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GİRİŞ: 
Peygamberimiz (sav) “İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidirler. Onların cahiliye 

döneminde hayırlı ve seçkin olanları İslam’a girdikten sonra da hayırlı ve seçkindirler” 
(Müsned-i Ahmed, 2:35) buyurmuşlardır. Nitekim yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Biz tövbe 
ederek iman edip salih amel işleyenlerin seyyiatını hasenâta tebdil ederiz” (Furkan, 25:70) 
ayetinde ifade edildiği gibi şerre hizmet eden kabiliyetlerini hayra ve imana hizmete 
yönlendirmişlerdir. 

Bununla beraber “Ahlakı kendisini geri bırakanı soyu sopu ileri götüremezdi.” Ama Hz. 
Ali (ra) beş yaşından itibaren peygamberimizin (sav) terbiyesinde ve evinde büyümüş, on iki 
yaşına geldiği zaman da bi’set ile beraber iman ederek Kur’ân-ı Kerimin nüzulüne şahit 
olmuştur. Vahyin tamamlanmasına kadar da peygamberimizin (sav) yanından ayrılmamıştır.  

Bu nedenle Hz. Ali’nin (ra) hayatı peygamberimizin (sav) hayatından sonra İslam’ın 
anlaşılması ve iman davasının kavraması için bilinmesi gereken en önemli hayattır. Nitekim 
peygamberimiz (sav) “Ya Ali! Ben Kur’ânın tenzili için harp ettim, sen ise te’vili için harp 
edeceksin” buyurmuşlardır. Bu da Hz. Ali’nin hayatının bilinmesini daha da önemli hale 
getirmektedir. 

   Peygamberimiz (sav) “Ümmetimin sonu başının kurtulduğu gibi kurtulur” (Kadı Iyaz, 
Şifa-i Şerif, 2:88) buyurdular. Bu nedenle ümmetin başı nasıl vahye muhatap olmuş ise, nasıl 
imanın kalplerde ve gönüllerde yer etmesi için mücadele etmiş ise ve nasıl “İman Hizmeti” 
yapmış ise sonu da aynı şekilde kurtulacağı bu hadisin işaretinden anlaşılmaktadır.  

Aynı şekilde bu ümmetin başı hangi fitnelere maruz kalmış ise sonu da aynı şekilde 
maruz kalacak demektir. Nitekim peygamberimiz (sav) Ebu Cehil Amr b. Hişam için “Ebu 
Cehil bu ümmetin firavunudur” (İbn-i Hişam, Sire, 2:288; Taberi, Tarih, 2:284) buyurmuşlar 
ve onunla mücadele etmişlerdir. Her asırda onun benzeri Firavun-meşrep biri gelip “Ebu 
Leheb ve Ümeyye b. Halef” gibi müşriklerin ilerigelenleri ile bir komite teşkil ederek diğer 
müşriklerle beraber peygamberimize büyük sıkıntılar çektirmiş ve sonunda öldürmeye 
teşebbüs etmişlerdir. Bunu yaparken o günün devletini ve imkânlarını sonuna kadar kullanmış 
ve bu günün uygulaması ve tabiri ile “her türlü yasal yollara” başvurarak yaptıklarının 
meşruiyetini ispatlamaya ve kendilerini meşru göstermeye çalışmışlardır. 

Peygamberimiz (sav) onlara karşı daima “meşruiyet içinde” Allah’ın emrine uygun ve 
“adalet ile hakkaniyet” çerçevesinde “haklı mücadelesini” yapmıştır. Daima “Hak” 
peygamberimizin (sav) yanında olmuş, Ebu Cehil ve komitesinin bütün faaliyetleri “haksızlık 
ve zulüm” çerçevesinde kalmıştır. Haklı kalmak ve hakkı müdafaa etmek hiç te kolay 
olmadığı için peygamberimiz (sav) “Mekke döneminde çektiğim sıkıntı gündüzün üzerine 
yağsa gece olurdu. Medine döneminde ise münafıklar bana bunun iki misli eziyet etmişlerdir” 



buyurarak Medine döneminde çektiği sıkıntının daha çok olduğunu, nifak hareketlerinin çok 
daha etkin ve dehşetli olduğunu bize haber vermiştir. 

Hz. Ali’nin (ra) hilafet dönemi ve mücadelesi “Medine Münafıkları” ile başlayan ve 
gelişen “Nifak hareketlerine” karşı olduğu için Hulefa-i Raşidinin ilk üçünden çok daha çetin 
ve zor, çok daha sinsi olmuştur. Hz. Ali (ra) gibi “Kur’anı, Hadisi ve İslamı” çok iyi bilen biri 
ancak onlara karşı “Hakkı müdafaa edip, istikameti koruyarak islamın hakkaniyetini 
koruyabilirdi.” Bu nedenle Bediüzzaman hazretleri “O fitnelerde ancak Hz. Ali (ra) gibi birisi 
ancak hakkı müdafaa edebilirdi” (Mektubat, 100) buyurmuş ve hakkını teslim etmiştir.  

Peygamberimiz (sav) ümmetin istikameti konusunda çok meşgul olduğu için “Hud 
Suresindeki ‘Emrolunduğun gibi istikamet üzere ol!” (Hud, 11:112) ayeti benim belimi büktü 
ve benin ihtiyarlattı” (Tirmizi, Tefsir, 57) buyurur. Bu ayetin arkasından ise “Sakın, zulme 
meyletmeyin cehennemin dehşetli azabı size dokunur” (Hud, 11:113) buyrulmaktadır. İslam 
dünyasını fitneye düşüren ve ümmeti cehenneme götürecek olan her nevi zulüm ve 
haksızlıktır ki yüce Allah zulme meyletmeyi dahi cehenneme götürecek amel olarak 
zikretmektedir. 

Hz. Ali’ye (ra) “Ya Ali! Ben Kur’ânın tenzili için savaştım, sen ise te’vili ve doğru 
anlaşılması için savaşacaksın” (Mektubat, 100;  Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 6:244; Müsned, 
3:31, 33, 82; İbni Hibban, Sahih, 9:46, No: 6898) buyurarak vazifesinin önemini hatırlatmış 
ve asla taviz vermemesi gerektiğini ihtar etmiştir. Bu nedenlerle fitnelerden korunmak ve 
istikameti bulmak ve istikamet üzere olmak için ümmetin sonundakiler de Hz. Ali’yi (ra) 
dönemini ve mücadelesini iyi bilmesi gerekir. Zira fitnelerin kaynağı ve sebepleri bellidir. 
Ancak zamana göre vasıtaları farklıdır. Bir şeyin hakikati bilinirse hakperestler hakka sahip 
çıkarlar, hastalık teşhis edilirse tedavisi mümkün olur. Hz. Ali (ra) dediği gibi “Siz hakkı 
tanımaya bakın. Hakkı tanır ve bilirseniz sahibini de tanırsınız.” 

Bu amaç ve gaye ile Hz. Ali’nin (ra) hayatını yazmaya başladım. Temel kaynaklara indim 
ve bunların içerisinden süzerek en sahih olanlarını almaya gayret ettim. Hz. Ali (ra) Kur’an-ı 
Kerimin tenzilinden itibaren sonuna kadar 23 sene peygamberimizin (sav) yandan ayrılmamış 
vahyi yazmış, ezberlemiş ve tefsir ve teviline ait bütün dersini doğrudan peygamberimizden 
(sav) alımış ve tavizsiz uygulamıştır. Kur’ân-ı Kerimi anlamak, peygamberimizi ve davasını 
tanımak, istikameti bulmak için Hz. Ali’nin (ra) hayatını doğru bir şekilde bilmek ve tavizsiz 
çizgisini çok iyi öğrenmek gerektiğini düşünerek bu kitabı yazdım. 

Amacım sadece Allah rızasıdır. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Hz. Ali’nin (ra) 
manevi evladı ve telif ettiği Kur’ân tefsiri Risale-i Nurlar’ın bir adı da “Zülfikar” olduğu ve 
bu zamanın “Kur’anın elmas kılıcı” unvanını almıştır. Risale-i Nurlarda  “Ehl-i Beyt” 
muhabbeti esas alındığından dolayı Nur Talebelerinin de Hz. Ali’yi (ra) çok iyi tanımaları 
gerekir. Ta ki “İman ve Kur’an Davası” daha iyi kavransın ve tavizsiz istikametle hizmet 
edilsin.  

Bana bu fırsatı veren ve imkânı sunan yüce Allah’a hamd-ü senâlar olsun. İnşaallah bu 
çalışmamız Allah katında makbul olur da günahlarımıza kefaret ve şefaat-i nebevî için bir rica 
hükmüne geçer. 

Tevfik ve hidayet Allah’tandır. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



I. BÖLÜM 
 

Hz. ALİ’NİN MEKKE HAYATI 
1. Nesebi ve Soy Kütüğü: 
Babası Ebu Talib b. Abdülmuttalip, anası Fatıma bint. Esed b. Hâşim’dir. Soyu ile 

beraber adı, Ali b. Ebi Talib (Abd-i Menaf) b. Abdilmuttalip (Şeybetü’l-Hamd) b. Hâşim b. 
Abd-i Menaf b. Kusay b. Kilab b. Lüey b. Ğaliy b.Fihr b. Mâlik b. Hadr b. Kİnâne b. 
Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizâr b. Mâad b. Adnan’dır. Peygamberimiz (sav) 
ile soyu Abdulmuttalip’te birleşmektedir. Abdumuttalib’in on tane oğlu olmuştur. Bunlar 
peygamberimizin babası Abdullah, Hz. Ali’nin babası Ebu Talib (Abd-i Menaf), Hâris, 
Zübeyir, Hizâr, Abdu’l-Kâbe, Abbas, Hamza, Ğaydak ve Ebu Leheb. 

Ebu Talib’in ikisi kız dördü erkek olmak üzere altı çocuğu olmuştur. Erkekler Tâlib, 
Câfer, Âkil, Ali. Kızlar Cumâne ve Fâtihe’dir. Ebu Talib’in soyu üç koldan devam etti. Hz. 
Ali’den devam edenlere “Aleviyyûn” Hz. Cafer’den devam edenlere “Caferiyyûn” ve 
Âkıl’den devam eden soya da “Âkılıyyûn” denilmiştir. En büyük oğlu Talip ise Bedir 
Savaşından sonra şirk halinde ölmüştür. Diğer bütün çocukları Müslüman olmuşlardır. 

Ebu Talip çok merhamet ve şefkat sahibiydi. Bu nedenle Abdulmuttalip ölümünden 
önce torunu Hz. Muhammed’i (sav) Ebu Talib’e teslim etti. O da bu emanete o derece riayet 
ediyordu ki ticaret amacı ile Suriye’ye giderken dahi yanından ayırmadı.1  

 Ebu Talib’in hanımı Hz. Ali’nin annesi Fatıma binti Esed binti Hâşim’dir. 
Peygamberimiz (sav) onun hakkında “Öz annemin vefatından sonra o benim annem gibiydi. 
Ebu Talip tüm ev halkını ve beni sofraya davet ettiği zaman benim için yemekten bir miktar 
ayırırdı. Sonra ben bir başka zaman ondan yerdim”2 buyurmuşlardır. Hz. Fatıma İslam ile 
şereflenmiş Medine’ye hicret etmiştir. Vefat ettiği zaman Hz. Peygamber (sav) kendi 
elbisesini ona kefen olarak giydirdi. Onun mezarına indi ve kabrinde biraz uzandı. Bunu onun 
hizmetine ve şefkatinden dolayı yapmıştır.3  

Peygamberimizin (sav) amcası ve koruyucusu olan Ebu Talib’in oğlu ve Hulefa-i 
Raşidin’in dördüncüsü ve sonuncusu olan Hz. Ali (ra) “El-Murteza” “Emire’l-Mü’minîn” ve 
“İmamü’l-Müttakîn” lakaplarıyla şöhret bulmuştur. Peygamberimiz (sav) kendisine “Ebu 
Türab” ve “Ebu Sıbteyn” lakaplarını vermiştir. 

 
2. Hz. Ali’nin (ra) Doğumu:  
Hz. Ali (ra) Fil Senesinin 28. yılında 598 yılında Mekke’de dünyaya geldi.4 Rivayetlere 

göre doğumundan sonra uzun süre gözünü açmıyor ve süt emmiyor. Bunun üzerine annesi 
peygamberimizin (sav) kucağına veriyor. Peygamberimiz (sav) kucağına alınca gözünü 
açıyor, peygamberimiz (sav) dilini ağzına veriyor, ondan sonra annesinin sütünü emmeye 
başlıyor. Peygamberimiz (sav) annesine nasıl bir isim koyacağını sorar. Fatıma “Esed” veya 
aynı anlama gelen “Haydar” ismini vereceğini söylüyor. Peygamberimiz (sav) de ona “Ali” 
isminin verilmesini istiyor. İsmini bu nedenle “Ali” olarak koyarlar.5 Haydar ve Esed göbek 
ismi olarak kalır. Peygamberimiz (sav) daha sonra kendisine Allah’ın aslanı anlamında 
“Esedullah” unvanını verir.  

Yine rivayetlere göre Fatıma Hanım hamile olunca peygamberimize (sav) çocuğun 
erkek olmasını için dua etmesin istedi. Peygamberimiz (sav) de “Erkek olacak çocuğu bana 

 
1 İbn-i Hişam, Sire, 1:79 
2 Hâkim, Müstedrek, s. 151 
3 Zehebî, Siyer, 2:87 
4 İbn-i Saad, Tabakat, 3:11; Kaplan Yaşar, (1998-İst) Hz. Ali, 19 
5 Gölpınarlı, Abdulbaki, Mü’minleirn Emiri Hz. Ali, 12 



bağışlarsan dua ederim” dedi. Çocuk erkek olunca ismini vermek de peygamberimizin (sav) 
hakkı olmuştu ve bu nedenle adını “Ali” koydu.1  

Peygamberimizden (sav) 27 yaş küçük olan Hz. Ali (ra) 5 yaşından itibaren 
peygamberimizin (sav) evinde ve terbiyesinde büyümüş, 12 yaşında vahyin peygamberimize 
gelmeye başlaması ile beraber Müslüman olmuştur. Bu nedenle ilk Müslüman olan çocuk 
unvanını kazanmıştır. 

Hz. Ali’nin (ra) peygamberimizin (sav) himayesine girmesi Mekke’de yaşanan kıtlık 
sebebiyle zor durumda kalan Ebu Talibe yardım için Hz. Abbas (ra) Cafer’i peygamberimiz 
(sav) de Ali’yi yanına alarak Ebu Talibe yardımcı olmak istemelerinden dolayıdır. Hz. Ali (ra) 
peygamberimizin (sav) himayesinde büyüdü. Peygamberimiz (sav) “Ben öyle birini seçtim ki 
Allah onu benim için seçmiştir”2 buyurdular. Bu nedenle Hz. Ali (ra) peygamberimizin (sav) 
arkasında annesinin arkasında yürüyen çocuk gibi yürüyordu. Peygamberimiz (sav) ona her 
gün bir ahlakını öğretiyordu. Tam da Resulullah’ın sîreti üzerinde büyüdü. 

Peygamberimiz (sav) 35 yaşından sonra Ramazan ayında Hira Nur mağarasına gider ve 
orada Allah’a ibadete kendisini verirdi. Peygamberimiz (sav) burada bulunduğu günlerde Hz. 
Ali (ra) da gerek yalnız, gerekse Hz. Hatice (ra) ile peygamberimize (sav) yiyecek 
götürüyordu. Peygamberimiz (sav) buradan ayrılıp evine dönerken önce Kâbe’ye uğrar ve 
yedi defa tavaf edip dua ettikten sonra evine giderdi.    

 
3. Hz. Ali’nin Müslüman Olması: 
Hz. Ali (ra) 12 yaşında iken peygamberimizin (sav) Hz. Hatice (ra) ile namaz kıldığını 

görür. Onların namaz kılmalarını izledi ve selam verince “bu yaptığınız nedir?” diye sordu. 
Peygamberimiz (sav) “Ya Ali! Bu Allah’ın dinine göre Allah’a yaptığımız ibadettir. Ben de 
seni Allah’ın birliğini kabul ederek bu şekilde ibadet etmeye davet ediyorum. Seni, beni ve 
tüm varlıkları yaratan Allah birdir ve her şeye kadirdir, işlerine acizlik müdahale edemez. Bu 
nedenle şeriki ve benzeri yoktur. Her şeyi sonsuz kudreti ile yoktan yaratan ve hayat veren, 
sonra öldüren odur. Kureyş’in ilah diye taptığı putlar ise hiçbir şeye gücü yetmeyen, hiçbir 
hayır elinden gelmeyen ve kendilerine gelecek hiçbir şerri def etmeyen aciz varlıklardır. Bu 
nedenle seni Lat ve Uzza putlarına tapmaktan nehy ederim. Sakın onlarda bir güç ve kudret 
vehmetme!” dedi. 

Hz. Ali (ra) biraz düşündükten sonra “Söylediklerin çok doğru şeyler; ama müsaade et 
ben bunu bir de babama söyleyeyim ve onun da fikrini alayım” dedi. Çünkü Araplarda ve 
bilhassa Kureyş’te büyüklere saygı, anne-babaya itaat çok önemliydi. Bu nedenledir ki 
Kureyş her şeye rağmen hayatında Ebu Talib’i çiğneyerek peygamberimize zarar vermediler. 

Peygamberimiz (sav) Hz. Ali’nin bu cevabına mukabil “Yâ Ali! Bu bizi yoktan yaratan 
Allah’ın dinidir. Allah’ın dini konusunda kimseye danışmak gerekmez. Hem biz şimdilik 
bunu gizli tutuyoruz. Allah bize açıklama emri gelene kadar da gizli tutmaya devam 
edeceğiz” buyurdular. 

Ertesi sabah Hz. Ali (ra) peygamberimizin yanına geldi ve Müslüman olacağını söyledi. 
Peygamberimiz (sav) “Babana danıştın mı?” diye sordu. Hz. Ali (ra) “Ben gece düşündüm ve 
kendim karar verdim. Düşündüm ki Allah beni yaratırken babama sormamış, ben ona iman ve 
ibadet etmem için babama neden sorayım?”3 diye çok akıllı ve zekice bir cevap verdi. Bu 
cevap peygamberimizin (sav) çok hoşuna gitti. Böylece Hz. Ali (ra) üçüncü Müslüman ve Hz. 
Hatice’den sonra ilk Müslüman olan ilk erkek çocuk unvanını kazanmış oldu. 4 

 
1 Kaplan, Hz. Ali, 21 
2 Kaplan, Hz. Ali, 22 
3 İbn-i Hişam, Sire, 1:262; İbn-i Kesir, El-Bidaye ve’n-Nihaye, 3:24 
4 Hz. Ali bin Ebi Talib (ra) : Kureyş’in Hâşimî kolundan Peygamberimizin amcası Ebu Talib’in oğludur. 5 

yaşından itibaren peygamberimizin (sav) himayesinde büyüdü ve terbiyesinde yetişti. Hem anne, hem de 



Hz. Zeyd b. Erkam (ra) “İlk Müslüman olan erkek Hz. Ali’dir” demiş ve hiçbir zaman 
putlara tapmadığını ve saygı göstermediğini ifade etmiştir.1 Gerçekten de Hz. Ali (ra) 
peygamberimizin (sav) himayesinde büyümüş ve Hz. Fatıma ile evlenene kadar 
peygamberimizin (sav) evinden ayrılmamıştır. 

 
4. İlk Müslümanlar 
Peygamberimize (sav) ilk olarak inanan ve onunla ibadet ederek Müslümanlığı yaşayan 

şüphesiz Hz. Hatice (ra) dır.2 Peygamberimize her yönü ile destek olan ve arka çıkan odur. 
Sonra peygamberimiz (sav) ile namaz kılan Hz. Ali (ra) olmuştur. Peygamberimizin (sav) 
yanında ve himayesinde olan Hz. Ali (ra) henüz on iki yaşlarında bulunuyordu.  

Hz. Ali (ra) ilk Müslüman çocuk olma şerefini kazanmış oldu. Hz. Ali (ra) daha sonra 
şöyle demiştir: “Ben Resulullah (sav) ile beraber namaz kılan ilk adamım. Resulullaha (sav) 
pazartesi nübüvvet verildi. Ben ise Salı günü iman ettim ve Müslüman oldum.”3 

Peygamberimiz (sav) Hz. Ali (ra) ile beraber Mekke’nin dışına gezmeye gidiyor, orada 
ibadet ve tefekkür ile meşgul oluyorlardı. Yolda gider gelirlerken karşılaştıkları ağaçlar, taşlar 
“Esselâmü Aleyke yâ Resulallah!” diye selam veriyorlardı.4 Afif-i Kindî (ra) şöyle demiştir: 
“Ben henüz Müslüman olmadan önce peygamberi Hz. Hatice ve Hz. Ali ile namaz kılarken 
görmüştüm. Sonra ben de onlar ile beraber durup namaz kılmadığıma ne derece pişman 
olduğumu sizler anlayamazsınız.”5 

 
baba tarafından Hâşimî idi. Hz. Ali (ra) peygamberimizin kızı Fatıma ile evleninceye kadar 
peygamberimizin evinde kaldı. Evlenince ayrı eve çıktılar. 10 yaşında vahyin geldiği ilk haftalarda iman 
etti ve peygamberimiz (sav) ile namaz kılmaya başladı. “Sabikûn-u İslâm” ın ikincisidir. Hicret esnasında 
23 yaşında idi. Peygamberimiz (sav) aile içinde Hz. Ali (ra) ve Hz. Aişe (ra) ile istişare ederdi. Akılda, 
ilimde ve şecaatte çok ileri idi. Peygamberimiz (sav) onun hakkında “Ben ilmin şehriyim, Ali ise onun 
kapısıdır” (Heysemi, Zevâid, 9:114) buyurmuşlardır. 

    Hz. Ali’nin (ra) Fazileti: Hz. Ali (ra) peygamberimizin talimatı ile okumayı ve yazmayı öğrenen ilk “Vahiy 
Kâtibi”dir. Hz. Hamza (ra) gibi şecaat ve cesaret abidesi idi. Peygamberimiz (sav) onun hakkında “Mü’min 
onu sever, münafık ona buğzeder” (Tirmizi, Sünen, 5:635) buyurmuşlar. “Allah’ım! Ona dost olana dost ol, 
düşman olana da düşman ol!” şeklinde dua etmişlerdir. (Buhari, 5:118; Müslim, 4:1871) Âl-i Âbâ içinde 
ona da dua etmişti. (Tirmizi, 5:351,699; Müsned-i Ahmed, 6:304) Hz. Fatıma’ya (ra) “Ben seni ümmetimin 
en önce Müslüman olanı, en akıllısı, en bilgilisi ve en uslusu ile evlendiriyorum” demiştir. (Müsned-i 
Ahmed, 5:26 ; Heysemi, Zevâid, 9:114) Hz. Ali (ra) “Bana Allah’ın kitabından sorun. Vallahi nazil olan 
her ayetin nerede, nasıl ve hangi sebepten nazil olduğunu bilirim” derdi. (İbn-i Saad, Tabakat, 2:338) 

1 İbn-i Saad, Tabakat, 3:21 
2 Hz. Hatice (ra) : Cahiliye döneminde “Tahire” (Namus timsali temiz kadın) olarak ün yapmıştı. Kureyş 

kadınlarından soyca üstün, şerefçe önde, servetçe zengindi. Akıllı, uyanık, işini bilen ve sıkı tutan biriydi. 
Yalnız başına kocalarından kalan servetini idare ederek artırmasını bilmişti. Ferasetliydi. Peygamberimizle 
evlenmek istemesi bunun en iyi göstergesidir.  

Peygamberimize (sav) vahiy geldiği zaman ilk inanan ve destekleyen o olmuştur. Peygamberimiz ile 
ilk olarak namaz kılan da odur. Allah tarafından cennette inciden bir köşk ile müjdelenmiştir. (Buhari, 
Sahih, 4:231 ; Müslim, Sahih, 4:1820) peygamberimiz (sav) onun hakkında “Halk beni inkar etti ama o 
bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti. Halk beni mahrum ettiği zaman o beni servetine 
ortak etti. Çocuklarımın annesi de odur” buyurarak devamlı överdi. (İbn-i Abdül-Berr, El-İstiab, 4:1824)  

Yine peygamberimiz (sav) onun hakkında “Kendi zamanında kadınların en hayırlısı ve en üstünü 
Meryem binti İmran idi. Bu zamanda kadınların en hayırlısı ise Hatice’dir” buyurdular. (Buhari, Sahih 
4:230; Müslim, Sahih, 4:1886; Tirmizi, Sünen, 5:702–703)  

Peygamberimiz (sav) cennet kadınlarından bahsederken de: “Cennet kadınlarının en üstünü Hatice 
binti Huveylid, Fatıma binti Muhammed, Meryem binti İmran ve Firavunun zevcesi Âsiye’dir” 
buyurmuşlardır. (Müsned-i Ahmed, 1:316) 

Hz. Hatice 65 yaşlarında iken, peygamberimizin nübüvvetinin 10. yılında Mekke’de vefat etmiştir.  
3 Tirmizi, Sünen, 5:640; Müsned-i Ahmed, 1:141; Hesemi, Mecmau’z-Zevâid, 9:102 
4 Tirmizi, Sünen, 5:593; Dârimî, Sünen, 1:19–20; Hâkim, Müstedrek, 2:620; Beyhaki, Delâil, 1:409 
5 İbn-i Saad, Tabakat, 8:18 



Peygamberimiz (sav) Mekke’nin kırlarında ve vadilerinde dolaşır Hz. Ali (ra) ile 
beraber namaz kılarak Kur’an okurlardı. Bir müddet sonra peygamberimizin azatlı kölesi 
Zeyd bin Hârise Müslüman oldu. Zeyd bin Harise o zaman 18 yaşlarında bulunuyordu. 
Böylece azatlı kölelerden ilk Müslüman olan Zeyd bin Harise olmuştur.1 Bundan sonra 
peygamberimiz (sav) bir çocuk ve bir köle ile beraber üç kişi olmuşlardı. Peygamberimizin 
(sav) iki talebesi olmuştu. Biri çocuk yaşta bulunan Hz. Ali (ra) diğeri ise genç bir talebe olan 
Hz. Zeyd (ra) idi. Beraber namaz kılıyorlar, Mekke dışında beraber dolaşıyor ve Allah’ın 
ayetlerini tefekkür ediyor, Kur’an ile beraber Kâinat kitabını da mütalaa ediyorlardı. Bunun 
için Hz. Ali (ra) evine çok seyrek gidiyordu.  

Ebu Talip eskisi gibi oğlunu göremez olunca aramaya çıktı. Peygamberimizin (sav) 
evine geldi, orada bulamayınca sordu. Hz. Hatice onları “Batn-ı Nahle” vadisinde 
bulabileceğini söyledi. Oraya gitti. Uzaktan peygamberimizi önde imam olmuş, arkasında da 
Hz. Ali namaz kılarken buldu. Yaptıklarını gözetlemeye başladı. Namazlarını bitirip 
kalktıklarında yanlarına gitti ve sordu: 

“Yeğenim siz burada ne yapıyorsunuz?” 
Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 
“Amcacığım, bu Allah’ın dinidir. Babamız İbrahim’e (as) gönderdiği dinini bana da 

vahyetti. Bu dini öğretmek ile de beni görevlendirdi. Bu dine girmeye herkesten çok sen 
layıksın. Bunun için seni Allah’ın birliğine imana ve benim de Allah’ın elçisi olduğumu kabul 
etmeye davet ediyorum. Bu dinin temelinde Allah’ın birliğine iman ve putlara tapınmaktan 
kaçma vardır” dedi.  

Bunun üzerine Ebu Talip şöyle dedi: “Ben atalarıma çok bağlı birisiyim. Onların 
dininden ayrılmak istemem. Senin bu işe devam etmene de bir şey demem. Allah’a yemin 
ederim ki ben hayatta olduğum müddetçe senin hoşlanmadığın bir şeyi kimse sana yapamaz. 
Buna da asla müsaade etmem.”  

Sonra Hz. Ali’ye (ra)  döndü ve : “Oğlum, sen ondan ayrılma. O seni yanlış bir şeye 
çağırmaz. O daima hayra ve iyiye davet eder. Bunun için sana ona uymanı tavsiye ederim” 
dedi.2 

Peygamberimiz (sav) Hz. Ali’ye (ra) vahyin yazılması için okuma yazmayı öğrenmesini 
tavsiye etti. Hz. Ali (ra) da Hz. Ebu Bekir (ra) başta olmak üzere okuma yazma bilenlere 
giderek okuma ve yazmayı kısa zamanda öğrendi. Bundan sonra peygamberimize (sav) nazil 
olan vahyi yazmaya başladı. 

Hz. Ali (ra) daha sonra şöyle demiştir: “Ben Allah’ın kulu, Resulullah’ın kardeşiyim. 
Ben sıddık-ı ekberim. İnsanlardan önce yedi sene peygamberimizle beraber namaz kıldım.”3 

 
5. Peygamberimizin Yakın Akrabalarını İmana Çağırması 
Yüce Allah Şuara suresinin şu ayetlerini inzal buyurdu. Bu ayetlerde meâlen şöyle 

buyurmaktaydı: “Şüphesiz bu Kur’an âlemlerin Rabbi olan Allah tarafından inzal 
buyrulmaktadır. Halkı Allah’ın azabından sakındırasın diye apaçık Arapça lisan üzere senin 

 
1 Zeyd Bin Hârise (ra) : Zeyd 8 yaşlarında iken annesi Sûdâ ile Benî Ma’n kabilesinde dayılarına ziyarete 

gitmişti. Benî Kays süvarilerinin baskını ile esir edilerek Ukaz panayırında satılmış ve Hâkim bin Hizan 
Hz. Hatice için 400 dirheme satın almıştı. Hz. Hatice de onu peygamberimize (sav) bağışladı. Babası onu 
arayarak buldu. Babasının yanına dönmek istemeyince peygamberimiz (sav) de onu kendisine evlatlık 
edindi. Bundan sonra Zeyd bin Muhammed adını aldı. Evlatlık müessesini kaldıran ayetin gelmesi ile tekrar 
Zeyd bin Hârise adını aldı. Zeyd bin Harise Bedir, Uhut, Hendek, Hayber, ve diğer tüm savaşlara 
katılmıştır. 7 Seriye’ye de kumandanlık etmiştir. Mûte savaşında 3000 kişilik İslam ordusuna komuta 
ederken şehit olmuştur. (Hicrî 8 / Milâdî 629) (İbn-i Saad, Tabakat, 3:45–46) 

2 İbn-i Hişam, Sire, 1:264; Nedvî, Ebu’l-Hasen, Hz. Ali el-Murtaza, 1999-İstanbul, s. 43 
3 Canan, Prof. Dr. İbrahim, Kütüb-ü Sitte, (1998-Ankara) 17:490  



kalbine Cebrail getirdi. Önceki kitaplarda da senin bahsin vardır. Benî İsrail’in alimleri bunu 
bilmektedirler.  

Eğer biz bu Kur’anı Arapça bilmeyenlere indirseydik, onlar da bunu okumuş olsalardı 
yine inanmazlardı. Biz inkârlarını o mücrimlerin kalbine yerleştirmişizdir. Onlar ancak 
dehşetli azabı gördükleri zaman inanırlar. O azapta onların hiç ummadığı zaman geliverir. O 
zaman ‘inanmak için bize mühlet verin’ diye yalvarırlar; ama iş işten geçmiştir.  

Biz onları yıllarca nimetlerimizden nasiplendirdik. Bizim azabımız gelirse o nimetleri 
kaybedecekler ve bunların onlara faydası olmayacaktır. Kazandıkları şeyler, bizim 
kendilerine verdiğimiz mal ve evlat onları azaptan kurtaramaz. Kendilerine öğüt veren, 
Allah’ın azabından sakındıran peygamber göndermedikçe biz hiçbir belde halkına azap 
etmedik ve onları helak etmedik. Biz asla haksızlık ve zulüm yapmayız.  

Bu Kur’anı şeytanlar indirmedi. Onların buna ne güçleri yeter, ne de bu onlara yakışır. 
Bu Kur’an insanları hayra çağırır. Şeytan ise sizleri şerre çağırır. Bunun için onlar Kur’anı 
dinlemekten men olunmuşlardır. 

Bu Kur’an der ki: ‘Sakın Allah ile beraber başka ilahlar, yardımcılar edinmeyin; yoksa 
Allah’ın azabına uğrarsınız.’ Ey Rasülüm! Bunun için sen önce yakın akrabalarını uyar ve bu 
gerçekleri hatırlat. Allah’ın azabından sakındır. Onları Allah’ın gelecek ahiret ve cehennem 
azabı ile korkut. Sana uyarak iman eden müminlere şefkat kanatlarını ger. Eğer sana karşı 
gelirlerse ‘Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım’ de. Kudreti her şeye galib olan ve rahmeti her 
şeyi kuşatan Allah’a tevekkül et.”1 

Bu ayetlerin nüzulünden sonra peygamberimiz (sav) müminleri Hz. Ali (ra) aracılığı ile 
topladı. Peygamberimiz (sav) onlara şöyle buyurdu: “Cenâb-ı Hakk’ın akrabalarımı uyarmamı 
istemesi bana büyük bir sorumluluk yükledi. Ben çok iyi biliyorum ki akrabalarıma bu 
konuyu açsam, onlar beni hiç de hoşlanmadığım şekilde itham ediyorlar” dedi. Onlar ile 
istişare etti. Ne yapacaklarını ve akrabalarını nasıl davet edeceklerini konuştular.  

Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir (ra) Hz. Osman (ra) ve diğer sahabeler peygamberimizin 
(sav) Ebu Talib’in evinde bir ziyafet tertip edilmesini ve akrabalarını bu ziyafete davet 
etmesini teklif ettiler. Peygamberimizin (sav) evine herkes gelmeyebilirdi; ama Ebu Talib’in 
evine herkes gelirdi. Çünkü o onların en büyükleri ve en itibarlı olanı idi. İnsanların gönlünü 
almak, sözünü dinlettirmek de ancak ikram ve ihsanla mümkündü. Bunun için de davet 
yemekli olmalı idi. Bu şekilde karara vardılar.  

Daha sonra peygamberimiz (sav) halası Safiye ile görüştü ve konuştu. Durumu ona 
anlattı. Yüce Allah’ın kendisine ‘Akrabalarını uyarması’ emrini verdiğini söyledi. Bunun için 
bir ziyafet tertip etmek istediğini ve buna tüm akrabaların davet edeceğini söyledi. 

Hz. Safiye (ra) şöyle dedi: “Güzel düşünmüşsünüz. Tüm akrabalarını davet et. Biz de 
sana yardımcı oluruz. Ama sakın Ebu Leheb’i çağırma. O senin konuşmanı protesto eder. 
Davetini amacından saptırır.”  

Bunun üzerine peygamberimiz (sav) Hz. Hatice’ye “Bize sadece bir kişilik et yemeği 
yap. Bir kap ta süt pişirsen yeter” dedi. Sonra Hz. Ali’ye döndü ve “Akşama tüm 
Abdulmuttalip oğullarını davet et. Ama Ebu Leheb’i sakın çağırma ve daveti de duyurma” 
dedi.  

Akşam Ebu Talib’in evinde davet edilmeyen ama bu gibi ziyafetleri asla kaçırmayan 
Ebu Leheb dâhil 43 erkek 2 kadın olmak üzere 45 kişi toplanmıştı. Ebu Talib ve Abbas, 
Hazma hep orada idiler. Kapta bulunan yiyecek bir kişilikti. Süt de o kadardı. Resûl-i Ekrem 
(sav) onların gözü önünde “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek eti parçaladı. Sütü de kaplara 
koydu.  Sonra “Buyurun!” dedi. Herkes etten doyana kadar yedi, sütü de doyana kadar içtiler. 
Kaplarındaki et eksilmedi ve süt bitmedi. Bunu görerek şaşırdılar. 

 
1 Şuara Suresi, 26: 197–217 



Herkes doyup kalktı. Sofra da kaldırıldı. Peygamberimiz (sav) sözüne başlamak üzere 
idi ki Ebu Leheb ileri atılarak şöyle dedi: “Doğrusu biz bu güne kadar böyle bir sihir 
görmedik. Kardeşimin oğlu beni büyüledi.” Sonra peygamberimize (sav) döndü ve: “Bunlar 
senin amcaların ve amcaoğullarındır. Dinde sapıklığı bırak. Şunu da iyi bil ki kavmin seni 
bütün Araplara karşı koruyamaz. Bunu göze alamaz. Tüm Kureyş kabilesi, Arapları arkasına 
alarak üzerimize çullanmadan önce bizim seni esir ve hapis etmemiz gerekir. Ey kardeşimin 
oğlu! Ben atalarımız ve bizim içimizde senin getirdiğin gibi şer ve kötülük getiren birisini 
bilmiyorum” dedi.1 

Ebu Leheb’in bu münâsebetsiz konuşması ve saygısızlığı peygamberimizin (sav) çok 
zoruna gitti. Sustu. Hiçbir şey konuşmadı. Biliyordu ki her söylediği Ebu Leheb tarafından 
protesto edilecek ve sözleri havada kalacak veya münakaşaya varacaktı. Susmayı tercih etti. 
Herkes kalktı ve dağıldı. Bunun üzerine Cebrail (as) gelerek Allah’ın buyruğunu yerine 
getirmeye davet etti. Bu konuda kendisine cesaret verdi.2  

Ertesi günü Peygamberimiz (sav) Hz. Aliyi çağırdı ve bu defa işi daha gizli tutmasını 
istedi. “Geçen gün ben kavmimle konuşamadım. Sen önceki günkü kadar bir yemek hazırlat 
ve Ebu Leheb hariç diğerlerini gizlice yemeğe çağır” buyurdu.  

Peygamberimizin akrabaları geldiler, yediler ve yine bir kişilik yemekle doydular. Bu 
işe şaşırdılar ve yine “Bu bir sihirdir!” dediler. Şerbetler içilirken peygamberimiz (sav) ayağa 
kalktı ve şöyle konuştu: 

“Elhamdülillah! Hamd Allah’a hastır ve O’na layıktır. Ben yalnız O’na hamd eder, 
yalnız ondan yardım isterim. O’na inanır, O’na güvenirim. Şüphesiz Allah’tan başka ilah 
yoktur. O birdir. Eşi, ortağı ve benzeri yoktur.  

Herhalde iyi bir otlak aramaya gönderilen birisi gelip ailesine yalan söyleyemez. Vallahi 
ben tüm insanlığa yalan söyleyecek olsam yine de size karşı yalan söyleyemem. Sizi 
kendisinden başka ilah olmayan Allah’ın birliğine inanmaya davet ediyorum. Ben de O’nun 
hususan size ve umum olarak da tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamberiyim.  

Vallahi sizler uykuya dalar gibi ölecek, uykudan uyanır gibi Allah’ın kudreti ile yeniden 
diriltilecek, dünyada yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında 
mükâfat, kötülüklerinizin karşılığında ceza göreceksiniz. Mükâfatınız ebedi cennet, cezanız 
da ebedi cehennemdir. Benim insanlardan ahiret azabı ile korkuttuğum ilk kimseler 
sizlersiniz.  

Ey Abdulmuttalip oğulları! 
Vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan 

şeylerden daha üstününü ve hayırlısını getiren bir yiğit tanımıyorum. Ben sizi dile kolay, 
mizanda ağır gelen iki kelimeye davet ediyorum. O da “Lâ İlahe İllallah Muhammed 
Resulullah” kelimesidir. Allah’ın birliğine ve benim de O’nun resulü olduğuna şahitlik 
etmenizdir. Yüce Allah sizi bu kelimeye davet etmemi bana emretti. Siz bu konuda bazı 
mucizeler de gömüş bulunuyorsunuz.  

Üzerinde bulunduğum davada bana yardımcı ve kardeş olma olmayı ve cenneti 
kazanmayı hanginiz kabul eder? 

Peygamberimiz (sav) bir müddet bekledi. Ebu Talib, Hamza, Abbas başta olmak üzere 
tüm akrabaları orada idi. Hiç kimse ayağa kalkmadı ve bir cevap vermedi. Hz. Ali (ra) henüz 
12 yaşında idi. Dayanamadı ağaya kalktı ve:  

“Ben sana yardım ederim ya Resulallah!” dedi. 
Peygamberimiz (sav) “Ya Ali otur, sen henüz küçüksün!” buyurdu. 
Peygamberimiz (sav) tekrar sordu: 
“Bu davada hanginiz kardeşim ve sâhibim olmak üzere bana yardımcı olur?” 

