütün Ehl-i Beyt ve Eshâb-› Kirâm aras›nda, o
derece üstün bir îtibara
eriﬂmiﬂti ki, cuma günleri
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soka¤a ç›kt›klar› vakit, ilim
ve irfân›na hayran kalan
Medîne ahâlisi, kendisini,
tam bir iﬂtiyakla karﬂ›larlard›. Halk›n bu teveccühünden utanan Zeyd bin
Sâbit hazretleri, hemen
evine giderdi.
Bu hâlini soranlara buyururdu ki:
- ‹nsanlardan hayâ etmeyen, Allah’tan utanmaz.
Zeyd bin Sâbit vefât
edince, Ebû Hüreyre demiﬂtir ki:
- Bu ümmetin âlimi vefât etti. Umulur ki, Allahü
teâlâ, Abdullah ibni Abbâs’› ona halef buyurur.
Enes bin Mâlik hazretleri, Peygamber efendimizin ﬂöyle buyurduklar›n›
rivâyet etmektedir:
“Ümmetimin en merhametlisi Ebû Bekir, Allah›n dîni hususunda en ﬂiddetlisi Ömer, en ziyâde
hayâya mâlik olan› Osman ve ferâizi en iyi bileni
Zeyd bin Sâbittir.”

Eshâb-› kirâm aras›nda
f›k›h ilminde dört Sahâbî
meﬂhurdur. Bunlar, Zeyd
bin Sâbit, Abdullah bin
Mes’ûd, Abdullah bin
Ömer ve Abdullah bin Abbâs’d›r. Bütün dünyaya
yay›lan f›k›h ilminin kayna¤› bu dört büyük sahâbîdir.
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zeyneb binti cahﬂ;
Hazreti Zeyneb validemiz, Peygamberimizin halas›n›n k›z› olup, ilk îmân
edenlerdendi. Mekke’den
Medîne’ye hicret etti. Önceleri, Resûlullah’›n azâdl›
kölesi olan Zeyd bin Hârise ile evli idi. Zeyd bin Hârise, Hazreti Zeyneb’in
hakk›n› gözetemedi¤inden ayr›ld›lar.
Resûl aleyhisselam, halas›n›n k›z›n›n durumuna
üzülüp, onun ﬂerefini iâde
etmek ve onu üzüntüden
kurtarmak için, Hazreti Zeyneb’i nikâh etmek istedi.
Hazreti Zeyneb bunu
iﬂitince, sevincinden iki rekat namaz k›l›p, ﬂöyle duâ
etti:
- Ya Rabbî! Senin Resûlün beni istiyor. E¤er onun
zevceli¤i ile ﬂereflenmemi
takdîr buyurdun ise, beni
O’na sen ver!
Duâs› kabul olup, Ahzâb suresinin otuzyedinci
ayet-i kerîmesi gelerek,
buyuruldu ki:
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- Zeyd, O’nun hakk›nda istedi¤ini yapt›ktan
sonra yani Zeyneb’i boﬂad›ktan sonra, biz, onu sana zevce eyledik.
Hazreti Zeyneb’in nikâh›n› Allahü teâlâ yapt›¤›
için, Resûlullah ayr›ca nikâh yapmad›. Hazreti Zeyneb bununla her an övünür ve derdi ki:
- Her kad›n› babas› evlendirir. Beni ise, Allahü
teâlâ nikâhlad›.
O zaman otuzsekiz yaﬂ›nda idi.
Hazreti
Zeyneb’in,
Zeyd bin Hârise ile nikâhlan›p evlenmesi ile, Eshâb-› kirâm aras›nda eskiden kalma birçok örf ve
âdetlerin ortadan kalkmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Mesela
önceleri halk, evlat edinilmiﬂ bulunan kimseyi, kendi öz evlad› hükmünde
zannederdi.
Cenab-› Hak, son Peygamberi vas›tas›yla, bu
hususu ortadan kald›rm›ﬂt›r. Hür kimse ile köle-
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yi ayn› seviyede tutmuﬂtur. Aradaki imtiyaz› ortadan silip atm›ﬂt›r. Hazreti
Zeyd gibi bir köleyi, Beni
Hâﬂim ile ayn› seviyeye
getirmiﬂtir.
Hazreti Zeyneb’in dü¤ün gecesi, Peygamber
efendimizin bir mucizesi
daha görüldü. Duâs›n›n
bereketiyle az yemek ço¤ald›. Bütün davetliler yedi¤i hâlde, Enes bin Mâlik
hazretlerinin annesi Ümmü Süleym’in gönderdi¤i
yemek, hiç azalmad›.
Enes bin Malik, “Üçyüz
kiﬂi kadar yedi¤i hâlde,
Peygamber efendimiz,
“Yeme¤i kald›r” buyurmas›yla, kaptaki yeme¤in, ortaya koydu¤um zamanda m›, yoksa kald›rd›¤›m zamanda m› çok oldu¤unu anlayamad›m”
buyurdular.
Hazreti Zeyneb, ihsan›,
sadakay› pek çok severdi.
El iﬂlerinde de mahir idi.
‹ﬂledi¤i ﬂeyleri ve eline
geçen herﬂeyi, akrabas›na
ve fakirlere verirdi. Resû-