 
1 İbn-i Esir, El-Kâmil, (Beyrut, 1965) 2:61 
2 Belazuri, Ensabu’l-Eşraf, (Mısır–1959) 1:118 



Yine kimse cevap vermedi. Uzun bir sukût oldu. Yine Hz. Ali (ra) ayağa kalktı. “Ben 
yardımcı olurum” dedi. Peygamberimiz (sav) onu oturttu. Bu minval üzere peygamberimiz 
(sav) üç defa çağrıda bulundu. Kimse cevap vermedi.  

Sonunda Hz. Ali (ra) tekrar ayağa kalkarak şöyle dedi: “Ya Resulallah! Gerçi ben 
bunların yaşça en küçüğü, vücutça en çelimsizi olsam da sana yardımcı ve kardeş olur, davana 
yardım ederim” dedi.  

Peygamberimiz (sav) onu yanına çağırdı. Elini eline aldı ve şöyle buyurdu: “İçinizde bu 
benim kardeşim, vâsim ve vekilimdir.” 

Davetliler gülüşerek ayağa kalktılar. Ebu Talib’e “Bak oğlun sana değil, ona itaat 
ediyor” dediler. Ebu Talib: “Bırakınız onu! Muhammed onun başını hayırdan başkasına 
çevirmez” dedi. Sonra peygamberimize (sav) dönerek şöyle dedi: “Sözlerini dinledik ve kabul 
ettik. Senin istediğin şeye en önce ben koşarım. Sen emrolunduğun şeye devam et! Allah’a 
yemin olsun, etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım. Ancak nefsim 
Abdulmuttalib’in dininden ayrılmaya müsaade etmiyor. Ben onun dininden ayrılmayacağım!” 
dedi.1 

Toplantıyı sonradan duyarak acele ile oraya koşup gelen Ebu Leheb son anda Ebu 
Talibin konuşmasını duyunca hemen ileri atıldı. “Ey Abdulmuttalip oğulları, vallahi bu bir 
kötülüktür. Başkaları onu zorla alıkoymadan önce siz ellerini tutup bundan vazgeçirmeye 
bakın. Eğer ona itaat edecek olursanız zillete ve hakarete uğrarsınız, şayet korumaya 
kalkarsanız öldürülürsünüz” dedi.  

Ebu Leheb’e karşı cevap peygamberimizin halası Safiye’den geldi: “Kardeşim! 
Kardeşinin oğlunu ve onun dinini yardımcısız, hor ve hakir bırakmak size yakışır mı? Biz 
alimlerden Abdulmuttalib’in neslinden bir peygamberin geleceğini duyduk. İşte o peygamber 
budur!” dedi.  

Ebu Leheb bu konuşmaya küstahça karşılık verdi: “Bu boş bir umuttur. Zaten kadınların 
sözleri erkeklerin ayak bağıdır. Kureyş kabilesi ve onlarla beraber tüm Araplar ayaklanınca 
Abdulmuttalip oğullarının ne gücü var ki onlara karşı çıksın. Vallahi biz onların yutulacak bir 
lokması gibiyiz.” 

Ebu Talib bu sözlerden rahatsız oldu. Ebu Leheb’e dönerek: 
“Ey korkak! Vallahi biz sağ oldukça O’na yardımcı olacağız ve O’nu koruyacağız” 

dedi. Sonra peygamberimize dönerek: “Ey Kardeşimin oğlu! Sen açıktan davete başladığın 
zaman biz silahlanıp seni koruruz” dedi.2  

Toplantı böylece sona erdi.  
 
6. Peygamberimizin (sav) Safa Tepesinde Kureyşi Dine Daveti: 
“Sana emr olunanı açıkla!”3 ayeti kerimesi gereği artık tebliğ açıktan yapılacaktı. 

Peygamberimiz (sav) bunun üzerine mü’minlerle istişare etti. Safa tepesinde konuşma 
yapacağ yer ayarlandı. Hz. Ali (ra) ve Zeyd b. Sabit (ra) panayırda gezerek peygamberimizin 
konuşma yapacağını Arap kabilelerine duyurdular. Diğer mü’minler de organizeli bir şekilde 
bu toplantı için her tarafa haber uçurdular. Önceden istişare ile belirlendiği gibi tüm 
kabilelerin hac ve ticaret için geldiği bir panayır günü sahabelerin de gayreti ile 
peygamberimizin konuşacağı yerde toplanmaya başladılar. 

Peygamberimiz (sav) belirlenen saatte Safâ tepesine çıktı ve âdet olduğu üzere şöyle 
seslendi: 

—Yâ Sabâhâh! Ey Kureyş topluluğu! Diye üç defa bağırdı. Duyanlar Muhammed-ül, 
emin, mühim bir şeyi haber verecekler, diye koşuştular. Ve etrafına toplandılar.  

 
1 Taberi, Tarih, 2:217; İbn-i Kesir, Sire, 1:459 
2 Halebi, İnsanu’l-Uyun, (Mısır, 1964) 1:285 
3 Hicr,15: 94 



“Ey Kureyş topluluğu! Benimle sizin misaliniz, düşmanı görünce ailesine haber vermek 
ve onları kurtarmak için koşan ve düşmanın kendisinden önce gelip ailenize zarar 
vermesinden korkarak “Ya Sabahâh!” diye haykıran kimsenin durumu gibidir.” 

“Ey Kureyş topluluğu! Size şu dağın ardında veya şu vadide düşman ordusu olduğunu 
söylesem, bana inanır mısınız?” 

Kureyşliler;  
“Evet ya Muhammed, sen Muhammed’ül Emin’sin, asla yalan söylemedin ve 

söylemezsin sana inanırız” dediler.  
Peygamberimiz (sav) onların teyidi almak için sorusunu üç defa tekrarladı ve: 
“Ey Nas! Ben sizin hepinize, göklerin ve yerlerin sahibi olan Allah’ın gönderdiği 

peygamberim. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Dirilten de öldürten de odur. Siz 
Allah’a ve Resulüne iman ediniz ki, o ümmi peygamber Allah’a ve Resulüne inanmıştır. Ona 
uyun ki hidayete eresiniz”1 

“Size haber veriyorum ki önünüzde şiddetli bir hesap günü vardır. O zaman Allah’a 
inanmayanlar için büyük bir azap vardır. Sizi o azaptan sakındırmak için gönderildim.”  

“Ey Kureyş Cemaati! Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de 
dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah’ın huzuruna varınca dünyada yaptıklarınızın hesabını 
vereceksiniz! İyi amellerinizin mükâfatını görecek, kötü amellerinizin karşılığı olarak azaba 
uğrayacaksınız. Mükâfatınız ebedi cennet, cezanız da içinden çıkmamak şartı ile devamlı bir 
cehennemdir!”     

“Ben de Allah’ın kulu ve size gönderdiği elçisiyim. Eğer söylediklerimi dinler, kabul 
ederseniz cennete gireceğinizi taahhüt ederim. Şunu biliniz ki iman edip “Allah birdir, ondan 
başka ilah yoktur” demedikçe, ben size ne dünyada ne ahirette fayda temin edemem”2 

Peygamberimiz, akla ve kalbe hitap eden bu konuşmasını herkes sükûnetle dinledi. 
Ancak peygamberimiz (sav) adım adım takip eden ve her konuşmasını sabote etmek için 
konuşan Ebu Leheb eline bir taş alarak peygamberimiz (sav)’a fırlattı ve: 

“Helak olasıca! Yazık sana! Sen bizi buraya bunun için mi topladın?” diye bağırdı.  
Kimseden ses çıkmadı. Ancak fısıltı halinde konuşarak dağıldılar.3  

 
7. Peygamberimizin Davete Devam Edişi: 
Peygamberimizi (sav) işiterek sözlerini dinlemek isteyen birçok kişi vardı. Bunlardan 

birisi Resulullah’a (sav) geldi ve: “Sen Allah’ın resulü müsün?” diye sordu. 
Peygamberimiz (sav): “Evet, ben Allah’ın resulüyüm” deyince: 
“Sen insanları neye davet ediyorsun? dedi.  
Peygamberimiz (sav) buyurdu: 
“Bir olan, sana bir zarar dokunduğu zaman ona yalvardığında senden o zararı kaldıran, 

sana bir kıtlık isabet ettiğinde yalvardığında sana rızk veren, sen tenha bir çölde 
yolunukaybettiğin zaman dua ettiğinde seni doğru yola götüren Allah’a davet ediyorum” 
buyurdu.  

Bunun üzerine o kişi Müslüman oldu.  
Sonra: “Ey Allah’ın resulü, bana tavsiyede bulun” dedi.  
Hz. Peygamber (sav): 
“Sakın hiçbir yerde, hiçbir canlıya küfretme. Allah onu işitir” buyurdu.  
O kişi peygamberimizin bu tavsiyelerinden sonra ne bir deveye ne de bir koyuna 

küfretmedi.4 

 
1 A’raf, 7:148 
2 İbn-i Saad, Tabakat 1:199;  Buhari 3:171 
3 Taberani: 2:216 
4 Heysemi Mecmauzzevaid, 8:72 



 
8. Hz. Ebu Bekir’in (ra) İman Davasını Savunmadaki Cesareti ve Kahramanlığı 
Hz. Ebubekir’in (ra) kızı Esma (ra) anlatıyor: “Müşrikler bir mecliste oturmuş 

peygamberimizin tapındıkları ilahları hakkında söylediklerini müzakere ediyorlardı. 
Peygamberimizi görüce üzerine hücum ettiler. İmdat sesleri babama kadar geldi. Birisi “Yâ 
Ebabekir! Arkadaşına yetiş diye bağırdı. Babam bizim yanımızdan çıktı. “Azap olasıcalar! Siz 
Rabbim Allah’tır diyen birisini öldürmek mi istersiniz” diye bağırınca bu defa babama hücum 
ettiler. Öylesine dövdüler ki her tarafı kanlar içinde kaldı.  

Babamın başında dört adet saç örgüsü vardı. Eve döndüğü zaman hangi saç örgüsüne el 
atmışsak elimizde kaldı. O ise “Ey Celâl ve İkram Sahibi! Sen şeriklerden münezzehsin…” 
deyip duruyordu.1 

Hz. Ali (ra) Kufe’de bir Cuma günü hutbe okurken “Ey Nâs! İnsanların en kahramanı 
kimdir?” diye sordu. “Yâ Emire’l-Mü’minin bu Sensin!” dediler. Hz. Ali (ra): “Bilin ki ben 
kiminle dövüşmüşsen onu alt etmişimdir. Ancak yine bilin ki insanların en kahramanı Ebu 
Bekir’dir. (ra) Bedir günü Resulullah’a (sav) bir gölgelik yapmıştık. ‘Resulullah’ı (sav) kim 
koruyacak’ dedik. Kimse cesaret edemedi ama Ebu Bekir (ra) elinde kılıcı ile ileri atıldı. 
Peygamberimizin (sav) başı ucunda durdu. Herhangi bir müşrik yaklaşırsa ileri atılır ve onu 
püskürtürdü.  

Yine Mekke’de müşrikler peygamberimize olmadık eziyetler ediyordu. Her gün 
öldürme planları yapıyor ve her gördüklerinde üzerine saldırmaya çalışıyorlardı. Bir defasında 
Resulullah’ı (sav) yakalamışlar kimi tartaklıyor, kimi hakaret ediyor, kimisi de kin kusuyordu. 
‘Sen misin bizim ilahlarımızı inkâr edip bir tek kendi ilâhına imana davet eden!’ diyorlardı. 
Bizden hiç kimse cesaret ederek Resulullah’ı korumak için öne çıkamıyorduk. Birden Ebu 
Bekir koşarak geldi. ‘Azap olasıcalar Rabbim Allah’tır diyenden ne istiyorsunuz?’ diyerek 
müşriklerden kimine vurup yıkıyor, kimini kolundan tutup fırlatıyor, kimini iterek 
düşürüyordu. Bu çetin mücadele sonunda Resulullah’ı (sav) onların elinden kurtardı.” 

Sonra Hz. Ali (ra) abasını çıkardı. Gözyaşlarını tutamadı. Mübarek sakalları ıslanıncaya 
kadar ağladı ve başını kaldırarak “Herkes korku ile imanını gizlerken Ebu Bekir (ra) açıktan 
iman davasını destekliyordu” dedi.2    

 
9. Mekkelilerin Tekrar Ebu Talib’e Müracaatları ve Çirkin Teklifleri: 
Birçok insanın hidayete kavuştuğunu gören müşrikler buna tahammül edemiyorlardı. 

Tekrar Ebu Talib’e gittiler ve şu teklifte bulundular: 
“—Ya Ebu Talib! Sana Kureyş gençlerinin en gencini, en güçlüsünü ve en yakışıklı ve 

en akıllı olan Umarâ bin Velid’i verelim, kendine evlat edin. Aklından ve yardımından 
istifade edersin. Buna mukabil sen de bize kardeşinin oğlunu ver, onu öldürelim! İşte sana 
adama karşılık adam daha ne istersin?” dediler. 

Ebu Talib bu mantıksız teklife şöyle cevap verdi: 
“—Bu ne küstahça bir tekliftir! Siz önce bana kendi oğullarını verin onları öldüreyim, 

sonra Muhammed’i size vereyim” dedi. 
Onlar tepki verdiler: 
“—Ama bizim oğullarımız onun yaptıklarını yapmıyor ki!” 
Ebu Talib sert bir dille onları uyardı: 
“—Vallahi o sizin tüm çocuklarınızdan daha hayırlıdır. Siz bana çok çirkin bir teklifte 

bulunuyorsunuz. Nasıl oluyor ki siz çocuklarınızı yetiştirmek için bana veriyorsunuz da 

 
1 Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 6:17; Hilyetu’l-Evliya, 1:31 
2 Kandehlevi, Yusuf, Hayatu’s-Sahabe, (Akçağ Yay, Ankara) 1:262 



benim oğlumu öldürmek için almayı teklif ediyorsunuz? Buna müsaade edeceğimi mi 
zannediyorsunuz? Asla bunu yapmam!”1  

Ebu Talib hemen Haşimîleri topladı. Kendisine yöneltilen bu düşmanlığı her ne sebeple 
olursa olsun kabul edemeyeceğini söyledi. Bu Haşimîleri peygamberimizi koruma hususunda 
birleşmelerine vesile oldu. Bundan yalnız Ebu Leheb kaçındı. 

Müşrikler Haşimoğullarına gözdağı vermek için bir kısım silahşor gençleri bir araya 
getirip Kâbe’ye vardılar. Bunu işiten Ebu Talib de Haşimîlerin gençlerini topladı ve onların 
karşısına cesaretle çıktı ve şöyle dedi:  

“—Vallahi! Eğer siz yeğenimin kılına dokunursanız bilin ki sizden hiç kimse sağ 
kalmaz. Biz, hepimiz yok olana kadar peşinizi asla bırakmayız.”  

Bu kesin konuşma karşısında Kureyş’in direnci kırıldı. Toplananlar sessizce dağıldılar.2    
 
10. Ebu Zerr-i Gıfarî’nin (ra) Müslüman Olması ve Hz. Ali’nin Yardımı 
Peygamberimiz (sav) henüz davasını aşikâr bir şekilde açığa çıkarmamış, ortaya 

koymamıştı. Ancak davası her yerde akis bulmuştu. Herkes “Mekke’de bir peygamber 
çıkmış” veya “Birisi peygamberlik iddiasında bulunuyor” şeklinde konuşuluyordu.  

Gıfâr kabilesinin reisi olan Ebu Zer de bunu duymuştu. Son derce hassas ruhlu bir zattı. 
Haram aylarda savaşmamaya çok özen gösterir, puta tapıcılığa, zulüm ve haksızlığa çok 
acırdı. Allah’tan bir çıkış yolu arıyordu. Putlara karşı çıkarak Allah’ın birliğini düşünüp kendi 
kendine Allah’a ibadet amacı ile dua ve tefekkür ile meşgul olmuştu. Mekke’de peygamberlik 
iddia eden birinin çıkmış olduğunu duyunca kardeşi Üneys’i gönderdi. Kardeşi de Mekke’ye 
gitti ve döndü. Durumu kendisine şöyle özetledi: 

“O tam senin gibi bir olan Allah’a ibadet ediyor. Allah’ın Resulü olduğunu söylüyor. 
İyilikle muamele etmeyi emrediyor. Mekke’liler onu ”kâhin” “şair” ve “sâhir” diye itham 
ediyorlar. Ben nam yapmış ünlü bir şâirim; şiiri iyi bilirim. Onun sözleri şiire benzemez. O 
kâhin de olamaz. Kâhinler yalancıdır. O ise doğruluk ile şöhret bulmuş birisidir. Kendisi 
iyiliği emrediyor ve kötülüğü yasaklıyor.”  

Ebu Zer (ra) kardeşine: “Sen onun hakkında güzel haber getirdin; ancak tatmin edici bir 
bilgi ile dönmedin. En iyisi kendim gideyim, bizzat onun ile görüşeyim” dedi.  

Kardeşi Uneys “Dikkat et! Gittiğin zaman kendini Mekke halkından sakın! Onlar 
Muhammed’e karşı düşman cephesi oluşturmuşlardır” dedi.  

Bu tavsiyeyi de alan Ebu Zer (ra) yola çıktı, elinde asası, su kırbası ve biraz da azık 
alarak Mekke’ye geldi. Kâbe’ye gitti. Kâbe’de peygamberimizi bizzat görebilmek için 
beklemeye başladı. Müşrikler peygamberimiz (sav) ile görüşmek için gelen yabancılara öyle 
akıl almaz propagandalar yapıyorlardı ki bunlara aldananlar peygamberimiz ile görüşmeden 
dönüp geri gidiyorlardı. Bunun için Ebu Zer hiç kimseye güvenmemeyi ve görüşmek için 
geldiğini söylememeyi tercih etti.  

Hz. Ali (ra) henüz çocuk olduğu ve Mekke’nin ileri gelen ailelerinden Ebu Talib’in oğlu 
olup büyük bir itibar ve koruma altında bulunduğu için serbestçe dolaşıyor ve Mekke’de olup 
bitenleri peygamberimize (sav) ulaştırıyor, sahabeler arasında habercilik yapıyor ve 
yabancıları kollayarak peygamberimiz ile görüşmek isteyenlerden samimi olanlarını gizlice 
görüştürüyordu. Akıllı ve çok zeki olduğu için bu hizmetleri çok güzel organize ediyordu.  

Hz. Ali (ra) Kâbe’nin bir köşesinde büzülmüş oturan bir yabancı gördü. Birkaç gün üst 
üste aynı yerde oturduğunu ve kimse ile konuşmadığını gözlemledi. Yanından geçerken kendi 
kendine onun da duyacağı bir şekilde “Bu bir yabancı olmalı” dedi.  

Ebu Zerr: “Evet ben bir yabancıyım” diye karşılık verdi.  

 
1 İbn-i Hişam, Sîre, 1: 285; Tabakât, 1: 202  
2 İbn-i Hişam, Sîre, 1: 295  



Bunun üzerine Hz. Ali (ra) döndü yanına yanaştı ve “Kaç gündür seni burada 
görüyorum. Belki de açsındır. Gel seni evime götüreyim” dedi.  

Ebu Zerr: “Pekâlâ olur” dedi. Beraberce eve gittiler. Hz. Ali (ra) ona biraz yiyecek 
çıkardı. Beraberce yediler. Her ikisi de ihtiyatlı davranıyorlardı. Birbirlerini hiçbir şey 
sormadılar. Ebu Zerr yemeğini yedikten sonra teşekkür ederek evden ayrıldı. 

Ertesi günü Hz. Ali (ra) Ebu Zerr’i Kâbe de aynı yerde gördü. Hz. Ali (ra) bu defa 
yanına yaklaşarak “Sen nereye gideceğini bilmiyor musun? Yoksa birini kaybettin de onu mu 
arıyorsun?” diye sordu.  

O zaman Ebu Zerr: “Gizli tutarsan sana bir şey soracağım!” dedi. 
Hz. Ali (ra) : “Gizli tutacağımdan emin olabilirsin ve sorabilirsin” diye güven verdi. 
Ebu Zerr: Ben Gıfar kabilesindenim. Burada peygamberliğini ilan eden birisi varmış. 

Onun ile konuşmaya geldim” diye maksadını anlattı. 
Hz. Ali (ra) : “Akıllılık ettin ve doğru kişiyi buldun. Ben şimdi Resulullah’ın yanına 

gidiyorum. Sen uzaktan beni takip et. Şayet olumsuz bir durum olacak olsa ben ayakkabımı 
düzeltmek amacı ile duvara döner ve ayakkabım ile meşgul olurum, sen geçip gidersin. Sonra 
tekrar buluşuruz. Yoksa benim arkamdan girdiğim eve girersin” dedi. 

Hz. Ali (ra) yürüdü. Ebu Zerr de uzaktan takip etmeye başladı. Olumsuz bir durum ile 
karşılaşmadılar. Hz. Ali’nin (ra) girdiği eve girdi. Hz. Ali (ra) onu hemen peygamberimize 
(sav) takdim etti. Peygamberimizi (sav) karşısında gören Ebu Zerr hemen: 

“Esselâmü Aleyke ya Rasulallah!” diye selam verdi. Böylece İslam usulüne göre ilk 
selamı veren Ebu Zerr (ra) olmuştur.  

Peygamberimiz (sav) de: “Ve Aleyke’s-Selâm!” diye selamına mukabelede bulundu. 
Arlarında şöyle bir konuşma geçti: 
“Sen kimsin?” 
“Ben Gıfar Kabilesindenim. Adım Ebu Zerr Cündüb bin Cenâde bin Kays’dır.  
“Ne zamandır buradasın?”  
“Üç gündür.” 
“Seni kim doyuruyor?” 
“Zemzem suyu ile idare ediyorum. Açlık hissetmedim. Hatta şişmanladım bile!” 
Peygamberimiz (sav) buyurdu: “Zemzem, mübarek, doyurucu bir içecektir.” 
“Yâ Rasulallah! Bana İslam’ı anlat!” dedi ve bunun için Mekke’ye geldiğini ve 

başından geçen macerasını anlattı. 
Peygamberimiz (sav) ona Kur’andan nazil olan bir kısım sureleri okudu. Ebu Zerr’in 

kalbi iman ve tevhid ile doldu. Kelime-i Şahadet getirerek müslüman oldu. Son derece 
heyecan içinde idi. İmanı onu coşturmuş ve yerinde duramaz hale getirmişti. O yılardır aradığı 
imanı ve huzuru burada Resulullah’ın yanında bulmuştu. Heyecan içinde: 

“Ya Resulallah! Bu din hak din değil mi? Allah da bizim yardımcımız değil mi? Ben 
müslüman olduğumu açıklayacağım” dedi. 

Peygamberimiz (sav) : “Yâ Ebâ Zerr! Tedbiri elden bırakma. Sen şimdilik bu işi gizli 
tut. Kavmine ve kabilene dön. Allah’ın izni ile biz açıktan davete başladığımız zaman gelip 
bize katılırsın” buyurdu.  

Ebu Zerr (ra) peygamberimizin yanından ayrıldı; kalbini ve aklını dolduran iman ve 
tevhid nurundan, peygamberimizin (sav) yanında aldığı feyizden dolayı heyecanını 
yenemeyerek Kâbe’ye vardı ve orada bulunan müşriklere şöyle konuştu:  

“Ey Kureyşliler! Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed de 
O’nun kulu ve elçisidir. Sizler üzerinize konan Allah’ın lütfundan neden faydalanarak gidip 
iman etmiyorsunuz? Gidin Allah’ın resulüne uyun, dünyanızı ve ahiretinizi kurtarın” dedi.  

Bu sözler oradaki müşrikleri hayli hiddetlendirdi. Hep beraber üzerine yürüdüler ve 
bayıltıncaya kadar dövdüler. Peygamberimizin amcası Abbas Kâbe’de birini dövdüklerini 
duyunca koşarak geldi. Ebu Zerr’i görünce tanıdı. Hemen müdahale etti. Kureyşlilere “Ne 



yapıyorsunuz? O Gıfar kabilesindendir. Bu kabile bizim Şam ticaret yolu üzerindedir. O 
ölürse biz oradan geçemeyiz” dedi. Bunun üzerine bıraktılar.  

Ebu Zerr (ra) ayılınca kanlar içerisinde Resulullah’ın (sav) huzuruna geldi. 
Peygamberimiz (sav) “Ben sana bu işi gizli tut, demedim mi?” buyurdu.1  

Ebu Zerr (ra) peygamberimizin (sav) yanında birkaç gün kaldı. O zamana kadar nazil 
olmuş olan sureleri ve ayetleri öğrendi, ezberledi. Sonra kabilesine döndü. Onlara imanı ve 
islamı öğretmeye başladı. Önce kardeşi Uneys’i müslüman etti. Peygamberimiz (sav) ile 
irtibatını gizli olarak devam ettirdi. Nazil olan Kur’an ayetlerini ve sureleri gizli şekilde, 
gönderdiği adamları ve sahabeler vasıtası ile elde edip öğrenerek kabilesinde öğretmeye 
kendisi de zaman zaman Mekke’ye gelerek peygamberimiz ile görüşmelerine devam etti. 2 

11. Müşriklerin Peygamberimize (sav)  Sihir Yapmaları ve Muavvizateyn 
Surelerinin Nüzulü:   

Müşrikler peygamberimiz (sav) ile ilgili olarak dinini iptal ve söylediklerinin yanlış 
olduğunu ispat için Yahudi hahamlarına ve din adamlarına müracaat ettiler. Onlardan 
öğrendikleri bazı şeyleri gelip peygamberimize (sav) soruyorlardı. 

 
1 İbn-i Saad, Tabakat, 4:225; Hayatü’s-Sahabe, 1:285–287 
2 Ebû Zerr Cündüb bin Cenâde bin Kays (ra) : (Vefatı H. 31 / M. 651/ Rebeze) Künyesi Ebu Zerr'dir. Lâkabı, 

Mesîhu'l-İslâm'dır. Bu lâkabı ona Hz. Muhammed (sav) bizzat vermiştir. Ebû Zerr el-Gifârî'nin kabilesi ve 
ailesi genellikle câhiliye devrinde yol kesmek, kervanları soymak ve eşkıyalık yapmakla tanınırdı. Ebû 
Zerr, cesareti ve atılganlığı ile o kadar büyük bir şöhret yapmıştı ki, ismini duyan, olduğu yerde korkudan 
titrerdi. Ebû Zerr (ra) genç yaşında kabilesinin dinini beğenmeyerek haniflere katıldı. İslâm'ın henüz zuhur 
etmediği bir zamanda Allah yolunu tuttu. Öyle ki, etrafındakilere, "Allah'tan başkasına ibadet edilmez. 
Putlara tapmayınız, onlardan hiçbir şey istemeyiniz!" diyordu. Ebû Zerr (ra) kardeşi Uneys’in de İslâm'a 
girmesini sağladı. Kabilesinde de İslâm'a dâvet faâliyetlerine girişti ve birçoğu onun eliyle müslüman oldu. 
Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra meydana gelen Bedir, Uhud, Hendek ve diğer gazvelere 
katıldı. Tebük gazvesinde İslâm ordusu hazırlandığı zaman Ebû Zerr gecikmiş; devesinin bitkinliğine 
rağmen Rasûlullah'ın ardından yürüyerek Tebük seferine katılmıştı. Mekke fethi sırasında kendi kabilesinin 
sancaktarlığını yapmıştır. Ebû Zerr (ra) tabiaten fakir, zâhid ve inzivâyı seven bir sahâbî idi. Dünyaya hiç 
değer vermezdi. Bundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.s.) kendisine “Mesîhu'l-İslâm” lâkabını takmıştı. 
Nitekim Ebû Zerr (ra) Rasûlullah'ın irtihalinden sonra bu lâkaba uygun olarak dünya ile alâkasını tamamen 
keserek inzivâya çekildi. Medine'nin bağı bahçesi onun için bir harabeden başka bir şey değildi. Hele Hz. 
Ebû Bekir (ra) de vefât edince Ebû Zerr (ra) tamamen içine kapandı. Yüreğindeki acılara tahammül edemez 
hale geldi. Medine'den ayrılıp Şam'a yerleşti. Hz. Osman (ra) devrinde fetih hareketleri oldukça genişlemiş 
ve bu yüzden fethedilen bölgelerin gelenekleri de İslâm'a etki etmeye başlamıştı. Bunun neticesi olarak 
emirler, sâdelikten ayrılarak dünyevî bir yaşantının içerisine girmişlerdi. Saraylar, köşkler, konaklar 
yapılmaya. Hizmetçiler tutularak işler onlara gördürülmeye başlanmıştı. Rasûlullah'ın, Hz. Ebû Bekir ve 
Hz. Ömer devrinin sâdeliği unutulmuştu. Bu sadeliği unutmayanlardan birisi de Ebû Zerr (ra) idi. O, sâde 
yaşayışını sürdürmekte ısrâr ediyordu. Mal ve servet biriktirme hırsı yoktu. Debdebeli bir hayat tarzını 
seçenlere gereken ikazları yapıyor; bu durumun onlara kötülükten başka bir şey vermeyeceğini, bir gün 
bunların hesabının sorulacağını söylüyordu. Ve sık sık delil olarak: "Altın ve gümüş depo edip Allah 
yolunda sarfetmeyenlere elim azabı müjdele…" mealindeki âyeti okuyordu. Hz. Muâviye ve emirlerinin 
yaşantılarını sürekli eleştiriyordu. Bu yüzden Şam'da fesat çıkardığı iddiasıyla Ebû Zerr (ra) Hz. Osman 
(ra)'a şikâyet edildi. Hz. Osman, Ebû Zerr'i Medine'ye çağırdı. Fakat Ebû Zerr, Medine'de fazla kalmayarak 
Mekke civarında bulunan Rebeze mevkiine giderek oraya yerleşti. Hz. Osman ona birkaç koyun ve bir deve 
verip bunlarla geçimini sağlamasını söyledi. Medine'de âsiler Hz. Osman aleyhine faâliyetlerde 
bulundukları zaman Ebû Zerr'i bu işe karıştırmak istedilerse de bir kenara çekilip âsilere bu fırsatı vermedi. 
Ebû Zerr, Rebeze'de çok sıkıntılı günler geçirdi. Evi harab olmuş, sırtında elbise kalmamıştı. Ailesi 
elbiseden bahsettikçe, o "Bana elbise değil, kefen lâzım" diyordu. Nihâyet hastalandı. H. 31 (M. 651) 
yılında bir gün ufukta bir kervan gözüktü. Kervan konakladıktan kısa bir süre sonra Hz. Ebû Zerr dâr-ı 
bekâ'ya göçtü. Ensâr'dan bir genç gelip onu kefenledi ve cenaze namazını kıldırarak Rebeze'ye defnetti 
(Hayreddin Zirikli, el-A'lâm, 2:140) Uzun boylu, esmer, geniş omuzlu ve saçları beyazlaşmış haliyle Hz. 
Ebû Zerr bir âbide gibi idi. Vefâtında geriye harab bir ev ile üç koyun ve birkaç keçiden başka birşey 
bırakmadı. Ebû Zerr (ra)  ashâb tarafından "İlim deryası" sıfatıyla vasıflandırılmıştı. Çünkü bilgi edinmek 
için Hz. Peygamber'e sık sık sorular sorardı. İman, ihsan, emir, nehy, iyilik ve kötülük hakkında ne varsa 
hepsini Rasûlullah'a sorarak öğrenmişti. Her hareket ve işinde Resûl-i Ekrem'e tâbi olduğunu gösterirdi. 
Gayet kanaatkâr olup basit ve sâde yaşardı. Âbid, zâhid idi. Hakkı söylemekten çekinmez ve korkmazdı.  



Yahudiler sihir işleri ile de ilgilendikleri için Yahudi sâhir Lebid bin Âsam’a sihir 
yaptırdılar. Zeyd bin Erkam hazretlerinin (ra) rivayet ettiğine göre “Allah seni insanlardan 
koruyacaktır” ayetinin nazil olmasından önce idi. “Peygamberimiz (sav) birkaç gün çok 
rahatsız oldu. Kendisinde sıkıntı ve bunalımlar arız oluyordu. Cebrail (as) geldi ve kendisine 
sihir yapıldığını haber verdi. Sonra sihri yapanı, sihrin yerini ve ne ile yaptıklarını söyledi. 
Peygamberimiz (sav) Hz. Ali (ra) Zübeyir (ra) ve Ammar’ı (ra) gönderdi. Bunlar gittiler sihir 
aletlerinin atıldığı kuyuyu buldular. Suyunu çektiler, kapak taşını kırdılar, altından tarak 
dişlerine sarılı ipleri ve yay kirişine düğmelenen iplikleri buldular aldılar. Bunların yanında 
bir de mumdan timsal üzerine saplanmış iğneler vardı. Hepsini aldılar ve peygamberimizin 
(sav) huzuruna getirdiler.  

Cebrail (as) beraberinde “Muavvizateyn Surelerini” getirmişti. Peygamberimiz (sav) bu 
sureleri okumaya başladı. Her bir ayet okundukça bir düğüm çözülüyor ve peygamberimiz 
(sav) rahatlıyordu. Düğümlerin hepsi çözüldü, ipler ve iğneler de çıkarıldı. Peygamberimiz 
(sav) bağlanmış bir yerden kalkar gibi kalktı.1 

Peygamberimize (sav) sordular: 
“— Ey Allah’ın Resulü, size bu sihri yapan Yahudi’ye ne yapmamızı emredersin?” 
Peygamberimiz (sav) cevap verdi:  
“— Allah bana afiyet verdi. Ona ise ahirette şiddetli bir azap vardır” buyurdu.2  
Sonra peygamberimiz (sav) nazil olan Felak ve Nâs Surelerini sahabelerine yazdırdı ve 

öğretti. Ezberlemelerini tavsiye etti ve: “Her derdin bir devası vardır.3 Allah’a sığınanların 
kendisi ile sığındıkları en faziletli sureler bu Felak ve Nâs sureleridir.4 Her türlü şerden de 
Allah’a sığınmak için her namazın arkasında bu iki sureyi okumanızı tavsiye ederim”5 
buyurdu.  

Daha sonra her türlü sıkıntı ve üzüntüye karşı, her türlü şer ve felaketten Allah’a 
sığınmak için bu iki surenin Fatiha ile beraber okunmasını tavsiye etti. “Amin!” dedikten 
sonra da ellerini yüzlerine ve tüm bedenlerine sürmeleri tavsiyesinde bulundu. 

Peygamberimiz (sav) de bir rahatsızlık duyduklarında ve yatağına yatacağı zaman bu 
sureleri okuyarak ellerine üfleyip tüm bedenini üç defa mesh ederdi.6 

 
12. Kur’an-ı Kerim İman Dersi Veriyor 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde ve bilhassa ilk nazil olan sure ve ayetlerde hep iman 

dersleri vermekteydi. Peygamberimizin (sav) ve sahabelerin müşriklerle mücadelesi ve cihadı 
imanı anlatmak, Allah’ın birliğine iman dersi vermek ve putlara tapmanın ne derece insana 
yakışmadığını izah etmek ve ahirete imanı anlatmaktan ibaretti. Dinin ve imanın temel 
rükünleri bu iki esas üzerinde toplanıyordu.  

Mü’minlerin sohbetleri bütün imanî meseleler üzerinde oluyordu. Kur’anın tefekkürî 
ayetlerinin okunduğu, imanî meselelerin konuşulduğu bu meclislere sahabeler “İman 
Meclisleri” diyorlardı.  İki mü’min bir araya geldikleri zaman “Haydi gelin imanımızı 
kuvvetlendirelim” diyerek Kur’an okuyor ve anlamı üzerinde tefekkür ediyorlardı.  

Müşrikler de Allah’ı inkâr etmiyorlardı ancak “Tevhitçi” bir imanı, yani Allah’ın 
birliğini kabul etmiyorlardı. Allah’ın birliği ile beraber kâinatta hüküm ve hâkimiyetini 
akıllarına sığdıramadıkları için şirki savunuyorlardı. Bir de öldükten sonra dirilmenin 

 
1 Suyuti, Dürrü’l-Mensur, 8:687; Buhari, Tıp, 50–51 
2 Buhari, Tıp, 39; Fezailu’l-Kur’an, 14; Ebu Davut, Edep, 98; Tirmizi, Daavât, 21; Nursi, Mektubat, 110; 

Elmalılı, 10:132–133 
3 Buhari, Tıp, 1; Müslim, Selam, 69; Ebu Davut, Tıp, 1; Tirmizi, Tıp, 1 
4 Camiu’s-Sağir, (Yeni Asya–1996) 2:124 
5 Münziri, Terğib ve Terhib, 2:392 
6 Buhari, Fezailu’l-Kur’an, 14; Müslim, Selam, 51; Ebu Davut, Tıp, 19; İbn-i Mâce, Tıp, 38 



imkânsız olduğunu savunuyorlardı. Müşriklere göre insan dünyada ne yaparsa yanına 
kalıyordu. Tevhit ve haşir konusunda mü’minlerle çekişiyorlardı. Kur’an ayetleri de onların 
peygamberimize sordukları sorulara cevap niteliğinde inzal ediliyordu. 

Bu durum aslında yüce Allah’ın “İlim, İrade ve Kudretini” bilmemek ve Allah’ı 
tanımamaktan kaynaklanıyordu. Bundan dolayı yüce Allah hemen hemen bütün sure ve 
ayetlerinde zatını isim ve sıfatları ile tanıtıyor ve kâinattaki eserlerini nazar-ı dikkate sunarak 
bunları ancak Allah’ın yapabileceğini ders veriyordu. Böylece akıl ve duygulara hitap ederek 
yine iman dersi veriyor, imanı olanları da imanlarını devamlı surette takviye ediyor ve 
kuvvetlendiriyordu.  

 
13. Peygamberimiz (sav) Hz. Ali (ra) ile Kâbe’deki Putları Kırması  
İbrahim’in (as) putları kırmasını anlatan ayetler nazil olmasından sonraki bir zamandı. 

Bir gün peygamberimiz (sav) Hz. Ali’yi (ra) yanına alarak Kâbe’ye geldi. Hz. Ali henüz 14 
yaşlarında bulunuyordu. Ali’yi (ra) güçsüz gören Resulullah (sav) ona: “Omzuma çık!” 
emrettiler. Hz. Ali (ra) mübarek omzuna çıktı. Birden göğün ufuklarını tutabilecek bir 
keyfiyette kendisini gördü. Kâbe’nin kapısının üzerinde sarı maden ve bakır karışımı bir 
heykel/put vardı. Peygamberimiz (sav) “Onu yerinden oynat ve yere at!” emrettiler. Hz. Ali 
(ra) o putu aşağı-yukarı, sağa-sola ve öne-arkaya sallayarak yerinden oynattı ve koparttı, 
sonra da aşağıya fırlattı. Heykel aşağıya düşer düşmez cam gibi dağılarak kırıldı. Sonra 
peygamberimiz (sav) Hz. Ali’yi (ra) omzundan yere indirdi. Kimselere görünmeden Kâbe’den 
çıktılar.1  

 
14. Peygamberimiz (sav) Yanına Gelenlere Verdiği Dersler 
Sahabelerin bilhassa fakir ve muhtaç olanları “Dâr-ı Erkâm”dan günlerce dışarı 

çıkmadan dururlardı. Bazen olur ki açlıktan karınları yapışırdı. Biri kendilerini çağırır da 
yemek yedirir diye beklerlerdi. Çoğu zaman peygamberimiz (sav) onlara yemek yedirir ve 
yiyecek gönderirdi. Bazen de zengin sahabeler onları yemeğe davet eder ve Dar-ı Erkâma 
yiyecek taşırlardı. Bu yoksul ve fakir sahabelere en çok yardım eden de Câfer bin Ebî Talip 
idi. Zaman zaman evine götürür, ne var ne yoksa yedirirdi. Bazen de yağ ve bal tulumunu 
getirirdi. Sahabeler onu parçalar da içindeki kalıntıları dilleri ile yalarlardı.2  

Peygamberimiz (sav) kendisine ilim öğrenmek için gelenlere önce imanı öğretirdi. 
Şöyle buyururdu: “Allah’tan başka ilâh olmadığına, Hz. Muhammed’in (sav) onun kulu ve 
resulü olduğuna şahitlik edeceksin. Namaz kılacaksın. Bunun için de namaz kılacak kadar 
Kur’an öğrenecek ve ezberleyeceksin. Fakir ve muhtaç olan mü’minlere yardımcı olacak, 
sadaka vereceksin. Kendin için ne istiyorsan kardeşin için de isteyecek, neden sakınıyorsan 
onu kardeşine de yapmayacaksın”3 diye ders verirdi.  

Bir kişi iman ederek Müslüman olduğu zaman peygamberimiz (sav) ona namaz kılmayı 
öğretirdi.4 Hakem bin Umeyr (ra) anlatıyor: “Hz. Peygamber (sav) bize namazı öğreterek 
şöyle buyurdular: ‘Namaza başlarken ‘Allahü Ekber!’ diyerek tekbir getirirsin. Bu sırada 
ellerini kulaklarından yukarıya geçmeyecek şekilde kaldırırsın. Sonra ‘Sübhâneke Allahümme 
ve bihamdik. Ve tebareke’smük. Ve teâlâ ceddük. Ve lâ ilâhe ğayrük’ dersin” buyurarak 
namazı güzel bir şekilde öğretirdi.5  

 
1 İmam-ı Nesâî, Hasais-i Ali bin Ebi Talip, 119 Nolu hadis; Müsned-i Ahmed, 1:84; Heysemi, Mecmau’z-

Zevâid, 6:23 
2 Terğib ve Terhib, 1:75 
3 Kenzu’l-Ummal, 1:70 
4 Heysemi, Mecmâu’z-Zevâid, 1:293 
5 Kenzu’l-Ummal, 4:203 



Yine peygamberimiz (sav) Kur’an surelerini ve bilhassa Fatiha ve İhlâs suresini talim 
eder, öğretirdi.1 Hz. Ali (ra) anlatıyor: “Hz. Peygamber (sav) bir gün beni yanına aldı ve 
Mekke dışına çıkarttı. Beraberce Kur’an okuyorduk, yani bana Kur’an öğretiyordu. Bir koyun 
sürüsü gördü. Bana o sürüyü göstererek şöyle dedi:  

“Yâ Ali! Sana beş bin koyun vermemi mi istersin, yoksa dünya ve ahiretin için faydalı 
olan beş kelime öğrenmek mi istersin?” 

Ben dedim:  
“Ey Allah’ın Resulü! Beş bin koyun az değildir; ama ben o beş kelimeyi öğrenmek 

isterim.” 
Bunun üzerine peygamberimiz (sav) buyurdu: 
“Yâ Ali! Allah’a şöyle dua et: ‘Allahım! Günahlarımı affet. Ahlâkımı güzelleştir. Bana 

helal rızık ver. Bana verdiğin nimetlerle yetinmememi sağla. Beni yasaklamış olduğun 
şeylere, amellere meylettirme. Kalbimi muhafaza et!”2 

Peygamberimiz (sav) bu şekilde en ince detaylarına kadar imanı, Kur’anı ve namazı 
öğretiyordu. 

 
15. Peygamberimiz (sav) Sahabelere İman Dersi Verirdi:  
Peygamberimiz (sav) Kur’anı öğretmeden önce imanı öğretiyordu. Sahabelerine önce 

imanı güzel bir şekilde anlatır ve özümsemelerini sağlar sonra Kur’an öğretirdi. Kur’anı 
öğrendikçe de okuyanların imanı artardı. Zaten şimdiye kadar nâzil olan Kur’an ayetleri hep 
Allah’a ve Ahirete imanı anlatıyordu. Henüz ibadete, hukuka ve ahlaka dair emir ve yasaklar 
nâzil olmamıştı.3 İbadet, hukuk ve ahlak iman ağacının meyvesi olduğu için peygamberimiz 
(sav) iman ağacını dikmek ve bu ağacı Kur’an ayet ve surelerinin nuru ile sulayarak 
büyütmekle meşguldü.  

Daha sonra Medine döneminde de henüz buluğ çağına gelmeyen ve kendisinden Kur’an 
öğrenmek için gelen gençlere önce iman dersi vermekle işe başlardı. Kur’an okundukça da 
imanlar artar ve inkişaf ederdi.4 Çünkü Kur’anın üçte ikisi Allah’a ve ahirete imanı 
anlatmaktaydı.   

Peygamberimizin (sav) en birinci talebesi şüphesiz Hz. Ali’dir. (ra) Çünkü o henüz on 
iki yaşında Müslüman olarak vahye ilk muhatap olmuş, peygamberimizin (sav) arkasında ilk 
olarak namaz kılmış ve peygamberimizin (sav) vefatına kadar tüm bilgilerini ilk kaynak olan 
bizzat peygamberimizden (sav) almıştır. Şöyle demektedir: “Peygambere en yakın olanlar 
peygamberin getirdiğini en iyi bilenlerdir. Çünkü yüce Allah ‘Doğrusu insanların İbrahim’e 
(as) en yakını zamanında ona uyanlardır’5 buyurmaktadır. Bunun için dini en iyi bilenler en 
yakını olan bizleriz. Hz. Peygamber (sav) zamanında nâzil olan her ayet ve her sure 
mü’minlerin imanlarını ve huşularını, yani Allah korkusunu artırmaktaydı. Bunun için 
mü’minler daha sonra nâzil olan ahkâma ait olan emir ve yasaklara harfiyen uyuyorlardı.”6 

Bundan dolayı sahabeler peygamberimizden (sav) nazil olan ayetleri okuyarak, 
ezberleyerek imanlarını artırıyor ve amel ile ilgili bir ayet nazil olunca da onu uygulamadan 
bir diğerini öğrenmiyorlardı. Öğrendiklerini ise kesinlikle uyguluyorlardı.7 Böylece sahabeler 
ilmi amel için öğreniyorlar ve amelsiz ilmi kabul etmiyorlardı.8 

 
1 Kenzu’l-Ummal, 4:218  
2 Kenzu’l-Ummal, 1:305 
3 Heysemi, Mecmâu’-Zevâid, 1:65 
4 İbn-i Mâce, 1:93 (Hadis No: 61) 
5 Âl-i İmran, 3:68 
6 Kenzu’l-Ummal, 1:232  
7 Kenzu’l-Ummal, 1:232; Müsned-i Ahmed, 5:410 
8 İbn-i Saad, Tabakat, 5:172 



Peygamberimiz (sav) bir gün şöyle buyurdular: “Allah’ın benimle size gönderdiği ilim 
ve hidayetin meseli, toprağa bol bol yağan yağmura benzer. Bu yağmur verimli ve güzel 
toprağa düşer, bu toprak da yağmuru güzelce emer ve birçok bitki ve ağaç yetişerek güzel 
meyveler verirler. Bir kısmı da çorak bir yere düşer. Yağmuru alır ancak üzerinde hiçbir bitki 
yeşermez ve meyve vermez; ancak suyu yüzünde tutar. Ondan da hayvanlar ve insanlar 
faydalanır. Suyundan içer ve arazilerini sularlar. Bir kısmı da kayaların ve taşların üzerine 
yağar. Taşlar da ne yağmuru tutar ve ne de kendileri faydalanır. Su üzerinden kayar gider.  

İşte Allah’ın dini olan getirdiğim hidayet ve ilimden faydalananlar ile onu başkalarına 
duyuranlara misal olduğu gibi, kibir ve gururundan o ilim ve hidayetten faydalanmayanların 
misali budur”1 dediler. 

Sonra şöyle devam ettiler: “Hiçbir peygamber yoktur ki Allah onu bir ümmete 
göndermiş olsun da onun havarileri ve ashabı olmasın. Onlar onun sünnetine uyar, dinini 
yaşar ve ihya ederler. Onlardan sonra bazı guruplar türer. Onlar yapmadıklarını söyler, 
emredilmedikleri şeyleri yaparlar. Kim onlarla eliyle mücadele ederse o mü’mindir. Kim 
diliyle mücadele ederse o da mü’mindir. Onların dışındakilerin imandan hardal tanesi kadar 
nasibi yoktur”2 buyurdular. 

Bir bedevi peygamberimizin (sav) yanına gelmişti.  
Peygamberimiz (sav) sordular: “Seni bizim yanımıza getiren sebep nedir?”  
Bedevi cevap verdi: “Buraya ilim öğrenmeye geldim.”  
Peygamberimiz (sav) tebessüm ederek buyurdular: 
“Bunun için gelmişsen hangi taşın yanından ve hangi ağacın altından geçmişsen bil ki 

onlar senin için istiğfar etmişlerdir. Sana bir kelime öğreteyim. Onu sabah namazından sonra 
söylersen cüzzamdan, körlükten ve felç olmaktan kurtulursun. O kelime “Sübhânalahi’l-Azîm 
ve bihamdihî” cümlesidir. Sonra da Allah’a yalvarmak istediğin vakit şöyle dua et: “Ey 
Allah’ım! Senden istiyorum ki, faziletini üzerime akıt. Rahmetini üzerime serp. Bereketini 
üzerime indir. Âmin!”3 

Bedevi çok memnun bir vaziyette “Bunu her zaman yapacağım ey Allah’ın Resulü” 
diyerek yanından ayrıldı. 

“Tâ-Hâ Suresi” nâzil olmuştu. Peygamber efendimiz (sav) bu surenin “Ey Rabbim 
ilmimi artır!”4 ayetini okudu ve şöyle buyurdu: “Bu Kur’an ilmidir. Allah katında en değerli 
ilim Kur’an ilmidir. Bunun için kullarının kendisinden ilim istemesini emir buyurmuşlardır. 
Allah bütün ilimleri, evvelîn ve âhirînin ilimlerin Kur’anda toplamıştır.5 Bütün ilimler 
Allah’ın ilmindendir. Yüce Allah bunu ihtiyaca göre ilham eder. Bunun için Allah’a şöyle dua 
edin: ‘Allah’ım! İlmimi, imanımı ve yakînimi artır. Öğrendiklerimle beni faydalandır ve bana 
faydalı olanı öğret. Cehennem ehlinin halinden sana sığınırım. Beni onların durumuna 
düşürmekten koru! Her hal ve şartta sana şükredenlerden eyle! Âmin!”6  

Sonra şöyle devam ettiler: “İlim öğrenmek günahlara kefarettir. Dinleyin ve itaat edin. 
O zaman büyük kazanç elde edersiniz.” 

Sahabelerden birisi sordu: “Ya Resulallah! ‘Dinleyin ve itaat edin!’ buyuruyorsunuz. Bu 
kazanç sadece bize mi ait, yoksa herkes için midir?  

 
1 Mişkâtü’l-Mesâbih, 20–21 
2 Mişkâtü’l-Mesabih, 21 
3 Cem’ul-Fevâid, 1:20 
4 Tâ-Hâ, 20:114 
5 Kur’an-ı Kerimin kelimelerinin tümü “Anahtar Kelime” sayılır. Her biri bir deyim ve terimdir. Dolayısıyla 

Kur’anda 75 bin küsür kelime mevcuttur. Ve Kur’an 75 bin ilim hazinesinin kapısıdır. Her kelime bir 
anahtardır. Bu ilimlerin bir kısmı dünya ilimleri bir kısmı da ahiret ilimleridir. Çünkü Kur’an Kelâm-ı Ezeli 
ve Ebedidir. İçerisinde “Yaş ve kuru her şey Kur’anda vardır” (En’am, 6:59) ayeti gereği bütün ilimler 
mevcuttur. (M. Ali KAYA) 

6 İbn-i Kesir, tefsir-i Kebir, 3:175 



Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: “İlim isteyen hiç kimse yoktur ki, bu istek onun 
geçmiş günahlarına kefaret olmasın”1 buyurdular. 

Bir diğer sahabe sordu: “Ey Allah’ın Resulü! Amellerin hangisi üstündür?”  
Peygamberimiz (sav) cevap verdi: “Allah’ın birliğini size öğreten, isim ve sıfatlarını 

anlatan ilim her şeyden üstündür” buyurdu. 
Suali soran kişi: “Ey Allah’ın Resulü! Ey yüce peygamber! Biz ilmin faziletini 

sormadık; amellerin üstün olanını sorduk. Siz ise ilim diye cevap verdiniz…” deyince… 
Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: “Ameller ancak Allah’ın birliğini ve tevhidi ders 

veren ilim ve bu ilimden kaynaklanan sahih bir inançla beraber fayda verir. Marifetullah ile 
olan az amel insana fayda verir. Marifetullah’tan yoksun, Allah’ı tanımadan işlenen çok amel 
insana fayda sağlamaz”2 buyurdular.  

Sahabe sordu: “Ey Allah’ın Resulü! İman nedir?”  
Peygamberimiz (sav) buyurdular: “Kişinin kalbinde Allah bilgisinden hâsıl olan Allah 

sevgisidir. Bu bilgi insanı her an Allah ile beraber olduğunu, her yerde hazır ve her şeye nâzır 
olduğunu ve insanın her haline muttali olduğunu öğretir. İşte imanın kemâli de kişi her nerede 
olursa olsun Allah’ı kendisi ile beraber bilmesidir”3 buyurdular.  

Sahabe sordu: “Ya Resulallah biz bu mertebeye nasıl ulaşırız?”  
Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: “Çokça Kur’an okuyarak ve her taşın ve ağacın 

altında Allah’ı zikrederek. Böylece her şeyi Allah’ın eseri ve sanatı olduğunu tefekkür ederek 
ve hiç kimsenin Allah’ın kudreti ile meydana gelen o esere sahip ve malik olamayacağını 
düşünerek”4 buyurdular.  

Sonra şöyle buyurdular: “Size sahabelerimin ve halifelerimin kimler olduğunu haber 
vereyim mi? Onlar Allah yolunda Allah için Kur’an-ı Kerimi okuyan, ezberleyen ve manasını 
düşünerek devamlı Kur’an okuyan ve başkalarına da öğretenlerdir”5 buyurdular. 

İşte peygamberimiz’in (sav) Dar-ı Erkam’daki sohbetleri bu minval üzere devam 
ediyordu. Sahabelerine devamlı olarak Kur’an-ı Kerimi okumaları ve manasını da kavramaya 
çalışarak başkalarına öğretmeye teşvik ediyordu. Sahabeler de peygamberimizin (sav) bu 
tavsiyelerine harfi harfine uyarak kendilerini geleceğe ve ahirete hazırlıyorlardı.  

 
16. Hz. Ali’nin (ra) Annesi Fâtıma Hatun’un (ra) Müslüman Olması: 
Hz. Ali ve Cafer’in (ra) anneleri ve peygamberimizin (sav) de manevi annesi olan 

Fatıma Hatun’un peygamberimizin (sav) yanında çok büyük değerli bir mevkii vardı. Çok iyi 
halli ve ahlaklı bir kadındı. Peygamberimize de (sav) annelik yapmıştı.6  

Peygamberimiz (sav) onun hakkında: “O benim annemdir. Kendi çocuklarından önce 
beni yedirirdi. Kendi çocuklarından önce benim başımı okşar ve saçımı tarardı. Saçlarımı 
daima gül yağı ile yağlardı” buyurmuşlardır.7 Peygamberimiz (sav) onu sık sık ziyaret eder ve 
evinde kuşluk uykusunu uyurdu.8 

Boykot yılının başında Müslüman olduğunu açıklaması önce peygamberimizi (sav) 
sonra sahabeleri çok sevindirdi. Adeta onun Müslüman olduğunu açıklaması ile Kureyşin bu 
zulmünü unuttular. Ama bu sevinç kısa sürdü. 

 
1 Cem’ul-Fevâid, 1:20 
2 Gazali, İhya, 1:92 
3 Suyuti, Camiu’s-Sağir, Hadis No: 586, 1512; İbn-i Mâce, Cihad, 8 
4 Buhari, Fedailu’l-Kur’an, 23 
5 Suyuti, Camiü’s-Sağir, Hadis No:1556 
6 İbn-i Saad, Tabakat, 8:222 
7 Yakubî, Tarih, 2:15 
8 İbn-i Saad, Tabakat, 8:222 



Fatıma Hatun daha sonra Allah yolunda Medine’ye hicret edenler arasına katılmıştır. 
Hicretin dördüncü senesinde Medine’de vefat etmiştir. Hz. Ali’nin (ra) bildirdiğine göre 
peygamberimiz (sav) kendi gömleğini çıkararak annesine kefen yapmıştır. Cenaze namazını 
kıldırmış ve bu namazda 70 (yetmiş) tekbir almıştır. Naşı kabrine koymadan önce kabrine 
inerek bir müddet içine uzanmıştır. Sonra gözleri yaşlı olarak kabirden çıkmış ve dua etmiştir. 
Cenaze namazına 70.000 (Yetmiş bin) meleğin katıldığını da haber vermiştir.1  

 
17. Boykot Yıllarında Sahabelerin Çektiği Açlık ve Sefalet: 
Hz. Ömer (ra) anlatıyor: “Ben Resulullah’ı (sav) gördüm. Bütün gün ızdırap çekiyor ve 

karnına girecek bir şey bulamıyordu.2 Öyle oluyordu ki ayağa kalkacak dermanı olmuyor ve 
namazını bile oturarak kılmak durumunda kalıyordu. Her konuda olduğu gibi bu konuda da 
sahabelerine örnek oluyordu. Etrafındaki sahabelerini teselli etmek ve onların imanı korumak 
ve muhafaza etmek ve iman hizmet etmek konusundaki çektikleri sıkıntılarının ne derece 
Allah katında değerli olduğunu anlatmak için “Dünyada Allah için açlık çekene kesinlikle 
ahirette hesabın şiddeti isabet etmez”3 buyuruyordu.  

Peygamberimiz (sav) isteseydi bu sıkıntıyı çekmez ve yiyebilirdi ancak başkalarını 
kendine tercih ediyor, isar hasletinin kemalini yaşıyordu.4 Bunun için sahabelerine ve bilhassa 
fakir ve kölelere, “Dâr-ı Erkam”da bakmak ile sorumlu olduğu sahabelerine veriyordu. Bu 
şekilde Hz. Hatice’nin bütün mal varlığını harcamış ve bitirmişti. 

Sahabelerde çok büyük açlık ve sıkıntı içindeydiler. Saad bin Ebi Vakkas (ra) bir deve 
derisinin parçasını bulmuş onu yıkayıp ateşte pişirerek taşın arasında ezerek yemiş ve bununla 
üç gün idare etmişti.5   

Sahabeler de sürgün edildikleri mahalleden dışarıya çıkmaktan men olundukları için 
bütün zamanlarını Kur’an-ı Kerim okuyarak geçiriyorlardı. Okuma ve yazma bilmeyenler de 
okuma ve yazmayı öğrenerek, okunan ayetlerin manalarını peygamberimizden sorup 
öğrenerek, üzerinde tefekkür ederek ve birbirleri ile müzakere ederek geçiriyorlardı. Böylece 
kendilerini öncelikli olarak ahiret hayatına hazırlıyor, ruhlarını ve akıllarını terakki ve 
tekâmül ettiriyorlardı. Okunan ayetler kalplerine daha ziyade tesir ediyor böylece manen 
tekâmül ederek mükemmel birer insan oluyorlardı. Bu konuda öyle bir aşk ve şevkle hareket 
ediyorlardı ki açlık elemini ve sıkıntısını hissetmiyorlardı. Ancak evlerine elleri altında 
bulunan çocuklar ve hanımları ile geçimleri üzerinde olan ihtiyar ve köleler onları üzüyor ve 
bunlar için üzülüyorlardı. Yoksa kendileri bunun yüz misli sıkıntıya maruz kalsalar asla 
aldırış etmeyeceklerdi.  

Bilhassa Hz. Ebubekir (ra) gibi okuma yazma bilen sahabeler bilmeyenlere öğretiyor, 
sıkıntı içinde olanların yardımına her hal ve durumda ulaşıyor, yardımcı oluyor ve onları 
teselli ediyorlardı. Hz. Ömer ve Hz. Ali (ra) devamlı olarak sahabeler arasında irtibat sağlıyor 
ve düşüncelerini şiirlerle de ifade ediyor ve bunu dilden dile dolaştırıyordu. Yaptıkları diğer 
faaliyetler ile sahabelerin morallerini yüksek tutmaya çalışıyor ve gerçekten de çok başarılı 
oluyorlardı. Hz. Ali (ra) bir şiirinde şöyle diyordu: 

“Eğer öldüğümüz gibi kalmış olsaydık, 
Ölüm bizim için kurtuluş ve hayat olurdu. 

  Lâkin ölümden sonra diriliş vardır, 
  Bütün yaptıklarımızdan sorulacaktır.” 

İman eden kullar için Cennet vardır, 

 
1 Kenzu’l-Ummal, 5:280 
2 Kenzu’l-Ummal, 4:40; Münziri, Terğib ve Terhib, 4:154 
3 Kenzu’l-Ummal, 4:41 
4 Münziri, Terğib, 4:148 
5 Hilye, 1:93 



Orada ebedi bir saadet vardır. 
  İmansızlar için ölüm ne kötü! 
  Ebedi azaptır küfrünün sonu…”  

Bu arada Ayaş bin Ebi Rebia ve Velid bin Velid ve daha birkaç kişi müslüman 
olmuşlardı. Müşrikler de onlara çeşitli işkenceler ettiler ve yine çeşitli vaatler ve desiseler ile 
onları aldattılar. Dediler ki: “Sizler müslüman oldunuz ama şimdiye kadar müslüman olanlara 
pek çok işkenceler yapmıştınız. Artık Allah sizin bu yaptıklarınızı affeder mi sanıyorsunuz? 
Bak Muhammed ne diyor: ‘Zerre kadar iyilik yapan mükâfatını ve zerre kadar da kötülük 
yapan cezasını çekecek’ demiyor mu? Bu durumda Muhammedin dinine göre ahirette de sizin 
kurtuluş ümidiniz yoktur. Üstelik bizden de dünyada işkence ve sıkıntı görürsünüz. Böylece 
hem dünyanız hem de ahiretiniz berbat olur.’  

Onlar da bunun üzerine müslüman olmaktan vazgeçtiler. Hz. Ömer (ra) bunu duyunca 
gelip peygamberimize (sav) haber verdi. Peygamberimiz (sav) de bu duruma çok üzüldü. 
Bunun üzerine Zümer Suresinin şu ayetleri nâzil oldu: “Ey Nefislerine zulmetmiş ve günahta 
aşırıya gitmiş olan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah çok 
merhametli ve kullarını çokça bağışlayandır. Sizin de tüm günahlarınızı bağışlar. O Allah 
gafurdur ve Rahimdir. Affı ve merhameti çok geniştir.”1   

Hz. Ömer (ra) vahiy kâtibi idi. Bu ayetleri yazarak hemen Ayaş bin Rebia’ya Velid bin 
Velid’e ulaştırdı. Onlar da müslüman olarak güvenli bir bölgeye gittiler.2 

 
18. Şakk-ı Kamer (Ayın İkiye Yarılması) Mucizesi: 
Bu mucize bi’setin 10. senesinde Kureyş müşriklerinin isteği üzerine Allah’ın izni ile 

peygamberimizin (sav) duası üzerine vuku bulmuştur.3 Kureyş müşriklerinden Velid bin 
Muğire, Ebu Cehil bin Hişam, Âs bin Vâil, Âs bin Hişam, Esved bin Abd-i Yeğûs, Esved bin 
Muttalip, Zem’â bin Esved ve Nadr bin Hâris peygamberimizin aciz kalacağı bir mucize 
isteyerek davasını çürütmek için söz birliği ettiler ve dediler ki: 

“-Ya Muhammed! Eğer sen gerçek bir peygamber isen bize ayı ikiye ayır ve bir 
parçasını Ebu Kubeys dağı, diğer parçasını da Kuaykıyan dağı üzerinde göster” dediler. 

Peygamberimiz (sav): 
“-Eğer bunu yaparsam gerçekten inanır mısınız?” diye sordu. 
Müşrikler: 
“-Evet! Ancak biz sana bu durumda inanırız, yoksa senin bir peygamber olmadığını her 

yerde ilan ederiz” diye cevap verdiler.  
Ayın bedir halinde olduğu bir gece peygamberimiz (sav) müşriklerin bu isteklerini 

gerçekleştirmesi için yüce Allah’a yalvardı.4 Cebrail (as) peygamberimize (sav) gelerek “Bu 
gece müşriklerin Kâbe’ye toplanmalarını söyle, istedikleri mucizeyi göstereceğini onlara 
haber ver” dedi. Peygamberimiz (sav) de Cebrail’in (as) söylediği şeyi onlara haber verdi.5 

Müslümanlar ve müşrikler Kâbe’de toplandılar. Ayın çıkmasını beklediler. Ay Ebu 
Kubeys dağı üzerinde doğdu. Bir mızrak boyu yükseldi. Peygamberimiz (sav) de Kâbe’de 
namaz kıldı ve dua etti. Sonra aya doğru döndü ve şahadet parmağı ile aya işaret buyurdular. 
Yani bir elif çizdi. Peygamberimizin (sav) bu işareti ile birlikte ay ortadan ikiye yarılarak 

 
1 Zümer Suresi, 39:53  
2 Beyhaki, Sünen-i Kübra, 9:13–14; Elmalılı, Tefsir, 6:501 
3 Diyarbekirî, Tarihu’l-Hamîs, (Beyrut) 1:298 
4 Ebu Nuaym, Delâil-i Nübüvve, 1:234–235 
5 Suyutî, Dürrü’l-Mensûr, 6:133 



ayrıldı. Bir parçası Ebu Kubeys dağı üzerinde, diğer parçası da Kuaykıyan dağı üzerinde bir 
müddet durdu.1  

Peygamberimiz (sav) mü’minlere döndü ve: 
“-Yâ Ebû Seleme bin Abdu’l-Esed! Yâ Erkam bin Ebi’l-Erkâm! Şahit olun!” dedi. 
Müşriklere karşı döndü ve: 
“-Yâ Velid bin Muğire şahit ol! Yâ Âs bin Vâil şahit ol! Ey Kureyşliler! Şahit olunuz!” 

dedi.2  
Müşrikler ise: “Bu Ebu Kebşe’nin oğlunun bir sihridir. Bizim gözlerimizi büyüledi” 

diyorlardı.3 Bazıları da “Şayet Muhammed bize büyü yaptıysa tüm dünyayı da büyüleyemez 
ya! Çevreden gelenlerden ve dağdaki çobanlardan sorarız. Onlar da gördüklerini itiraf 
ederlerse inanırız” dediler.4  

Ebu Cehil “Derhal çevreye adamlar salın. Şayet dağdaki çobanlar ve yoldaki kervanlar 
görmüşlerse o zaman inanırız” dedi. Dağdan koyun otlatan çobanlara, Mekke’ye gelen 
kervanlara ve çevre çadır ve köylerde yaşayanlara sordular. Bunların içinde uyumayan ve 
görenler itiraf ettiler, yeminler ettiler ve “Evet! Biz ayın ikiye yarıldığını ve dağın iki 
tarafında durduğunu gördük” dediler.5 

Bu çok önemli bir hadise ve mühim bir olaydı. Günlerce ve haftalarca konuşuldu. 
Herkes konuşuyor, birbirlerine soruyor ve üzerinde yorumlar yapıyorlardı. Bütün bunlara 
rağmen kalpleri taştan daha katı ve akılları küfür ve şirk zulmeti ile bulanmış olan müşrikler 
inanmakta direndiler. “Bu Muhammed’in müstemir ve devam eden sihirlerinden birisidir”6 
dediler. 

Sonunda “Ebu Talibin yetiminin sihri semaya da tesir etti!?” 7 şeklinde son hükümlerini 
verdiler. Bu olay üzerine Kamer Suresi nâzil oldu. 

“Bismillâhirrahmânirrahîm.  
Kıyamet yaklaştı ve ay ikiye yarıldı. Onlar bu büyük mucizeyi görünce “Bu 

Muhammed’in devam eden sihirlerinden biridir” dediler. Onlar peygamberi yalanlayarak 
kendi hevâ ve heveslerine uydular; ancak Allah’ın takdir ettiği şey amacına mutlaka 
ulaşacaktır. Yemin olsun ki, onlara kendilerini inkâr ve isyandan vazgeçirecek nice haberler 
ve deliller geldi. Onlarda nice hikmetler ve ibretler vardır. Ancak bu onlara fayda vermez.  

Ey Resulüm! Sen onlara aldırma ve onlar senden yüz çevirdikleri gibi sen de onlardan 
yüz çevir.”8 

Mucize peygamberlik davasını ispat ve tasdik etmek üzere inkâr edenleri iknâ etmek 
içindir; imana zorlamak için değildir. Sair yerlerde göstermek veya herkesi iknâ edecek 
derecede günlerce ayın iki parça şeklinde gökyüzünde kalması imtihan sırrına aykırıdır. 
İmtihanın gereği “akla kapı açmak ve ihtiyarı elden almamaktır.”  

 
1 Buhari, Menâkıb, 27, 36 (7:182); Müslim, 4:2158 (Kitab-ı Sıfatu’l-Münâfıkîn, 43, 44, 45, 46, 47) Tirmizi, 

Kitab-ı Tefsir, 55; Müsned-i Ahmed, 1:377, 413, 447 
2 Ebu Nuaym, Delail, 1:234–235; Kurtubî, Tefsir, 17:27  
3 İbn-i Kesir, Tefsir, 4:262; Kadı İyaz, Şifa-i Şerif, 1:234  
4 Ebu Nuaym, Delâil, 1:236  
5 Kadı İyaz, Şifa, 1:235; Ebu Nuaym, Delâil, 1:236 
6 Kamer Suresi, 54:2; Tirmizi, Sünen, 2:397; Taberi, Tefsir, 27:87 
 Ayın ikiye yarılması ay yüzeyi üzerinde yapılan araştırmalar da desteklemektedir. Ayın etrafında dolaşan 

“Sputnık” uzay aracı ve uydunun gönderdiği resimlerde ayın ortasında 1500 m. genişliğinde büyük bir 
yarığın bulunduğu tespit edilmiştir. Amerikalı ilim adamları bu çatlağa “Radley Rille” (Dar Vadi ve Yarık) 
adını vermişlerdir. Apollo–15 tarafından yapılan bu araştırma halka açıklanmamıştır. Ancak 29 Temmuz 
1971 tarihli “The Guardian” isimli İngiliz gazetesi bu konuda bir makale neşretmiştir. (Muhammed 
Hamidullah, İslam Paygamberi, (1993-İstanbul) 1: 127)    

7 Kadı Iyaz, Şifa, 1:238 
8 Kamer Suresi, 54:1–8  



Yüce Allah insanların ve inkârcıların heva ve heveslerine göre değil, hikmetinin 
gerektirdiği şekilde mucizesini göstermiştir. Ta ki Ebubekir (ra) gibi elmas ruhlular ile 
Ebucehil gibi kömür ruhlular birbirinden ayrılsın.  

Ayın ikiye yarılma mucizesi gecede ve herkesin uykuda olduğu gaflet zamanında ve ani 
olarak sadece Mekke halkının haberi varken gösterilmiştir. Uzak beldelerde ve çevre yerleşim 
yerlerinde ve devletlerde peygamberlik davasından haberi olmayanlar ayın ikiye yarıldığını 
tesadüfen görseler bile ya gözlerine inanmayacaklar veya söylediklerinde başkalarını 
sözlerine inandıramayacaklardır. Hem de ayın bir başka yerde görülmesini engelleyen bulut, 
yağmur gibi engeller ile ayın henüz çıkmamış olması ve uzak bölgelerin gündüz olması da bu 
mucizenin herkesçe görülmesini engelleyecektir. Bu sebeplerden dolayı elbette dünya tarihine 
geçmeyecek ve herkesçe bilinen bir mucize olmayacaktır. 

Bütün bunlara rağmen İslamı çürütmek ve Kur’anı inkâr etmek için en küçük fırsatları 
değerlendiren Mekke müşriklerinin Kur’anda ifadesini bulan bu mucizeyi inkâr etmeyerek 
“Sihirdir” demeleri bu mucizenin vukuuna en büyük delildir.1 

 
19. Ebu Talib’in Vefâtı: (M. 620) 
Bi’setin/Nübüvvetin 10 yılı içinde Ebu Talip hastalandı ve yatağa düştü. 

Peygamberimiz (sav) bu duruma çok üzüldü. Kureyşin ileri gelenlerinden, sözü dinlenir ve 
itibarı çok yüksekti. Peygamberimizi (sav) her hal ve şartta desteklemiş ve akrabalık hakkını 
bihakkın yerine getirmişti. Boykot yıllarından Müslümanlar ile beraber aynı sıkıntıları 
çekmiş; ama ne peygamberimize ve ne de Müslümanlara müşriklerin bir zarar vermesine 
müsaade etmemişti. Bütün bu güzel meziyetlerinden dolayı peygamberimiz (sav) onun 
Müslüman olmasını çok arzu ediyordu.  

Ebu Talip hastalanmıştı. Hastalığı gittikçe artıyordu. Peygamberimizin (sav) yanında 
olduğu bir gün şöyle dedi: “Ey kardeşimin oğlu! Ben öldüğüm zaman Kureyşliler seni rahat 
bırakmazlar. En iyisi sen Neccaroğullarından olan dayılarının yanına Yesrib’e git. Çünkü 
onlar kendi yurtlarında bulunanı korumaya çok değer verirler”2 dedi.  

Sonra Ebu Talip büyük oğlu Talibi çağırarak ona tavsiyelerde bulundu ve şöyle dedi: 
“Ey Tâlip! Oğullarımın içinde en büyüğü sensin. Bunun için vasiyetimi sana yapıyorum. 
Artık benim vaktim tamam oldu. Ömrüm tükendi. Benden sonra elbette sen benim yerime 
geçmek isteyeceksin. Babamızdan bize kalan Harem başkanlığı ve Arap ululuğu bizimdir. 
Babam Abdulmuttalip de vefat edeceği zaman Arap liderlerini yanına çağırdı beni oğulları 
içinde kendi yerine Haremin başkanı yaptı. Milletimizin liderliğini de bana verdi. Şimdi senin 
de gönlünde böyle bir ümit vardır. Ama benim sana vasiyetim budur ki, sen bu hayalden 
vazgeç. Böyle bir düşüncen varsa bunu bırak. Artık bundan sonra bizim hükmümüz ve 
hükümetimizin zamanı geçti. Çünkü Muhammed varken Harem başkanlığı kimseye düşmez. 
O herkesten çok bu makama layıktır. Ancak onun ile Araplar arasında bir din meselesi vardır. 
Ben inanıyorum ki onun dini galip gelecek ve o bu Mekke’nin lideri olacaktır. Ancak bana 
atalarımın geleneğini devam ettirmek düşer. Sana gelince sen bu işlerden geri dursan iyidir. 
Çünkü şayet benim yerime geçecek olursan Araplar seni kardeşlerin Ali ve Cafer’e, amcan 
Hamza’ya ve yeğenim Muhammed’e karşı seni çıkarmak isteyeceklerdir. Bu da sana ve bizim 
sülalemize yakışmaz.  

Ey oğul! Şunu da bil ki; Amcan Abdullah’ın oğlu Muhammed bu cihanın eminidir. Asla 
yalan söylemez ve yanlış bir iş yapmaz. Bu dünyanın düzenini Allah ona vermiştir. O hak 
peygamberdir. Mucize ve keramet sahibidir. Onun bulunduğu yerde bu cihanın büyükleri 
büyüklüklerini kaybetmişlerdir. Çünkü adalet ve doğruluk ondadır, hakkı ve hakikati müdafaa 

 
1 Şakk-ı Kamer konusunda bütün şüpheleri giderecek geniş bir açıklamayı okumak isteyenler Bediüzzaman Said 

Nursi hazretlerinin “Mektubat” isimli eserinin 203–206 sahifelerine bakabilirler.  
2 İbn-i Saad, Tabakat, 3:543 



etmek onun işidir. Sana yakışan da benden sonra onun hizmetini yapmaktır. Onun yoluna gir 
ve dininden de ayrılma ki dünyanın uluları arasına giresin”1 dedi.  

Talip vasiyeti dinledi ve bir şey demeden yanından ayrıldı. 
Daha sonra peygamberimiz (sav) tekrar Ebu Talib’in ziyaretine gitti. Yanına oturdu. 

Ebu Talibin yanında Abbas, büyük oğlu Talip ve Kureyş ileri gelenlerinden Ebu Cehil ile 
Abdullah bin Ebi Ümeyye vardı. Ebu Talibi yalnız bırakmayan müşrikler onun Müslüman 
olmasından çok endişe ediyorlardı. Çünkü Kureyş’in geleneklerini en iyi bilen ve koruyan 
Ebu Talip idi. Onun Müslüman olması demek dinlerine ve dinlerinden kaynaklanan 
geleneklerine büyük bir yıkım demekti.  

Her hal ve şartta iman ve hidayet telkininde bulunan peygamberimiz (sav) burada Ebu 
Talibe dönerek: “Amcacığım! Artık vakit geldi. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a kavuşma 
zamanıdır. Hak din olan Tevhit dininin alameti olan kelime-i şahadeti söyle ki Allah’ın 
huzuruna iman ile varasın. Böylece Allah’ın imansızlar için hazırlamış olduğu dehşetli 
cehennem azabından kendini kurtarasın. Ben de Allah’ın huzurunda senin imanına şahitlik 
ederek şefaatte bulunabileyim” dedi.  

Ebu Talibin yanında bulunan Ebu Cehil ve Abdullah bin Ümeyye ikisi de birden “Ya 
Ebu Talib! Sen şimdi yanında büyüttüğün yetiminin sözüne uyarak atalarının dinini terk mi 
edeceksin?” dediler. 

Ebu Talip bunun üzerine peygamberimize döndü ve: “Ya Muhammed! Bilirsin, seni çok 
severim. Sözün doğrudur ve peygamberliğin de gerçektir. Ben senin risaletini inkâr 
etmiyorum. Ancak Arap kavmi içinde büyük bir itibarım vardır. Bu itibarımı yitirmek ve ‘Ebu 
Talip seyyidliği ile ölmedi. Sonunda ölümden korktu da atalarının dinini terk etti ve Arapların 
itibarını düşürdü’ demelerinden korkuyorum” dedi.   

Peygamberimiz (sav) bunlara aldırmadan telkinine devam etti: “Ya Ammî! Görüyorsun 
ki dünya fani ve her canlı mutlaka ölümü tadıyor. Ahirette ise ebedi bir hayat bizleri bekliyor. 
Oradaki azap bu dünyadaki halkın senin hakkında söylediklerine değer mi? Buradaki 
itibarının Allah katında bir değeri var mı? Bırak halk ne söylerse söylesin” buyurdu. 

Ebu Talib: “Ya Muhammed! Benim senin üzerinde çok hakkım var ve sana çok 
iyiliklerim vardır. Benim bu iyiliklerimin ahirette bana yeterli olacağını sanıyorum. Ya 
Muhammed! Benim horluk içinde ölmemi bana reva görme… Arapların içinde beni Kureyşli 
atalarımın dini üzere ölmeme bırak!” diyerek kavim ve kabile hissi ile hareket etmekte ısrarcı 
oldu. Gözlerini yumdu ve başını çevirdi. Bu hareketiyle “Yeter artık söyleme!” demek 
istemişti. Cahiliye’nin adetlerinden olan Irkçılık taassubu imanına engel olmuştu.  

Peygamberimiz (sav) “Ey Amca! Şunu bil ki, Allah tarafından engel olununcaya kadar 
senin için af dilemeye devam edeceğim”2 buyurdular. Peygamberimiz (sav) bu konuda öyle 
ısrarla dua etti ki sonunda yüce Allah kendisini ikaz etti ve şöyle buyurdu: “Ey Resulüm! Sen 
sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin; ancak Allah dilediğine hidayet verir. Doğru yolda 
olanı da hidayete girecek olanı da en iyi bilen Allah’tır.”3  

Nihayet Ebu Talip sahih bir imana nâil olmadan Miladî 610 yılında 87 yaşında hayata 
gözlerini yumdu.4 Öldüğü zaman Müslümanlar Şı’b-ı Ebî Talip Mahallesinden çıkmışlardı ve 
müşriklerin boykotu da kaldırılmıştı. Vefatı hicretten üç yıl önce Şevval ayının ortasına 
rastlamıştı.5 

Ebu Talibin vefatı üzerine peygamberimiz (sav) gözyaşlarını tutamayarak ağladı. İman 
ile vefat etmediğinden dolayı çok üzüldü. Ebu Talib’in cenazesinin başına gitti. Elleri ile 

 
1 Mustafa Darîr, Siyer-i Nebi, 227–229 
2 Buhari, Sahih, 2:326; Taberi, Tarih, 2:219–220 
3 Kasas, 28:56 
4 İbn-i Hişam, Sire, 1:60 
5 Belazurî, Ensabu’l-Eşraf, 1:236; İbnu’l-Esir, El Kâmil, Tarih, 2: 90 



bütün bedenini meshetti. Çünkü peygamberin dokunduğu cesedi kurtlar yemez, çürümez ve 
dokunduğu yere ateş dokunmazdı. Ama yüce Allah ayaklarının altını peygamberimize (sav) 
unutturdu.   