lullah efendimiz, Hazreti
Zeyneb için buyurmuﬂtur
ki:
- Zevcelerim aras›nda,
bana en önce kavuﬂacak
olan›, eli uzun, yani eli
aç›k, cömert olan›d›r.
Hazreti Zeyneb, Peygamber efendimizin pek
çok iltifat›na kavuﬂarak,
yüksek makamlara sahip
oldu.
Resûlullah efendimizin vefat›ndan sonra, halîfe Hazreti Ömer, Peygamberimizin han›mlar›n›n
her birine onikibin dirhem
verirdi. Bunu al›r almaz,
hepsini sadaka eder, da¤›t›rd›.
Nesilden nesile intikal
eden menk›bede, Hazreti
Zeyneb, Hazreti Ömer’den hediye gelince derdi
ki:
- Buna benden daha
fazla ihtiyac› olanlar vard›r. Onu ﬂuraya koyun,
üzerini örtün. Sonra bir
baﬂörtüsünü parçalayarak, onu kese yapar ve
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bu keselerle paray› akrabalar›ndan muhtaç olanlara ve yetimlere da¤›t›rd›.
Çok hediye geldi¤inde
s›k›l›rd›. Bir seferinde gelen
hediyeleri da¤›tt›ktan sonra elini kald›rarak buyurdu
ki:
- Allah›m, bundan sonra bana, Ömer’in hediyesini nasip etme!
Hakikaten o sene vefat
etti. Resûlullah’tan sonra,
Peygamberimizin zevceleri aras›nda, en önce vefat
eden budur.
Hazreti Zeyneb, hicretin
yirminci y›l›nda, elliüç yaﬂ›nda Medîne’de vefat etti.
Naaﬂ›n›n, Peygamberimizin serîri (taht›, sediri) üzerine konularak taﬂ›nmas›n›
vasiyet etti¤inden, öyle yap›ld›. Cenaze namaz›n› halîfe Hazreti Ömer k›ld›rd›.
Tabutu Bakî kabristanl›¤›na
getirilirken, kardeﬂi Ahmed
bin Cahﬂ âmâ hâliyle a¤l›yordu. Hazreti Ömer, onun
a¤lamas›n› iﬂitince buyurdu ki:
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- Ey Ahmed, tabuttan
uzaklaﬂ! Cemaat seni s›k›ﬂt›rmas›n. Zeyneb’in tabutunu taﬂ›mak için kalabal›k fazlalaﬂ›yor.
Ahmed ise ﬂöyle cevap
verdi:
- Ya Ömer! Bu, her türlü hay›r ve bereketi sayesinde kazand›¤›m›z k›z kardeﬂimizdir. Bu a¤lamam,
yüre¤imdeki ateﬂi so¤utuyor.
Defnedilece¤i esnada,
Hazreti Ömer, Peygamberimizin han›mlar›na, Hazreti Zeyneb’i kimin kabre
koyabilece¤ini
sordu.
Onlar da, “Sa¤l›¤›nda
onu görmek, kimlere helal ise, kabrine de onlar
girer, indirirler” cevab›n›
verdiler. Bunun üzerine
yak›n akrabalar› kabre indirdiler.
Hazreti Âiﬂe, Hazreti
Zeyneb’i çok medh ve sena ederdi. Onun hakk›nda
buyurmuﬂtur ki:
“‹ster dînî meseleler olsun, ister takva ve sadakat
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olsun, ister s›la-i rahm, yâni akrabay› ziyaret olsun,
isterse cömertlik ve fedakârl›k olsun, Zeyneb’den
daha iyi hiç bir hatun yoktur.”
“Resûlullah’›n zevceleri içinde Zeyneb’den baﬂka kimse, zat-› saadetlerine yak›nl›k bak›m›ndan
benimle boy ölçüﬂemez.”
“O saadetli ve iyi hatun
aram›zdan gitti. Yetimler
ve dullar hamisiz kald›lar.”

“Allahü teâlâ, Zeyneb
binti Cahﬂ’a rahmet eyleye. Hakikaten dünyada
onun mertebesinde hiç
bir hatun yoktu. Hak teâlâ, Nebîsini onunla evlenmeye sevk eyleyip,
Kur’ân›n bâz› ahkâm›n›
indirmiﬂtir.”
Hazreti Ümmü Seleme
de, Hazreti Zeyneb hakk›nda, “Zeyneb, salih, oruç tutan ve ibadetle vakit geçiren bir hatundu” buyurdu.
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zeyneb binti huzeyme;
Resûlullah’›n han›mlar›ndan. Nesebi, Zeyneb
binti Huzeyme bin Abdillah bin Amr bin Abdimenaf bin Hilâl bin Âmir bin
Sa’saa el-Hilâliyye’dir. Lakab›
Ümmü’l-Mesâkin’dir.
Mü’minlerin annesi
Hazreti Zeyneb, önce Hazreti Abdullah bin Cahﬂ ile
evliydi. Abdullah, Resûlullah’›n halas› Ümeyme’nin
o¤lu idi. Uhud Savaﬂ›nda
ﬂehîd oldu. Di¤er rivâyete
göre, ilk önce Tufeyl bin
Hâris’in han›m› idi. Tufeyl
boﬂay›nca onun kardeﬂi
Ubeyde bin Hâris ile evlendi. O da Bedr Savaﬂ›nda ﬂehîd oldu.
Peygamber efendimiz,
Hazreti Hafsa’dan sonra
hicretin üçüncü senesi Ramazan ay›nda Hazreti Zeyneb ile evlendi. Kendisine
dört yüz dirhem mehr verdi.
Hazreti Zeyneb, ‹slâmiyet’ten önceki devirde
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fakir, yoksul ve muhtaçlara çok merhamet etti¤i ve
ﬂefkatli davrand›¤›, onlara dâimâ yemek yedirip
sadaka verdi¤i için Ümmü’l-Mesâkin (fakirlerin
annesi) lakab›yla tan›n›rd›. Çok ibâdet yapar, çok
sadaka verirdi. Fakir ve
düﬂkünleri arar, bulur ve
onlara yard›m ederdi.
Zeyneb binti Huzeyme,
Peygamberimizin
sallallahü aleyhi ve sellem nikâh› ile ﬂereflendikten sekiz ay kadar k›sa bir
zaman sonra, 626 (H.4)
senesi Rebîulâh›r ay›nda
otuz yaﬂlar›nda vefât etti.
Resûlullah efendimiz namaz›n› k›ld›rd›ktan sonra
Medîne’nin Bakî’ kabristan›na defnetti. Peygamberimiz hayatta iken yaln›z Hazreti Hadîce ve Hazreti Zeyneb vefât ettiler.
Resûlullah’›n sallallahü
aleyhi ve sellem vefât›ndan sonra ise han›mlar›
aras›nda ilk vefât eden
Hazreti Zeyneb binti
Cahﬂ’t›r.
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zeyneb binti
resûlullah;
Resûlullah efendimizin
dört k›z›ndan birincisi.
Bi’set-i Nebevî yâni Resûlullah efendimize Peygamber oldu¤unun bildirilmesinden on sene önce Mekke’de do¤du. Hicretin sekizinci y›l›nda otuz bir yaﬂ›nda Medîne’de vefât etti.
Hazreti Zeyneb, Resûlullah efendimizin sevgi
ve ﬂefkatinde büyüdü. Nübüvvetten önce, annesi
Hazreti Hadîce’nin ye¤eni
Ebü’l-Âs bin Rebî’ ile evlendi. Resûlullah efendimize Peygamber oldu¤u
bildirildi¤inde îmân etti.
Kocas› Ebü’l-Âs îmân etmedi¤inden Kureyﬂ’ten
bâz› kimseler Ebü’l-Âs’›
zorlay›p Hazreti Zeyneb’i
boﬂamas›n› istediler. Zeyneb’i boﬂad›¤› takdirde
Kureyﬂ’ten istedi¤i k›z› verebileceklerini söylediler.
Ebü’l-Âs buna yanaﬂmad›.
Hazreti Zeyneb ile aralar›ndaki samîmi ve asîlâne
âile münâsebetleri devâm