Daha sonra sahabeleri peygamberimize (sav) sordular:  
“Yâ Resulallah! Ebu Talibin size olan yardımını biliyorsunuz. Bunun ahirette kendisine 

faydası olmayacak mıdır?”  
Peygamberimiz (sav) cevap verdiler:  
“Yüce Allah onu kâfirlerin boynuna geçirilecek olan alev halkalarından korusun, şeytan 

bölüklerinin arasına koymasın, akrep ve yılanlar kendisine dokunmasın diye onun vücudunu 
baştan aşağıya meshettim. Allah bana onun ayaklarının altını unutturmuş. İşte cehennemin 
ateşi oradan onu yakarak beynine kadar ulaşacaktır. Cehennemde onun azabı ancak bu kadar 
olacaktır”1 buyurdular. 

Peygamberimiz (sav) Hz. Ali’ye (ra) “Git, babanı yıka ve göm. Onu müşriklerin eline 
bırakma” buyurdu. Hz. Ali (ra) söyleneni yaptı ve döndü peygamberimizin (sav) yanına geldi. 
Peygamberimiz (sav) ona dua etti ve git yıkan dedi. Hz. Ali (ra) gusletti ve geldi.2 Baktı 
peygamberimiz (sav) Rahmet-i ilâhiyeden Ebu Talibin affı için dua ediyor ve rahmet 
dileğinde bulunuyor. “Amca! Rabbim seni rahmetine eriştirsin ve hayırla mükâfatlandırsın” 
diye yalvarıyordu. 

Yüce Allah şu ayeti inzâl buyurdu: “Akraba bile olsalar imansız giderek cehennemlik 
oldukları belli olduktan sonra müşrikler hakkında Allah’tan af dilemek ne peygambere ve ne 
de inananlara uygun düşmez.”3  

Peygamberimiz (sav) bunun üzerine dua etmeyi bıraktı; ama Ebu Talibin vefatına da 
çok üzüldü. Bu konuda şöyle diyordu: “Üzerime gelen bu gelen iki musibetten hangisine daha 
çok yanacağımı bilemiyorum.”4 Bunlardan biri Hz. Hatice’nin vefatı, diğeri ise Ebu Talibin 
ölümü idi. Nihayet peygamberimiz (sav) bu seneye “Senetü’l-Ahzân” (Hüzün Senesi) adını 
verdi.5 

 
20. Ebu Talibin İmanı Meselesi: 
Ebu Talib’in imanı meselesi tartışma konusu olmuştur. Ehl-i Sünnet imansız gittiği 

konusunda ittifak halindedirler. Çünkü yukarıdan izah edildiği gibi bu konuda açıkça Allah’u 
Taala’nın peygamberimize (sav) ikazları vardır. Çünkü İman, Allah’ın birliğini gönülden 
kabul etmekle beraber peygamberine de samimi bir şekilde itaati gerektirir. Ayrıca iman şirki 
reddetmeyi şart koşar. Tevhidin gereği Allah’tan başka hiçbir varlığın ibadete, yardım 
istemeye ve kendisine sığınmaya layık olmadığını kabul, idrak ve imandır. Putlara tapınma ile 
beraber Allah’a iman makbul değildir. Ebu Talip her ne kadar Allah’a inanıyor ise de şirki 
reddetmiş değildir. Ayrıca Ebu Talibin peygamberimize olan sevgisi imandan 
kaynaklanmıyordu. Bilakis asabiyet kaygısı ve akrabalık sevgisine dayanan bir sevgi idi. 
Dolayısıyla Ebu Talip peygamberimizin (sav) risaletini değil, şahsını çok severdi.  

Bu konuda en güzel izahı Bediüzzaman yapmıştır. Bediüzzaman’a göre: “Ebu Talip 
peygamberimizin (sav) risaletini değil, şahsını, zatını gayet ciddi severdi. Onun o sevgisi ve 
muhabbeti elbette zayi olmayacaktır. Ebu Talibin inkâra ve inada değil, belki hicap ve 
asabiyet-i kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmemesi üzerine cehenneme 
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gitse de yine cehennem içinde hususi bir cenneti onun hasenatına mükâfaten yüce Allah halk 
edebilir. Kışta bazı yerde baharı halk ettiği ve zindanda, uyku vasıtasıyla bazı adamlara 
zindanı saraya çevirdiği gibi, hususi cehennemini de bir nevi cennete çevirebilir.”1  

Ehl-i Beyt sevgisini esas alan ve şeriatın ölçüsünü kaçıran Şia’ya göre ise Ebu Talip 
iman etmiştir. Onların bu konudaki delilleri ise henüz o dönemde Müslüman olmamış olan 
amcası Abbas’ın peygamberimizi teselli için söylediği şu sözüdür: “Ey Amcamın oğlu! Fazla 
üzülme. Kardeşim ve ağabeyim olan Ebu Talip senin söylemesini istediğin kelimeyi ölürken 
söyledi.” Peygamberimiz (sav) ise gözyaşları içinde şöyle buyurdu: “Ama ben işitmedim!”2  

Bu zayıf rivayet Kur’an-ı Kerimde ayetler ile sabit olan bir meseleyi elbette cerh 
edemez. Bu husus imanın kolay elde edilemeyeceğini göstermesi bakımından çok büyük 
önem arz etmektedir. Ayrıca şartlarına uygun olmayan bir imanın Allah katında makbul 
olmayacağını göstermesi açısından da çok mühimdir.  

 
21. Müşriklerin Peygamberimizi Öldürme Kararını Almaları: 
Rebiul-evvel ayının ilk günleri, mevsim olarak da Ağustos ayının son günleri idi. 

Müşrikler Ebu Cehilin planı ve organizesi ile “Daru’n-Nedve”de toplanarak: “Bu 
Müslümanlar ileride bize bir sıkıntı çıkarmasınlar. Ya ticaret yollarımıza engel olurlar veya 
güçlenerek bizimle savaşabilirler. Bunun için şimdiden bir tedbir almamız gerekir. Fikriniz 
nedir?” dedi.  

Toplantı gizliydi. Ebu Cehil’in emri ile Mekke’de ileri gelenlerden yüz kişi toplanmıştı. 
Ancak bu toplantıya Ebu Leheb hariç Haşimoğullarından hiç kimse alınmamıştı. Toplantı 
başlamıştı ki Necid’den geldiğini ve bu toplantıyı duyunca önemine binaen katılmak istediğini 
söyleyen bir ihtiyar geldi. Kendisinin çok tecrübeli olduğunu fikir verebileceğini söyleyip 
katılmakta ısrar edince kendisine izin verildi.  

Toplantının gündeminde sadece bir madde vardı. O da “Muhammed için nasıl bir tedbir 
alınacağı” hususu idi. Herkes hür bir şekilde fikrini söyleyecekti. Bir beyin fırtınası yapılıyor 
ve seçeneklerin içinden en uygulanabilir olanı seçilerek alınan kararın kesinlikle uygulanacağı 
kararlaştırılmış ve kabul edilmişti. 

Önce Ebu’l-Buhteri söz aldı: “Onu zincire vurarak hapsedelim ve üzerine kapıyı 
kilitleyerek kimse ile görüşmesine müsaade etmeyelim. Böylece Züheyr ve Nâbiğâ gibi 
şairlerin hapiste öldükleri gibi ölür gider” dedi. Necidli ihtiyar “Bu iyi bir tedbir değildir. 
Onun adamları kendisini kurtarmak için her türlü fedakârlığı yaparlar ve oradan kurtarırlar” 
dedi. Orada bulunanlar “Doğru!” dediler.  

Ebu’l-Esved Rabiâ bin Amr söz aldı: “Onu içimizden çıkaralım ve sürgüne gönderelim. 
Başımızdan gitsin de nereye giderse gitsin ve nerede ne yaparsa yapsın. Ondan kurtulursak 
işlerimiz de yoluna girer” dedi. Necidli ihtiyar buna da “Vallahi bu da sizin için iyi bir fikir 
değildir. O tatlı konuşması ile insanları nerede olursa olsun etkiler, sonra da güçlenerek 
üzerinize gelir, Mekke’yi bile elinizden alabilir” dedi. Orada bulunanlar “Bu da doğrudur!” 
dediler.  

Ebu Cehil Amr bin Hişam söz aldı: “Vallahi benim onun ile ilgili sizin dile 
getirmediğiniz bir fikrim ve tedbirim var. Bana göre içimizde her kabileden güçlü, gözü pek, 
şerefli ve soylu birer genç alalım. Her birine birer kılıç verelim. Hep birden üzerine 
yürüsünler ve bir anda vurup onu öldürsünler. Böylece ondan kurtuluruz. Kanı da tüm 
kabilelere dağılmış olur. Abd-i Menâfoğulları tüm kabileleri karşılarına almaya cesaret 
edemezler ve diyete razı olurlar. Biz de onun diyetini öder kurtuluruz” dedi.  

Necidli ihtiyar hemen atıldı: “İşte yerinde bir fikir ve güzel bir tedbir. Bundan daha 
güzel bir tedbir olamaz” dedi.  

 
1 Bediüzzaman, Mektubat (2004-İst-Yeni Asya Neştiyat) s. 657–658  
2 İbn-i Hişam, Sire, 1:59  



Bunun üzerine müşrikler Ebu Cehilin bu görüşü üzere sözbirliği ederek dağıldılar. Ebu 
Cehil planını gerçekleştirmek üzere hemen harekete geçti. Beş kabileden beş cellât seçerek 
ellerine birer kılıç verdiler.1 Sonra bir plan çerçevesinde peygamberimizi evinde öldürmeye 
karar verdiler.  

 
22. Yüce Allah Peygamberimize Hicret İzni Veriyor: (1 Rebiul-Evvel 622)  
Aynı gün Cebrail (as) peygamberimize gelerek müşriklerin bütün planlarını ve 

konuşmalarını haber verdi. Sonra şöyle buyurdu: “Yüce Allah size Yesrib’e hicret için izin 
vermiş bulunuyor. Bu gece yatağına yatma. Kendi yerine Ali’yi yatır.”  

Peygamberimiz (sav) çok planlı ve programlı idi. Ne zaman ne yapacağı ve nerede 
bulunacağı sahabeler tarafından önceden bilinirdi. Bir ziyarete gidecek olsa ya sabah veya 
akşam giderdi. O gün öğle sıcağında Ebubekir’in (ra) evine gelince Hz. Ebubekir (ra) birden 
şaşırdı ve çok telaşlandı. Kendi kendine “Vallahi, peygamberimiz (sav) bu saatte asla bir yere 
gitmezdi. Demek çok önemli bir hadise var” dedi. Hemen kapıyı açtı, içeriye aldı ve mindere 
oturttu. “Anam-babam sana feda olsun ya Resulallah! Ne oluyor, ne var? Önemli bir hadise 
mi var?” diye sordu.  

Peygamberimiz (sav): “Yüce Allah bana hicret için izin verdi” buyurdu. 
Hz. Ebubekir (ra): “Yanında ben de olacak mıyım?” dedi.  
Peygamberimiz (sav) “Evet!” diyince Hz. Ebubekir (ra) sevincinden kendisini 

tutamayarak peygamberimize (sav) sarılarak ağlamaya başladı.  
Hz. Aişe (ra) oradaydı. O anı şöyle ifade etmekte: “O güne kadar duyardım; ama bir 

insanın sevinçten ağladığını görmemiştim” demektedir.2   
Hz. Ebubekir (ra) zaten hazır bekliyordu. Hemen kendisine ve sözüne güvenilir 

Abdullah bin Ureykıt ile görüştü. Evinde beslediği iki deveyi ona teslim ederek üç gün sonra 
Sevr dağı eteğinde buluşmak üzere sözleşerek gönderdi.  

Peygamberimiz (sav) Hz. Ali’yi (ra) çağırttı. Evine gitti. Gelince kendisine “Bu gece 
sen benim yatağımda yatacaksın. Bu Allah’ın emridir. Korkma. Şu yeşil abamı da üzerine ört. 
Sana hiçbir zarar gelmeyecektir. Ben de Ebubekir ile bu gece hicret edeceğiz. İnşallah yirmi 
gün sonra Yesrib’de buluşuruz. Şu emanetleri al ve yarın sahiplerine ver ve öyle gel!” 
buyurdular.  

Plan gereği yirmi kadar genç silahşör peygamberimizin evini kuşatacak, bunlardan beş 
tanesi gece yarısından sonra aniden içeri girerek peygamberimizi (sav) kılıç darbeleri ile 
öldüreceklerdi. Böylece kim vurduya gidecek ve fail-i meçhul bir cinayet ile mesele örtbas 
edilecekti. Haşimiler kan davası güdecek olsalar tüm kabileler sahiplenecek ve kan bedeli 
ödenerek mesele tamamen kapanmış olacaktı.  

Akşam namazından sonra peygamberimizin evi gözetim altına alındı. Yatsı vaktinde 
kuşatma tamamlandı. Artık kuş uçurulmuyordu ve beklemeye başlandı. İçeriden 
peygamberimizin (sav) okuduğu Kur’an sesi geliyordu. Böylece evde olduklarından tamamen 
emin oldular. Beklemeye başladılar.  

Gecenin üçte biri geçince peygamberimiz (sav) “Yasin Suresini” okudu. Avucuna bir 
parça toprak aldı ve “Biz onların önlerine ve arkalarına set koyduk ve çevrelerini de kuşattık. 
Artık görmez oldular” (Yasin, 9) ayetini okuyarak kapıyı açıp üzerlerine savurdu. Sonra 
içlerinden çıkıp gitti. Onlardan hiçbiri ne peygamberimizin çıkışını ve ne de üzerlerine toprak 
saçışını göremediler. Bakar körler gibi donup kaldılar. Ne gördüler ve ne de bir ses duydular. 
Gecenin yarısının geçmesini bekliyorlardı.  

Peygamberimiz (sav) doğru Ebubekir’in (ra) evine gitti. Hz. Ebubekir (ra) hazır 
bekliyordu. Peygamberimiz (sav) yol hazırlığı olarak Ebubekir’e (ra) “Ya Ebâbekir! Allah 
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bana vahiy gönderirse onu yazmak için gerekli olacak olan kamış, divit ve sahifeleri yanına 
almalısın” buyurdu. Peygamberimiz (sav) her şeyden önce asıl vazifesi olan muallimlik 
görevinin gereğini düşünüyordu.   

Evin arka penceresinden ve bahçenin arka küçük kapısından çıkarak Mekke’nin 
aşağısında güneybatısına düşen şehre takriben üç mil mesafede olan Sevr Dağına doğru 
gittiler. Peygamberimiz (sav) bir ara durdu, döndü ve Mekke’ye baktı: “Ey Mekke! Allah’a 
yemin olsun ki, sen Allah’ın en sevgili ve en değerli bir beldesisin. Eğer ahalin beni senden 
çıkarmasaydı, senden ayrılmazdım” buyurdu.1  

Vakit gece yarısı olduğu için Hz. Ebubekir (ra) kâh peygamberimizin (sav) önünde 
yürüyor, kâh arkasında yürüyordu. Peygamberimiz (sav) sordu: “Ya Ebâbekir, neden böyle 
yapıyorsun?” Hz. Ebubekir (ra) “Sizi önden ve arkadan gelecek tehlikelerden korumak için ya 
Resulallah” diye cevap verdi. 

O gece Cuma gecesiydi. Sabaha yakın “Sebir” dağına çıktılar. Sebir dağı dile geldi. 
Dedi: “Ya Resulallah, benden ininiz; korkarım benim üstümde sizi vururlarsa Allah bana azap 
eder. Hira dağı çağırdı. “Ya Resulallah! Bana geliniz.”2  

Peygamberimiz (sav) ise Sevr Mağarasına yöneldi. Hz. Ebubekir (ra) önce içeri girdi ve 
mağaranın kıyısını ve köşesini iyice kontrol etti. Temizleyip düzeltti. Üzerindeki elbisesini 
yırtarak yılan ve çiyan deliklerini kapattı. Sonra peygamberimizi (sav) içeriye davet etti. 
Böylece Mekke’ye iki saat mesafede bulunan Sevr mağarasına Cuma gecesi seher vakti 
sığınmış oldular.3  

 
23. Müşrikler Peygamberimizin Evinde: 
Peygamberimiz (sav) evinden ayrıldıktan sonra, yani gecenin yarısı geçince 

müşriklerden birisi gelerek bekleyenleri uyardı.  
“—Siz burada ne bekliyorsunuz?” 
“—Bize verilen görevi…” 
“—Vallahi Muhammed evinden çıkmış, sizi uyutup kaçmıştır” dedi.  
Müşrikler birden silkindiler ve kendilerine geldiler, baktılar ki üzerleri, başları toz-

toprak içinde. Pencereden içeri baktılar, içeride yatakta bürünüp yatan birisinin olduğunu 
gördüler.  

“—İşte Muhammed burada yatıyor” dediler.  
Hemen kapıdan ve pencereden içeri daldılar. Peygamberimizin abasını kaldırdılar. Bir 

de ne görsünler; Hz. Ali (ra) başını kaldırdı ve doğrulup oturdu.  
“—Vallahi, adamın dediği doğru” dediler. 
Hemen Hz. Ali’yi (ra) sorguya çektiler: 
“—Sahibin, efendin nereye gitti? 
“—Bilmem. Bana, ‘yatağımda sen yat!’ dedi. Ben de yattım. Başka bir şey bilmiyorum” 

şeklinde cevap verdi.  
Bunun üzerine müşrikler Hz. Ali’yi tartakladılar. Ellerini bağladılar ve Kâbe’nin 

yanında hapishane gibi kullandıkları bir odaya hapsettiler. Ama bir gün sonra salıverdiler.4 
Müşriklerin bir kısmı da hemen Hz. Ebubekir’in (ra) evine koştular. Kapıyı vurdular, 

açılır açılmaz içeri doldular.  
“—Ebubekir nerede?” dediler. 
Evdekiler: 
“—Bilemeyiz, çekti gitti” dediler. 

 
1 Heysemi, Mecmau’z-Zevâid, 3:283  
2 Kadı Iyaz, Şifa-i Şerif, 1:308; Bediüzzaman, Mektubat, 135 
3 Beyhaki, Delail, 2:465; Kadı Iyaz, Şifa-i Şerif, 1:349; Bediüzzaman, Mektubat, 159 
4 Taberi, Tarih, 2:245  



Hemen etrafa adamlar saldılar, tüm Mekke sokaklarını araştırdılar fakat izlerine ve 
tozlarına dahi rast gelmediler. Bu çalışma sabaha kadar sürdü. 

Sabah olur olmaz etrafa tellallar çıkardılar ve: “Muhammed’i ve Ebubekir’i bulup 
getirene yüz deve veririz” dediler. Arkasından çok iyi iz sürmesini bilen Süraka bin Mâlik ve 
Kürz bin Aklama adında iki kişiyi yanlarına alarak peygamberimizin (sav) izini sürmeye 
başladılar.  

Beri taraftan Hz. Ebubekir (ra) kölesi Âmir bin Fuheyre’ye Sevr dağı çevresinde 
koyunlarını gütmesini söylemişti. Amacı da hem izlerini kaybettirmek, hem de oğlu Abdullah 
ile geceleri görüşerek yiyecek temin etmek, Mekke’deki haberleri almak ve buna göre hareket 
etmekti.1  

Bütün bu tedbirlere rağmen Süraka bin Mâlik peygamberimizin izini sürerek Sevr Dağı 
Hira Nur mağarasına kadar geldi.2 Süraka “İşte şu taşta izi var; ama bundan sonra nereye ayak 
basmış bilemiyorum” dedi. Yanındaki müşrikler mağaraya 50 zira’ kadar yaklaşmışlardı.3 

Yüce Allah peygamberimizi korumak ve müşrikler ile alay etmek için peygamberimizin 
(sav) mağaraya girmesinden hemen sonra bir örümceğe mağarayı kapatacak şekilde ağ 
ördürmüş ve iki güvercine de yuva yaptırarak yumurtlatmıştı.4  

Süraka daha sonra “Şu mağaraya bir bakınız” diyerek mağarayı gösterdi. Hemen Ubeyy 
bin Halef sıçrayarak mağaraya yöneldi. Yaklaştı ki iki güvercin mağaranın ağzından kanat 
çırparak uçtular. Bir iki adım daha atınca örümceğin büyük bir ağ ile mağaranın ağzını 
kapattığını gördü. Hışımla geri döndü ve bağırdı: 

“-Yazıklar olsun size! Sizin hiç aklınız yokmuş. Bizi ne diye buraya getirdiniz? Siz 
bizimle alay mı ediyorsunuz? Gördünüz ya oradan güvercinler uçtu. Sonra orada bir örümcek 
ağı gördüm ki, vallahi Muhammed doğmadan o ağ yapılmış gibidir. Hiç içeriye bir insanın 
girdiği vaki değildir. Yoksa ne güvercinler dururdu ne de o ağ yırtılmadan kalırdı…” dedi.5 

Geri döndüler ve çekip gittiler. Bu olay ve Ubey’in bu çıkışı üzerine Süraka öfke ile 
onlardan ayrıldı ve kendine ve sanatına güvendiği için tek başına peygamberimizin (sav) izini 
sürmeye devam etti.  

Yüce Allah onların bu durumuna “Ankebut Suresinde” şöyle buyurarak onlarla alay 
etmiştir: “Allah’tan başkasını dost edinenlerin durumu örümcek ağı gibi zayıf düşmüş 
cehalettir. Bilirsiniz ki örümcek kendine bir ev edinir. Hâlbuki evlerin en çürüğü örümcek 
yuvasındır. Bunun böyle olduğunu o ahmak müşrikler bir bilselerdi!”6 Bu ayet ile yüce Allah 
örümcek yuvası ile müşriklerin nasıl aldandıklarını telmihen işaret etmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 İbn-i Hişam, Sire, 2:130; Taberi, Tarih, 2:247  
2 Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Sevr dağındaki bu mağarayı Hira Mağarası olarak belirtir. (Mektubat, 

(1998) s. 135, 159  
3 Zira’ Arap ölçülerine göre parmak ucundan dirseğe kadar olan uzunluktur. Bu da takriben 50–60 cm kadardır. 

Bu da 25 m. kadar bir uzaklık demektir.  
4 Kadı Iyaz, Şifa, 1:686; Kastallani, Mevâhib-i Ledünniye, 1:81  
5 Buhari, 4:263; Müsned-i Ahmed, 1:384; Beyhaki, Delâil, 2:465; Bediüzzaman, Mektubat, 159 
6 Ankebut Suresi, 29:41  



İKİNCİ BÖLÜM 
MEDİNE DÖNEMİNDE Hz. ALİ 

 
1. Hz. Ali’nin Hicreti ve Medine’ye Gelişi 
Hz. Ali (ra) müşriklerin kendisini iki gün hapsedip sorgulayarak, dövüp işkence ettikten 

sonra bırakmaları üzerine peygamberimizin (sav) kendisine emrettiği şekilde emanetleri 
sahiplerine tek tek teslim etti. Bunun için Mekke’de üç beş gün daha kaldı.1 

Emanetleri teslim ettikten sonra “Fevatim” denilen üç Fatımayı, yani Hz. Peygambderin 
(sav) kızı Fatımatü’z-Zehrâ (ra) Hz. Ali’inn annesi Fatıma (ra) ve Abdulmuttalip b. Zübeyir b. 
Fatıma’yı (ra) yanına aldı. Peygamberimizin (sav) dadısı olan Ümm-ü Eymen’i (ra) ve yol 
rehberi olarak Ebû Vâkıd Leysî ile beraber gece yola çıktı. Müşrikler kendisine engel olmak 
istediler. Hz. Ali (ra) onlarla çarpıştı. Ümeyye b. Harb’in kölesi Cinnah’ı öldürdü. Cinnah sert 
ve iyi bir savaşçıydı. Onun öldürüldüğünü gören müşrikler geri durdular ve Hz. Ali’yi 
bıraktılar. Hz. Ali (ra) hicrette 23 yaşındaydı. Geceleri yolculuk yapıyor, gündüzleri 
gizleniyordu. Yürümekten çarıkları yırtılmış ve ayakları yarılmıştı.2 Çünkü Mekke ile Medine 
arası 400 km mesafede bulunuyordu. 

Peygamberimiz (sav) Kuba’dan henüz ayrılmamıştı ki Hz. Ali (ra) gelip 
peygamberimize (sav) yetişti. Kuba’da Gülsüm b. Hidm’in evine indi. Peygamberimiz (sav) 
ile burada beraber kaldıkları rivayet edilmektedir.3 Hz. Ali’nin (ra) ayaklarının kabarıp 
çatladığını gördü üzüldü ve kendisini kucakladı. Ellerine tükürerek ayaklarını ovdu ve 
iyileşmesi için dua etti. Böylece Hz. Ali’nin hiçbir ızdırabı kalmadı. Ömrü boyunca ayak 
ağrısı da çekmedi.4 

 
2. Peygamberimizin (sav) Medine’de Kardeşlik/Uhuvvet İhdası: 
Peygamberimiz (sav) Arapların Adnanoğullarından olan Mekke’liler ile Kahtânoğulları 

olan Yesrib/Medine’liler arasında kardeşlik ihdas etti. Bu kardeşlikle aralarındaki 
düşmanlıkları tamamen ortadan kaldırmayı amaçladı. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde 
Mekke’den hicret edip gelenlere Muhacir, onlara yardımcı olanlara da Ensar adını verdi.  

Her Muhacir bir Ensar’ı kardeş seçti. Peygamberimiz (sav) onları onayladı. Bir kısmını 
kendisi seçti. Hz. Abdurrahman b. Avf gibi bazı sahabeler “Bize çarşının yolunu gösterin 
yeter” dediler. Hz. Ebubekir (ra) ile Hz. Ömer’i kardeş ilan eden peygamberimize Hz. Ali (ra) 
“Ya Resulallah ashab arasında kardeşlik tesis ettiniz, ben ise yalnız kaldım” dedi.  

Peygamberimiz (sav) “Ya Ali! Sen dünyada ve ahirette benim kardeşimsin”5 
buyurdular. Böylece peygamberimiz (sav) Hz. Ali’yi kendisine din kardeşi olarak seçmiş 
oldu. 

 
3. Peygamberimizin (sav) Yazışmaları ve Kâtipleri 
Peygamberimiz (sav) Mekke’de yazacağı mektuplara ve yazılara “Bismike Allahümme! 

=Allahım! Senin isminle başlarım!” kelimesi ile başlardı. Daha sonra “Bismillahi mecrâhâ”6 
ayeti nazil olunca peygamberimiz (sav) mektuplarının ve yazılarının başına “Bismillah” 
cümlesini koyamaya başladı. 

 
1 Belazuri, Ensabu’l-Eşraf, 2:346 
2 İbn-i Saad, Tabakat, 3:22 
3 Taberi, Tarih, 1:571; İbn-i Kesir, Tarih, 3:298 
4 İbnü’l-Esir, İslam Tarihi, 2:107; Üsdü’l-Gabe, 4:96; Köksal, İslam Tarihi, 8:13 
5 Tirmizi, Sünen, 6:272-273 H. No: 3966 
6 Hud, 11:41 



Daha sonra “Allah deyin, Rahman deyin”1 ayeti nazil olunca peygamberimiz (sav) 
yazıların başına “Bismillahirrahmân” cümlesini koydurdu ve mektuplarına bununla başladı. 
Daha sonra Neml Suresinin Süleyman (as) ile ilgili mektubun başında bulunan 
“Bismillahirrahmanirrahim”2 cümlesinin geçtiği ayet nazil olunca bundan sonra yazılarına ve 
konuşmalarına “Bismillahirrahmanirrahim” cümlesini koydurdu.3  

Peygamberimizin gerek vahiy, gerekse mektuplarını yazan kâtiplerin başında Hz. 
Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (ra) gelmektedir. Genellikle anlaşmaları ve 
sözleşmeleri peygamberimiz (sav) Hz. Ali’ye yazdırırdı.4  Ubeyy b. Kâ’b ve Zeyd b. Sabit de 
peygamberimizin (sav) önemli kâtiplerindendir. 

Peygamberimiz (sav) kendisine nazil olan vahiyleri yazdırır ve parçalar halinde gelen 
ayetlerin hangi surenin neresine konacağını da yazıcıya bildirirdi.5 “Bana Cebrail (as) geldi. 
“İnnallahe ye’müru bil’adli ve’l-ihsan” ayetini getirdi. Bu âyeti şu surenin şurasına koymamı 
bana emretti”6 buyurmuştur. Bu sabittir; diğerleri de bunun gibidir.  

Peygamberimizin (sav) vahiy kâtiplerinin birincilerinden, Arap diline ve imlasına son 
derece vakıf olan Zeyd b. Sâbit “Ben vahyi peygamberin (sav) huzurunda yazardım. Yazıp 
bitirdiğim zaman bana ‘Oku!’ emrederlerdi. Ben de okurdum. Sonra eksik bıraktığım yeri 
tamamlar ve fazla yazdığım yeri sildirirdi.7 Bir gün bana “Ben Yahudilere güvenmiyorum. 
Onlar Süryanice yazıyorlar. Sen Yahudilerin bu yazısını benim için öğren” buyurdular. Ben 
de bu emrin gereği olarak bir ay gece gündüz çalıştım ve Süryanice okumayı yazmayı ve bu 
dilin inceliklerini ve gramerini öğrendim. Yahudilere bir şey yazacağım zaman ve 
Yahudilerden bir mektup geldiği zaman peygamberin huzurunda yazar ve okurdum”8 
demektedir.  

 
4. Eğitim ve Öğretim İşlerini Düzenlemesi: 
Peygamberimizin (sav) mescidi hem ibadet hem de eğitim ve öğretim mekânıydı. 

Peygamberimiz (sav) burada Allah'ın vahyini, yani Kur’ân-ı Kerimi ve ahkâmının sosyal ve 
pratik hayatta ve ibadet hayatında uygulamasını öğretiyordu. Peygamberimizin (sav) 
mescidine gelenler ya ibadet veya öğrenmek için gelir, bir başka nedenle gelmezdi.9 

Mescide devam eden ve hiç ayrılmayan yatılı talebeleri de vardı ve bunlara “Ashab-ı 
Suffe” denirdi. Burada yatılı okuyan talebelerin sayısı çoğu zaman 70–80 öğrencinin altına 
düşmezdi.10 Namaz vakitlerinde mescitten ayrılmaz ve peygamberimizin sohbetlerini 
kaçırmazlardı. Kur’ân-ı Kerim ezberler, geceleri ibadetle gündüzleri oruçla geçirirlerdi. 
Gündüzleri geçimlerini sağlamak için genellikle sutaşıma, bağ-bahçe sulama, odun getirip 
satmak gibi buldukları işlerde çalışırlardı. 

Peygamberimiz (sav) hurmalığı olanlara hasat zamanında her on vesk/yük hurma için 
bir vesk hurmayı “Ashab-ı Suffe” için ayırmalarını emretmişti.11 Ayrıca Müslümanların 
senede bir zekâtlarını, her zaman da sadakalarını burada eğitim gören talebelere verilmesini 

 
1 İsra, 17:110 
2 Neml, 27:30 
3 İbn-i Saad, Tabakat, 1:263-264 
4 Müsned-i Ahmed, 6:250; İbn-i Abdi’lberr, El-İstiab, 1:69 
5 Müsned-i Ahmed, 1:57; Ebu Davud, Sünen, 1:208 
6 Müsned-i Ahmed, 4:218; Heysemi, Mecmâu’z-Zevâid, 7:48 
7 Sehavî, Zeynuddin-i Irâkî’nin Elfiye Şerhi, Fethu’l-Muğîs, 2:165 
8 Müsned-i Ahmet, 5:182, 185; Zehebî, Siyer-u A’lâmi’n-Nubelâ, 2:307 
9 Sünen-i İbn-i Mâce, 1:82-83; Müsned-i Ahmed, 2:418 
10 Ebu Nuaym, Hilyetü’l-Evliya, 1:385 
11 Ebu Davud, Sünen, 1:125; Müsned-i Ahmed, 3:359-360 



teşvik ederdi. Kur’ân-ı Kerimde sadaka, yani zekatların verileceği sınıflar içinde sayılan1 
yoksulların ehl-i suffe olduğunu belirtmek için de “Kapı kapı dolaşrak bir iki lokma ile geri 
dönen kimse yoksul sayılmaz. Zekât ve sadakayı hak eden gerçek yoksul zaruretini giderecek 
malı olmadığı halde dilenmekten sakınan ve kendisine sadaka vermek için muhtaç olduğu 
bilinmeyen kimsedir”2 buyururdu. 

Peygamberimiz (sav) eğitim öğretim işini sadece Kur’na ve Hadise has değildi. Arap 
edebiyatına, şiire ve hicve de müsaade ederdi. Bunları da teşvik ederdi. Nitekim 
peygamberimiz (sav) Medine’ye gelince Kureyş müşrikleri Resululah’ı ve onunla beraber 
Ensar’ı da hicvetmeye başlamışlardı. Edebiyat ve Belağatın zirvede olduğu Arabistan’da 
edebiyatı zirveye çıkaran daha çok şiir, şiir içinde en çok zihinlerde kalan ve süratle insanlar 
arasında yayılanı “Hiciv”di. Birini övmek için “Kaside”ler, yermek ve gözden düşürmek, alay 
etmek için de “Hiciv” kullanılırdı. 

Peygamberimize (sav) “Yâ Resulallah! Ebu Süfyan b. Haris b. Abdulmuttalip seni 
hicvediyor” denilince peygamberimiz (sav) “Siz de onları hicvedin. Zira bu onlara ok 
atmaktan daha ağır gelir”3 buyurdular.  

Sahabelerden bazıları Hz. Ali’ye geldiler ve “Sen de onları hicvet” dediler. Hz. Ali’de 
“Resulullah müsaade ederse hicvederim” dedi. Peygamberimize gelerek “Ali’ye müsaade 
buyurun Kureyşi hicvetsin” denilince peygamberimiz (sav) “Bu istenen şey Ali’de yoktur” 
buyurdular.4 Sahabeler içinde şiir kabiliyeti ileri seviyede olan Hassan b. Sabit, Abdullah b. 
Revâha ve Ka’b b. Mâlik (ra) gibi şiirde şöhret bulan sahabeler vardı. Kâab b. Mâlik (ra) “Ya 
Resulallah! Kur’an şiir için “Biz Ona şiir öğretmedik, yakışmaz da”5 ayeti var. Biz de şiirle 
müşrikleri hicvetmek istiyoruz. Ne diyorsun?” diye sorunca peygamberimiz (sav) “Mü’min 
kılıcı ile de, dili ile de cihat eder”6 buyurarak müsaade buyurdular.  

Bundan sonra Abdullah b. Revaha (ra) müşriklerin inançlarını ve putlarını yerden yere 
vuran, şirk ve küfrün kötülüğünü anlatan şiirler söyleyerek bunları yaymaya başladı. Bu 
durum Kureyş müşriklerine çok ağır geldi. Hassan b. Sabit (ra) Kureyş’i ahlak yönünden 
kötülerini ortaya koyarak hicvederdi. Onun şiirleri müşrikleri çok daha derinden etkilerdi.7 

 
5. Hz. Ali (ra) Bedir Muharebesinde (13 Mart 624/ 17 Ramazan 2) 
Kureyş bir ticaret kervanı hazırlayarak Şam Pazarına göndermişlerdi. Bu kervanda az 

çok bütün Kureyş’in hissesi vardı. Herkes ürettiğini satmak ve onunla ihtiyaçlarını almak için 
bu kervanda bir sermayesi vardı. Kervan en az bin deveden meydana geliyordu ve sermayesi 
50.000 dinar ediyordu. Kervanın iki amacı vardı. Birincisi ticaret yolları üzerinde bulunan 
Müslümanları ortadan kaldırmak için savaş silahları ve malzemeleri almak, ikincisi de 
geçimlerini sağlamak.  

Kureyş müşrikleri bu kervana için özel bir kampanya başlatmışlardı. Herkesi kervana 
sermaye katkısı yapmaya çağırmış ve bununla alacakları silahlarla Medine üzerine yürüyerek 
İslam tehlikesini (!) ortadan kaldıracaklardı. Kervanın liderliğini Ebu Süfyan yapmaktaydı ve 
yanında yüze yakın atlı muhafız bulunuyordu. 

Peygamberimiz (sav) bu durumu haber aldı. Kervan’ın Şam’dan Mekke’ye dönmemesi 
için tedbir almak amacı ile sahabelerle istişare yaptı. Abdullah b. Cahş (ra) Mekkelilerin bir 

 
1 Tevbe, 9:60 
2 Sahife-i Hemmam b. Münebbih, Hadis No:74;  
3 Sahih-i Müslim, 4:1935; Beyhaki, Sünen-i Kübra, 10:238; Hâkim, Müstedrek, 3:488 
4 İbn-i Abdilber, İstiab, 1:341-342 
5 Yasin, 36:69 
6 Müsned-i Ahmed, 3:456; Bagavi, Mesabihu’s-Sünne, 2:109 
7 İbn-i Abdilber, El-İstiâb, 1:344 



kervanını ele geçirerek bir adamlarını öldürmüş ve Kervanı Medine’ye götürmüş ve ganimet 
olarak dağıtmıştı. Mekkeliler bunu haber alınca Şam, Kostantin ve İran yollarının emniyette 
olmadığını görerek tedbirlerini artırmaya karar verdiler. Bu nedenle silahlanmayı artırmak 
için bir taraftan asker toplamaya, diğer taraftan kervanlarını korumaya çalışıyorlardı. 

Daha önce Mekke’de Evs ve Hazreclilerin kendisine taç giydireceği söylenen Abdullah 
b. Ubey b. Selül’e mektup göndererek “Bizden size gelenleri barındırırsanız toptan gelir 
üzerinize saldırırız” şeklindeki tehditleri vardı. Bu da ayrı bir tehlike olarak Müslümanları 
endişelendiriyordu. Bu nedenle kan dökmemeye çok dikkat ediliyordu. Saldırının 
Müslümanlar tarafından yapılmamasına çok özen gösteriliyordu. Saldırı olursa bunu izah 
etmek ve müdafaa etmek çok zordu; ama saldırı müşriklerden gelirse müdafaa için yardım 
görmeleri muhtemeldi. Peygamberimizin (sav) müfrezeleri ve seriyyeleri barışı ve güvenliği 
korumaya yönelikti. Bu nedenle saldırıya, tecavüze ve kan dökmemeye çok dikkat ediliyordu. 

Seriyye’lerin başında kumandan olarak tayin edilen Hz. Hamza b. Abdulmuttalip, 
Ubeyde b. Hâris ve Sa’d b. Ebî Vakkas (ra) gibi ileri gelen sahabeler Abdullah b. Cahş’ın 
hatasına düşmemeye çok dikkat ediyorlardı. Ancak Mekke’li müşrikler teşkil ettikleri 
müfrezelerle çevre kabilelere zarar veriyorlardı. Daha önce de anlatıldığı gibi Kurz b. Cabir 
yanında bulun bir bölük askerle Medine yakınlarına kadar gelerek kenar mahalleleri 
yağmalamış ve peygamberimiz (sav) bizzat onun takibine çıkmıştı. 

Savaş izni Allah tarafından verilmişti.1 Bu nedenle peygamberimiz (sav) etrafa askerî 
müfrezeler gönderiyordu. Ancak savaş çok ciddi bir işti ve en son çareydi. Askerî birliklerin 
amacı zulme ve saldırıya karşı caydırıcı güç olmak ve barışı korumak amacı ile diplomatik 
anlaşmalara zemin hazırlamaktı. Peygamberimiz (sav) buna çok önem veriyordu. 

 
5.1 Bedir’e Doğru… 
Bedir Medine’den 120 km uzakta sahile 20 km içeride Mekke ile Medine arasında bir 

konak yeriydi. Bedir halkı da ticaret kervanlarına konaklama imkânı sağlayarak yaptıkları 
hizmetlerle geçimlerini sağlıyorlardı. 

Ebu Süfyan etrafa gönderdiği casusları ve kervanın güvenliğini sağlamak için tayin 
ettiği öncüleri vasıtasıyla durumdan haberdar oldu ve yanındaki ulaklarından Damdam b. Amr 
el-Gıfârî’yi Mekke’ye göndererek durumu rapor etti ve Kureyş’ten yardım istedi. Ebu Cehil 
derhal Kâbe’ye giderek “Kervanlarımız yağmalanıyor! Yollarımız kesiliyor! Emniyetimiz ve 
ticari güvencemiz kalmadı” diye yaygara yaptı. Mekke sokaklarına tellallar çıkartarak eli silah 
tutan herkesi Kervanı korumaya ve gerekirse Müslümanlarla savaşmak üzere orduya 
katılmaya çağırdı. Eli silah tutan geldi. Ebu Leheb ağır hasta olduğu için orduya katılamadı; o 
da yerine ücretle kiralık bir asker tuttu ve onu gönderdi. Böylece Mekke’lilerin ordusu 300 
atlı 700 develeriyle olmak üzere 950 veya 1000 civarındaydı. 

Resulullah (sav) hicri 8 Ramazan 2 tarihinde Medine’de yerin Abdullah b. Ümm-ü 
Mektum’u (ra) yerine vekâlet etmesi, hasta ve yaşlılara namaz kıldırması için, ayrıca 
Yahudilerin karışıklık çıkarmaması için de Ensar’dan Ebu Lübâbe’yi idari nâib tayin edip 
vekâlet vererek yola çıktı. Müslümanların sadece 3 adet atı ve 70 develeri vardı. Bineklere 
sırayla binmeleri gerekiyordu. Peygamberimizin (sav) beyaz sancağını Mus’ab b. Umeyr (ra) 
taşıyordu. İki bölüğün iki siyah sancağının birisini Hz. Ali (ra), diğerini ise Ensar’dan Sa’d b. 
Muaz’ın (ra) elindeydi. Henüz Medine’den uzaklaşmamışlardı. Peygamberimiz (sav) yaşı 
küçük olanları tespit ederek ordudan ve seferden geri çevirdi. Peygamberimiz (sav) bir Cuma 
sabahı 313 kişi ile Bedir’e doğru yola çıktı.2 

 
1 Hacc, 22:39 
2 Tirmizi, Sünen, Kitab-u Siyer, 4:152 



Ramazan ayındaydılar ve Oruç farz kılındığı için de sahabeler oruçluydular. Kavurucu 
çöl sıcağında oruçlu olarak yol almak gerçekten çok zor olduğu için peygamberimiz (sav) 
orucunu açtı. Mücahitlere de oruçlarını açmalarını emretti.1 

Sahabeler develere nöbetleşe biniyorlardı. Peygamberimiz (sav)  de Hz. Ali (ra) ve 
Mersed b. Ebu Mersed’le (ra) beraber nöbetleşe bir deveye biniyorlardı. “Ya Resulallah siz 
binin biz yanınızda yürürüz” diyenlerin teklifini kabul etmiyor “Siz yürümekte benden güçlü 
olmadığınız gibi, ben de sevap ve mükâfata ihtiyaç bakımından sizden daha müstağnî 
değilim” sözleri ile mukabele ediyordu.2 

Zefiran denen mevkiye geldikleri zaman Mekke’lilerin büyük bir ordu ile Mekke’den 
çıktıklarını öğrendiler. Biraz tereddüt ettiler. Onlara karşı çıkacak şekilde büyük bir hazırlık 
yapmamışlardı. 

Peygamberimiz (sav) burada sahabeleriyle yeniden istişare etti. Çünkü Medine’de 
savaşmak niyeti ile çıkmamışlardı. Bu yeni ve fiilî bir durumdu. İkincisi, Ensar Resulullah’ı 
Medine’de korumak üzere söz vermişlerdi. Şimdi ise Medine dışına çıkılmıştı. Bu durumda 
savaşa mı hazırlanmalıydı, yoksa kervanı takip mi etmeli?  

Peygamberimiz (sav) istişare etti. Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer (ra) müşriklerin 
üzerine yürüyerek savaşmanın daha uygun olacağı konusunda iradelerini ortaya koydular. 
Peygamberimiz (sav) memnuniyetini gösterdi. Ensar’dan Mikdad b. Esved (ra) “Ya 
Resulallah! Rabbim sana neyi emretmişse yap. Vallahi biz İsrailoğullarının Hz. Musa’ya 
dedikleri gibi ‘Sen git Rabbinle savaş. Biz sonra gelir otururuz’ asla demeyiz. Biz sana 
tabiyiz”3 dedi. Peygamberimiz (sav) gayet memnun olarak kendisine dua buyurdular. 

Resulullah (sav) Ensar’ın ileri gelenlerine sordu. Sa’d b. Muaz (ra) “Ya Resulallah! Biz 
sana iman ettik. Allah tarafından getirdiğin her şeyi tasdik ettik. Artık siz ne emrederseniz biz 
onu yaparız. Seni gönderen Allah hakkı için denize girsen biz arkandan tereddüt etmeden 
geliriz. Biz senin arkanda düşmanla savaşmaktan asla çekinmeyiz. Sabrederiz ve sadakatten 
ayrılmayız. Sizi memnun etmeyecek hiçbir girişimde de bulunmayız. İstediğiniz tarafa 
yürürüz” dedi. Diğerleri de aynı şeyleri söylediler. 

Anlaşıldı ki sahabeler asla çekinmiyor ve düşmanın çokluğundan korkmuyorlardı. 
Kur’ân-ı Kerimin ifadesiyle “Seve seve ölümün ağzına giriyorlardı.”4 Sahabeler Allah'ın 
yardımına son derece güveniyorlardı. Son derece mütevekkil idiler. Peygamberimiz (sav) 
bunu görerek gayet memnun oldu ve şöyle buyurdu: “O halde yürüyün ve Allah'ın lütfu ile 
şâd olun. İşte size Kureyş’in tek tek düştüğü ve öldüğü yerleri şimdiden görür gibiyim!”5 
buyurdular. Allah’a dua ve hamd ederek yardımını diledi ve müşrikleri karşılamak üzere 
Bedir’e doğru yol almaya ve onlardan önce Bedire ulaşmak için süratle hareket etmeye 
başladı.  

Ebu Süfyan ise kervanın yönünü değiştirerek Bedir’de mola vermekten vazgeçti ve 
deniz tarafından süratle Mekke’ye kaçırdı. Müslümanlar Bedir Kuyularının yanına 
geldiklerinde kervan çoktan uzaklaşmıştı. 

Bu savaş dünya tarihinde eşine rastlanmayan bir “İman ve Küfür” mücadelesine sahne 
oluyordu. Hz. Ebubekir’in (ra) karşısında müşrik orduları içinde oğlu Abdurrahman, Huzeyfe 
b. Utbe’nin (ra) karşısında ise babası Utbe b. Rebia bulunuyordu. Peygamberimizin amcası 
Abbas, kızı Zeyneb’in eşi damadı Ebu’l-Âs müşriklerin saflarında yerini almışlardı. Hz. 
Ali’nin (ra) büyük kardeşi Âkil müşriklerle beraber savaşıyordu.  

 
1 İbn-i Sa’d, Tabakat, 3:149-150 
2 Tabakat, 2:21 
3 İbn-i Hişam, Sire, 2:266 
4 Enfal, 8:6 
5 Sire, 2:267 



Savaş başlamadan önce Ebu Süfyan’ın kervanının Mekke’ye ulaştığı, bu nedenle 
savaşmaya gerek kalmadığı haberi geldi. Müşrikler de kendi aralarında istişare ettiler. Bir 
kısmı savaşmadan dönmek istedilerse de savaşmayı isteyenler “Elimize Müslümanları ortadan 
kaldırmak için bir fırsat geçmiştir. Bu fırsatı kaçırmak akıllıca bir davranış değil” diyorlardı. 
Hatta Ebu Cehil: “Müslümanları öldürmeye bile gerek yok. Onların içinde savaşın ne 
olduğunu bilmeyen pek çok acemi var. Savaşı görünce çokları kaçar. Biz de yakalayıp ellerini 
bağlayarak hepsini Mekke’ye götürürüz. Böylece bu fitneyi ortadan kaldırırız. Şayet dönecek 
olursak Araplar bizim korktuğumuza hükmeder rezil oluruz. Kaldı ki biz onlara gerekli cezayı 
verir, yemeklerimizi yer, şaraplarımızı içeriz, cariyelerimiz bize şarkı söyler, Araplar da bizi 
seyrederler ve bundan sonra herkes bizden korkarak bize saygı duyarlar ”1 diyordu. 

Ebu Süfyan Mekke’lilerin dönmedikleri haberini alınca “Yazık oldu kavmime! Bu Amr 
b. Hişam’ın (Ebu Cehil) işidir. O dönmek istemedi ve bunu azgınlığından yaptı. Azgınlık ise 
eksiklik ve uğursuzluk getirir. Şayet Muhammed’in ashabına rastlar da savaşırlarsa işleri 
tamamdır”2 dedi. 

Ebu Cehil’in kışkırtmalarına rağmen müşrik ordusundan ayrılanlar da oldu. Ahnes b. 
Şerik müttefiki olduğu Zühreoğullarını ikna ederek Mekke’ye döndüler. Onları daha sonra 
Hz. Ömer’in kabilesi Adiyy b. Ka’boğulları takip etti. Yine Haşimoğulları müşriklerin “Ey 
Haşimoğulları sizler her ne kadar bizimle savaşa gelmiş olsanız da kalbiniz Muhammed’le 
beraberdir. Ola ki bize ihanet edersiniz” demeleri üzerine Ebu Talib’in oğlu Talib bir kısım 
adamlarıyla birlikte geriye döndü ve savaşa katılmadı.  

Peygamberimiz (sav) ise çadırında ellerini açarak yüce Allah’a dua ediyor ve “Allahım! 
Bana vaat ettiğin yardımı bu gün lütfet. Ya Rab! Bu bir avuç mücahit yok olur, bu 
muvahhitler bu gün telef olursa yeryüzünde Sana şirk koşmadan ibadet eden kalmayacak!” 
şeklinde dua ediyordu. 

Yüce Allah peygamberimize (sav) Cebrail’i (as) göndererek şöyle buyurdu: “Onlar 
Mescid-i Haram’dan alıkoyarken ve oranın bakımına ehil olmadıkları için Allah neden onlara 
azap etmesin? Oranın hizmetine layık olanlar ancak Allah’a karşı gelmekten sakınanlardır. 
Onların Kâbe’deki duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Mallarını insanları Allah 
yolundan alıkoymak için harcayacaklar ama bu onların yürek acısı ve pişmanlık olacak, 
sonunda da cehenneme sürüleceklerdir. 

Ya Muhammed! İnkâr edenler söyle: Şayet iman edip düşmanlıktan ve savaştan 
vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlanır. Şayet düşmanlığa ve savaşa devam ederlerse 
öncekilere uygulanan ilâhî kanun devam edecek, onlar da uygulanan ilâhi kanundan 
kurtulamayacaklardır”3 ayetlerini inzal buyurdu. 

Peygamberimiz (sav) nazil olan bu müjdeli ayetleri okudu ve sahabelerine nasihatlerde 
bulundu. “Düşmanla karşılaşmayı ve savaşmayı temenni etmeyiniz ve Allah’tan âfiyet 
dileyiniz. Ama düşmanla karşılaşma zorunda kalırsanız sabrediniz ve sebat ediniz”4 ve “Ey 
İman edenler! Bir düşman grubu ile karşılaşırsanız sebat edin. Allah’ı çokça zikredin ki 
kurtuluşa eresiniz”5 ayetini okudu ve şöyle devam etti: “İnsan savaşa girmekle ölmez. Hasta 
olmakla ölmez, ancak eceli gelirse ölür. Sizler şayet ölümünüz burada takdir edilmişse Allah 
size bir ihtiyaç çıkarır yine buraya gelir ve ölürsünüz” buyurdular.  

Sonra nâzil olan şu ayetleri okudu: “Allah’a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle 
çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elinizden gider. Sizler şımarıp 
böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve halkı Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından 

 
1 İbn-i Hişam, Sire, 2:270 
2 Megâzî, 30 
3 Enfal, 8:34-38 
4 Dârimî, Siyer, 6; Ebu Davud, Cihad, 98 
5 Enfâl, 8:45 



çıkaranlar gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır”1 ayetlerini okuyarak taşkınlık 
yapmamalarını ve aşırıya kaçmamalarını öğütledi. 

Sahabeler kendi aralarında birbirlerine cesaret vermek için şu hikâyeyi anlatıyorlardı: 
“Bir adam savaştan kaçarak bir sığınağa girer. Girdiği mağarada bir ok gelip tam önüne düşer 
ve toprağa saplanır. Oku saplandığı yerden çıkarmak ister ve çekip çıkarır. Bir de ne görsün! 
Ok saplandığı yerde bir yılanın başına saplanmış ve yuvasındaki yılanı öldürmüştür. O kişi 
bunu görünce şöyle der: ‘Ölüm toprağın altında saklanan bir yılanı bile buluyor. Demek ki 
ölümden kaçıp kurtulmak mümkün değil. Edeli geleni nereye kaçsa nerede saklansa gelip 
buluyor’ diyerek tekrar savaşmaya döner.” Sonra “De ki: Haberiniz olsun! Kaçıp durduğunuz 
ölüm muhakkak size gelip çatacaktır. Sonra ‘Âlimu’l-gaybi ve’ş-şehâde’ olan Allah’a 
kavuşacaksınız. O da size yaptıklarınızı haber verecektir”2 ayetini okuyorlardı. 

Peygamberimiz (sav) Bedir’e yaklaşınca “Şu küçük tepe yakınındaki kuyu başında bir 
takım bilgiler elde edebileceğimi umarım” buyurduktan sonra Hz. Ali, Zübeyir b. Avam ve 
Sa’d b. Ebi Vakkas’ı (ra) istihbarat için gönderdi. O sırada müşriklerin sucuları su fıçıları 
yüklü develerle beraber kuyunun başındaydılar. Onları yakalayarak peygamberimize (sav) 
getirdiler.  

Peygamberimiz (sav) onlara sordu: “Bana Kuryşle ilgili bilgi veriniz.” Onlar dediler: 
“Vallahi, şu gördüğünüz kum tepelerinin en uzak ve en yükseğinin arkasındadırlar” dediler. 
Peygamberimiz (sav) sordu: “O topluluk ne kadardır?” Dediler: Pek çokturlar. Sayılarıı ise 
bilemiyoruz” dediler. Peygamberimiz (sav) sordu: “Onlar günde kaç deve kesiyorlar?” 
Dediler: “bir gün dokuz, bir gün on deve kesiyorlar.” Peygamberimiz (sav) “Bundan anlaşıldı 
ki sayıları 900 ile 1000 arasındadır” buyurdular. 

Peygamberimiz (sav) yine sordu: “Ordu içinde Kureyş liderlerinden kimler vardır?” 
onlar isimlerini sayınca peygamberimiz (sav) sahabelerine dönerek şöyle buyurdu: “İşte 
Mekke ciğerparelerini size feda etti!” Sonra tekrar sordu. Yolda gelirken sizden geriye dönen 
oldu mu?” onlar dediler “Evet! Benî Zühreler Ahnes b. Şerik ile geri döndü.” Peygamberimiz 
(sav) bunun üzerine “O doğru yolda değilken Allah’ı ve ahreti bilmezken Allah 
Zühreoğullarına doğru yolu göstermiştir”3 buyurdu. 

 
5.2 Peygamberimizin (sav) Barış Teklifi: 
Peygamberimiz (sav) kan dökülmesini istemediği için Ömer b. Hattab’ı (ra) elçi olarak 

müşriklere gönderdi. Onlar savaş konusunda çok kararlı olduklarından Hz. Ömer’in (ra) 
teklifini bile dinlemediler. Peygamberimiz (sav) bunun üzerine dergâh-ı ilâhiye ellerini açarak 
dua etti ve yardım istedi. “İlâhî! Bize vaat ettiğin yardımı gönder. Şayet bu gün burada bu bir 
avuç muvahhid mü’min mağlup olursa Sana şirk koşman ibadet edecek hiçbir kimse kalmaz!” 
buyurdu. Bunun üzerine yüce Allah şöyle buyurdu: “O vakit sen mü’minlere ‘Rabbinizin size 
3. 000 (üç bin) melekle yardım etmesi size yetmez mi?’ diyordun. Şayet sabreder ve Allah’tan 
korkar taşkınlık yapmazsanız Rabbiniz size 5.000 (beş bin) melekle yardım eder.’ Allah bunu 
size müjdelemektedir. Yardım ancak Allah katındandır. Allah hikmet ve izzet sahibidir”4 
buyurdu.  

Peygamberimiz (sav) bu müjdeli ayetleri sahabelerine okudu ve şöyle buyurdu: 
“Muhammedin nefsi elinde olan Allah’a yemin olsun ki, Allah yolunda ölüm Allah’a isyan 
içinde bir hayattan hayırlıdır. Haydi, genişliği göklerin ve “yerin genişliği kadar olan cenneti 
kazanmaya bakın. Umeyr b. Hummam, “Ya Resulallah! Genişliği gökler ve yerin genişliği 
kadar olan cennet mi?’ dedi. Peygamberimiz (sav) “Evet öyle bir cennet” buyurdular. Umeyr, 

 
1 Enfal, 4:46-47 
2 Cuma, 62:8 
3 İbn-i Hişam, Sire, 2:268; Megâzi, 37-38 
4 Âl-i İmran, 3:124-126 



“Ne güzel! Ne güzel!” dedi. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: “Muhammed’in nefsi ve 
hayatı elinde olan Allah’a yemin olsun ki, kim bu gün bunlarla Allah için savaşır ve arkasını 
onlara dönüp kaçarken değil, sabır ve metanet göstererek onlara doğru ilerler ve öldürülürse 
Allah onu cennete götürür.”1 

Sahabeler peygamberimizin bu konuşmalarından o derece duygulandılar ve kendilerine 
cesaret geldi düşman ordusunu karşılarında az bir grup şeklinde görmeye başladılar. Allah 
onlara düşman askerlerini az bir grup olarak gösteriyordu. Bu hususu yüce Allah bize şöyle 
haber vermektedir: “Hani Allah onlara düşman askerlerini az bir grup olarak gösteriyordu. 
Şayet çok göstermiş olsaydı elbette aranızda çekişme olurdu ve gücünüz azalırdı. Allah sizi 
bundan kurtardı. O kalbinizden geçenleri hakkıyla bilendir. Allah size onları az gösterdi, siz 
de onları gözünüzde küçümsüyordunuz. Ey iman edenler! Düşmanla karşılaştığınız zaman 
sebat edin ve Allah’ı çokça zikredin ki zafere kavuşasınız”2 buyurmaktadır. 

Peygamberimiz (sav) müşriklerin ileri gelenlerinin düşüp öleceği yerleri eliyle tek tek 
gösterdi. “İnşallah yarın sabah filanın düşüp öleceği yer şurasıdır! Falanın düşeceği yer 
şurasıdır, İşte şurasıdır” buyurdu. Hz. Ömer (ra) der ki: “Peygamberimizin (sav) isimlerini 
saydığı kişileri aynı gösterdiği yerde öldürülmüş olarak bulduk. Vallahi, onlardan hiçbirisi 
peygamberimizin gösterdiği yerin ne gerisinde ne de ilerisinde değillerdi.”3 

 
5.3 Ordunun Harp Nizamına Sokulması: 
Peygamberimiz bundan sonra orduyu harp nizamına soktu. Müslüman Kuvvetleri üçe 

ayırdı. Muhacirlerin sancağını Mus’ab b. Umeyr’e Evslilerin sancağını Sa’d b. Muaz’a ve 
Hazreclilerin sancağını ise Hubab b. Münzir’e verdi. Sonra mevziler kazdırdı ve her mevziye 
bir kumandan tayin etti.4 Hz. Ali (ra) bu seferde ordunun iki sancağından birisini taşıyordu.5 

Sonra hepsine şöyle talimat verdi: “Hatlarınızı bırakıp ayrılmayınız. Biliniz ki 
“Kaçtığınız ölüm mutlaka sizi gelip bulacaktır”6 ayeti firar edenlerin kaçmalarıyla ölümü daha 
ziyade karşıladıklarını ima etmektedir. En ziyade yara alanlar siperlerini bırakıp kaçanlardır. 
En az yara alanlar siperlerinde sebat edenlerdir.  

Ben emir vermedikçe savaşa başlamayınız.  Oklarınızı düşman size yaklaşmadan atarak 
zayi etmeyiniz. Düşman kalkanını açtığı zaman oklarınızı atınız. Düşman iyice sokulunca 
ellerinizle taş atınız. Daha da yaklaşınca mızraklarınızı ve kargılarınızı kullanınız. En sonunda 
göğüs göğse kılıçlarınızla mücadele ediniz.”7 

 
5.4 Savaşın Başlaması: 
17 Ramazan 2 / 13 Mart 624 Cuma günü sabah erkenden her iki ordu Bedir kuyularına 

doğru ilerledi. Müslümanlar müşriklerden önce kuyulara ulaşmışlardı. Savaş taktiği gereği 
müşriklerin su alacağı kuyuları dolduran sahabelerin tekliflerine sıcak bakan peygamberimiz 
(sav) yine de Kureyşin kendi tarafındaki bir kuyudan su almalarına müsaade etmiştir.  

Harp âdeti gereği önce teke tek mücadele olacak her iki taraf da cengâverlerini ve 
kahramanlarını ortaya çıkararak meydan okuyacaklar ve orduyu savaşa hazır hale 
getireceklerdi. Müşrikleri heyecanlandırmak için ilk olarak ortaya atılan Âmir b. Hadremî 
harp usulüne aykırı olarak mücahitlere doğru attığı bir okla muhacirlerden Mihcâ adındaki bir 
sahabeye isabet ettirip şehit etti. Peygamberimiz (sav) “Mihca şehitlerin efendisidir” buyurdu. 

 
1 Hayatu’s-Sahabe, 1:525 
2 Enfal, 8:43-45 
3 Sahih-i Müslim, 5:170; Mektubat, 2004, s. 176 
4 Tabakat, 2:2:14 
5 İbn-i Saad, Tabakat, 3:23 
6 Cuma, 62:8;  
7 İbn-i Hişam, Sire, 2:272; İbn-i Sa’d, Tabakat, 2:15 



Bunun üzerine hava elektriklendi; ancak yatıştırıldı. Müşriklerden Esved isminde biri 
çıktı meydan okudu. Hz. Hamza (ra) onun karşısına çıkarak onu öldürdü. Bundan sonra 
Kureyş ileri gelenlerinden Utbe b. Rebia, kardeşi Şeybe b. Rebia ve oğlu Velid b. Utbe 
meydana çıkarak er diledi. Bunun üzerine Ensar’dan Muâz ve Avf ile Resûlullahın şâiri 
Abdullah bin Ravâha  meydana çıktı. Onlar “Siz bizim dengimiz değilsiniz. Hem Muhacirden 
değilsiniz” diye kabul etmediler.   

Sonra da Peygamber Efendimize hitaben, “Yâ Muhammed! Sen, bizim karşımıza, 
kavmimizden dengimiz olanı çıkar!" dediler. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem Efendimiz, Ensar 
gençlerine saflarına dönmelerini emir buyurdu ve kendilerine duâ etti. Sonra da, “Kalk yâ 
Ubeyde! Kalk yâ Hamza! Kalk yâ Ali" diye emretti. Sonra kılıcı Zülfikarı bizzat Hz. Ali’nin 
beline dua ederek bağladı ve kendisine verdi. Bundan sonra Zülfikat Hz. Ali’nin yanından 
ayırmadığı meşhur kılıcı oldu. Bunun üzerine Hz. Hamza, Hz. Ali ve Ubeyde b. Hâris (ra) 
onlara karşı çıktılar. Hz. Hamza ve Hz. Ali (ra) hasımlarını kısa zamanda öldürdü. Ubeyde b. 
Hâris (ra) ise yaralanmıştı. Hemen onun yardımına koşan Hz. Hamza (ra) onu cephe gerisine 
alırken Hz. Ali (ra) onun hemen öldürdü.1  

Hazrec kabilesinden Hâris b. Sürâka (ra) ordunun gerisinde su havuzunun başında 
çarpışan askerlere su taşıyordu. Düşman tarafından atılan bir ok Müslüman askerlerin 
üzerinde uçarak ona isabet etti ve şehit oldu. Ensar’dan şehit olan ilk genç odur.  

Peygamberimiz (sav) sahabelerini savaşa teşci’ etmek için cesaretlendirici konuşmalar 
yapıyordu. Umeyr b. Hümam (ra) peygamberimizin (sav) bu konuşmalarından aldığı cesaretle 
düşman üzerine hücum ederek birçok müşriki öldürdükten sonra kendisi de şehit oldu.  

Düşman askeri hücum ederek sahabelerin saflarına dalacağı sırada peygamberimiz (sav) 
Cebrail’in (as) ilamıyla yerden bir avuç toprak ve kum karışımı alarak “Şâheti’l vücûh!” 
(Yüzleri kara olsun!) diyerek yüzlerine doğru attı. “Allah’ım kalplerine korku, ayaklarına 
titreme ver!” diye dua etti.2 Bu söz her birinin kulağına girdiği gibi attığı bir avuç kum 
rüzgârla bütün kâfirlerin gözlerine girerek onları bir müddet meşgul etti. Sahabeler onların 
üzerine üşüşerek hücumlarını durdurdu ve önlerine gelenlerin yüzlerine ve başlarına vurdular. 
Bu husus peygamberimizin (sav) bir mucizesidir. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde bu mucizeyi 
“Onları siz öldürmediniz; onları Allah öldürdü. Attığın zaman da ya Habibim, sen atmadın; 
lâkin Allah attı. Bu mü’minlerin imtihanıdır ve böylece Allah mü’minlerin imanlarını 
denemektedir. Allah her şeyi hakkıyla bilen ve her şeyi hakkıyla işitendir”3 buyurdu. 

Peygamberimiz (sav) devamlı olarak ellerini açıp Allah’a dua ediyor “Ya Rab vaat 
ettiğin yardımı eriştir. Bir avuç mü’min burada helak olursa yeryüzünde Sana şirk koşmadan 
ibadet edecek kimse kalmaz” şeklinde dua etmekteydi. Öyle ki ellerini semaya o derece 
kaldırmıştı ki sırtından ridası düştü. Hz. Ebubekir (ra) ridayı yerden aldı ve mübarek omzuna 
koyarak “Yâ Resulallah! Rabbine ettiğin niyaz yetişir. Şüphesiz o size ettiği va’di yerine 
getirecektir”4 dedi.  

Savaşın kızıştığı bir zaman peygamberimiz (sav) yanındakilere “Müjde Yâ Ebâbekir! 
Allah'ın yardımı geldi. İşte şu Cebrail’dir. (as) Kum tepelerinin üzerinde atının dizginlerini 
tutmuş, silahını kuşanmış, emir bekliyor” buyurdu. O esnada şiddetli bir rüzgâr çıktı. Göz 
gözü görmez oldu. Sonra o geçti gitti. Arkasından aynı şekilde iki defa daha rüzgâr çıktı. Bu 
Cebrail’in (as) 3.000 melekle gelerek peygamberimizin (sav) yanında yer almasının işaretiydi. 
Melekler başlarına beyaz sarık sarmışlar ve uçlarını da omuzlarından sarkıtmışlardı. Yalnız 
Cebrail’in (as) sarığı sarıydı. Meleklerin tümü kır ve alaca atlara binmişlerdi.  

 
1 İbn-i Hişam, Sire, 2:277; İbn-i Saad, Tabakat, 2:17 
2 İbn-i Hişam,  Sire, 2:280 
3 Enfal, 8:17 
4 Sahih-i Müslim, 5:156-157; Tabakat, 3:601-602 



Savaş bütün şiddetiyle devam ediyordu. Hz. Hamza (ra) iki elinde iki kılıçla önüne 
geleni yere seriyor, Hz. Ali (ra) kahramanca mücadele ediyor safların birini yarıp diğerinden 
çıkıyor, önüne geleni tepeliyordu. Sahabelerin çoğu meleklerin birer süvari şeklinde görmüş 
ve kendilerine büyük bir cesaret gelmişti. Melekler müşriklere sadece dokunuyorlardı. 
Dokundukları hemen yere yıkılıyor, bir sahabe gelip onu kılıçla ya yaralıyor veya 
öldürüyordu. Yüce Allah bu durumu Kur’ân-ı Kerimde şöyle haber verir: “Ey Resulüm! O 
zaman sen mü’minlere Rabbinizin gökten size yardım için indirdiği üç bin melek yetmez mi? 
diyordun”1 buyurarak bize haber vermektedir.  

Hz. Ali (ra) “Bedir günü harp şiddetlendiği zaman bizler Resulullah’ın arkasına 
sığınırdık. O gün insanların en cesaretlisi, en kahramanı peygamberimizdi. (sav) Müşriklerin 
saflarına en yakın olan o idi”2 demektedir.  

Harbin kızıştığı bir zamandı müşriklerin ileri gelenlerinden Hz. Bilal’in efendisi ve 
kendisine büyük zulüm yapan Ubey b. Halef atı ile elinde kılıcı olduğu halde 
peygamberimizin (sav) üzerine yürüdü. Bir taraftan da “Ya Muhammed! Hani demiştim ya 
‘Seni Öldüreceğim!’ işte geliyorum. Kendini kolla!” diye bağırıyordu. Peygamberimiz (sav) 
onun süratle üzerine geldiğini görünce hemen yanında kendisini koruyan sahabenin mızrağını 
aldı ve süratle geldiği tarafa üzerine doğru yürüdü. Ubey b. Halef peygamberimizin (sav) 
kendisinden çekinmek yerine süratle üzerine geldiğini görünce birden panikledi. Atının başını 
çevirdiği gibi kaçmaya başladı. Peygamberimiz (sav) arkasından mızrağı fırlattı. Mızrak başı 
ile boynu arasındaki oynak yerinden hafifçe boynuna isabet etti. Üzerinde zırh olduğu için 
saplanmadı. Ubey b. Halef bu dokunma ile atından yere düştü ve avazı çıktığı kadar 
“Muhammed beni öldürdü!” diye bağırmaya başladı. Adamları koştular ve kendisini yerden 
kaldırdılar. Baktılar öldürücü bir darbe değil, bir sıyrıktan başka yarası yoktur. “Senin bir 
şeyin yok, paniklemene gerek yok. Bu yara kimseyi öldürmez” dediler.  

Ubey b. Halef “Muhammed’le Kabe’de münakaşa etmiştik. Ben ona seni öldüreceğim 
diye tehdit ettim. O ise bana dönerek ‘Sen beni öldüremezsin. Ama ben seni öldürebilirim’ 
demişti. Vallahi Muhammed yalan söylemez. O bana tükürse yine beni öldürür” dedi ve 
inleyerek öldü.3  

 
5.5 Ebu Cehil’in Öldürülmesi: 
İslam’ın dolayısıyla Müslümanların büyük düşmanı olan Ebu Cehil’i öldürmek bir şeref 

vesilesi olacağı için mücahitler onu aramaktaydılar. Hz. Hamza ona benzeterek müşrik 
reislerinden Hâlid b. Velid’in kardeşi Ebû Kays b. Velid’i, Hz. Ali (ra) Benî Mahzum’dan 
Abdullah b. Münzir’i öldürmüşlerdir. Ebu Cehil ise yetmiş yaşlarında gözü pek, inatçı ve 
yaman bir silahşordu. “Ben bu gün için doğmuşum” diyerek cesaretini ortaya koyarak 
askerlerini teşci ediyordu. Mahzumoğulları harbin şiddetinde müşriklerin birer birer 
öldürüldüklerini görerek paniğe kapılmış, develerle Ebu Cehili korumak için etrafında 
toplanmışlardı. Ensar’da iki genç Avdurrahman b. Avfa “Amcacığım! Ebu Cehili tanır 
mısınız?” dediler. “Evet, tanırım; ama siz onu ne yapacaksınız?” diye sordu. Onlar: “Onu 
görünce ne pahasına olursa olsun öldürmek için üzerine gideceğiz. Ya öldürürüz veya biz 
ölürüz” şeklinde cevap almıştı. Hz. Abdurrahman b. Avf (ra) “Bu gençler Afra Hatun’un 
savaşa iştirak eden yedi çocuğundan ikisiydi. Onların bu cesareti beni şaşkınlığa çevirdi” 
demektedir. 

Bu ara gözü savaşanlar arasında Ebu Cehil’e takılmış ve işte aradığınız Ebu Cehil!” 
demişti. Yıldırım gibi fırlayan gençler çarpışanların arasından safları yararak Ebu Cehil’in 
yanına ulaşmışlardı ki Ensar’dan Muaz b. Amr b. Cemuh (ra) Ebu Cehil’e yaklaşarak ayağına 

 
1 Âl-i İmran, 3:123-124 
2 Tabakat, 2:23 
3 Hâkim,  Müstedrek, 2:237; Mektubat, 176 



bir kılıç darbesi vurdu. Bu arada yetişen iki kahraman genç önden ve arkadan kılıç darbeleri 
ile onu atından düşürdüler ve öldü zannı ile bırakıp çarpışmaya devam ettiler.  

Ordular çekilmeye başlamıştı. Savasın son dakikaları yaşanıyordu. Peygamberimiz (sav) 
de Ebu Cehil’i merak ediyordu. Yanındaki sahabelerini onu yaralılar arsında aramaya 
gönderdi. Mücahitler onu aradılar ama bulamadılar. Peygamberimiz (sav) onun öleceğini 
Allah bana bildirdi. Gidin tekrar bakın ve iyice araştırın. Şayet yüzünden tanıyamazsanız 
dizine bakın. Çünkü ben küçük yaşta onunla güreşmiş ve yere düşürerek dizinden 
yaralamıştım ve orada izi kalmıştı. Siz onu oradan tanırsınız”1 buyurdular.  

Bunun üzerine Abdullah b. Mesud (ra) Ebu Cehil’i aramaya çıktı. Onu can çekişirken 
buldu. Kendisini tanıdı ve dizine de bakarak tam teşhis etti. “Sen Amr b. Hişam mısın?” dedi. 
Sonra ayağını boynuna bastı. “Ey Allah'ın düşmanı! Bak Allah seni nasıl hor ve hakir hale 
getirdi” dedi.  Ebu Cehil onu tanıyordu. Kısa boyluydu ve çobanlık yapıyordu. Dedi: “Ey 
koyun çobanı! Pek sarp bir yere çıkmışsın. Benim gibi büyük bir kişinin senin gibi birisi 
tarafından öldürülmesi kolay değildir. Sen bana haber ver. Zafer kimden yanadır” dedi. İbn-i 
Mesud (ra) “Zafer Allah ve Rasülünden yanadır diye onu ümitsizliğe düşürdü. Bunun üzerine 
Ebu Cehil son anda da küfrünü kusarak “Öyle ise Muhammed’e git söyle. Ben şimdiye kadar 
onun düşmanıydım. Bundan sonra düşmanlığım iki kat daha artmıştır” dedi.  

Bunun üzerine Abdullah b. Mesut (ra) elindeki kılıçla boynuna vurdu; ama kılıcı 
boynunu kesmedi. Ebu Cehil acı içinde acı acı gülerek “Senin kör kılıcın beni kesmez. Al şu 
kılıcımı benim boynumu benim kılıcımla kes” diyerek kendi kılıcına işaret etti. Hz. Abdullah 
onu aldı ve bir vuruşta boynunu kopardı ve başını alarak peygamberimizin (sav) huzuruna 
getirdi.  

Peygamberimiz (sav) Ebu Cehil’in başını görünce “Kuluna yardım eden ve dinini üstün 
kılan Allah’a hamdolsun! Bu ümmetin firavunu işte budur”2 buyurdular. 

Artık ikindi vakti yaklaşmış ve müşrikler panik içinde kaçmaya başlamışlardı. Kaçanlar 
kurtuldu, kurtulamayanlar da esir alındılar. Savaş ikindiye kadar devam etti. Müşriklerin ileri 
gelenlerinden başta Ebu Cehil olmak üzere 70 müşrik öldürüldü, bunların 24’ü müşriklerin 
ileri gelenlerindendi. Hz. Ali (ra) Bedir’de rivayetlere göre 17 müşriği bizzat öldürmüştür. 
Bunlardan birisi de Nevfel b. Huveylid’dir. O “Akrabalık hatırı için beni bırak. Ben 
Hatice’nin kardeşi Fatıma’nın dayısıyım” dedi. Hz. Ali (ra) “Müslümanlar ile müşrikler 
arasında akrabalık yoktur. Sen buraya Allah’ın elçisi Hz. Muhammed’i öldürmeye geldin. 
Bunun için ölümü hak ettin” dedi ve öldürdü.3 Müslümanlar ise 14 şehit vermişlerdi. 
Peygamberimiz (sav) şehitlerin cenaze namazını kılarak defnetti. Müşrik ölülerini de ortada 
bırakmayarak kazdıkları bir çukura gömdüler. 

Peygamberimiz (sav) derhal “Bedir Zaferini” bir an önce Medinelilere duyurmak için 
iki atlı haberci gönderdi. Bu haberciler hiç durmadan Medine’ye giderek biri Medine’nin üst 
tarafından diğeri aşağı tarafından bu müjdeli haberi herkese duyurdular.  

 
5.6 Bedir Savaşının Sonucu: 
Bedir zaferi İslam dini için bir dönüm noktası olmuş ve Arapların şüphe ve tereddütleri 

ortadan kalktı. Müslümanların cesaretini bir kat daha artırdı. Büyük bir hezimete uğrayan 
ganimet olarak 150 deve, 10 at ve çok miktarda yiyecek, kırmızı kadife, harp âletleri ev eşyası 
ve giyim eşyası bırakmışlardı. 

Esirler arasında peygamberimizin (sav) amcası Abbas ve amcaoğullarından Ukayl b. 
Ebi Talib ve Nevfel b. Abdulmuttalip ile kızı Zeyneb’in kocası Ebu’l-Âs b. Rebi’ de 
bulunuyordu. Talib b. Ebî Talip ise müşriklerle tartışmış ve bir kısım adamları ile savaşmadan 

 
1 İbn-i Hişam, Sire, 2:288; Taberi, Tarih, 2:284 
2 İbn-i Saad, Tabakat, 4:13; Taberi, Tarih, 2:288 
3 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, 1:374 



Mekke’ye dönmüştü. Yine Mus’ab b. Umeyr’in kardeşi ve müşrik ordusunun bayraktarı Ebu 
Aziz b. Umeyr ise esirler arasındaydı. Esirlerin kaçmaması için ellerini bağlamak üzere Hz. 
Ömer (ra) görevlendirdi. O da müşriklerin ellerini sıkı sıkıya bağlamıştı. Esirlerin çadırı 
peygamberimizin çadırının yanındaydı. Peygamberimiz (sav) amcası Abbas’ın inlemesini 
duydu ve gözüne uyku girmedi. Bunun üzerine sahabelerden bazıları giderek onun bağını 
gevşettiler. Peygamberimiz (sav) Abbas’ın sesinin kesildiğini görünce “Neden seslerini 
duymuyorum?” diye sordu. Ellerini gevşettiklerini söylediler. Peygamberimiz (sav) “Gidin 
bütün esirlerin bağlarını gevşetin” buyurdu. Öyle yaptılar. 

Mekke müşriklerinin liderleri Bedirde öldürülmüştü. Ebu Süfyan ise kervanın başında 
olduğu için kurtulmuş ancak kayın pederi, oğlu ve kayınbiraderi Bedir’de öldürülenler 
arasında bulunuyordu. Ebu Süfyan bunun intikamını alana kadar hanımına yaklaşmayacağına, 
saçını ve sakalını kestirmeyeceğine yemin etti. Karısı Hind de Hz. Hamza’yı öldürüp ciğerini 
çiğ olarak yiyeceğine ant içti. 

Bedirden sonra İslam Arabistanda önemli bir güç olarak ciddiye alınmaya başladı. Bu 
bakımdan Bedir bir dönüm noktası olmuştur. 

 
6. Ebu Leheb’in Ölümü: 
Ebu Leheb hastalığından dolayı Medine’de kalmış yerine Âsî b. Hişam’ı göndermişti. 

Kureyş ordusu büyük bir hezimet yaşayarak Mekke’ye dönünce Ebu Leheb Süfyan b. Harb’i 
yanına çağırdı savaşı anlatmasını istedi. O da olayı şöyle anlattı: “Vallahi biz o cemaatle 
karşılaşınca büyük bir hezimete uğradık. Kimimiz öldü, kimimiz esir edildi. Ama ben bundan 
dolayı halkı kınamam ve ayıplamam. Zira kır atlara binmiş, ak benizli bir alay süvari ile 
karşılaştık ki benzerini asla görmemiştik. Hiç tanımadığımız bu süvarilere karşı koymamızın 
imkânı yoktu” dedi. Bu esnada Hz. Abbas’ın zevcesi Ümm-i Fadl ile kölesi Ebu Rafi’ de 
orada bulunuyordu. Ebu Rafi’ “O gördüğünüz süvariler meleklerdi” diyince Ebu Leheb 
hiddetlenerek yüzüne bir tokat indirdi. Sonra da ayakları altına alıp dövmeye başladı. Ümm-ü 
Fadl gayrete geldi ve “Biçâre köleyi efendisi yok diye dövüyorsun. Gücün ona mı yetiyor?” 
diyerek orada bulunan bir çadır direği ile Ebu Leheb’in başını yardı. Ebu Leheb de zelil ve 
perişan bir şekilde kalkıp gitti.  