etti. Resûlullah efendimiz
Ebü’l-Âs’› övüp onun akrabâl›¤›ndan iyilik gelece¤ini bildirdiler.
Resûlullah efendimiz,
Medîne’ye hicret edince
Hazreti Zeyneb kocas›n›n
âilesi yan›nda kald›. Bir
müddet sonra Ebü’l-Âs
müﬂriklerle birlikte Bedr
Savaﬂ›na kat›lmak mecbûriyetinde kald›. Bedr Gazâs›nda esir düﬂtü. Di¤er
esirlerle birlikte Peygamber efendimizin huzûruna
getirildi. Mekke halk›ndan
herkes kendi esirini kurtarmak için fidye gönderdiler. Hazreti Zeyneb de kay›nbirâderiyle, çehizi aras›nda annesi Hazreti Hadîce’den kalma gerdanl›¤›
gönderdi.
Resûlullah
efendimiz gerdanl›¤› görünce Hazreti Hadîce’nin
hât›ras› tâzelendi. Sonra
Ebü’l-Âs’›n, Hazreti Zeyneb’i Medîne’ye göndermesi ﬂart›yla serbest b›rak›lmas›na karar verildi.
Gerdanl›¤› da kendisine
geri gönderdiler. Resûluleshâb-› kirâm 429
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lah efendimiz Zeyneb’i getirmek için de Zeyd bin
Hârise’yi vazifelendirdiler.
Hazreti Zeyd, Hazreti Zeyneb’i Medîne’ye getirdi.
Ebü’l-Âs, Hazreti Zeyneb’e çok ba¤l› oldu¤undan, ayr›l›¤› sebebiyle
sars›l›p üzüntülü günler
geçirdi.
Hicretin alt›nc› y›l› Cemâzilevvel ay›nda Ebü’lÂs bir kâfileyle ﬁam’a mal
götürdü. Dönüﬂte bu haber, Resûlullah efendimize
ulaﬂt›. Peygamber efendimiz, Zeyd bin Hârise’yi
yüz yetmiﬂ süvârî ile onun
üzerine yollad›. Müslümanlar Ays mevkiinde onlar› yakalay›p mallar›n› ele
geçirdiler. Fakat Ebü’l-Âs’a
dokunmad›lar. Ebü’l-Âs
bu durumda Medîne’ye
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geldi. Daha sonra mallar›n›n Resûlullah taraf›ndan
kendisine
verilmesiyle
Mekke’nin yolunu tuttu.
Mekke’ye var›nca mal ve
alacaklar› hesap edip,
borçlar›n› ödedi. Her iﬂini
düzene koydu. Sonra Kureyﬂ’in ileri gelenlerini
toplay›p;
-Ey Kureyﬂ! Art›k beni
dinleyin. Ben ﬂu andan îtibâren ‹slâmiyet’i kabul
ediyorum, dedi ve Kelimei ﬂehâdeti okudu. Sonra;
-Yemîn ederim ki, ben
Muhammed aleyhisselâm›n huzûrunda çoktan
Müslüman
oldu¤umu
aç›klamak istiyordum. Fakat bende mallar›n›z oldu¤u için mallar›m›z›n üzerine oturmak istiyor dedirtmemek için geciktim. Alla-
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hü teâlâ beni bu a¤›r yükün alt›ndan kurtar›p yüzü
kara ç›karmad›¤› için ﬂimdi Müslüman oluyorum,
dedi.
Hicretin yedinci senesi
Muharrem ay› baﬂlar›nda
Müslüman olan Ebü’l-Âs,
Mekke’den hicretle Medîne’ye geldi. Peygamber
efendimiz, onun Hazreti
Zeyneb ile olan eski nikâh›n›n devâm›na hükmedip, yeni nikâh k›ymad›lar.
O s›rada Berâe sûresi nâzil
olmam›ﬂt›. Müslüman kad›nlar kendi müﬂrik kocalar›ndan ayr›lmad›. Kocalar› Müslüman olunca nikâhlar› devâm etti.
Hazreti Zeyneb ile
Ebü’l-Âs’›n biri o¤lan, di¤eri k›z, Ali ve Ümâme isminde iki çocuklar› vard›.
Çocuklar, Resûlullah efendimizin himâye ve terbiyelerinde büyüdüler. Ali,
Mekke’nin fethinde Resûlullah efendimizin bindikleri devedeydi. Henüz reﬂîd olmadan babas›ndan
önce vefât etti. ‹bn-i Asâkir