Bir müddet sonra kederinden hasta olan Ebu Leheb bir hafta hasta yattıktan sonra öldü. 
Bulaşıcı bir hastalığı olduğu için hiç kimse yanına yaklaşarak yıkama ve kefenlemeye 
yanaşmadılar. Oğulları cesedini üç gün beklettiler. Kokmaya başlayınca üç adam tuttular 
onlar cesedini aldılar uzak bir yere götürerek gömdüler ve üzerini taşlarla kapattılar.1 

 
7. Benî Kaynuka Gazası: (H. 2 Şevval /Nisan 624) 
Müslümanların Bedir zaferi Medine Yahudilerini büsbütün telaşa düşürdü. 

Peygamberimizle (sav) aralarından anlaşma ve barış olmasına rağmen gizli olarak müşriklerle 
bir olarak bozgunculuk yaptıkları gözden kaçmıyordu. Her şeye rağmen “Ehl-i Kitap” 
oldukları için peygamberimiz (sav) onlara karşı müsamahalı davranıyordu. Medine’de Benî, 
Nadr, Benî Kureyza ve Benî Kaynuka olmak üzere üç Yahudi kabilesi vardı ve içlerinde en 
cüretkârı Benî Kaynuka kabilesiydi. Çünkü Benî Kaynuka kuyumculukla meşgul 
olduklarından diğerlerinden daha zenginlerdi ve bu onları şımartıyordu. 

Bir gün Ensardan bir zatın hanımı yüzü peçeyle örtülü olduğu halde Benî Kaynuka’dan 
bir Yahudinin kuyumcu dükkânına ziynet eşyası almak amacıyla girmişti. Yahudiler kadının 
yüzünü açamaya çalışırlar kadın açmaz. Bu arada Yahudilerden birisi otururken kadının 
eteğini arkasından bir yere iğneyle iliştirir. Kadın tam kalkacağı zaman eteği takılır ve 
belinden düşerek üzeri açılır. Bunun üzerine kadın feryadı basar. Oradan geçen bir Müslüman 
çığlığı duyunca imdadına koşar. Müslümanla Yahudi kavga ederler. Bu kavgada Müslüman 
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Yahudiyi öldürür. Diğer Yahudiler de müslümanı şehit ederler. Böylece Müslümanlarla 
Yahudiler arasında ilk kan dökülmüş olur.1 

Bu olay Yahudilerin Medine Sözleşmesine aykırı davrandığının delili olur. Bizzat kendi 
elleriyle anlaşmayı ve barışı bozmuş olurlar. Şehit olan müslümanın yakınları 
peygamberimize gelerek haklı olarak hak talebinde bulunurlar. Peygamberimiz (sav) Benî 
Kaynuka kabilesinin lider kadrosunu toplayarak ikaz eder. Şımarık davranışlarına son 
vermelerini, aksi takdirde “Sözleşmeden” doğan hakları kullanarak Bedir’de müşriklere 
yaptıklarının benzerini yapmakla tehdit eder.  

Dessas Yahudiler peygamberimizin (sav) bu haklı konuşmasına ve ikazına küstahça 
karşılık verirler ve “Ey Muhammed! Sen savaş nedir bilmeyen kimselerle çarpışıp galip 
gelmene aldanıp güvenme! Biz onlar gibi değiliz. Savaşmayı çok iyi biliriz. Eğer bizimle 
çarpışmayı göze alırsan, o zaman bizim nasıl adamlar olduğumuzu anlarsın”2 derler. Böylece 
anlaşmaya uymadıklarını ve kabul etmediklerini sözleriyle de kanıtlamış olurlar.  

Bu olay üzerine yüce Allah Cebrail’i (as) peygamberimize göndererek şöyle buyurur: 
“İnkâr edenlere de ki: Siz dünyada mağlup olacak, âhirette de Cehenneme toplanacaksınız. 
Orası ne kötü bir yerdir.”3 Peygamberimiz (sav) bu vahiy üzerine onları bir daha ikaz etti ve 
sözleşmeye uymaya veya Müslüman olarak Allah’a teslim olmaya davet etti. Kabul 
etmeyerek savaş hazırlıklarına başladılar ve diğer Yahudi kabilelerini de kışkırtmaya 
çalıştılar. Sulha ve anlaşmaya yanaşmayacakları tebeyyün edince yüce Allah onlar hakkında 
hükmünü verdi ve “Hıyanetlerinden endişe ettiğin ve anlaşmayı bozduklarını tespit ettiğin 
olursa anlaşmayı bozduklarını onlara bildir ve adalete boyun eğmelerini söyle. Muhakkak ki 
Allah hainleri sevmez. O hainler aşırıya kaçarak seni aciz bırakacaklarını zannetmesinler. 
Sizler de onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Düşmanlarınızı, Allah'ın 
düşmanlarını ve bilmediğiniz sair düşmanlarınıza karşı savaş için atlar, süvari birlikleri 
hazırlayın”4 emrini verir. 

Bu ayetlerin nazil olmasından sonra peygamberimiz (sav) hemen hazırlıklara başladı ve 
savaş için atlar ve süvari birlikleri hazırladı ve bunların talimlerine önem verdi. Bunun için 
Hz. Hamza, Hz. Ali ve diğer savaşçı sahabelerini görevlendirdi. Medine’de yerine Ebu 
Lübâbe b. Abdi’l-Münzir’i vekil bıraktı. Ordunun sancağını Hz. Hamza’nın (ra) eline verdi ve 
Medine yakınında olan Benî Kaynuka üzerine ani bir baskın yaptı. 

Benî Kaynuka’lıların Medine yakınlarından kuvvetli bir kalesi vardı. Peygamberimizin 
geleceğini haber alınca kalelerine sığındılar. Peygamberimiz (sav) de kaleyi muhasara altına 
aldı. Muhasara on beş gün devam etti. Benî Kaynuka Yahudileri Medine’de ticari ve sanat 
hayatına hâkimdiler. Kendilerine ait bir çarşıları vardı. Bununla beraber sığındıkları kalelerine 
muhasara yapılınca Medine halkından kendilerine yardıma kimse gelmedi. 

Sonunda çaresiz teslim olmak zorunda kaldılar. Peygamberimiz (sav) onları esir aldı ve 
erkeklerin birer birer ellerini bağladı.5  

Abdullah b. Übey b. Selül Benî Kaynuka’nın müttefikiydi. Peygamberimizin yanına 
geldi ve “Ya Muhammed! Benim müttefikime lütuf ve iyilikle muamele et” dedi. 
Peygamberimiz (sav) onu duymamazlıktan geldi. Abdullah b. Übey ısrarla bu ricasını tekrar 
etti. Bunun üzerine peygamberimiz (sav) “Onları çözün! Onlara da onlarla birlikte hareket 
edenlere de lânet olsun!” buyurdular. Medine’de sürgün edilmelerine karar verdi. Bunun 
üzerine sahabeler onların ellerini çözdüler.6 

 
1 İbn-i Hişam, Sire, 3:51 
2 Sire, 3:50 
3 Âl-i İmran, 3:12 
4 Enfal, 8:58-60 
5 İbn-i Saad, Tabakat, 2:29; Taberi, Tarih, 2:297 
6 Tabakat, 2:29 



Avfoğullarından Ubade b. Samit gelerek şöyle dedi: “Biz de Benî Kaynuka’nın 
müttefikiyiz. Yâ Resulallah! Ben Allah'ın peygamberin ve mü’minlerin dostluğunu 
Yahudilere tercih ederim. Huzurunuzda ilan ediyorum ki biz Avfoğulları Benî Kaynuka’nın 
müttefikliğini bırakıyorum” dedi. Bunun üzerine yüce Allah “Ey İman edenler! Yahudi ve 
Hırıstiyanları kendinize dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudur. Kim onları dost edinirse, 
şüphesiz o da onlardan olur. Muhakkak Allah zâlimleri doğru yola iletmez”1 buyurdu. 

Bu ayet mü’minleri Yahudilerle dinleri ve inançlarını Müslümanlar ve İslam 
aleyhindeki faaliyetlerine destek olmamaları konusunda ikaz etmektedir. Yoksa ticari ve 
siyasi olarak anlaşma yapmalarını yasaklamamıştır. Çünkü peygamberimiz (sav) bu ayet nazil 
olduktan sonra Benî Nadr ve Benî Kureyza ile olan sözleşmeleri feshetmemiştir. Yine bu ayet 
Abdullah b. Ubey’in Yahudilerle olan dostluğunun arkasında nifak kokusu olduğunu ima 
etmektedir. 

Peygamberimiz (sav) onları nereye isterlerse oraya gitmeleri konusunda serbest bıraktı 
ve Medine’yi terk etmeleri için üç gün mühlet verdi. Bu harekâta nezaret etmek üzere resmî 
bir memur tayin etti.2 Üç gün hazırlıklarını yaptılar ve 700 kişilik Yahudi kafilesi üçüncü 
günün sonunda yükte hafif ve pahada ağır eşyalarını yanlarına aldılar ve Şam’a doğru yola 
çıktılar. Vadiu’l-Kurâ’da bir ay konakladılar. Buradaki Yahudiler onlara yardımcı oldular. 
Yayalarına binek verdiler ve yiyecek temin ettiler. Buradan ayrılan Yahudiler daha sonra 
Ezruat’a giderek yerleştiler. Çok geçmeden de dağıldılar ve kayboldular; varlıklarından haber 
alınamadı.3 

 
8. Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin Düğünü (H.2 Zilkade / Mayıs 624) 
Peygamberimiz (sav) Medine’ye hicretinden 5 ay sonra Recep ayında Hz. Ali ile Hz. 

Fâtıma’yı nişanladı. Sevik Gazasından sonra Zilhicce ayında düğünlerini yaparak evlendirdi. 
Hz. Ali (ra) Fatıma ile evlendiği zaman 25 yaşlarında bulunuyordu.4 Hz. Fatıma ise 18 
yaşlarındaydı.  

Hz. Fatıma (ra) peygamberimizin kerimeleri olduğu için kendisi ile evlenmek isteyen 
çok talibi vardı. Ancak peygamberimiz (sav) “Ben onun hakkında ilâhî hükmü bekliyorum” 
buyurarak bütün teklifleri geri çevirdi. Bazıları Hz. Ali’ye (ra) “Sene neden Fâtıma’ya talip 
olmuyorsun?” diye onu teşvik ettiler. Hz. Ali’ de (ra) “Benim ona verebileceğim herhangi bir 
mehrim, düğünü yapabilecek param ve geçimini sağlayacak herhangi bir işim ve mesleğim 
yok” diye cevap verdi. 

Hz. Ali’nin dünyada hiçbir şeyi yoktu. Kendisini ilme ve dine hizmete adadığı için 
ticaret yapmaya zamanı yoktu. Babasından miras olarak bir şey de kalmamıştı. Medine’de 
mescide ve Resulullah’ın hücresinin yakınına bir oda yapmıştı. İlme olan düşkünlüğü, 
cesareti, kahramanlığı ve imana hizmette herkesten daha ileriydi. Bedir Savaşında gösterdiği 
kahramanlığı dillere destan olmuştu. Rabiaoğulları ve Mudaroğullarının yiğitlerini haklamış 
ve pek çok müşriği de öldürmüştü.5 Hz. Ali (ra) ahiret yurdunu amaç edinmiş daha çok onu 
düşünüyordu. “Bir kişinin imana gelmesini sahralar dolusu kırmızı develere tercih ediyordu.”6 
Yine bir kişiye “iman hakikatlerini anlatarak imanına vesile olmayı güneşin üzerine doğup 
battığı yerlere sahip olmaktan”7 daha değerli görüyordu. 

 
1 Maide, 5:5; Said Nursi, Münazarat, 26-27 
2 Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, İstanbul-1991, s.175-176 
3 Belazuri, 1:309 
4 M. Ebu Zehra, Son peygamber Hz. Muhammed (1993-İstanbul) 3:99 
5 Nehcü’l-Belâga, Bab-192  
6 Buhari, Cihad, 102 
7 Hudari, Nuru’l-Yakîn, 255 



Mal olarak Hz. Ali’ye Bedir Savaşı sonunda ganimet payından iki deve düşmüştü. Hz. 
Ali (ra) bunlara bakıyordu ancak bir gün iki devesinin de kesilmiş olduğunu gördü. Kimin 
yaptığını araştırdı. Henüz içki yasaklanmamıştı. Hz. Hamza Ensar’dan birinin evinde dostları 
ile içki meclisi kurmuş, sarhoş olduğu için de dostlarına ikram olarak yeğeni Hz. Ali’nin 
develerini kestirmişti. Hz. Ali (ra) durumu peygamberimize (sav) şikâyet etti. Peygamberimiz 
(sav) derhal müdahale eder, gider ve Hz. Hamza’yı kınayıcı bir konuşma yapar. Böylece Hz. 
Ali’nin dünyada atından ve zırhından başka bir şeyi kalmaz.1    

Peygamberimiz (sav) hane halkından en çok Fâtıma’yı akrabaları içinde de Hz. Ali’yi 
severdi. Hz. Ebubekir (ra) ve Saad b. Muaz (ra) bu konuda Hz. Ali’yi teşvik etti ve ikna etti.2 
Cebrail (as) da peygamberimizin (sav) yanına gelerek Fatıma’yı Hz. Ali’ye nikâhlamasını 
söyledi.3 Bunun üzerine peygamberimiz (sav) ashabını davet ederek nikâh töreni yaptı. 
Nihayet Hz. Ali (ra) peygamberin huzuruna girer ve önünde otururur; ancak konuşamaz. 
Peygamberimiz (sav) durumu anlar ve “Sen herhalde Fatıma’yı istemeye geldin” buyurur. Hz. 
Ali (ra) ancak “Evet!” diyebilir. Peygamberimiz (sav) ayağa kalkar ve kısa bir konuşma 
yapar.  Bu konuşmasında Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın faziletini över. Hz. Fatıma’ya 
“Kadınların hanımefendisi”4 adını verir. Sonra “Kureyşten bir çok insanın Fatıma’ı 
kendilerine nikahlamadığı için kırıldıklarını, kendisinin ise bu konudaki Allah’ın hükmünü 
beklediğini, bunun da şimdi vaki olduğunu”5 belirtir. Sonra Hz. Ali’ye döner ve “Yanında 
Fatıma’ya verebileceğin bir şeyin var mı?” diye sorar. Hz. Ali (ra) “Bir atım ve bir de zırhım 
var” der. Peygamberimiz (sav) “Atın sana lâzım, ama zırhını sat” buyurur. 

Hz. Ali (ra) zırhını Hz. Osman’a (ra) 480 dirheme satar, Hz. Osman’ da (ra) o zırhı 
düğün hediyesi olarak tekrar geri verir. Peygamberimiz (sav) Hz. Osman’a dua eder.6 Hz. Ali 
(ra) 480 dirhemi götürüp peygamberimizin (sav) önüne koyar. Peygamberimiz (sav) o paranın 
bir kısmını Bilal-i Habeşî’ye vererek Hz Fâtıma’ya cehiz hazırlamasını emir buyurur.7 Hz. 
Bilal (ra) o para ile cehiz eşyası olarak 1 kadife yorgan, biri yatmak için 4 tanesi de oturunca 
yaslanmak için yastık, 2 adet döşek, 1 tabaklanmış koç postu, bir tane serir/somya, bir su kabı, 
2 çanak ve çömlek, bardak, elek ve bez, el değirmeni ve 2 takım elbise almıştır.8 

Birkaç gün sonra peygamberimiz (sav) kendisine hizmet eden küçük Enes’e “Git bana 
Ebubekir, Ömer, Osman, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebi Vakkas, Talha, Zübeyir ve 
Ensar’ın ileri gelenlerini çağır” buyurdular. Sahabenin ileri gelenleri toplandıkları vakit 
peygamberimiz (sav) bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu: 

“Nimetleri ile övülen, kuvvet ve kudretinden dolayı kendisine ibadet edilen, mülk ve 
daltanatından dolayı kendisine ister istemez boyun eğilen, azabından korkulan ve nimetleri 
umulan Allah’a hamdolsun! Yerde ve gökte hükmünü yürüten ancak O’dur. Kudretiyle 
mahlûkatı yaratan, hikmetiyle her şeyi mükemmel kılan ve izzetiyle her şeyi sağlam yapan 
O’dur. Dini ve peygamberi ile halkı şereflendiren de O’dur.  

Yüce Allah nikâhı meşru kılarak insanlar arasında hısım ve akrabalık tesis etmiş ve 
bununla günahları ortadan kaldırmış, yardımlaşmayı da artırmıştır. Bunları da kader ve kazaya 
göre tanzim etmiştir. Her kaderin bir eceli ve kazası, her ecelin de kitapta bir yeri vardır. 
“Allah dilediği gib hükmeder; dilediğini yazar ve dilediğini bozar. Ana kitap onun yanındadır. 
(Ra’d, 13:39) Hal böyle olunca Allah bana Hatice’nin kızı, benim kerimem Fatıma’yı Ali b. 

 
1 Ebu Zehra, Son Peygamber, 3:98-99 
2 İbn-i Saad, Tabakat, 8:20 
3 Mehmet Gavsi, Cihar-ı Yâr-ı Güzîn, 149 
4 Zehebi, Siyer-i A’lâmu’n-Nübelâ, 2:87 
5 Yaşar Kaplan, Hz. Ali, 46 
6 Taberi, Tarih, 2:241; Köksal, İslam Tarihi, 9:256-257 
7 Âsım Köksal, İslam Tarihi, 4:50-52 
8 Müsned-i Ahmed, 1:106; Tabakat, 8:25 



Ebî Tâlib’e nikahlamamı emretti. Sizler de şahit olun ki ben Fâtıma’yı 400 miskal gümüş 
mehir mukabilinde Ali’ye nikâhladım” buyurdular.  

Sonra bir tabak hurma getirerek dağıttı. Sonra şöyle dua etti: 
“Allahım! Bu iki gencin nikâhlarını mübarek kıl, dağınık işlerini toparla, kendilerine 

hayırlı evlatlar ve nesiller ver. Bu evliliği her ikisi hakkında mübarek kıl!”1 buyurdular. 
Peygamberimiz (sav) Bilal-i Habeşi’ye “Evlenme töreninde ümmetimin yemek yedirmelerini 
arzu ediyorum. Ali için de bir velime ziyafeti gerekir” buyurdular. Hz. Ali (ra) yarım ölçek 
arpa almak için zırhını bir Yahudi’ye rehin olarak verdi. Ensar’dan Sa’d b. Muaz (ra) bir koç 
kesti. Diğer sahabeler de yardımcı oldular ve bir yemek hazırlandı. Düğün yemeklerini de Ebu 
Seleme (ra) yaptı ve pişirdi. Herkes davet edildi. Muhacir ve Ensar gruplar halinde gelerek 
yemek yediler. Yemeğin üzerine tatlı olarak da hurma ve incir ikram edildi.  

Fatıma’yı gerdeğe koyacağı zaman dadısı Ümm-ü Eymen Bereke Hatuna “Ben 
gelmeden Ali’yi yanına komayın” buyurdular. Akşam odalarına geldi ve kapıyı çaldı. Girmek 
için izin istedi. Kapıyı Ümm-ü Eymen açtı. Peygamberimiz (sav) “Kardeşim burada mı?” diye 
sordu. Ümm-ü Eymen “O senin damadın olduğu halde nasıl kardeşin olur?” dedi. 
Peygambermiz (sav) “O benim dinde kardeşimdir” buyurdular.2 

Peygamberimiz (sav) bir kapla su getirterek abdest aldı. Ali’yi ve Fatıma’yı yanına 
çağırdı. Fatıma’ya “Kızım Fatıma! Seni gençlerin en hayırlısına nikâhladım” dedi. Sonra 
“Allahım! Fatıma ve zürriyeti hakkında şeytanın şerrinden sana sığınırım” diye dua etti. 
“Allah'ın ismi ve bereketiyle odanıza girin” diye onları baş başa bıraktı.3 

Bir müddet sonra Hz. Ali (ra) ve Fatıma (ra) kendilerine bir ev vermeleri için 
Neccaroğullarından Harise b. Numan’a söylemesini rica ettiler. Peygamberimiz (sav) bunu 
ona söylemekten utandı ve çekindi. Fakat Harise bunu başkasından duyunca peygamberimize 
(sav) gelerek “Yâ Resulallah! Neden söylemekten çekindiniz. Size en yakın ev benim 
evimdir. Canım da malım da Allah'ın ve Resulünündür. Onu benden kabul etmeniz, bana terk 
etmenizden bana daha hayırlıdır” dedi. Peygamberimiz (sav) ona “Allah malını 
bereketlendirsin” diye dua etti ve Hz. Fâtıma’yı oraya yerleştirdi.4 

Peygamberimiz (sav) Fatıma’yı çok severdi. Hz. Hatice’nin son kızı ve emanetiydi. Bu 
nedenle peygamberimiz (sav) herhangi bir seferden geldiği zaman önce mescide uğrar ve iki 
rekat namaz kılar, sonra Hz. Fâtıma’ya uğrar, daha sonra Ezvâc-ı Tahirat’ın yanına giderdi.5  

Hz. Âişe (ra) “Ben Fâtıma kadar konuşması ve yürüyüşü Resulullah’a benzeyen birini 
tanımıyorum” demiştir. Ayrıca “Fatıma’dan daha doğru sözlü bir kimse görmedim. İnsanların 
Resulullah’a en sevgili olanı Hz. Fâtıma, sonra da Hz. Ali’ydi” demiştir.6  

 
9. Hz. Ali’nin (ra) ve Hz. Fatıma’nın (ra) Geçimleri: 
Hz. Fatıma (ra) evlenmeden önce “Ashab-ı Suffa”nın ev sahipliğini yapıyordu. 

Peygamberimizin (sav) yanında İslam için hayatlarını feda etmiş, anne-baba, kabile ve 
kardeşlerinin zulmünden kaçarak peygamberimize (sav) sığınmış olan bu gariplerin 
ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyordu. Çoğu zaman kendileri aç duruyor, hediye olarak 
kendilerine gelen yiyecekleri Ashab-ı Suffe’ye gönderiyordu. Peygamberimiz (sav) “Bir 
kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye dört kişinin yiyeceği sekiz kişiye 

 
1 Âsım Köksal, İslam Tarihi, 4:54-55 
2 İbn-i Saad, Tabakat, 8:13-15 
3 Sünen-i Ebu Davud, 2:241; Sünen-i Tirmizi, 3:400; Sünen-i İbn-i Mâce, 1:614; Müsned-i Ahmed, 2: 381  
4 İbn-i Saad, Tabakat, 8:22-23 
5 İstiâb, 4:1895 
6 Tabakat, 1:248-249 



yeter”1 buyurarak idareli olmaya onları teşvik ediyordu. Bu nedenle Hz. Fatıma (ra) 
mahrumiyete, fedakârlığa ve iktisada son derece alışıktı.  

Hz. Ali (ra) ile evlendikten sonra da kendi işini kendisi yapıyor, el değirmeni ile un 
öğütüyor, tandırda ekmeğini ve yemeğini yapıyor, yiyecek bulamadığı çoğu zaman da 
sabrediyordu. Yine Ashab-ı Suffe’nin ihtiyaçlarına da yardımcı olmaya devam ediyordu. El 
değirmeni ile un öğüterek elinin kabardığı bir gün Hz. Ali’ye şikâyetçi oldu. “Un öğütmekten 
ellerim kabardı” dedi. Hz. Ali (ra) da “Gel babandan bir hizmetçi isteyelim” diye beraberce 
peygamberimize (sav) geldiler.  

Peygamberimiz (sav) onları dinledi. Sonra da “Hizmetçilerimi Eshab-ı Suffe’nin 
hizmetine verdim. Onları mahrum bırakarak size veremem. Siz de başkaları gibi kendi işinizi 
kendiniz yapmalısınız” buyurdular. Üzgün bir şekilde döndüler. Akşam peygamberimiz (sav) 
onların gönüllerini almak ve kendilerini teselli etmek için evlerine geldi. “Size istediğinizden 
daha hayırlısını vereyim mi? Cebrail (as) bana geldi ve “Yatağınıza girdiğiniz zaman 33 defa 
Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 34 defa Allahü Ekber diyerek Allah’ı zikredin. Bu size 
on hizmetçiden daha hayırlıdır” buyurdular. Hz. Ali (ra) “Ben bunu hayatım boyunca asla terk 
etmedim” buyurmuşlardır.2 

Hz. Ali’nin hayatı son derece sade ve zor şartlar içinde, meşakkat ve sabırla geçiyordu. 
Bir defasında Hz. Ali (ra) yiyecek bir şey bulamadan çaresiz evinden çıkmış gezinirken yol 
üzerinde bir dinar bulur. Bir zaman tereddüt ederek almak istemez. Ancak çaresiz alır ve 
onunla un alarak ekmek yapmak için Hz. Fatıma’ya getirir. Hz. Fatıma’da çaresizdir ve 
açlıktan hamur yaparken bazen yığılıp kalmaktadır. Sonra bu olayı peygamberimize (sav) 
anlatınca peygamberimiz (sav) “Ondan yemenizde bir mahzur yoktur. Bu Allah’ın size 
verdiği bir rızıktır”3 buyurmuşlardır. 

Yoksulluk ve açlık o derece sıkıntı veriyordu ki Hz. Ali (ra) çocukların geçimi için 
hurma bahçeleri olanlar hurmaları topladıktan sonra başakta kalan döküntüleri toplayarak 
evine götürüyordu.  

Hz. Ali (ra) kendisi ile beraber Hz. Peygamberi de düşünüyor ve ona yardımcı olmaya 
çalışıyordu. Bunun için bazen Medine İşçi pazarına gider zengin Yahudilerin işçi aradıkları 
zaman kuyudan su çekerek onların bahçelerini sulayarak ve daha başka işlerini yaparak aldığı 
ücretle yiyecek alırdı. Bir defasında bir Yuhudi’nin bahçesini sulamak için kova başına bir 
hurma ile anlaştı. Akşama kadar çalıştı ve aldığı hurmaları peygamberimize (sav) getirdi. 

Peygamberimiz (sav) bunları nereden aldığını sordu. Hz. Ali (ra) durumu anlattı. 
Peygamberimiz (sav) “Bunu Allah’ı ve Resulünü sevdiğin için mi yaptın?” dedi. Hz. Ali (ra) 
“Evet” deyince peygamberimiz (sav) “Allah ve Resulünü seven kimseye fakirlik sel gibi gelir. 
Kim Allah’ı ve Resulünü seviyorsa felaketlere karşı kendisine zırh hazırlasın” ferman ettiler.4 

 
10. Hz. Hasan ve Hüseyin’in (ra) Dünyaya Gelmeleri: 
Peygamberimizin (sav) “Cennet gençlerinin seyidi” buyurduğu Hz. Hasan (ra) H. 3/ M. 

625 yılı Ramazan ayı ortalarında dünyaya geldi. Peygamberimiz (sav) onun sağ kulağına 
ezan, sol kulağına kamet getirerek ona Hasan adını koydu. Doğumunun yedinci günü “Akika 
Kurbanı” olarak iki boynuzlu koç kurban etti. Saçlarını kestirdi ve ağırlığınca gümüş sadaka 
verdi. Hz. Hasan (ra) Hz. Fâtıma’nın ilk çocuğu olup peygamberimize çok benziyordu. Bu 
sebeple Hz. Fâtıma onu severken “Resulullah’a benzeyen yavrum”5 derdi. 

 
1 Buhari, Et’ime, 176 
2 Buhari, Vitr, 6; Müslim, H. No: 2727 
3 Ebu Davud, 1:240; Allame Ali el-Muttaki, Kenzu’l-Ummal, 7:378 
4 Kenzu’l-Ummal, 2:321 
5 Müsned-i Ahmed, 6:283 



Bir sene sonra Şaban ayında da Hz. Hüseyin (ra) dünyaya geldi. Peygamberimiz (sav) 
ona da “Hüseyin” adını verdi. Bu isimleri Hz. Cebrail’in (as) tavsiyesi ile koyduğu rivayet 
edilmektedir. Zira Araplarda Hasan ve Hüseyin isimleri hiç duyulmamıştı. Hatta Hz. Ali (ra) 
ilk doğan çocuğuna göbek adı olarak “Harb” ismini koymuş, peygamberimiz (sav) ise bu ismi 
beğenmediğini ifade etmiştir.1    

Hz. Hasan (ra) ve Hüseyin (ra) peygamberimizin (sav) terbiyesinde yetişmiştir. “Hasan 
ve Hüseyini seven beni sevmiş, onlara kin tutan da bana kin tutmuş olur”2 buyurmuşlardır.  

Peygamberimiz (sav) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i çok severdi ve kendilerine “Onlar 
benim dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır”3 buyurmuşlardır. Yine Hz. Hasan’ı omzuna 
alır ve gezdirir “Allahım! Ben onu seviyorum. Sen de sev! Onu seveni de sev!”4 şeklinde dua 
etti. 

 
11. Hz. Ali’nin “Ebu Turab” Lakabını Alması ve Neslinin Devamı 
Aile ortamı ve ev hallerinden birinde Hz. Ali (ra) bir meseleden dolayı Hz. Fatıma’ya 

darıldı. Evine gitmedi, mescide gitti ve gece orada toprak üzerinde uyudu. Hz. Fatıma telaşla 
peygamberimize (sav) koştu ve durumu anlattı. “Galiba ben onu gücendirdim ki Ali eve 
gelmedi” dedi.  

Peygamberimiz (sav) “Kızım o senin kocandır. Onu razı ve memnun etmeden ne benim 
ve ne de Allah’ın rızasını asla kazanamazsın” dedi. Gidelim ve onu bulalım, sen de özür 
dileyerek kocanın razı etmelisin” buyurarak evden çıktı ve mescide gitti. Onu toprak üzerinde 
yatmış ve yüzünde toprak izleri olduğu halde gördü. Kaldırdı ve yüzündeki toprak izlerini 
sildi “Yâ Ebâ Türâb!” diye ona iltifat etti. Bu iltifat-ı nebevî Hz. Ali’nin en çok sevdiği lakabı 
oldu. Hz. Ali (ra) daima onunla çağrılmayı ister ve severdi.5  

Hz. Fatıma (ra) çok iyi bir eş ve hayat arkadaşı idi. Hz. Ali’nin yaptığı hizmetleri över 
ve teşvik ederdi. Cesaretini, fedakârlığını ve hizmetlerini takdir ederdi. Hz. Ali (ra) bu 
nedenle ne zaman yoğun ve bitkin bir şekilde evine gelse evinde rahat eder ve huzur bulurdu. 
Nitekim “Eve gelip Fatıma’ya baktığım zaman bütün gam ve hüzünlerim yok olur giderdi”6 
diye bu huzurunu ifade ederdi.  

Hz. Fatıma (ra) kesinlikle Hz. Ali’nin izni olmadan evinden ayrılmaz ve onu 
öfkelendirmekten son derece kaçınırdı. Çünkü peygamberimiz (sav) “Allah Teâla kocasını 
öfkelendiren kadının ne orucunu, ne namazını kocası kendisinden memnun ve razı olmadıkça 
kabul etmez”7 buyurmuşlardı. 

Hz. Ali (ra) Hz. Fatıma ile Hicretin 2 yılının sonunda evlenmiş ve 9 sene evli kalmıştır. 
O hayatta iken hiçbir kadınla evlenmemiştir. Haşim b. Muğire Oğulları kızlarını Hz. Ali’ye 
vermek için peygamberimize izin almak üzere gelmişlerdi. Peygamberimiz (sav) “Kızımı 
boşayıp evlenirse ne âlâ; yoksa izin vermiyorum”8 buyurarak kabul etmemiştir. Hz. 
Fatıma’dan beş çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunlardan Hasan (ra) ve Hüseyin (ra) yaşamış, 
Muhsin, Zeynep ve Ümm-i Gülsüm küçük yaşta vefat etmişlerdir. 

Peygamberimiz (sav) “Her nebinin nesli oğullarından benim neslim ise Fatıma ve 
Ali’den devam etmiştir”9 buyurarak neslinin Hz. Hasan (ra) ve Hz. Hüseyin’den (ra) devam 
edeceğini haber vermiştir.1     

 
1 Diyarbekirî, El-Hamîs, 1:471 
2 Müsned-i Ahmed, 2:288 
3 Tirmizi, 5:323 
4 Sahih-i Buhari, 4:217 
5 Buhari, Menakıb, 3; Müslim, Fedail-i Sahabe, H. No: 2409 
6 Manakıb-ı Harezmî, 256; Vafî, Kitab-ı Nikah, 114 
7 Vafi, Kitab-ı Nikah, 114; Biharu’l-Envâr, 43:143 
8 Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, Heyet, (1986-İstanbul) 1:325 
9 Muhibüddin Ebu Cafer Taberi, Riyâdu’n-Nâdire, (1983-Beyrut) 2:222  



 
12. Uhut Savaşında Hz. Ali (ra) (Şevval 3/ Mart 625) 
Mekke müşrikleri Ebu Süfyan komutasında 3000 kişilik bir ordu ile Bedir’in intikamını 

almak üzere Medine’ye doğru yola çıkarlar. Peygamberimiz (sav) durumu haber alınca 
mescitte sahabeleri ile istişare etti. Uhut Savaşı için Hz. Ali (ra) dâhil genç ve kahraman 
sahabeler meydan muharebesi isteyerek Medine üzerine gelen Kureyş müşriklerini Uhut dağı 
eteklerinde karşılamak istediler. Uzun süren müzakerelerden sonra çoğunluğun kararı ile 
“Meydan Muharebesi” kararı çıktı. Peygamberimiz (sav) de bunun üzerine “Medine 
Müdafaası” düşüncesinden vazgeçerek sahabelerin kararını kabul etti, zırhını giydi ve atını 
hazırlayarak evinden çıktı.  

İki ordu harp nizamını aldığı zaman İslam ordusunda zırhlı kuvvetlerin başında Zübeyir 
b. Avvam (ra) zırhsız kuvvetlerin başında ise Hz. Hamza (ra) bulunuyor ve kumanda 
ediyordu. Sağ kanatta da Hz. Ali (ra) kumanda ediyordu. Peygamberimiz (sav) İslam 
ordusunun sancağını Hz. Ali’ye vermişti, ancak müşriklerin sancağını Abduddâr oğullarından 
Talhâ b. Ebi Talha’nın taşıdığını haber alınca sancağı Hz. Ali’den alarak Abduddâr 
oğullarından Mus’ab b. Umeyr’e verdi.  

Müşrik ordusunda ise Hâlid b. Velid, Safvan b. Umeyye ve Abdullah b. Ebî Rebia 
İkrima b. Ebu Cehil birlikleri kumanda etmekteydi. Müşrik ordusunda gürültü ve şamata 
ayyuka çıkarken İslam ordusunda Tekbir sesleri yükseliyordu. 

Önce birebir vuruşma başladı. Müşrik ordusunun sancaktarı Talha b. Ebî Talha 
meydana çıkarak mü’minlerden er diledi. “Benimle savaşacak bir eriniz var mı?” şeklinde 
meydan okudu. Onun karşısına Hz. Ali (ra) çıktı. Kısa bir iki oyun ve kılıç darbesinden sonra 
Talha Hz. Ali’den yediği bir kılıç darbesi ile yere yıkıldı. Hz. Ali (ra) geri döndü. Mücahitler 
“Savaş kurallarına göre neden onun başını gövdesinden ayırmadın?” dediklerinde “Yere 
düşünce edep yeri açıldı. Ben de bakmadım ve yüzümü çevirdim. Merak etmeyin yediği darbe 
ile Allah onu yaşatmaz” buyurdu.  

Talha yere yıkılınca Kureyş’in sancağını kardeşi Osman b. Ebi Talha aldı bu defa 
intikam için er istedi. Onun da karşısına Hz. Hamza çıktı ve bir kılıç darbesi ile omzundan 
kolunu kesti.  

Onun arkasından Abdüddar oğullarından Ebu Sa’d b. Ebî Talha meydan açıktı. Onun 
karşısına peygamberimiz (sav) yine Hz. Ali’yi çıkardı. Hz. Ali (ra) onu da haklayınca 
peygamberimiz (sav) sevinçle “Ali Allah'ın aslanıdır” buyurdular. “Esedullah” unvanı 
böylece Hz. Ali’nin unvanı oldu. 

Daha sonra meydana çıkan müşriklerden Müsafi b. Talha b. Ebi Talha’yı ve Hâris b. 
Ebî Talha’yı Âsım b. Sabit (ra), Kilab b. Talha’yı Zübeyr b. Avvam (ra) ve Cülâs b. Talhayı 

 
1 Hz. Fatıma’nın vefatından sonra Hz. Ali (ra) 7 kadınla daha evlenmiş ve bunlardan 11 erkek ve 15’i kız olmak 

üzere 26 çocuğu dünyaya gelmiştir. Hz. Ali (ra) vefat ettiği zaman nikâhı altında 4 hanımı ve 19 cariyesi 
vardı. Hz. Ali’nin çocuklarının çoğu Kerbelâ’da şehit olmuşlardır. Bu nedenle onların nesilleri devam 
etmemiştir. Hz. Ali’nin soyu Hz. Hasan (ra) Hz. Hüseyin (ra) ve Muhammed Hanefi, Abbas ve Ömer isimli 
çocuklarından devam etmiştir. 

Hz. Ali’nin diğer hanımları şunlardır: Birincisi, “Ümmü’l-Benin binti Hızan el-Kilabiyye.” Bundan Abbas, 
Cafer, Abdullah ve Osman isimli çocukları doğmuş ve tümü Kerbelâ’da şehit olmuşlardır. İkincisi, “Leylâ 
binti Mes’ud b. Halil et-Temimiye.” Bundan Ubeydullah ve Ebubekir dünyaya gelmiş, onlar da Kerbelâ’da 
şehit olmuşlardır. Üçünücüsü, “Havle binti Cafer b. Kays”dır. Bundan da Muhammed Hanefi dünyaya 
gelmiştir. Dördüncüsü, “Esmâ binti Umeys el-Has’amiyye”dir. Bu kadın kardeşi Cafer’in hanımıdır. Hz. 
Cafer Mute’de şehit olunca Hz. Ebubekir (ra) ile evlenmişti. Hz. Ebubekir’in (ra) vefatından sonra Hz. Ali 
(ra) onu himayesine aldı. Bundan da Yahya, Muhammed-i Asgar ve Ayn isimli çocukları olmuştur. 
Bunların da soyları devam etmemiştir. Beşincisi, “Ümm-ü Habibe binti Rebia”dır. Bundan da Ömer ve 
Rukiye isimli çocukları dünyaya gelmiştir. Ömer 35 yaşında vefat etmiştir. Altıncısı, “Ümâme binti Ebu’l-
Âs”dır. Bundan da Muhammedü’l-Evsat” dünyaya gelmiştir. Yedincisi,”Ümm-ü Said binti Urve b. Mesut 
es-Sakafiyye”dir. Bundan da Ümmü’l-Hasa ve Ramle el-Kübra isimli iki kız doğmuştur.  Hz. Ali’nin 
toplam 14 erkek 17 kız olmak üzere 31 çocuğu olmuştur.        



da Talha b. Ubeydullah (ra) öldürdü. Böylece teke tek vuruşmalarda mü’minler hiç zayiat 
vermeyerek tam yedi müşriği öldürdüler. Bu müşriklerde korku ve paniğe sebep oldu. 

Daha fazla dayanamayarak hep beraber hücûma geçtiler. Bu ara bir grup müşriğin 
kendisine doğru geldiğini gören peygamberimiz (sav) Hz. Ali’ye elindeki kılıcı Zülfikârı 
vererek “Şunlara hücum et ve kendilerini dağıt!” ferman etti. “Esedullah!” yani Allah'ın aslanı 
sıfatına layık olan Hz. Ali (ra) hemen onları karşıladı, üzerlerine yürüyerek birini yere serdi 
diğerlerini dağıttı. Zülfikar bundan sonra Hz. Ali’nin (ra) yanında asla ayırmayacağı kılıcı 
olacaktı.  

Peygamberimizin (sav) yanında buluna Cebrail (as) Hz. Ali’nin (ra) bu cesaretli ve 
kahramanca davranışını överek “Bu sizin için yapılan bir civanmertlik ve iyiliktir. Ali gibi 
yiğit, Zülfikar gibi kılıç yoktur”1 buyurdu.  

Sonuçta Uhut Savaşı Müslümanların galibiyeti ile sonuçlanacak şekilde müşriklerin 
panikleyerek kaçışmasına sebep oldu. Müşriklerin kaçtığını ve Müslümanların onları 
kovaladığını gören Ebu Kubeys tepesindeki okçular peygamberimizin “Bizim cesetlerimizi 
kartalların kapıp götürdüğünü görseniz yerinizden ayrılmayınız” emrini unutarak “Zafer 
bizimdir!” diye yerlerinden ayrılmaları ile onları gözetleyen Halid b. Velid’in atlı birlikleri 
Müslümanları arkadan kuşatarak saldırması üzerine iki ateş arasında kalan Müslümanlar 
dağılmaya ve Uhut eteklerine çekilmeye mecbur kaldılar. Bu arada peygamberimiz (sav) 
düşman ortasında kaldı. Etrafında Hz. Ali (ra) dâhil bir avuç mü’min kalmıştı. Onlar da bütün 
güçleri ile peygamberimizi (sav) korumaya çalışıyorlardı. Hz. Hamza Vahşi tarafından 
mızrakla vuruldu ve cesedi Kureyş müşrikleri tarafından vahşice işkenceye maruz kaldı. 
Müslümanların sancaktarı Mus’ab b. Umeyr (ra) şehit edilince sancağı yere düşürmekten 
koruyan ve eline alan yine Hz. Ali (ra) olmuştur. Hz. Ali (ra) peygamberimizin (sav) 
öldürüldüğü yani, şehit edildiği haberi müşrikler tarafından haberi yayılınca kılıcının kınını 
kırdı ve düşmanların ortasına daldı. Önüne geleni vurup düşürüyor, grupların arasına dalıp 
dağıtıyordu. Nihayet peygamberimizi koruyan bir avuç sahabenin yanına geldi. Hz. Ali (ra) 
bu savaşta on altı yerinden yara almıştı. 

Peygamberimiz (sav) daha önce Kuryş müşrikleri tarafından kazılan çukurlardan birine 
düştü. Peygamberimizin (sav) düştüğü çukuru Ebu Amir el-Evsî kazmıştı. Müşrikler tarafında 
yediği bir darbe ile zırhı kırıldı ve yanağına batarak iki mübarek dişinin kırılmasına sebep 
oldu. Cebrail (as) peygamberimize (sav) “Yüce Allah sana selam etti ve hediye olarak bir dua 
gönderdi. Zırhı çıkarsın ve bu duayı oku. Bu dua seni zırhtan daha çok korur” buyurarak 
peygamberimize (sav) yüce Allah’ın okuması için gönderdiği “Cevşen-i Kebir” adındaki 
duayı kalbine ilham etti. Peygamberimiz (sav) onu kalbinde ezber buldu ve hemen Besmele 
çekerek okumaya başladı. Peygamberimizi (sav) bu çukura düştüğü zaman koruyan ve 
etrafına müşrikleri yaklaştırmayan Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Zübeyir b. Avvam (ra) ile beraber 
Hz. Ali’ de bulunuyordu. Müşrikler uzaklaşınca peygamberimizi bu çukurdan çıkaran yine 
Hz. Ali (ra) olmuştur. 

Hz. Ali (ra) daha sonra Müslümanların sancağını alarak yükseltmiş ve dağılan 
Müslümanları toparlamaya başlamıştı. Hz. Ali’nin (ra) sancağı yükselterek Müslümanlara 
seslenmeye başlayınca bunu gören Ebu Süfyan “Ordu sancaktarının ardı sıra yürür” diyerek 
geri çekilmeye başladı. Hz. Ali (ra) elinde sancak yanındaki sahabelerle önündeki müşrikleri 
dağıtarak Uhut tepesine sancağı dikti ve Müslümanların toplanmasını sağladı. Bir rivayete 
göre peygamberimiz (sav) “Lâ fetâ illâ Ali, Lâ seyfe illâ Zülfikâr” yani “Ali gibi yiğit, 
Zülfikar gibi kılıç yoktur” buyurmuşlardır.2   

Nihayet Uhut eteklerine çekilen Müslümanlar toplandılar ve tekrar hücuma geçecekleri 
zaman müşrikler de toparlanarak geri çekilme kararı aldılar. Bunun üzerine savaş kimin galip 

 
1 Taberi, Tarih, 3:17 
2 İbnü’l-Esir, El-Kâmil fi’t-Tarih, 1:154 



olduğu tam belli olmadan durduruldu. Her iki taraf durum değerlendirmesi yapmak için bir iki 
gün ateşkes ilan ettiler. Müşrikler durum değerlendirmesi yapmak için toplandılar ve kesin 
darbe vurmayı konuşuyorlardı ki Müslüman casuslar onlara korku salacak şekilde 
peygamberimizin hazırlık yapıp büyük bir ordu ile üzerlerine gelmekte olduğu propagandasını 
yaptılar. Peygamberimiz (sav) de Uhud’a katılan herkesi bir araya toplayarak yeni takviye 
birlikleri ile de destekleyerek yeniden müşrikleri karşılamaya çıktı ve “Hamrau’l-Esed” 
mevkiine kadar geldi. Bunu gören müşrikler “Bu kadar gözdağı yeter” diye kalplerine sinen 
korkuyla geri çekilme kararı aldılar ve Müslümanlarla tekrar karşılaşmaya cesaret 
edemeyerek Mekke’ye döndüler. Bu sefere “Hamraü’l-Esed Seferi” adı verildi.1 

Peygamberimiz (sav) bu seferde Hz. Ali’yi (ra) müşriklerin durumunu araştırmak için 
gönderdi. Gönderirken şöyle buyurdu: “Onları takip et. Şayet develere binmiş atları 
yedeklerinde çekiyorlarsa Mekke’ye gidiyorlar demektir. Şayet atlara binmişler develeri 
sürüyorlarsa Medine üzerine yürüyorlar demektir.” Hz. Ali (ra) onları uzaktan takip etti. 
Develere binip atları çektiklerini gördü ve Mekke’ye gittiklerini gelip peygamberimize (sav) 
haber verdi.2  

Uhut Savaşında Müslümanlar yenilmemişlerdi; ama müşriklere yeniden savaşmak için 
cesaret vermişlerdir. Onlar da iki sene sonra Medine’yi kuşatmak için çok büyük bir hazırlık 
yapmışlardı. Bütün Arap kabilelerinden 10.000 kişilik bir güç toplamışlardı. 

 
13. Benî Nadr Gazası: (H. 4 / M. 626) 
Benî Nadr, Hz. Harun’un (as) neslinden geldiklerini iddia eden zengin ve güçlü bir 

kabile olup Medine’ye iki saat mesafede Mekke yolu üzerinde sağlam kale ve hisarlarda 
oturan bir kavimdi. Bu Yahudi topluluğunun peygamberimizle (sav) anlaşmaları vardı ve 
Medine Sözleşmesine imza atmışlardı. Ayrıca ödenecek diyetler ve yapılacak yardımlar 
konusunda da anlaşmaları mevcuttu.3 Buna rağmen el altından gizlice peygamberimiz (sav) 
ve İslamiyet aleyhine müşriklerle işbirliği içindeydiler. Uhut savaşından sonra bu işbirliğini 
aleniyete dökmekten de çekinmediler. 

Peygamberimiz (sav) Uhut harbinden sonra Benî Nadr kabilesinin anlaşmalara ne 
derece sadık olduklarını öğrenmek ve bağlılıklarını pekiştirmek ve anlaşma gereği 
Amiroğullarına vermesi gereken yanlışlıkla öldürdükleri iki Müslümanın diyetinin bir kısmını 
almak üzere yanına Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Zübeyir b. Avvam, Hz. Talha b. 
Ubeydullah, Hz. Sa’d b. Muaz ve Hz. Üseyyid b. Hudayr’ı (rae) yanına alarak yurtlarına gitti.  

Yahudiler peygamberimizi hoş karşıladılar. Geldiklerinden dolayı da memnuniyet 
gösterisinde bulundular. Üzerlerine düşen görevleri yapma konusunda da söz verdiler. Sonra 
peygamberimizi (sav) bir evin kenarına damın altına oturttular. Bir taraftan da “Bu adamı 
öldürmedikçe bu işlerin içinden çıkamayız” diyerek su-i kast planları yapmaya başladılar. 
Peygamberimizin (sav) oturduğu evin damından atacakları bir kaya parçası ile öldürmeyi 
planladılar. Bu işi de Amr b. Cahhaş adındaki bir Yahudi üstlendi. İçlerinden Sellam b. 
Mişkem bu olaya mani olmak istedi ve “Ey kavmim! Ne olur beni dinleyiniz. Sonra bana ne 
yaparsanız yapınız. Vallahi, siz böyle bir girişimde bulunursanız Allah onu peygamberine 
haber verir. Kendinize yazık etmiş olursunuz. Bu aramızdaki anlaşmaya en büyük ihanet 
sayılır. Sonu çok kötü olur. Gelin teşebbüsünüzden vazgeçin. Yoksa Yahudileri burada 
bırakmazlar” dedi. Ancak azgın Yahudiler bunu dinlemediler.  

 
1 Hz. Ali (ra) peygamberimiz (sav) ile beraber 27 Gazve ve pek çok Seriyye’de bulunmuştur. Gazvelerin 

çoğunda ordunun sancağını bizzat Hz. Ali (ra) taşımış, Fedek ve Yemen Seriyyelerini kumanda etmiştir. 
Her savaşta en ön cephede bulunmuş ve pek çok savaşın sonucunu belirleyici olmuştur. Peygamberimiz 
(sav) bir elçi göndereceği zaman çoğu defa Hz. Ali’yi elçi olarak göndermiştir.   

2 İbn-i İshak, Sire, 313 
3 İbn-i Hişam, Sîre, 3:199. 



Amr b. Cahhaş evin damına çıkarak büyük bir taşı tam peygamberimizin (sav) üzerine 
atmıştı ki Cebrail (as) Allah'ın emri ile gelip peygamberimize (sav) haber verdi. 
Peygamberimiz (sav) bir ihtiyaç için kalkmış gibi yerinden kalkar kalkmaz taş tam 
peygamberimizin (sav) oturduğu yere düştü. Peygamberimiz (sav) artık geriye dönmedi ve 
yoluna devam etti. Sahabeler de kalktılar ve peygamberimizle beraber Medine’ye döndüler.1 

Yahudiler su-i kastlarının bu şekilde ortaya çıkması üzerine birbirlerine girdiler. Kinane 
b. Surıyâ “Tevrata yemin olsun ki, Allah bu su-i kasdınızı peygamberine haber verdi. O bir 
peygamber olduğu için sizler asla ona galebe edemezsiniz; ancak siz buna inanmıyorsunuz. 
Siz ahir zaman peygamberinin Harun (as) neslinden olacağını umuyorsunuz; ama Allah onu 
Kureyş’ten İsmail nesinden gönderdi. Sizler de biliyorsunuz ki O Mekke’de doğacak ve 
Yesribe hicret edecektir. Kitaplarımızda böyle yazılıdır. Bize son peygamber ile ilgili verilen 
bilgilerin tamamı onda vardır. Sizler kafasızlığınızla Yahudilere büyük bir felaket 
getireceksiniz” dedi. 

Yahudiler “O zaman siz bize bir çıkış yolu gösterin” dediler. Kinane “Bunun tek bir 
yolu vardır. Gelin hep beraber iman ederek Muhammed’in ashabından olmadıkça emniyet ve 
selamet bulamaz, yurdunuzdan ve yuvanızdan sürüp çıkarılmaktan kurtulamazsınız” dedi. 
Ancak Yahudiler “Biz Tevrat’tan ve Musa’nın ahdinden asla ayrılmayız!” dediler.2  

Peygamberimiz (sav) Medine’ye gelir gelmez Muhammed b. Mesleme’yi (ra) huzuruna 
çağırdı ve ona “Benî Nadra git. Onlara Resulullah beni sizlere elçi olarak gönderdi. Dedi ki: 
‘Yurdumdan çıkıp gidin! Bundan sonra burada birlikte oturmayınız! Siz bize suikast 
planladınız ve uygulamaya geçtiniz. Size on gün süre tanıyoruz. Bu on gün içinde sizlerden 
kimi burada görürsem boynunu vururum’ dediğimi haber ver!” buyurdular. 

Muhammed b. Mesleme (ra) Nadiroğulları yurduna gitti. İleri gelenleri ile görüşerek 
onlara peygamberin (sav) fermanını haber vermeden önce şöyle dedi: “Musa peygambere 
inzal edilen Tevrat ve onu gönderen Allah aşkına doğru söyleyin. Sizler Muhammed buraya 
gelmeden önce falan ve filanın bulunduğu bir mecliste bana Yahudi olmamı ve dininize 
girmemi teklif etmiştiniz. Ben de “Vallahi ben Yahudi dinine girmem” dediğim zaman sizler 
“Yahudi dininden başka hak din yoktur. Seni Yahudi dinine girmekten alıkoyan nedir? Şayet 
geleceği Tevrat’ta müjdelenen son peygamberi bekliyorsan bil ki o peygamber bizim gibi 
Allah'ın birliğine inanmaya sizi davet edecek, şeriat sahibi ve boynunda kılıcı olacak ve 
kılıçla dine davet edecek. Gözlerinde hafif kırmızılık bulunacak. Kendisi Yemen tarafından 
gelecek, deveye binecek, ihrama bürünecek, az etli kemiğe kanaat edecek ve konuşunca 
dilinden hikmet dökülecek’ dememiş miydiniz?” dedi. 

Yahudiler “Evet! Biz size bunları aynen söylemiştik. Ama geleceğini haber verdiğimiz 
peygamber bu değildir” dediler.  Muhammed b. Mesleme (ra) “Ama biz bütün bu vasıfları bu 
zatta bulduk. Onun her işi hikmet ve her sözünü vahiy gördük ve ona iman ettik” diye cevap 
verdi. Sonra peygamberin (sav) emrini onlara tebliğ etti ve “İşte bu kabul etmediğiniz 
peygamber size bu emri tebliğ etmem için beni gönderdi. Gerisini siz bilirsiniz” dedi. 

Bunun üzerine Yahudiler bir araya geldiler ve konuştuktan sonra “Bu durumda biz de 
buradan göç ederiz” dediler ve hemen hazırlıklara başladılar. Muhammed b. Mesleme (ra) 
döndü ve durumu peygamberimize (sav) rapor etti.3 

Benî Nadr’ın bu durumunu ve aldıkları kararı öğrenen Abdullah b. Übey b. Selül 
kendilerine haber göndererek “Sakın yurtlarınızdan ayrılmayın. Kalenizde oturun. Biz 
kavmimizden ve diğer Arap kabilelerinden bin kişilik bir askerî birlikle size yardımcı oluruz. 
Bunlar son nefeslerine kadar sizinle savaşırlar. Benî Kureyzâ Yahudilerine de haber veririz 

 
1 Vakıdî, Megâzî, 1:365 
2 İbn-i Hişam, Sire, 3:199; İbn-i Saad,  Tabakât, 2:57; İnsanu’l Uyun, 2:560 
3 İbn-i Saad, Tabakât, 2:57. 



onlar da size yardım ederler. Bu durumda neden gideceksiniz” diyerek onların göçme ve 
gitme kararlarını engelledi. 

Yahudilerin ileri gelenlerinden Huyey b. Ahtap “Kalelerimiz çok muhkemdir. İçine pek 
çok mal yığarız. Kale içinde suyumuz da vardır. Bir sene yetecek malımız da mevcuttur” 
diyordu. Sellam b. Mişkem ise “Ey Huyey! Sen kiminle savaştığını bilmiyorsun. Gururun ve 
boş kuruntun senin aldatıyor, pek çoklarını da belaya atıyorsun. Bu düşüncenden vazgeç. 
Muhammed Allah'ın elçisidir. Biz ne yaparsak ona galebe edemeyiz. Abdullah b. Ubeye 
güvenmekle hata ederiz. O ancak bizim perişan olmamız için Muhammed’le savaştırmak 
ister. Durum savaşı netice verirse Abdullah’ın kime yardım edeceği belli olmaz” diyordu.   

Benî Nadr Yahudileri Abdullah b. Ubey’in sözüne güvenerek peygamberimize elçi 
gönderdiler. “Biz yurdumuzdan çıkıp gitmeyeceğiz. Elinizden geleni yapınız!” diye açıkça 
meydan okudular. Peygamberimiz (sav) bu haberi alır almaz öfkelendi ve “Allahü Ekber!” 
diye tekbir getirdi. Sahabeler de peygamberimizin (sav) bu tekbirine tekbirlerle iştirak ettiler. 

Peygamberimiz (sav) hemen sahabelerini topladı ve yerine Abdullah b. Ümm-i 
mektumu bırakarak Benî Nadrın kalelerini muhasara altına aldı. Hz. Ali (ra) peygamberimizin 
(sav) sancağını taşıyordu. İkindi namazını Nadiroğulları’nın bağ ve bahçeleri arasında kıldı. 
Sonra onlara elçi göndererek “Medine’den çıkıp gitmeleri” konusundaki emrini tekrarladı. 
Nadiroğulları bu teklife “Ölüm bize senin teklif ettiğin şeyden daha sevimlidir” dediler ve 
meydan okumaya devam ettiler. Artık savaşmaktan başka çıkar yol yoktu. 

Hz. Ali (ra) Benî Nadr Yahudilerine güvenmiyordu. Bir gece Hz. Ali’yi (ra) aradılar 
bulamadılar. Peygamberimize (sav) sordular. Peygamberimiz (sav) “O sizler için bir işin 
peşindedir” buyurdu. Bir müddet sonra Hz. Ali (ra) Gavrek adındaki Yahudi cengaverinin 
başı elinde geldi. Yahudilerden bir grup Müslümanlara baskın düzenlemiş, ama gece 
karşılarında Hz. Ali’yi (ra) buldular. Hz. Ali (ra) Gavrek’in üzerine atlayarak onu öldürmüş, 
diğerleri de bunu görünce kaçışmışlardı.1 

Beni Nadr Yahudilerinin kaleleri çok muhkemdi. Bu nedenle kalelerine güveniyorlardı. 
Çiftçilikle uğraştıkarı için savaşmaya cesaret edemiyorlardı. Ancak Abdullah b. Übey’in 
yardım sözüne, Beni Kureyza’nın yardımına ve Müşriklerin de imdatlarına geleceklerine 
güveniyorlardı.  

Peygamberimiz (sav) önce doğrudan savaşmak yerine kaleye yakın Yahudi evlerini 
yıkma, hurma ağaçlarını kesme, bağ ve bahçelerini tahrip etme emrini verdi. Bunun amacı 
Yahudilerin gözlerini yıldırmak, Müslümanların kararlılığını göstermek ve kaleden çıkarak 
savaşmalarını sağlamaktı. Evlerinin yıkıldığını ve bağlarının söküldüğünü gören Yahudiler 
“Sen ki peygamber olduğunu iddia ediyorsun; ama bu yıkıma nasıl müsaade ediyorsun?” 
demeye başladılar.  

Yüce Allah peygamberimizin (sav) bu kararını onaylayarak Cebrail (as) ile inzal ettiği 
Haşr Suresi’nin ilgili ayetlerinde şöyle buyurdu: “Göklerde ve yerdeki her şey Allah’ı tesbih 
eder, Onu över ve yaptığı her şeyin kusursuz olduğunu ilan ederler. O Allah ehl-i kitaptan 
inkâr edenleri yurtlarından çıkarandır. Onlar kalelerinin kendilerini koruyacağını zannettiler. 
Ancak Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. Allah onların kalplerine korku saldı. 
Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de mü’minlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret 
sahipleri ibret alınız! Bu onların Allah’a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim 
Allah’a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. 

Hurma ağaçlarını kesmeniz de, kesmeden bırakmanız da Allah'ın izniyledir. Allah 
böylece fasıkları rezil etmektedir. Allah peygamberini dilediğinin üstüne gönderir ve 
düşmanlarını rezil eder, mü’minlerin de izzet ve şereflerini artırır. Allah her şeye kadirdir.”2 

 
1 İbn-i Kesir, Tesir, 4:332 
2 Haşr, 59: 1-6 



Nazil olan ayetler peygamberimizin bu davranışının Allah'ın emriyle olduğunu 
onaylıyordu. Bu durum mü’minlerin imanlarını artırırken, münafıkların ve inkârcıların da 
kalplerine korku saldı. Savaşlarda düşmanı yıldırmak amacıyla bağ ve bahçelerinin tahrip 
edilmesi ve meskenlerinin yıkılmasının da meşru olduğu bu ayetlerle sabit oldu.1 

Muhasara devam ederken Abdullah b. Ubey “Şayet Müslümanlara karşı direnirseniz biz 
sizi onlara teslim etmeyiz. Siz savaşırsanız biz de sizinle savaşırız. Sizi sürgün ederlerse biz 
de sizinle beraber geliriz. Her halükârda yanınızdayız” diye haber gönderdiler. Tam on beş 
gün direndiler. Ama ne müşriklerden, ne de münafıklardan bir yardım göremediler. 

Yüce Allah münafıkların bu vaatlerini peygamberimize haber verdi. Nazil olan 
ayetlerde şöyle buyruluyordu: “Münafıklar ehl-i kitaptan olan işbirlikçilerine ‘yemin ederiz ki 
siz Medine’den çıkarılırsanız biz de sizinle çıkarız. Şayet savaşırsanız biz de sizinle beraber 
savaşırız’ diye nifak çıkarmaktadırlar. Allah onların yalancı olduğuna şahitlik eder. Onlar ne 
Medine’den çıkarlar ne de onlara yardım ederler. Yardım edecek olsalar sıkıştıkları zaman 
arkalarını dönüp kaçarlar. Onların sizden korkması Allah’tan korkmalarından daha fazladır. 
Bu onların akılsız ve anlayışsız bir topluluk olmalarından dolayıdır.  

Onlar korkularından ancak muhkem kalelerin ve duvarların arkasına sığınarak sizinle 
savaşmaya çalışırlar. Kendi aralarında da birlik ve beraberlikleri yoktur ve çekişme 
halindedirler. Sen onları birlik sanırsın, hâlbuki onlar fikir ayrılıklarından dolayı kalpleri 
dağınıktır. Bu sebeple de güçleri zayıftır. Bu da onların akılları ermez, kafaları çalışmaz bir 
toplum olmalarından kaynaklanır. Onların durumu müşriklerin durumuna benzer. Nasıl ki 
müşrikler Bedir’in korkusundan size karşı cesaretleri kırılmıştır. Ahrette de onları elim bir 
azap beklemektedir.  

Münafıkların durumu şeytanın durumu gibidir ki şeytan insana “inkâr et!” der, insan 
inkâr edince de “Ben senden uzağım. Çünkü âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım” der. 
Nihayet ikisinin de akıbeti ebediyen cehennemde kalmaktır. Zalimlerin cezası budur.”2 

Muhasaranın on beşinci günü Yahudiler bekledikleri yardımın kendilerine 
gelmeyeceğini ve aldatıldıklarını anladılar. Teslim olmayı kabul ederek emân dilediler. 
Peygamberimiz (sav) onlara emân verdi ve kendilerine dokunmadı. Silahlarını topladı, bunun 
dışında hiçbir şeylerine dokunmadı. Onlar da oturdukları evlerini yıktılar. 600 deveye 
yükleyebildikleri kadar mal ve eşya yükleyerek bir kısmı Hayber ve Şam tarafına, diğer bir 
kısmı da Yemen tarafına gittiler.3 

Benî Nadr Yahudileri geride birçok hurmalık, ekin, akar, davar, sığır, at ve hayvan 
bıraktılar. Ayrıca 50 zırh, 50 miğfer, 340 kılıç ellerinden alındı.4 Bu mallara fey’ adı 
verilmiştir. Fey’ ise doğrudan ganimet sayılmıyor, Allah'ın din düşmanlarının sürgün 
etmesinden geriye kalan ve peygambere tahsis edilen bir maldı. Savaş olmadığı için doğrudan 
hazineye kalan bir mal kabul edilmiştir. Nitekim bu konuda yüce Allah inzal buyurduğu 
ayetinde “Allah'ın Resulüne nasip ettiği mala gelince: Sizler o malları kazanmak için ne at ne 
de deve koşarak savaşmadınız. Lâkin Allah Resulünü üstün kıldı. Allah her şeye kadirdir”5 
buyurarak ganimet sayılmayacağını belirtmiştir. 

Peygamberimiz (sav) bu malları Muhacirlere dağıttı. Böylece Ensar’ın üzerinden 
muhacir’in yükünü almayı istedi. Ensar’ı çağırdı. “İsterseniz bu malları aranızda pay edelim 
muhacirler sizin evlerinizde oturmaya devam etsinler. İsterseniz sadece Muhacirlere 
dağıtayım evlerinizden çıksınlar ve kendi ihtiyaçlarını kendileri gidersinler” buyurdu. Ensar 
şöyle dedi: “Ya Resulallah! Siz bu malları onlara dağıtın. Onlar da ister ayrılırlar isterlerse 
bizim evlerimizde kalmaya devam etsinler. Bizim mallarımızdan da istediklerini alsınlar.”  

 
1 Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih, 12:167. 
2 Haşr, 59:11-17 
3 Tarih-i Yakubî, (1995-Beyrut) 2:49 
4 İbn-i Saad, Tabakat, 2:58 
5 Haşr, 59:6 



Hz. Ebubekir (ra) onların bu cömertçe teklifine teşekkür etti ve “Allah sizi hayırla 
mükâfatlandırsın. Vallahi sizin benzeriniz yoktur!” dedi. Peygamberimiz (sav) “Allahım! 
Ensarı ve evlatlarını koru! Onlara rahmetinle muamele et!” diye dua etti.1  

Bunun üzerine Yüce Allah Haşr Suresinin şu ayetlerini inzal buyurdu: “Fey’ malları 
Allah'ın lütuf ve rızasını arayarak yurtlarından ayrılan ve Allah’a ve resulüne yardım eden 
muhacirler içindir. Kendileri ihtiyaç duydukları halde kalplerinde hiçbir sıkıntı duymadan 
gönül rahatlığı ile mallarını muhacirlere vermek isteyen Ensara gelince onlar muhacir 
kardeşlerini kalben severler. Kim onlar gibi nefsinin cimriliğinden korunursa gerçekten 
kurtulur gider. Onlar ‘Bizi ve bizden önce gelen muhacir kardeşlerimizi bağışla. 
Kalplerimizde iman eden kardeşlerimize karşı bir şüphe ve düşmanlık bırakma. Ey Rabbimiz 
sen gerçekten raûf ve rahimsin!” diye dua ederler”2 ayetleri nazil olarak Ensar’ın bu 
civanmertliğini övdü ve bizlere örnek gösterdi.  

Ensar’ın bu güzel davranışı “İsar hasleti” olarak gelecek nesillerle güzel bir örnek 
olacaktır.  

Peygamberimiz (sav) Benî Nadr’dan geriye kalan Fey’i muhacirlere dağıtarak onları 
Ensar’a muhtaç olmaktan kurtardı. Bu arada Ensar’ın çok fakirleri olan Ebu Dücâne (ra) ve 
Süheyl b. Huneyf’e (ra) de pay verdi.3  

 
14. Hz. Ali’nin (ra) Annesi Fâtıma Hatun’un Vefatı: 
Fâtıma binti Esed (ra) peygamberimizin ancası Ebu Tâlibîn hanımıydı. Daha nübüvvetin 

ilk yıllarında peygamberimize (sav) inananlardandı. Ebu Talip kibrinden dolayı Müslüman 
olmamıştı; ancak o daha ilk yıllarda Müslüman olmuş ve peygamberimize (sav) çok yardım 
etmişti. Peygamberimiz (sav) yetim kaldığı zaman 8 yaşından sonra annelik yapmış ve 
peygamberimizi (sav) asla incitmeden himaye etmiş ve her hizmetini yapmıştı. 
Peygamberimizi (sav) kendi çocuklarından daha çok sever ve ihtimam gösterirdi.  

Medine’ye hicret ederek Hz. Ali’nin (ra) yanında kalmaktaydı. Çok yüksek bir ahlaka 
sahipti. Hicretin dördüncü yılında Medine’de hakkın rahmetine kavuştu. Peygamberimiz (sav) 
“Bu gün annem vefat etti” buyurarak gözyaşlarını tutamadı. 

Hz. Ali (ra) anlatıyor: “Annem vefat ettiği zaman Resulullah (sav) kendi gömleğini 
sırtından çıkararak ona kefen gibi sardı ve cenaze namazını kıldırdı” demiştir. Peygamberimiz 
(sav) bizzat cenaze namazını kıldırmış, kabrine inerek bir müddet uzanmıştır. Kendisine bunu 
niçin yaptığı sorulunca da “Ebu Talip’ten sonra bu kadın kadar bana iyiliği dokunan bir başka 
kimse olmamıştır. Ona cennet elbisesi giydirilsin diye gömleğimi çıkarıp giydirdim. Kabir 
hayatı kendisine kolay gelsin ve ülfet etsin diye kabrine uzandım”4 cevabını vermiştir. 

Sonra şöyle dua etmiştir: “Allah sana merhamet etsin ve hayırla mükâfatlandırsın. Sen 
benim annemden sonra annemdin. Kendin aç durur beni doyururdun. Kendin giymez bana 
giydirirdin. Bunu da ancak Allah için yapardın. Allah sana rahmet etsin ey annem! Ölmeyen 
ve daima hayat sahibi olan Allah’tır. O Hayy ve Kayyumdur.  

Ey merhametlilerin en merhametlisi Olan Allah’ım! Fatıma binti Esed’i af ve mağfiret 
eyle! Ona hüccet ve delilini anlat! Kabrini genişlet. Ben resulsün ve benden önceki 
peygamberlerinin hakkı için duamı kabul et! Amin!  

 
15. Hendek /Ahzap Savaşında Hz. Ali (ra) (Şevval 5 / Şubat 627)  
Kureyş müşrikleri Uhud’un rövanşını almak ve Müslümanları Medine’den çıkarmak 

amacı ile büyük bir ordu hazırladılar. Peygamberimiz (sav) onlar Medine’de karşılamayı 

 
1 Uyunu'l-Eser, 2:50-51 
2 Haşr, 59:8-10 
3 İbn-i Hişam, Sire, 3:201-202 
4 El İstiab, 4:1891 



planladı. Bunun için sahabelerle istişare yaptı. Selman-ı Farisi’nin “Medine’nin güvenli 
olmayan tarafına hendek kazalım. Düşman oradan giremesin, biz de hendeğin karşısında 
onları karşılayalım” fikri kabul edilerek dört metre genişliğinde derin bir hendek kazılarak 
Medine şehri koruma altına alındı.  

Kureyş ve Gatafan ile Arap kabileleri 10 bin askerle Medine’ye mukavemet görmeden 
geldiler ancak hendeği görünce çakılıp kaldılar.1 Gün aşırı hücuma geçiyorlardı; ama hendeğe 
kadar gelip kalıyorlar ve bir türlü hendeği aşmaları mümkün olmuyordu. Ancak karşılıklı ok 
atışları yapılıyordu. Bu da savaşın uzamasından başka bir şeye yaramıyordu. Hücumlardan bir 
sonuç alamayınca Müslümanları muhasara altına almaya karar verdiler. Yapacakları başka bir 
seçenekleri de yoktu.  

Kureyş ordusu içinde Amr b. Vedd adında çok meşhur bir silahşör vardı. Birçok 
savaşlara katılmış ve tek başına birçok askeri toplulukları dağıtmış maharetli bir süvariydi. 
Araplar onu bir bölük süvariye eşit sayıyorlardı. Onunla savaşmaya kimse cesaret 
edemiyordu. Amr hendeğin kenarına gelerek Müslümanlardan er diledi, küstahça konuşmalar 
yaptı ve Müslümanlara hakaret etti.  Hz. Ali (ra) “Ya Resullah! Müsaade eder misiniz?” dedi. 
Peygamberimiz (sav) “Sen otur yâ Ali. Bu gelen Amr’dır” buyurdular. Amr yine hendek 
çevresinde dolaşmaya ve “İçinizde benimle savaşacak er yok mudur? Hani ölenlerinize vaat 
ettiğiniz cennet nerede?” demeye başladı. Hz. Ali (ra) “Ya Resulallah! Müsaade buyur. Su 
küstaha haddini bildireyim” dedi.  

Bunun üzerine peygamberimiz (sav) dua etti, sırtını sıvazladı ve müsaade etti. Kendi 
eliyle ona zırhını giydirdi. Zülfikar kılıcını beline bağladı. Sarığını da başına bağladı ve “Yâ 
Rab! Amcamın oğlu Ubeyde Bedir’de ve amcam da Uhud’da şehit oldular. Yanımda 
amcazadem Ali’den başka akrabam kalmadı. Sen onu koru, ona yardım et. Beni yalnız 
bırakma!” diye dua etti.2  

Hz. Ali (ra) yaya olduğu halde Amr ile savaşmak için hendeği geçti. Amr onu genç ve 
toy bir delikanlı olarak görünce sordu “Sen kimsin?” Hz. Ali (ra) “Ben Ali b. Ebi 
Talibim”dedi. Amr “Baban benim dostumdu, sen de genç bir delikanlısın. Amcalarından 
kimse yok mudur?” dedi. Hz. Ali (ra) “Ya Amr! Çok konuşma! Ya Müslüman olursun veya 
ben Allah'ın adına senin boynunu vururum” dedi. Amr buna öfkelendi ve kılıcını sıyırarak 
atıyla beraber Hz. Ali’ye (ra) hücum etti. Hz. Ali (ra) “Ben seninle nasıl savaşırım. Sen atlısın 
ben yayayım” dedi. Amr hemen atından indi ve atını saldı ve Ali’nin (ra) karşısına dikildi. Hz. 
Ali (ra) “Ey Amr! Ben senin Kuryş’ten birisi ile karşılaşınca onun iki isteğinden birisini kabul 
edeceğine dair Allah’a yemin ettiğini işittim, doğru mudur?” dedi. Amr “Evet!” dedi. Hz. Ali 
(ra) o zaman ben sana birinci isteğimi söylüyorum. “Gel Allah’a ve Resulüne iman et 
Müslüman ol, dünya ve ahret saadetini kazan” dedi. Amr “Geç bunu! Sen ikinci isteğini söyle 
dedi. “Hz. Ali (ra) o zaman benimle savaşmaktan vazgeç ve yurduna dön. Allah 
peygamberine yardım eder de sen perişan olursun. Kavmin de bu yüzden kahrolur” dedi. 

Amr “Ben adayacağımı adamış buraya gelmişim. Müslümanlarla savaşıp intikam 
almayınca dönmeyeceğimi ve koku sürünmeyeceğimi de vaat etmişim” dedi. Hz. Ali (ra) “O 
zaman vuruşmaya hazır ol!” dedi. Amr bu defa kahkaha ile gülerek “Ben Araplar içinde 
benimle tek başına savaşacak bir adamın çıkacağını asla tahmin etmezdim. Senin gibi genç ve 
yiğit bir delikanlının kanını dökmek istemem. Bu nedenle bu sevdadan vazgeç” dedi. Hz. Ali 
(ra) ise “Ben ise Allah'ın adıyla ve bana yardımı ile senin gibi bir islam düşmanının kanını 
dökmek isterim” diyince Amr öfkelendi ve öfke ile aniden hücuma geçerek bir kılıç darbesi 
ile Hz. Ali’nin kalkanını parçaladı. Kılıç darbesi Hz. Ali’nin (ra) başını sıyırdı geçti. Bu defa 
hamle sırası Hz. Ali’ye gelmişti. Hz Ali (ra) zekâsı ile hemen “Ya Amr! Sen beni toy 
görüyosun ve korkmadığını ima ediyorsun ama neden arkanda bir grup askeri yardımına 
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çağırıyorsun?” diye belenmedik bir söz söyledi. Bunu hiç tahmin etmeyen Amr acaba gerçek 
mi diye bir an gayr-i ihtiyari arkasına baktı. Hz. Ali (ra) ani bir kılıç darbesi ile miğferi ile 
zırhı arasındaki boşluğa kılıcı zülfikarı çalınca Amr boynundan büyük bir yara alarak yere 
düştü. Kılıç kesmiyor, akıl yönetiyor ve el kesiyordu!..1  

Bir anda düşman ordusunda büyü bir şaşkınlık ve feryat koptu. Hz. Ali (ra) ise “Allahü 
Ekber!” diye bir nara atarak mü’minlere müjdeli haberi verdi. Bunu gören ve duyan sahabeler 
de Tekbir getirerek yeri göğü çınlattılar. Düşman ordusunun kalbine büyük bir korku girdi. 
Peygamberimiz (sav) “hendek günü Ali’nin bir kılıç vuruşu insanların ve cinlerin kıyamete 
kadar yapacakları nafile ibadetlerden hayırlıdır”2 buyurarak Amr b. Vedd’in öldürülmesinin 
önemini anlatmıştır. Hz. Ali’nin bu hadise mazhar olmasının bir başka sebebi ihlasıdır. Zira 
Amr yere düşünce Hz. Ali kılıcı boğazına dayayarak Müslüman olmasını telkin etti. Amr Hz. 
Ali’ye tükürdü. Hz. Ali kılıcı geri çekti. Sonra biraz uzaklaşır. Sonra geri döner ve kılıcı iki 
kürek kemiği arasına sokarak öldürür. Sebebi sorulunca “Amr yüzüme tükürünce öfkelendim 
ve nefsimin hissesi karıştı. Onu o anda öldürseydim nefsim için öldürmüş olacaktım. Geri 
çekildim. Sonra Rabbime sığınarak ve rızasını dileyerek Amr’a vurdum ve öldürdüm”3 dedi. 

Daha sonra Hz. Ömer (ra) “Niçin Amr’ın zırhını ve silahını almadın. Araplar içinde 
onun zırhından daha sağlamı yoktur” diyince Hz. Ali (ra) “Ben ona vurunca o sırtını döndü. 
Ben de onun arkasından almak istemedim, erkekliğe yediremedim ve utandım” diye cevap 
vermiştir.4   

Bir anda düşman ordusundan Hureyre b. Ebî Vehb dörtnala gelerek Hz. Ali’ye mızrakla 
saldırdı. Hz. Ali (ra) onun mızrağını savdı ve kılıçla bir darbe indirdi. Aldığı darbeden 
yaralanan Hureyre çareyi kaçmakta buldu. Zübeyr b. Avvam (ra) hemen atı ile onu takip 
ederek eğerine bir darbe vurdu ve atından aşağı düşürdü. Arkasından Nevfel b. Abdullah 
meydana girdi. Zübeyir b. Avvam (ra) ona da vurduğu bir kılıç darbesi ile başından eğerine 
kadar ikiye biçti ve atından aşağı yuvarladı. Bunu gören diğer süvariler korku ile kaçmaya 
başladılar.  

Bir bölüğe tek başına yeterli olan ve çoğu zaman da dağıtan Amr b. Vedd’in 
öldürülmesi düşman cephesinde büyük bir paniğe sebep olurken Müslümanları büyük bir 
sevince boğdu. Hatta Ebu Süfyan “Bu gün bizim için hayır yok” diyerek ordusunu çekti 
karargâha geri döndü. Daha sonra Zübeyir b. Avvam’a “Senin kılıcın gibisini görmedik” 
dediler. Hz. Zübeyir (ra) onlara “Onu yapan kılıç değil, bilektir” diye cevap verdi. 

Ertesi günü müşrikler Kureyzaoğulları ile beraber Medine’yi iki yönden kuşatarak 
Müslümanları çepeçevre sardılar ve akşama kadar durmadan ok yağmuruna tuttular. 
Müslümanların üzerine sanki kara bir bulut çökmüştü. Akşam olup düşman çekilince biraz 
nefes alabildiler. Ama “Bu böyle devam ederse bizim halimiz ne olur?” diye herkesi bir 
endişe ve telaş sarıyordu.  