ise onun, Yermük Harbinde ﬂehîd oldu¤unu haber
vermektedir.
Hazreti Zeyneb’in k›z›
Ümâme, Hazreti Fât›ma’n›n vefât›ndan sonra
Hazreti Ali ile evlendi.
Hazreti Zeyneb, Ebü’lÂs’›n Müslüman olmas›ndan bir buçuk sene sonra
vefât etti. Resûlullah efendimizin mübârek zevcelerinden Ümmü Seleme vâlidemiz taraf›ndan gasl
edildi. Hazreti Ümmü Eymen ve Hazreti Sevde de
su döktüler. Gaslden sonra
Peygamber efendimiz mübârek peﬂtemâllerini verip;
“Bunu da kefenin alt›ndan
sar›n›z.” buyurdular. Resûlullah efendimiz, cenâze
namaz›n› k›ld›r›p, bizzat
mübârek elleriyle kabre
koydular. Mübârek çehreleri üzüntülü ve kederliydi.
Allahü teâlâya duâ edip,
kabir azâb›ndan kurtulmas›n› niyâz ettiler. Hazreti
Zeyneb’in vefât›ndan birkaç gün sonra da Ebü’l-Âs
rad›yallahü anh vefât etti.
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zinnîre hatun;
Hazreti Zinnîre hatun,
Rum as›ll› bir köleydi. Abdüddaro¤ullar›n›n cariyesi
idi. Peygamber efendimizin, insanlar› ‹slâmiyet’e
davet etti¤ini duydu. Hemen îmân etti. Resûlullah’a îmân eden birkaç kiﬂinin, iﬂkenceler alt›nda
inim inim inletildi¤ine ﬂahit oldu¤u hâlde, karﬂ›laﬂaca¤› zorluklar› peﬂinen
kabul ederek Müslüman
oldu.
Zinnîre’nin efendisi,
kat› bir ‹slâm düﬂman›yd›.
Onun Müslüman oldu¤unu duyar duymaz, küplere
bindi. Ne yap›p etmeli,
onu dîninden vazgeçirmeliydi. Bunun için hemen
harekete geçti. Onu akla
hayale gelmedik iﬂkencelere maruz b›rakt›. Lat ve
Uzza putlar›na tapmas›
için zorlad›. Bo¤az›n› s›k›yor, nefes alamay›p bay›l›ncaya kadar iﬂkence yap›yordu. Bununla Hazreti
Zinnîre’yi putlara geri çevirece¤ini zannediyordu.
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Fakat, bütün iﬂkencelere
ra¤men, Zinnîre, îmân›nda sebat ediyordu.
Hazreti Zinnîre’nin bu
sebat›, efendisini deli ediyordu. Kendisi baﬂa ç›kamay›nca, Müslümanlara
s›k›nt› ve eziyet etmekten
zevk alan Ebu Cehil’e de
haber gönderdi. Bu, Ebu
Cehil için iyi bir e¤lenceydi. Hemen yetiﬂti. Hazreti
Zinnîre’yi dîninden döndürmek için bütün maharetini ortaya koydu.
‹ﬂkenceler karﬂ›s›nda
Hazreti Zinnîre zay›f düﬂmüﬂ, hatta gözlerini kaybetmiﬂti.
Bunun üzerine Ebu Cehil dedi ki:
- Gördün mü? Lat ve
Uzza senin gözünü kör etti!
Bunun üzerine Hazreti
Zinnîre hatun, îmân›n›n
tezahürü olarak ﬂu cevab›
verdi:
- Ey Ebu Cehil! Vallahi o,
senin dedi¤in gibi de¤ildir.
Lat ve Uzza dedi¤in putlar,
hiçbir iﬂe yaramaz. Kendi-
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lerine tapanlardan ve tapmayanlardan
haberleri
yoktur. Benim Rabbim, gözümün nurunu vermeye ve
beni eski hâlime döndürmeye elbette kâdirdir!
Ebu Cehil, Hazreti Zinnîre’nin sars›lmaz îmân› karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›r›p kald›. Allahü
teâlâ, Hazreti Zinnîre’nin
duâs›n› kabul etmiﬂ, gözü
eskisinden daha iyi görür
olmuﬂtu. Ebu Cehil ve Kureyﬂ müﬂrikleri bu hâli gördükleri hâlde, inat edip,
îmân etmediler. Üstelik dediler ki:
- Bu da, peygamberlerinin bir sihridir! Muhammed’in yolunda giden
ak›ls›zlara ﬂaﬂmaz m›s›n›z? E¤er onlar›n gitti¤i
yol hay›rl› ve gerçek olsayd›, önce biz O’na uyard›k.
Biz bulamad›k da, bizden
önce bir köle mi do¤ruyu
buldu?
Bunun üzerine, Ahkâf
suresinin 11. âyet-i kerîmesi nazil oldu. Burada
meâlen buyuruldu ki:

- O kâfirler, îmân edenler için; “E¤er onda (‹slâmiyet’te) bir hay›r olsayd›, bu
hususta onlar (fakirler, biçareler) bizim önümüze geçemezler, bizden önce, ona
koﬂamazlard›” dediler. Hâlbuki onlar, onunla (Kur’ân-›
kerîmle mü’minler gibi) hidayete kavuﬂmad›klar› için
(Kur’ân-› kerîmi inkâr etmek
için); “Bu Kur’ân-› kerîm
(Muhammed’in ortaya ç›kard›¤›) eski bir yaland›r”diyeceklerdir.
Cenâb-› Hak ihlâs ve
samimiyetine
binaen,
Hazreti Ebû Bekir vas›tas›yla, Hazreti Zinnîre’yi
maddî kölelikten de kurtard›. Ebû Bekir, onu,
efendisinden sat›n alarak,
Allah r›zas› için âzâd etti.
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zübeyr bin avvâm;
Hazreti Zübeyr, Peygamber efendimizin halas› olan Hazreti Safiyye’nin
o¤ludur. ‹lk Müslümanlardand›r. Cennetle müjdelenen on kiﬂiden biridir.
Îmân etti¤i vakit, amcas› çok k›zm›ﬂt›. Dinden
dönmesi için, kendisini
ateﬂe sokup ç›kart›yordu.
Amcas›n›n, “Daha fazla
inat etme, atalar›n›n dînine dön” teklifine karﬂ› diyordu ki:
- Aslâ küfre dönmem!
Allah birdir. Fayda veya zarar› olmayan putlara tapmam. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah.

Böylece, yap›lan bütün
iﬂkencelere büyük bir sab›r
ve metânet gösteriyordu.
Îmân edenler ço¤ald›kça, müﬂrikler, korkular›ndan Müslümanlara akla
hayâle gelmedik iﬂkenceler yap›yorlard›. Peygamber efendimiz, bu dayan›lmayacak iﬂkenceleri görünce buyurdu ki:
- Siz bâri yeryüzüne
da¤›l›n! Yüce Allah, sizi yine toplar.
Eshâb-› kirâm sordular:
- Yâ Resûlallah, nereye
gidelim?
- Habeﬂ ülkesine gitseniz iyi olur. Habeﬂ ülkesin-

Basra Zübeyr kasabas›ndaki türbe ve külliyesi
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de kimse zulme u¤ramaz.
Oras› do¤ruluk yurdudur.
Allahü teâlâ sizi belki orada ferahl›¤a kavuﬂturur.
Bunun üzerine, içlerinde Zübeyr bin Avvâm hazretlerinin de bulundu¤u 15
kiﬂilik bir kâfile Habeﬂistan’a hicret etti. Hükümdar
kendilerini çok iyi karﬂ›lad›.
Orada rahat bir ﬂekilde yaﬂad›lar. Necâﬂî de daha
sonra Müslüman oldu.
Hazreti Ümmü Seleme
anlat›r:
“Biz Habeﬂistan’da huzur içinde yaﬂarken, bir
grup Habeﬂli Necâﬂî’ye isyân ederek saltanat›n›
elinden almak istedi. Bunlar›n Necâﬂî’ye üstün gelmesinden korkuyorduk.
Çünkü bunlar, bize hayat
hakk› tan›mazd›.
Necâﬂî de bunlar›n
üzerine yürüdü. Savaﬂ, Nil
nehrinin öbür taraf›nda
oluyordu. Durum çok kritikti. Necâﬂî’nin gâlip gelmesini istiyorduk. Eshâbdan bâz›lar› dediler ki:

- Kim savaﬂ cephesine
gidip, bize haber getirecek?
Hazreti Zübeyr bin Avvâm cevap verdi:
- Ben giderim!
- Peki, sen git!
Zübeyr içimizde yaﬂ›
en genç olan› idi. Zübeyr
bin Avvâm’a bir su tulumu ﬂiﬂirdik ve gö¤süne
ast›k. Nil’in üzerinde yüzdü ve ordular›n karﬂ›laﬂt›¤› Nil’in öteki taraf›na geçti. Onlar›n yan›nda haz›r
bulundu.
Biz ise, Necâﬂî’nin düﬂmana gâlip gelmesi ve
memleketinin baﬂ›nda kalmas› için, Allahü teâlâya
duâ ettik. Biz durumun ne
olaca¤›n› merakla beklerken, Zübeyr uzaktan göründü. Koﬂuyordu. Elbisesiyle iﬂâret ediyor ve ﬂöyle
sesleniyordu:
- Müjde, Necâﬂî zafere
eriﬂti ve Allahü teâlâ,
onun düﬂman›n› helâk etti ve ona memleketinde
kalmaya kudret verdi.
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O zamana kadar böyle
sevindi¤imizi hat›rlam›yorum.”
Necâﬂî, Allahü teâlân›n
izniyle o kâfiri ma¤lup
ederek sa¤ sâlim saray›na
döndü. Resûlullah’›n yan›na gelene kadar, biz onun
yan›nda güzel bir hayat
sürdük. Sonra Eshâb-› kirâm, Mekke’den Medîne’ye hicret edince, biz de
Habeﬂistan’dan
Medîne’ye hicret ettik.
Peygamber efendimiz
Medîne’ye hicret etti¤i zaman, Hazreti Zübeyr bin
Avvâm’›, Ensâr’dan Ka’b
bin Mâlik ile kardeﬂ yapt›.
Peygamber efendimiz,
Bedir muharebesinde Hazreti Zübeyr bin Avvâm’›,
sa¤ kanada kumandan tayin etti ve buyurdular ki:
- Meleklerin alâmetleri
ve niﬂanlar› vard›r. Siz de
kendinize birer alâmet ve
niﬂan yap›n›z!
Bunun üzerine Zübeyr
bin Avvâm hazretleri, baﬂ›na sar› bir sar›k sard›.
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Her iki taraf, bütün güçleriyle sald›r›ya geçti. Zübeyr bin Avvâm o günü
ﬂöyle anlat›r:
“Bedir günü, ben,
müﬂriklerden Ubeyde bin
Sa’îd’le karﬂ›laﬂt›m. Baﬂtan aya¤a kadar z›rha bürünmüﬂ, gözlerinden baﬂka bir yeri görünmüyor ve
at üzerinde bulunuyordu.
Çocukluktan beri büyük
kar›nl› oldu¤u için, kendisine, Ebû Zâtil Kirﬂ = Kar›n
Babas› denirdi. “Ben Ebû
Zâtil Kirﬂ’im! Ben Ebû Zâtil Kirﬂ’im!” diye meydan
okuyordu.
Elimdeki m›zra¤›m› hemen onun gözüne saplad›m. Ubeyde y›k›l›p öldü.
Aya¤›m› yana¤›na bast›m,
olanca kuvvetimle m›zra¤›m› çekip ç›kard›m. Fakat
m›zra¤›m›n iki taraf› e¤ilmiﬂti.”
Bedir savaﬂ› çok ﬂiddetli geçiyordu. Peygamber
efendimiz, durmadan Allahü teâlâdan yard›m diliyor
ve O’na yalvar›yordu.
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Hazreti Zübeyr’in harb
esnas›nda gösterdi¤i kahramanl›k çok büyüktü. Vücudunda yaralanmad›k bir
yer kalmam›ﬂt›. Üç büyük
k›l›ç darbesi alm›ﬂt›. Bunlardan biri boynunda idi.
Muharebe Müslümanlar›n
gâlibiyetiyle netîcelendi.
Bu savaﬂta, 14 Eshâb-› kirâm ﬂehîd oldu. 70 müﬂrik
öldürüldü.
Mekkeli müﬂrikler bu yenilgiyi unutamam›ﬂ, bir y›l
sonra tekrar Medîne’ye hareket etmiﬂlerdi. Uhud’da
iki ordu yine karﬂ›laﬂt›.
Bu savaﬂ›n baﬂ›nda,
Mekkeli müﬂriklerden biri,
çarp›ﬂmak için er diledi.
Herkesin çekindi¤ini, geri
durdu¤unu zannederek,
dile¤ini üç kere tekrarlad›.
Bunun üzerine Zübeyr
bin Avvâm, meydana yürüdü. Birden devenin üzerine s›çray›p, kâfirin bo¤az›na sar›ld›. Deve üzerindeki bu mücâdele devam
ederken,
Peygamber
efendimiz buyurdu ki:

- Onu yere düﬂür!
Zübeyr bin Avvâm o
müﬂriki yere düﬂürdü. Üstüne çöküp, onu öldürdü.
Peygamber efendimiz, bu
husûsta buyurdu ki:
- E¤er Zübeyr, onun
karﬂ›s›na ç›kmasayd›, ben
ç›kacakt›m.
Savaﬂ baﬂlad›ktan sonra, Hazreti Zübeyr bin Avvâm ve Mikdâd bin Esved,
‹krime kumandas›ndaki
süvârileri karﬂ›lay›p, bozguna u¤ratt›lar.
Zübeyr bin Avvâm ve
Mikdâd bin Esved, biner
süvâriye denk tutulurdu.
Zübeyr bin Avvâm hazretleri, müﬂriklerin sancaktar›
olan Kilâb’› öldürdü ve yedi arkadaﬂ› ile Peygamber
efendimizin yan›nda ﬂehîd
oluncaya kadar ayr›lmamak üzere yemin ettiler.
Savaﬂ esnas›nda müﬂriklerin okçular›, Peygamber efendimizi ok ya¤muruna tutunca, Eshâb-› kirâm, Peygamber efendimizi ortalar›na ald›lar. At›eshâb-› kirâm 437
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lan oklar Peygamber efendimizin sa¤›ndan solundan geçiyor, ya önüne düﬂüyor veya üstünden aﬂ›p
geçiyordu. Zübeyr bin Avvâm ve arkadaﬂlar›, Peygamber efendimizin etraf›nda pervane gibi dönerek, gelen oklara ve k›l›çlara vücutlar›n› siper ettiler.
Pek çok Eshâb-› kirâm
çarp›ﬂa çarp›ﬂa ﬂehîd oldu. Düﬂman gerilemiﬂ, zafere yaklaﬂ›lm›ﬂt›. Zafer
sevinciyle bir k›s›m Sahâbînin terkettikleri yerden,
düﬂman süvârileri sald›r›ya geçti ve Peygamber
efendimize kadar sokuldular. Peygamberimiz yaraland›. Eshâb-› kirâm hemen toparland› ve netîcede savaﬂ tekrar Müslümanlar›n lehine döndü.
Uhud savaﬂ› bitmiﬂti.
Peygamber efendimizin
vefât› ﬂayias› Medîne’ye
ulaﬂ›nca,
Peygamber
efendimizin halas› Safiyye
hâtun hemen Uhud’a hareket etti. Uhud meydan›na gelince, o¤lu Zübeyr’i
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ve Hazreti Ali’yi görüp, önce Resûlullah’›n hâlini sordu. Hazreti Ali, “Hamdolsun iyidir” deyince, ferahlad›. Fakat Hazreti Safiyye,
“O’nu bana göster” deyince, Hazreti Ali, Peygamber efendimizi gösterdi. Peygamberimiz yaral› idi. Peygamberimizin
sa¤ oldu¤una ﬂükretti.
Hazreti Safiyye, babaanne bir kardeﬂi olan Hazreti Hamza’n›n durumunu
da görmek istiyordu. Peygamber efendimiz Hazreti
Safiyye’nin gelmekte oldu¤unu görünce, Zübeyr
bin Avvâm’a buyurdu ki:
- Anneni geri çevir, kardeﬂinin cesedini görmesin.
Zübeyr bin Avvâm hazretleri, “Anneci¤im! Resûlullah geri dönmenizi emrediyor” deyince, Hazreti
Safiyye dedi ki:
- E¤er O’na yap›lan› benim görmemem için geri
döneceksem, zaten ben
kardeﬂimin cesedinin kesi-
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lip biçildi¤ini ö¤renmiﬂ
bulunuyorum. Her s›k›nt›ya râz›y›z. Allah yolunda
bundan daha beter olanlar›na da râz›y›z. Sevâb›n›
Allahü teâlâdan bekliyece¤iz. ‹nﬂâallah sabredip,
katlanaca¤›z.
Hazreti Zübeyr bin Avvâm, durumu Peygamber
efendimize bildirince, buyurdu ki:
- Öyle ise b›rak görsün!
Hazreti Safiyye, kardeﬂi
Hazreti Hamza’n›n cesedinin yan›na oturup, sessizce a¤lamaya baﬂlad›. Bu
s›rada, Peygamber efendimiz de sessizce a¤lad›lar.
Hazreti Zübeyr bin Avvâm anlat›r:
“Annem Safiyye binti
Abdülmuttalib Uhud’da
yan›nda getirdi¤i iki h›rkay› ç›kar›p dedi ki:
- Bunlar›, kardeﬂim
Hamza için getirmiﬂtim.
Hazreti Hamza’y› kefenlediler ve Hazreti Ebû
Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyr

bin Avvâm kabre indirdiler. Ayn› kabre, onun gibi
ﬂehîd olan, Hazreti Abdullah bin Cahﬂ’› da koydular.”
Uhud’dan
dönüﬂte,
Peygamber efendimiz yolda, münâf›klardan Ebû Azzel Cumehî’yi yakalad›.
Resûlullah efendimiz onu
Bedir’de esîr etmiﬂti. Sonra onu lutfederek öldürmemiﬂti. O, “Yâ Resûlallah, beni b›rak” dedi. Resûlullah efendimiz de ﬂöyle buyurdu:
- Vallahi bundan sonra
art›k, sen ellerini okﬂay›p,
Muhammed’e iki kere hîle
ettim diyemiyeceksin.
Zübeyr bin Avvâm hazretleri, Allah yolunda k›l›ç
s›y›ranlar›n ilkidir. Bir gün,
Peygamber efendimizin
yaraland›¤›n› zannedip k›l›c›n› s›y›rd›. Do¤ruca,
Mekke’nin yukar› k›sm›nda bulunan Resûlullah’›n
yan›na koﬂtu. Peygamber
efendimiz, kendisini böyle
yal›n k›l›ç görünce, sordu:
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- Ey Zübeyr! Ne var, nedir bu hâlin?
- Efendim, size bir zarar verdiler diye korktum,
onun için k›l›c›m› s›y›rd›m.
Hazreti Câbir bin Abdullah der ki:
“Hendek günü iﬂ a¤›rlaﬂ›nca, Resûlullah efendimiz bize, “Benî Kureyza’n›n tutum ve davran›ﬂ›n› ö¤renip gelebilecek bir
kiﬂi yok mu? diye sordular. Zübeyr bin Avvâm,
“Ben gider, ö¤renip gelirim” dedi. Gidip, onlar›n
tutum ve davran›ﬂlar›n›
ö¤renip geldi.
‹ﬂler yine a¤›rlaﬂ›nca,
Resûlullah efendimiz tekrar sordular:
- Bize, Benî Kureyza’n›n tutum ve davran›ﬂ›n› ö¤renip gelebilecek bir
kiﬂi yok mu?
Yine Zübeyr bin Avvâm dedi ki:
- Ben, gider, ö¤renir,
gelirim.
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Gidip, onlar›n tutum ve
davran›ﬂlar›n› ö¤renip geldi ve durumu arzetti:
- Yâ Resûlallah! Onlar›,
kalelerini tâmir ederken ve
harp tâlimleri yaparken
gördüm. Ayr›ca, hayvanlar›n› derleyip toparl›yorlard›.
Bunun üzerine Resûlullah efendimiz buyurdu
ki:
- Her Peygamberin bir
havârisi vard›r. Benim de
havârim Zübeyr’dir.”
Hendek savaﬂ›nda da
müﬂrikler bozguna u¤ram›ﬂlard›. Fakat bu esnada
Medîne’de oturan Yahûdîler, Eshâb-› kirâma arkadan sald›rarak antlaﬂmay›
bozdular. Peygamberimiz
de savaﬂtan sonra, onlar›
Medîne’den ç›kard›lar. Yahûdîler Hayber kalesine
topland›lar.
Peygamberimiz Hendek savaﬂ›ndan sonra da
Hayber üzerine yürüdüler.
Hayberde, meﬂhûr Yahûdî
cengâveri Merhab, kale-
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Türbenin giriﬂi

den ç›karak er diledi. Hazreti Ali ç›karak Merhab’›
öldürdü. Merhab’›n katlinden sonra onun o¤lu yâsir, babas›n›n intikam›n›
almak için meydana ç›karak, “Bana karﬂ› gelecek
var m›” diye ba¤›rd›.
Hazreti Zübeyr, hemen
at›n› sürerek onu karﬂ›lad›
ve ikisi de ﬂiddetli bir muhârebeye tutuﬂtular. O¤lunun bu hareketini seyreden Hazreti Safiyye, Resûl-i ekreme yaklaﬂ›p sordu:

- Yâ Resûlallah! O¤lum
ﬂehîd oluyor mu?
Resûl-i ekrem de, “Hay›r” buyurdu.
Resûl-i ekremin bu beyân›ndan birkaç dakika
sonra, Hazreti Zübeyr,
hasm›n› öldürdü. Zübeyr
bin Avvâm, Hayber savaﬂ›nda da büyük kahramanl›klar gösterdi. Netîcede Hayber kalesi de al›nd›.
Hayber kalesinin fethinden sonra Mekke’yi
fethetmek için haz›rl›klara
baﬂlad›.
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Zübeyr bin Avvâm’›n sandukas›

Peygamber efendimizin Mekke’yi fethetmek
için haz›rl›k yapt›¤›n›,
müﬂriklere haber vermek
için yaz›lan bir mektup, bir
kad›n vas›tas› ile, gizlice
Mekke’ye gönderildi.
Sâre ad›ndaki bu kad›n,
bu mektubu, baﬂ›na yerleﬂtirdikten sonra, üzerinden saçlar›n› bölükler hâlinde örerek mektubu gizledi ve Kureyﬂlilere teslim
etmek üzere yola ç›kt›.
Bu durumu Cebrâil
aleyhisselâm Peygambe442 eshâb-› kirâm

rimize bildirdi. Peygamber
efendimiz de Hazreti Ali,
Hazreti Zübeyr ve Hazreti
Mikdâd bin Esved’e buyurdu ki:
- Acele gidiniz! Hah denilen yere vard›¤›n›zda,
orada, yan›nda bir mektup bulunan, hayvan üzerinde bir kad›n bulacaks›n›z. Mektubu ondan al›n›z
ve bana getiriniz!
(Hah; Medîne ile Mekke aras›nda bir yer olup,
Medîne korular›ndand›r.)
Hazreti Ali ve arkadaﬂlar›, durmadan at koﬂturarak Hah denilen yere vard›lar. Kad›n orada idi. Hazreti Ali kad›na sordu:
- Yan›nda götürmekte
oldu¤un mektup nerede?
Kad›n cevap verdi:
- Benim yan›mda mektup falan yok.
Kad›n›n eﬂyalar›n› arad›lar, mektubu bulamay›nca, Hazreti Ali k›l›c›n› çekip
dedi ki:
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- Resûlullah efendimiz
bize, senin yan›nda mektup
oldu¤unu söyledi. Resûlullah aslâ yalan söylemez. Ya
mektubu ç›kar›rs›n veya tepene k›l›c› indiririm.
Kad›n yeminler ederek,
inkâra devam ettiyse de,
Hazreti Ali ve arkadaﬂlar›n›n iﬂi s›k› tuttu¤unu anlay›nca, çâresiz olarak saç›n›n aras›ndan mektubu ç›kar›p verdi. Böylece haber
verme teﬂebbüsü engellenmiﬂ oldu. Hazreti Ali ve
arkadaﬂlar› da mektubu
Resûlullaha getirdiler.
Fetih haz›rl›klar› tamamlan›nca Hicretin 8. senesinde Resûl-i ekremin kumandas›nda hareket eden binlerce mücâhid, Mekke’ye
do¤ru ilerledi. Hazreti Zübeyr, Resûl-i ekremin sanca¤›n› taﬂ›yordu. Peygamber efendimiz, askerlerini
Zî Tuva denilen yerde bölüklere ay›rd›. Bir k›sm›n›
Zübeyr bin Avvâm’›n emrine vererek Mekke’nin Kudâ
taraf›ndan girmelerini emir
buyurdular.

Mekkeli müﬂrikler Mekke’yi harpsiz teslim ettiler.
Mekke’nin fethinden sonra
Huneyn vâdisinde Hevâzin
müﬂrikleriyle savaﬂ›ld›. Bu
savaﬂta Hevâzin kabîlesi
ma¤lup olarak geriye çekilmeye baﬂlad›. Kabîlenin
ileri gelenlerinden Mâlik
bin Avf gitti ve iki da¤ aras›nda yüksek bir mevkide
arkadaﬂlar›na dedi ki:
- Durunuz ki, zay›flar›n›z yürüsün ve geride kalanlar bize yetiﬂsinler! Hezîmete u¤rayanlar gelip
onlara kavuﬂuncaya kadar
orada durdular. Mâlik, gelenlere sordu:
- Geriye bak›n neler
görüyorsunuz?
- Uyluklar› uzunca bir
süvâri görüyoruz. M›zra¤›n› omuzu üzerine koymuﬂ
ve baﬂ›na bir k›rm›z› sar›k
ba¤lam›ﬂ.
- ‹ﬂte o, Zübeyr bin Avvâm’d›r. Yemin ederim ki,
elbette o size ulaﬂ›r. Onun
için yerinizde s›k› durunuz, ayr›lmay›n›z!
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Hazreti Zübeyr bin Avvâm, o iki da¤ aras›ndaki
tepelik yerin dibine vard›.
Hevâzinliler de onu gördüler. Yetiﬂip, onlara sald›rd›. Oradan ç›kart›p
uzaklaﬂt›r›ncaya kadar onlarla cenk etti.
Sahâbeden Hubeyb
bin Adiy’i kâfirler yakalay›p Mekke’ye götürdüler.
‹dâm ettiler. Kâfirler görsün de sevinsinler diyerek
sehpadan indirmediler.
K›rk gün sehpada kald›.
Bedeni çürüyüp, kokmad›.
Hep taze kan akt›.
Resûlullah efendimiz,
bunu haber alarak, onun
cesedini getirmek üzere,
Zübeyr bin Avvâm ve
Mikdâd bin Esved’i gönderdiler. Zübeyr ve Mikdâd cesedi gece a¤açtan
ald›lar. Medîne’ye getirirken, arkalar›ndan yetmiﬂ
atl› yetiﬂti.
Bu iki Müslüman, kendilerini korumak için Hubeyb’i yere b›rakt›lar. Yer
yar›l›p Hubeyb kayboldu.
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Kâfirler de bu hâli görüp,
döndüler, gittiler.
Hazreti Zübeyr bin Avvâm Tâif Muhâsaras›na,
Tebûk seferine ve Vedâ
Hacc›na iﬂtirak etmiﬂtir.
Amr ‹bn’il-Âs, M›s›r’›n
kalbi olan Fustat ﬂehrini
zaptetmek için Hazreti
Ömer’den dörtbin kiﬂilik
kuvvet istedi¤inde, Hazreti
Ömer ona dört kiﬂi göndermiﬂtir ki, bunlar; Hazreti Zübeyr bin Avvâm, Hazreti Mikdâd bin Esved,
Hazreti Ubâde bin Sâmit
ve Hazreti Mesleme bin
Muhalled idi. Zübeyr bin
Avvâm, yedi ayl›k muhâsaradan sonra Fustat ﬂehrini zaptetmeye muvaffak
olmuﬂtur. Sonra ‹skenderiyye üzerine yürüyerek,
buras›n›n da al›nmas›nda
büyük rol oynam›ﬂt›r.
Hazreti Zübeyr, namaz
k›larken ‹bni Cermuz taraf›ndan ﬂehîd edildi. ﬁehîd
oldu¤unda 67 yaﬂ›nda bulunuyordu. Hazreti Ali, Hazreti Zübeyr’in vefât›na çok
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üzülmüﬂtü. Cenâze namaz›n› bizzat kendisi k›ld›rd›.
Hazreti Zübeyr bin Avvâm, uzun boylu, beyaz
tenli, zarif, kibar bir kimse
idi. Emânete son derece
riâyet eder, hassasiyet
gösterirdi. Hazreti Zübeyr
bin Avvâm, kendisine
emânet edilen ﬂeyleri saklamak için ne yapaca¤›n›
ﬂaﬂ›r›rd›.
Ticaret ve ziraat ile
meﬂgûl olurdu. Medîne’nin en zenginlerinden
say›l›rd›. Medîne etraf›ndaki arsalardan baﬂka
Basra, Kûfe ve M›s›r’da da
bir hayli emlâk› vard›. ﬁehîd edildi¤inde mîrâsç›lar›n›n herbirine k›rkbin dirhem gümüﬂ kald›.
Etraf›ndaki fakirlerin
hepsinin maiﬂetini temin
etmek husûsunda büyük
gayretler
sarfetmiﬂtir.
Borç para isteyene borç
para verir, cihâda gitmek
isteyenleri Allah r›zâs› için
donat›rd›. Zekât›n› zaman›nda ve muntazaman ve-

rirdi. ﬁu hadîs-i ﬂerîfi naklederdi:
“Birinizin ipi al›p, odun
yüklenerek satmas› ve Allah’›n onun yüzünü ak etmesi, dilencilikten hay›rl›d›r. ‹stedi¤i kimseden birﬂey als›n veya almas›n
böyledir.”
Bütün servetine ve
zenginli¤ine ra¤men, son
derece sâde yaﬂard›. Sâde
giyinir, sâde yemek yer ve
zînet eﬂyas›na iltifat etmezdi. Ancak, silâh›na
hassasiyet gösterirdi. Bu
itibârla k›l›c›n›n kabzas›n›
gümüﬂten yapt›rm›ﬂt›.
“Talha ile Zübeyr, Cennette komﬂular›md›r” hadîs-i ﬂerîfi ile medhedildi.
Az hadîs bildirdi. Bir tanesi ﬂöyledir:
“Bilmedi¤ini hadîs olarak söyleyen, Cehennemde azâb görecektir.”
Hazreti Ömer, vefât
edece¤i zaman, halîfe olmaya lây›k gördü¤ü alt› kiﬂiden biri Hazreti Talha, biri de Hazreti Zübeyr’dir.
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HAKÎKAT K‹TÂBEV‹
TAKDÎM EDER

• Büyük boy, lüks cildli, 1248 sayfal›k
bu k›ymetli eserde, do¤umdan
ölüme kadar, hayât›n›zda lâz›m
olacak bütün dînî bilgileri ASLINA
uygun olarak bulacaks›n›z.
• ‹yi bir müslimân olmak için, sevmek
ve sevilmek için, huzûrlu olmak
için, okunacak tek eser...
HAKÎKAT K‹TÂBEV‹
Darüﬂﬂefeka Cad. 57/A P.K.: 35
34262 Fatih-‹STANBUL
Tel: 0.212.523 45 56-532 58 43
www.hakikatkitabevi.com
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KIYMETL‹
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bu k›ymetli eserler,
göz nûru dökülerek
uzun y›llar›n çal›ﬂma
netîcesi hâz›rlanm›ﬂ,
‹SLÂM dînini asl›na
uygun anlatan en
k›ymetli eserlerdir.
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