Müşrikler bazen hendeği atlayarak Müslümanlarla savaşıyorlardı. Müslümanlar onları 
kovalayarak hendek dışına çıkarıyorlardı. Müşriklerden birisi kaçarken hendeğe düşmüş 
Müslümanlar da onu taş yağmuruna tutmuşlardı. Hz. Ali (ra) derhal müdahale etti. 
“Öldürüyorsanız savaşırken güzel şekilde öldürmeniz gerekir. Bu şekilde işkence yapmanız 
doğru değildir” diye Müslümanlara engel oldu ve onun hendekten çıkmasına müsaade etti.   

Muhasaranın devamı sırasında bir ara düşman birlikleri peygamberimizin (asv) çadırını 
ok yağmuruna tuttular. Peygamberimiz (sav) üzerinde zırhı ve başında miğferi olduğu halde 
çadırının önünde duruyordu. Ok atanlar Hâlid b. Velid komutasında büyük bir askeri bölüktü. 
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O gün gecenin geç saatlerine kadar çarpışmalar devam etti. Ne peygamberimiz ve ne de 
sahabeleri yerlerinden ayrılma fırsatı bulamadılar.1 

O gün çarpışma o kadar şiddetli devam ediyordu ki peygamberimiz (sav) öğle, ikindi ve 
akşam namazını vaktinde kılma fırsatı bulamadı. Kendisine yapılan eza ve sıkıntılardan dolayı 
kimseye beddua etmeyen peygamberimiz (sav) namazını kazaya bıraktırdıklarından dolayı 
“Onlar nasıl güneş batıncaya kadar bizi uğraştırarak namazdan alıkoymuşlarsa Allah da 
onların evlerine, karınlarına ve kabirlerine ateş doldursun” diye beddua etti. Sonra öğle, ikindi 
ve akşam namazlarını sahabeleri ile kaza etti.2 

Savaşın şiddetli anlarından birisinde Hz. Ali (ra) Gatafan liderlerinden birisi ile 
çarpışırken onu yere yatırdı, tam kafasını kesecekti ki adam Hz. Ali’ye tükürdü. Bunun 
üzerine Hz. Ali (ra) adamı bıraktı. Kâfir dedi: “Neden beni bıraktın?” Hz. Ali (ra) “Ben seni 
Allah için ve dinim için kesecektim. Ama sen tükürdün ve benim nefsimi tahrik ettin. 
Nefsimin hissesi karışarak ihlâsıma zarara gelir diye seni bıraktım” dedi. Adam dedi: “Ben 
bana işkence etmeden bir an önce kesmen için tükürmüştüm. Madem dininiz bu derece 
halistir ve siz de Allah için savaşıyorsunuz, öyle ise bu din haktır” dedi ve Müslüman oldu.  

Beni Kureyza Yahudileri peygamberimizle olan anlaşmayı bozmuş Kureyşle anlaşarak 
Müslümanları arkadan vurmayı planlamışlardı. Bunun için de Kureşlilere yol göstermek 
amacı ile bir casus göndermişlerdi. Müslümanlar hendek çevresinde savaşla meşgul olduğu 
için Medine’de ancak kadınlar kalmıştı. Medine sokaklarından geçerken durumdan 
şüphelenen peygamberimizin (sav) halası, Hz. Hamza’nın (ra) kız kardeşi Safiye binti 
Abdulmuttalip (ra) bir çadır direği ile kafasına vurarak onu öldürdü. Bu sinsi plan da 
bozulmuş oldu.3 

Ertesi günü Gatafanlılardan biri gelerek peygamberimize mülaki oldu. Daha önce 
Müslüman olan Nuaym b. Mesut adında biri geldi. Bu bedevi sahabenin savaştan ve 
Gatafanlıların müşriklerle beraber savaşa katıldıklarından haberi yoktu. Çölde hayvanları ile 
çobanlık yapıyordu. Peygamberimizi görmeye gelmişti. Durumdan haberi olunca 
peygamberimize şöyle dedi: “Ya Resulallah! Onlar benim Müslüman olduğumdan haberleri 
yoktur. İzniniz olursa ben onlara gideyim emrettiğin şeyi yapayım” dedi. Peygamberimiz 
(sav) “Sen yalnız başına ne yapabilirsin? Haydi, git o zaman bizimle savaşan kavimlerin 
arasına gir ve onların birliğini bozmaya ve ayırmaya çalış. Harp hileden ibarettir”4 
buyurdular. 

Nuaym b. Mesut (ra) hemen gece ayrıldı ve önce Benî Kureyza’nın yanına vardı. 
Aralarında şöyle konuşmaya başladı. “ Bu Muhammed gerçekten sizlerin başına beladır. Benî 
Kaynuka ve Beni Nadra yaptıklarını gördünüz. Kureyş ve Gatafanlılar Muhammed ve ashabı 
ile savaşmaya buraya gelmişler. Siz de ona yardım ediyorsunuz. Onların yurtları, malları ve 
mülkleri burada değil. İster kazansınlar, isterlerse kaybetsinler yarın çekip gidecekler. Siz 
yine onunla baş başa kalacaksınız. Hâlbuki sizin onunla savaşacak gücünüz yoktur. Bu 
nedenle Kureyşlilerden ve Gatafanlılardan bazılarını rehin almadıkça asla Muhammed’e karşı 
savaşmayın. Rehineler sizin yanınızda bulundukça onlar size sahip çıkarlar” dedi. Beni 
Kureyzalılar bu akla ve tavsiyeye hayran kaldılar. Üstelik kendilerini ikaz edip uyandırdıkları 
için teşekkür ettiler. Nuaym onların yanından ayrılırken de “Sakın bu aklı benim size 
verdiğimi söylemeyiniz. Yoksa başarılı olamazsınız” dedi. Onlar da gizli tutacaklarına yemin 
ettiler.  

Oradan ayrılan Nuaym b. Mesut (ra) Kureyşin ve Gatafanlıların yanına gitti. “Haberiniz 
olsun ki Benî Kureyza Muhammed’le ittifaklarını bozduklarına pişman olmuşlar. Aralarının 
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düzelmesi için sizden rehine isteyeceklermiş ve Muhammed’le barışmak için onların 
boyunlarını vuracaklarmış. Nadiroğullarının da tekrar yurtlarına dönmelerine izin 
alacaklarmış. Size böyle bir teklifle gelirlerse sakın onlara rehine vermeyin”1 dedi. Sonra 
Gatafanlıların yanına vardı ve “Ey Gatafanlılar! Sizler benim kabilemsiniz ve bana çok 
sevgilisiniz. Yahudilerin sizinle olan ittifaklarını bozarak Muhammed’le yeniden anlaşmak 
üzere olduklarını öğrendim. Benî Nadrı Medine’ye kabul ettirme karşılığında Muhammed’le 
sulh edeceklermiş” dedi. Onlar inanmak istemediler ama Yahudilerin Kureyşt’en yetmiş 
rehine istemeye geldiklerini öğrenince inandılar. Tabii onların bu isteklerini reddettiler. 
Taraflar “Demek Nuaymın dedikleri doğruymuş” diye aralarında güven kaybına uğradılar ve 
münasebetlerini kestiler. Bu durum Müslümanlar arasında müspet bir etki uyandırırken, 
müşrikler cephesinde ise büyük bir şaşkınlık doğurdu ve moral bozukluğu meydana getirdi.2 

Ertesi günü Allah’ın yardımı ile havanın soğuması ve rüzgarın fırtınaya dönüşmesi 
üzerine Kureyş’liler çadırlarını ve mallarını bırakarak “Canını kurtaran kaçsın” diyerek 
Mekke’ye çekilmeleri ile savaş bitmiş oldu. Bu arada Medine münafıkları ile Yaudiler ortada 
kaldılar. Hile ve tuzakları ortaya çıktı ve peygamberimize (sav) onlardan kurtulma fırsatı 
çıkmış oldu. 

Peygamberimiz (sav) müşriklerin kaçtıklarını görünce şöyle buyurdular: “Bu seneden 
sonra Kureyş bir daha bize saldıramayacaktır. Artık biz onların hakkından geleceğiz.”3 
Gerçekten de öyle oldu. Müşrikler bir daha toparlanarak Müslümanlar üzerine gelemediler.  

 
16. Benî Kureyza Gazası: (H. Zilkâde 5 / M. Nisan 627) 
Medine Sözleşmesine göre Benî Kureyza Mü’minlerle beraber Medine’yi müdafaa 

etmeleri gerekirken düşmanla işbirliği yaparak bir başka cepheden Medine’ye taarruzda 
bulundular. Böylece açıkça ihanet etmiş oldular. Savaş esnasında peygamberimizin tahkik 
için gönderdiği sahabelerine hakaret ettiler ve “Aramızda ne sözleşme ne de anlaşma vardır?” 
dediler. 

Düşmanın perişan bir şekilde çekilmesi ve Medine’yi terk etmesi üzerine Benî Kureyza 
şaşkınlık içinde kalarak kalelerine çekildiler. Yapayalnız kalmışlardı. İhanetlerinin de 
farkında oldukları için büyük bir korku içinde kalelerine çekilmişlerdi. 

Müslümanlar da ordugâhı terk ederek Medine’ye dönmüşlerdi. Peygamberimiz (sav) 
kılıcını çıkarmış henüz daha istirahata çekilmemişti ki Cebrail (as) Allah'ın emrini getirdi. 
“Yâ Muhammed! Yüce Allah sana Benî Kureyza üzerine yürümeni emrediyor” dedi.4 

Bunun üzerine peygamberimiz (sav) Hz. Bilal-i Habeşîyi çağırdı ve mü’minleri yeniden 
savaşa çağırdı şöyle nida ettirdi: “Allah’a ve Resulüne inanan bütün erkekler ikindi namazını 
Beni Kureyza yurdunda kılsın!”5 Sonra sancağı Hz. Ali’ye vererek ordunun gelmesinden önce 
Kureyza’nın kalelerinin önüne otağı kurmasını ve bayrağı dikmesini emretti.  

İkindi olmadan Müslüman ordusu 36 Süvari ve 3000 piyade olmak üzere Kureyza 
kalesinin önünde toplandılar. Benî Kureyza şaşkınlıklarından ve telaşlarından ne 
yapacaklarını bilemeyerek kaleden küstahça hakaretler yağdırmaya başladılar. Hz. Ali (ra) bu 
hakaretâmiz sözlerden çok rahatsız oldu. Sancağı bir başka sahabeye teslim ederek 
peygamberimizi karşılamaya koştu. Yolda peygamberimize (sav) “Ya Resulallah! Şu 
şirretlerin yanına varmasanız da otağınızı ordunun gerisinde kursanız olmaz mı?” dedi. 
Peygamberimiz (sav) anlamıştı. “Herhalde onlardan beni üzecek bir takım sözler işittin!” 
buyurdu. Hz. Ali (ra) “Evet, ya Resulallah!” dedi. Peygamberimiz (asv) “Musa peygamber 
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bunlardan daha ağırlarıyla karşılaşmıştı da daha çok üzülmüştü. Sen merak etme! Onlar beni 
görürlerse bu sözlerin hiçbirini söyleyemezler”1 buyurdu.  

Peygamberimiz (sav) kaleye yaklaştı ve Yahudi ileri gelenlerinin isimlerini tek tek 
zikrederek “Ey Allah'ın gadabını çekerek maymuna çevrilenlerin kardeşleri! Allah sizi hor ve 
hakir kıldı, cezasını ve belâsını üzerinize indirmedi mi? Siz bana ve sahabelerime hakaret 
edersiniz öyle mi?” diye seslendi. Yahudiler süt dökmüş kediler gibi sus-pus olup kaldılar. 
Daha önce uzayan dilleri boğazlarına kaçtı. Sonra içlerinden birisi şöyle seslendi: 

“Ya Ebe’l-Kâsım! Sen sözünü bilmezlerden değilsin! Musa’ya inzal edilen Tevrat’a 
yemin ederiz ki biz sana hiçbir kötü laf etmedik!” diye inkâr ettiler.2 Peygamberimiz (sav) 
otağına döndü. Sahabelerine de kaleyi muhasara etmelerini ve kaleden başını uzatana ok 
atmalarını söyledi. Kureyzaoğulları da kaleden ok yağdırıyorlardı.  

Bu arada münafıklar yine boş durmuyorlar, şeytanın kendilerine yaptığı telkinlere kulak 
kabartarak boş kuruntu ve hülyalarla Müslümanlar aleyhine Yahudilerle işbirliği yapmaya 
başladılar. Benî Kuryza’ya haber göndererek “Sakın teslim olmayın! Medine’yi terk edin 
deseler de sakın terk etmeyin! Siz savaşa devam ederseniz biz de size hem silah, hem 
mühimmat yardımında bulunuruz, gerekirse canlarımızı da ortaya koyarız” diye haber 
gönderdiler. Bu haber Benî Kureyza’ya ümit verdi ve teslim olmalarını engelledi.  

Muhasara devam ediyordu. Peygamberimiz Yahudiler teslim olana kadar muhasarayı 
kaldırmayacağını söyleyerek sahabelerini teşvik etti. Benî Kureyza muhasaranın uzadığını 
görünce sıkılmaya başladılar. Aralarında büyük bir huzursuzluk başladı. Münafıklardan 
bekledikleri yardım da bir türlü gelmiyordu. Münafıklar Benî Nadrı aldattıkları gibi Benî 
Kureyzayı da aldatmışlardı. Zaten muhasara altında bulunan kaleye yardım göndermeleri 
mümkün olmadığı gibi, peygamberimize muhasarayı kaldırma teklifi götürmeye cesaretleri de 
yoktu. Verdikleri sözleri boş laftan ve eski ittifaklarından dolayı söyledikleri teselli 
sözlerinden başka bir şey değildi. 

Kısa süre içinde bütün maneviyatları sarsılan ve moralleri sıfırlanan Yahudiler büyük 
bir korkuya kapıldılar. Görüşme isteğinde bulundular. Peygamberimiz (sav) bu isteklerini 
kabul etti. İçlerinden Nebbaş b. Kays’ı elçi olarak gönderdiler. Nebbaş peygamberimize “Ya 
Muhammed! Beni Nadr gibi bizim ayrılıp gitmemize müsaade et. Silahlarımız ve mallarımız 
sizin olsun. Her aile develerine yükleyebildikleri kadar eşya yükleyerek ailelerimiz ve 
çocuklarımızla çıkıp gidelim” dedi. Peygamberimiz (sav) “Bu teklifi kabul edemem” 
buyurdu. O zaman “Kanımızı bağışla ve ailelerimizle çıkıp gidelim” dedi. Peygamberimiz 
(sav) “Hiçbir teklifinizi kabul edemem. Kayıtsız şartsız benim vereceğim hükme teslim 
olmalısınız. Hiçbir teklifiniz geçerli olmayacaktır” buyurdu.  

Nebbaş perişan bir vaziyette geri döndü. Olup bitenleri anlattı. Bunun üzerine Yahudi 
liderlerinden Ka’b b. Esed Yahudi ileri gelenlerine “Ey Yahudi topluluğu! Görüyorsunuz ki 
büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Size üç teklifim var. Bunlardan birini kabul edelim. 
Birincisi, şu adama tabi olalım, peygamberliğini kabul edelim ve dinine girelim. Vallahi o 
gelmesi beklenen ve bize müjdelenen peygamberdir ve Allah onun yardımcısıdır. Biz ona asla 
baş gelemeyiz. Böylece kanımızı, malımızı ve her şeyimizi kurtarmış oluruz. O peygamberin 
Araptan gelmesi Allah'ın bir tercihidir. Bizim beklentimiz gibi değildir” dedi. Yahudiler “Biz 
kitap sahibi bir milletiz, dinimize ihanet etmeyiz ve bu teklifi asla kabul etmeyiz” dediler. 

Ka’b b. Esed ikinci teklifini yaptı. “O zaman gelin çocuklarımızı ve kadınlarımızı 
öldürelim ve gözümüz arkada kalmasın. Sonra kılıçlarımızı sıyıralım ölene kadar savaşalım 
ve asla teslim olmayalım. Ölürsek geride bir şeyimiz kalmaz, galip olursak yeniden evlenir 
çoluk çocuk sahibi oluruz” dedi. Yahudiler bu teklife de yanaşmadılar. 
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Ka’b bu defa da “Bu gece Sebt gecesidir. Muhammed ve ashabı bizim herhangi bir 
harekette bulunmayacağımızdan emindir. Gece ansızın kalemizden çıkarak gaflet içinde 
onları yakalıyalım ve ansızın baskın düzenleyelim. Baskın basanındır” dedi. Benî Kureyza bu 
teklife de “Biz Sebt gününün hürmetini bozamayız. Bizden önce Sebt gününe hürmetsizlik 
etmiş olanların cezalandırılarak domuz ve maymunlara çevrildiklerini biliyoruz” dediler.  

Bunun üzerine Ka’b “İçinizden hiç kimse doğduğu andan bu güne kadar doğru bir 
görüşe sahip olmadığınızı anladım. Sizden hiçbiriniz adam olmazsınız”1 dedi. Aralarında 
münakaşa ve kargaşa başladı. İleri geri söz söylediler. Kadınlar ve çocuklar ise ağlaşıp feryat 
edip durmaktaydılar.  

İçlerinden Sa’lebe b. Saye ve Esid b. Saye isimlerinde iki kardeş Kureyzaoğullarına 
şöyle dediler: “Ey Benî Kureyza! Allah’a yemin ederiz ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. 
Bizim bilginlerimiz de Beni Nadrın âlimleri de bunu söylemişlerdir. Hepimizin çok sevdiği 
İbn-i Heyyeban öleceği zaman Mekke’den çıkıp Yesribe gelecek olan peygamberden haber 
vermişti. Onun anlattıklarının tamamı Muhammed’de vardır. Allah’tan korkun da gelin iman 
edin” dediler.  

Benî Kureyza Yahudileri bu konuşmaya öfkelendiler ve “İbn-i Heyyeban’ın haber 
verdiği peygamber bu değildir” dediler. Bile bile gerçeği inkâr ettiler. Sa’yeoğulları ise 
söylediklerinde ısrar ettiler. Laf dinlemeyeceklerini anlayınca iki kardeş kuzenleri Esed b. 
Ubeyd ile beraber gece gizlice kaleden çıkarak peygamberimizle görüşerek Müslüman 
oldular.2  

Peygamberimizin yirmi beş günlük muhasarasından sonra başka çare kalmadığını 
anlayarak teslim olmayı kabul ettiler. Haklarında hüküm vermeleri için sahabelerinden birisini 
seçmelerini istediler. Peygamberimiz (sav) “Dilediğinizi seçebilirsiniz” dedi. Onlar da “Biz 
Sa’d b. Muaz’ın vereceği hükme razıyız” diye onu tercih ettiler. Çünkü Yahudiler eskiden 
beri Evslilerin müttefiki idiler.  

Sa’d b. Muaz (ra) Hendekte aldığı ok yarasından tedavi ve müşahede altında 
bulunuyordu. Evs’li Müslümanlar onu sedye içinde alıp getirdiler. Efendimiz (sav) “Ya 
Muaz! Yahudiler senin haklarında vereceğin hükme razı olacaklarını söylediler. Onlar 
hakkındaki hükmünü bana açıkla” buyurdu. Sa’d ise “Ya Resulallah! Ben biliyorum ki onlar 
hakkında yapacağın muamele konusunda bir emir vermiştir. Sen Allah'ın hükmünü onlara 
uygula ve emredileni yap!” dedi. Peygamberimiz (sav) “Yüce Allah onlar hakkında herhangi 
bir hüküm indirmiş değildir. Onlar da senin vereceğin hükme razı olacaklarını söylediler. Bu 
durumda senin hüküm vermen gerekiyor” buyurdu.  

Bunun üzerine Sa’d Yahudilerin ileri gelenlerini çağırdı ve “Kureyzaoğulları hakkında 
vereceğim hükmü kabul edeceğinize dair bana yemin eder misiniz?” dedi. Onlar yemin ettiler 
ve “Evet, söz veriyoruz!” dediler. Sonra usul gereği peygamberimize sorması gerekiyordu. 
Peygamberimize dönmekten ve ismini söylemekten hayâ ederek başını önüne eğerek “Şurada 
buluna zat-ı mübarek de vereceğim hükme razı olacağına dair söze veriyor mu?” diye sordu. 
Efendimiz (sav) de “Evet!” buyurdular.  

Bunun üzerine Hz. Sa’d b. Muaz (ra) Yahudilerin kalelerinden çıkmalarını ve silahlarını 
teslim etmelerini istedi. Onlar da kalelerinden indiler ve silahlarını bırakıp teslim oldular. 
Sa’d bin Muaz peygamberimizin (sav) ve sahabelerinin (ra) ve Yahudilerin tamamının 
huzurunda hükmünü şöyle açıkladı:  

“Ben onların büluğ çağına eren erkeklerinin boyunlarının vurulmasına; mallarının 
Müslümanlar arasında taksim edilmesine, çocuklarının ve kadınlarının esir edilmesine 
hükmettim” dedi.  

 
1 İbn-i Hişam, Sîre, 3:245 
2 İbn-i Hişam, Sîre, 3:228; İsâbe, 1:33 



Peygamberimiz (sav) Hz. Sa’dı bu hükmünden dolayı takdir ederek “Sen onlar hakkında 
yüce Allah'ın yedi kat göklerde verdiği hükme uygun hüküm verdin” buyurdular.1 

Sa’d b. Muazın verdiği hüküm Tevratın bu konudaki hükmü ile birebir örtüşüyordu. Bu 
nedenle Yahudiler hiç itiraz edemediler. Nitekim Tevrat bu konuda şöyle demektedir: “Bir 
şehre harp için yaklaştığında onları sulha davet edesin. Eğer sulha yanaşır da sana sulh cevabı 
verip, sana kapılarını açarlarsa, içinde bulunan kavmin hepsi sana haraç verip hizmet etsinler. 
Lâkin, eğer musalaha etmeyip harp ederse onu muhasara edesin. Ve Allah onları sensin eline 
teslim ettikte erkeklerinin hepsini kılıçtan geçiresin. Amma, kadınlar ile çocukları ve 
hayvanları ve o şehirde bulunan her şeyi ganimet olarak taksim edip yiyesin.”2  

Yahudiler kendilerine Tevratın bu hükmüne uygun bir ceza takdir edildiği için 
mecburan rıza gösterdiler. Zaten yapacakları bir şey de yoktu. Peygamberimiz (sav) 
erkeklerin ellerini bağlattı. Bütün eşyaları bir araya toplandı. Ganimetin beşte biri 
peygamberimize yani, beytü’l-mâle ayrıldıktan sonra geri kalanı sahabelere taksim edildi. 
Süvarilere üç hisse, piyadelere birer hisse verdi.  

Erkeklerin boynu vuruldu. Bu arada bazıları sahabelere yaptıkları iyiliklerinden dolayı 
affı talep edilenler oldu. Peygamberimiz (sav) onları affetti. Ayrıca surdan taş bırakarak bir 
sahabeyi şehit eden Nübâte isminde bir kadının da kısas uygulandı.3  

Medine çevresi Yahudilerden temizlenince uzun müddet sulh ve sükûn hâkim oldu. 
Fitne fesat ortadan kalkınca kavga ve gürültü de ortadan kalkmış oldu. Münafıklar da 
kendilerine yardım edecek ortak bulamadıkları için seslerini kesip oturdular ve huzur 
ortamına katkı sağladılar. Peygamberimiz (sav) de mü’minleri irşad ederek imana ve Kur’âna 
hizmet etmeye, mü’minlerin kalplerine iman ve kafalarına ilim ve irfan vermek için huzurlu 
bir ortama kavuşmuş, Medine adına yakışır bir şekilde geleceğin “Medeniyet” temellerini 
“İman, ilim, ahlak ve fazilet” üzerinde kurmaya başladı. 

 
17. Mustalikoğulları ve Gatafanlıların Kuşatılması: 
Şaban 6 / Aralık 627 tarihinde peygamberimiz (sav) Mustalikoğulları üzerine sefer 

düzenledi. Peygamberimiz, Huzâa kabilesinin bir kolu olan Mustalik kabilesi reisi Hâris b. 
Ebû Dırâr'ın at ve silah satın aldıktan sonra çevredeki kabileleri de yanına alarak Medine 
üzerine yürüyeceğine dair haber aldı. Bu haberi yerinde tetkik etmek üzere yine Huzâa'nın 
Eslem koluna mensup Büreyde b. Husayb'ı casus olarak karşı tarafa gönderdi. Büreyde, onları 
deslekleyecekmiş gibi görünerek düşman ordusunun karargâhına kadar sokuldu ve haberin 
doğruluğunu öğrenerek Medine'ye geldi. Bunun üzerine Hz. Peygamber yerine Zeyd b. 
Hârise'yi bırakarak bin kişilik bir kuvvetle Medine'den hareket etti. Müreysî' kuyusunun 
başında karşılaştığı düşmana önce Hz. Ömer'i göndererek onları İslâm'a davet etti. 
Mustalikoğulları bu daveti kabul etmediler ve hemen çarpışmaya başladılar.4 Fakat İslâm 
ordusu karşısında tutunamayarak yenildiler ve on ölü verdiler. Bunlardan ikisini Hz. Ali (ra) 
öldürmüştür.  

Mustalikoğullarından ganimet olarak altı yüz veya yedi yüz esir, beş bin koyun ve iki 
bin kadar deve alındı. Müslümanlar da yanlışlıkla bir şehit verdiler. Çarpışmanın meydana 
geldiği suya nisbetle bu gazveye Müreysî' Gazvesi de denir. Hz. Peygamber Medine'ye 
gelince esirler arasında bulunan Benî Mustalik'in reisi Hâris'in kızı Cüveyriye ile evlendi. 
Bunu duyan sahâbîler, Resûl-i Ekrem'in akrabası olarak kabul ettikleri Mustalikoğullarından 
aldıkları esirleri serbest bıraktılar. Bu evliliğin Mustalikoğulları ile Müslümanlar arasındaki 
düşmanlığı giderdiği ve Hz. Peygamber'in Cüveyriye ile evlenmesinin asıl hedefinin bu 

 
1 İbn-i Hişam, Sîre, 3:251; İbn-i Saad, Tabakât, 3:426; Taberî, Tarih, 3:56 
2 Tevrat, Tesniye/Yasalar, Bab, 20:10-15 
3 Ebu Davud, Diyât, 1 
4 Taberi, Tahir, 2:261 



kabileyi İslâm'a yaklaştırmak olduğu görülmektedir. Nitekim bu evlilikten sonra başkanları 
Hâris b. Ebû Dırâr başta olmak üzere Mustalikoğulları İslâmiyet'i kabul etmişlerdir. 

Peygamberimizin (sav) Cüveyriye ile evlenmesini Hz. Aişe (ra) şöyle yorumlamıştır: 
“Kavmi için Cüveyriye’den daha hayırlı bir kadın görmedim. Onun sebebiyle Mustalikten yüz 
hane halkı azât olundu”1 demiştir. 

Peygamberimiz (sav) Hayber’de toplanan Yahudilerin rahat durmaması üzerine 
Gatafanlılarla işbirliğini yapmalarını önlemek amacıyla Hz. Ali’yi bir ordu ile Hayber ile 
Gatafan arasındaki Reci bölgesine gönderdi. Hz. Ali (ra) Reci’ye gelerek ordusunu 
konuşlandırdı ve Gatafanlılar üzerine giderek onları teslim aldı. Sonra Medine’ye döndü. 

 
18…Ve Zafer: Hudeybiye Antlaşması (Şevval-6/Ocak 628) 
Peygamberimiz (sav) ortalığın sulh ve sukûne ermesi üzerine sahabelerine gördüğü bir 

rüyayı anlatarak “Umre” yapmak üzere Mekke’ye gideceklerini müjdeledi. Bunun için 
hazırlanan ve yola çıkan 1500 sahabesi ile Umre niyeti ile yola çıktılar. Yanlarında sadece 
yolcuların aldıkları kılıçlarından başka silahları da yoktu. Amaçları savş değil, sadece umre 
yapmak ve Kâbe’yi ziyaret etmekti. 

Ne var ki Mekke yakınlarına gelince Mekke müşrikleri telaşlandılar ve peygamberimizi 
Mekke’ye sokmama kararı aldılar ve bunun için hemen silahlandılar. Peygamberimizin elçi 
olarak gönderdikleri Hz. Osman’ı (ra) da tutuklayıp hapsettiler. Bunun üzerine 
peygamberimiz (sav) bir ağacın altına sahabelerden “savaşmak ve ölmek için” biat aldı. 
Müslümanların bu kararlılığı müşriklerin kalplerine korku saldı. 

Rıdvan biatı Kureyşlileri ziyadesiyle korkuttu. Hz. Osman’ı (ra) yanında gelen heyeti 
serbest bıraktıkları gibi kendileri de bir heyet oluşturarak barış teklifini kabul ettiklerini 
göstermiş oldular. Heyetin başında Süheyl b. Amr bulunuyordu. Yanında da “Huveytıb b. 
Abduluzza ve Mikrez b. Hafs bulunuyordu. Kureyş bunlara “Muhammed’le bu sene Kâbe’yi 
tavaf etmemeleri ve dönüp gitmeleri şartıyla barış anlaşması yapın!”2 talimatı verdiler. 

Peygamberimiz (sav) gelenin isminin “Süheyl” yani “kolaylık” manasına gelmesini 
hüsn-ü teville teberrüken hayra yorup gülerek “Artık işimiz kolaylaştı! Kureyş ne zaman barış 
yapacak olsa bu adamı gönderirler”3 buyurdu. 

Kureyş’in elçisi Süheyl b. Amr arkadaşları ile peygamberimizin (sav) huzuruna vardı. 
Peygamberimiz (sav) bağdaş kurmuş oturmuştu. Kureyş elçileri geldiler ve iki dizlerinin 
üzerine çökerek oturdular. Sahabeler de çevrelerinde dizleri üzere oturmuşlardı. Süheyl 
peygamberimizle uzun uzadıya konuştu. Sonra peygamberimize barış teklifinde bulundu. 
Peygamberimiz (sav) Kureyş’in olmazsa olmaz şartı olan “Bu sene Kâbe’yi tavaf etmeden 
geri dönmesi” teklifini kabul etti. Bundan sonra diğer hususların müzakeresine geçildi. Bunlar 
üzerinde de mutabakata varıldı. Sıra barış antlaşmasının yazılmasına gelmişti. Hz. Ali (ra) 
kâtip tayin edildi. 

Peygamberimiz (sav) Hz. Ali’ye “Yâ Ali, Yaz! Bismillahirrahmanirrahîm…” Süheyl b. 
Amr buna itiraz etti. “Biz, bunu bilmiyoruz ve kabul etmiyoruz. Bu yazdığınızı kabul 
edemeyiz!” dedi. Peygamberimiz (sav) “Öyle ise nasıl yazalım? Dedi” Süheyl, “Bismike 
Allahümme şeklinde yazın. Biz bunu kabul ederiz” dedi. Peygamberimiz (sav) “Bismike 
Allahümme (Allahım senin adınla) kelamı da güzeldir” buyurdular.4 Hz. Ali (ra) bu şeklide 
yazdı.  

Sonra peygamberimiz (sav) Hz. Ali’ye “Bu Muhammed Resulullah’ın Süheyl b. Amr 
ile üzerinde anlaşmaya varıp sulh oldukları gereği taraflarca yerine getirilmesi kararlaştırılıp 

 
1Ebu Davud, Itk, H. No: 3931  
2Müsned-i Ahmed, 4:325; İbn-i Hişam,  Sîre, 3:331 
3 İbn-i Hişam, Sîre, 3:331 
4  “Bismike Allahümme” kelâmını ilk söyleyen Tâif’in reislerinden Arabın meşhur şâiri Ümeyye b. Ebî Salt 
olduğu rivayet edilir. Sonra bu tâbir Arapların da hoşuna gitmiş ve mektupların evveline yazmaya başlamışlardır. 



imzalandığı maddelerdir” dedi. Süheyl yine itiraz etti. “Vallahi biz senin gerçekten 
peygamber olduğunu kabul etseydik iman eder ve Beytullah’ı tavaf etmene engel olmazdık” 
dedi. Peygamberimiz (sav) “Peki nasıl yazalım?” buyurdular. Süheyl “Muhammed b. 
Abdullah diye yaz” dedi. Peygamberimiz (sav) Hz. Ali’ye “Bu da güzeldir. Sen böyle yaz” 
buyurdular. Hz. Ali (ra) “Yâ Resulallah! Ben Resulullah ifadesini yazmıştım. Vallahi bunu 
hiçbir zaman silemem!” dedi. Durumu izleyen sahabeler de “Biz de Resulullah ifadesi 
olmayan bir anlaşmayı kabul etmek istemeyiz” diye silmeye itiraz ettiler. 

Peygamberimiz (sav) onlara susmalarını işaret etti ve “Herkes inkâr etse Allah şahittir ki 
ben Allah'ın Resulüyüm. Yâ Ali! O zaman sen Resulullah ifadesinin geçtiği yeri bana göster” 
buyurdular. Hz. Ali (ra) ifadenin geçtiği yeri gösterdi. Peygamberimiz (sav) onu mübarek 
tükrüğü ve eliyle sildi.1 Yerine “Muhammed b. Abdullah” kelimelerini yazdırdı.2  

Peygamberimizin (sav) bütün amacı “Sulh/barış” yaparak savaşların ve kavgaların 
önünü almak “İslam”ın gerçek anlamı olan “Silm/barış” ve kardeşliği temin etmekti. Allah'ın 
dini olan İslam adı üzerinde “İnsanlar arasında barışı, mü’minler arasında kardeşliği 
emrediyordu ve peygamberimiz (sav) bunu fiilen bizzat uygulamayla bütün insanlığa 
göstermek istiyordu. Bütün çabası bunun içindi. Bu nedenle barış ve kardeşlik ortamının 
bozulmaması için güçlü ve kararlı olmaya, savaşı isteyenleri de bundan vazgeçirmeye 
çalışıyordu. Savaş da barışı korumak için yapılmalıydı ve barış mümkün oldukça asla savaş 
yapılmamalıydı. Peygamberimiz (sav) bunun fiilen gösterdi.  

Bundan sonra “Hudeybiye Antlaşması” maddeler halinde yazıldı.  
Müşrik heyetinin ve Müslümanların karşılıklı itirazlarını yatıştıran peygamberimiz (sav) 

nihayet anlaşmanın maddelerini yazdırdı. Anlaşma şu maddelerin en önemlileri şöyleydi: 
Madde 1: Müslümanlarla müşrikler huzur ve güven içinde yaşamak için on sene 

birbirleriyle savaşmayacaklardır. 
Madde 2: Peygamberimiz (sav) ve sahabeleri bu sene Kâbe’yi tavaf etmeyecekler ve 

geri dönecekler; ancak seneye yanlarında sadece yolcuların taşıdığı kılıçlar dışında silah 
taşımadan gelip Kâbe’yi tavaf edebilecekler. Mekke’de ise sadece üç gün kalabilecekler, bu 
sırada Mekke’liler şehri boşaltacaklar ve Müslümanlarla görüşmeyeceklerdir. 

Madde 3: Bundan sonra Mekke halkından Müslüman olup Medine’ye hicret edenler 
anlaşma gereği geri iade edilecektir; ancak Medine’den Mekke’ye iltica edenler ise iade 
edilmeyeceklerdir.  

Madde 4: Karşılıklı olarak yağma, hırsızlık ve birbirlerini suçlamalar ortadan kalkacak, 
birbirleri aleyhine konuşulmayacaktır. 

Madde 5: Arap kabilelerinden isteyenler peygamberimizle, isteyenler de Kureyş’le 
işbirliği ve anlaşma yapabileceklerdir.3 

Mekke’de Müslüman olup mü’minlere sığınanların geri iade edilmesi, Medine’den 
kaçıp Mekke’ye sığınanların ise iade edilmemesi şartına sahabeler itiraz ettiler. “Sübhanallah! 
Müslümanların yanına gelen bir Müslüman nasıl geri çevrilir?” dediler. Hz. Ömer (ra) “Ya 
Resulallah! Bu maddeyi bu haliyle kabul mü edeceksin?” dedi. Peygamberimiz (sav) 
gülümseyerek “Evet! Bizden onlara gidecek olanları Allah bizden ırak etsin, onlardan bize 
gelerek bizim onlara iade ettiklerimiz için ise Allah bir çıkış ve bir genişlik verecektir”4 
buyurdular. 

Antlaşmanın metni ve maddeleri yazılmış ama Peygamberimiz (sav) henüz anlaşmayı 
imzalamamıştı ki büyük bir kargaşa oldu. Koşuşturmalar ve gürültüler arasında ayaklarında 
zincirler olduğu halde Süheyl b. Amr’ın Müslüman olan oğlu Ebu Cendel (ra) getirildi. 

 
1 Müslim, Sahîh, 3:1411; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4:291; İbn-i Hişam, Sire, 2:319 
2 Sahih-i Müslim, 3:1410-1411; Müsned-i Ahmed, 1:342; 4:291, 325; İbn-i Hişam, Sire, 3:332 
3Müsned-i Ahmed, 4:325; İbn-i Hişam,  Sîre, 3:332; İbn-i Saad, Tabakât, 2:97;Taberî, Tarih, 3:79 
4 Sahih-i Buhârî, 3:181; Müslim, Sahîh, 3:1411; Müsned-i Ahmed, 3:268; İbn-i Kayyum, Zâdü’l-Meâd, 2:14; M. 
Asım Köksal, İslam Tarihi, 5:305-312 



Müslüman olduğu için babası Süheyl tarafından ayaklarına zincir vurularak hapsedilmişti. 
Peygamberimizin (sav) geldiğini ve Hudeybiye’de olduğunu öğrenince bir yolunu bulmuş ve 
kaçmış peygamberimize (sav) sığınmaya gelmişti. 

Oğlunun bu şekilde geldiğini gören baba Süheyl b. Amr onu peygamberimizden geri 
istedi. “Anlaşma gereği oğlumu geri istiyorum” dedi. Peygamberimiz (sav) “Ama henüz 
anlaşma imzalanmadı!” buyurdular. Süheyl “Oğlumu geri almazsam zaten bu anlaşmanın 
altına imzamı atmam” dedi. Peygamberimiz (sav) Ebu Cendel’i göstererek “Bu seferlik bunu 
bağışla ve anlaşmayı imzala” dediyse de Süheyl kabul etmedi. Peygamberimiz (sav) tekrar 
“Bunu benim hatırım için yap” dediyse de Süheyl inadından vazgeçmedi. “Hayır, oğlumu geri 
almadan bu anlaşmayı asla imza etmem!” dedi.1  

Peygamberimiz (sav) çok zor bir durumda kalmıştı. Ebu Cendel’i geri vermek onu 
işkenceli bir esarete göz göre göre atmak demekti. Müslümanların hiçbiri de buna rıza 
göstermiyordu. Ancak barışın getireceği büyük menfaat ve faydalar için bu fedakârlığı Ebu 
Cendel’in de göstermesi gerekiyordu. Asırlardır kavga ve savaş yapmış ve bu durum bir 
“cahiliye adeti” haline gelerek dem ve damarlarına kadar işlemiş Arapların barışa ihtiyacı 
vardı ve peygamberimiz (sav) “Âlemlere rahmet olarak” gönderilmişti. Bunu fiilen göstermesi 
ve her ne sebeple olursa olsun barış ortamının bozulmaması gerekiyordu. Bunu anlatmak 
mümkün değildi. Ancak yaşanarak anlaşılabilecek bir durumdu. Bu nedenle peygamberimiz 
(sav) Ebu Cendel’e dönerek “Ya Ebu Cendel! Biraz daha sabret! Allah için sana yapılanlara 
göğüs ger! Bunun mükâfatına elbette Allah sana verecektir. Muhakak ki Allah size bir 
genişlik ve bir çıkar yol gösterecektir. Biz verdiğimiz söze vefasızlık yapamayız!” buyurdular 
ve babası Süheyl’e teslim ettiler.2 

Ebu Cendel (ra) “Yâ Resulallah! Madem sen istiyorsun. Ben sana olan bağlılığım ve 
dinime olan sadakatimden dolayı buna razı olacağım!” dedi ve babasının yanına gitti.3 
Peygamberimiz (sav) de Kureyş heyetinde bulunan Huveytıb b. Abduluzza ve Mikrez b. Hafs 
ile görüşerek Ebu Cendel’e işkence ve baskı yapılmaması konusunda söz aldı.  

Hz. Ömer (ra) “Yâ Resulallah! Onu neden Kureyşe geri veriyoruz? Mü’minlere bunu 
neden yapıyoruz?” dedi. Peygamberimiz (sav) “Biz bu konuda bir anlaşma yaptık ve henüz 
imzalamamış olsak da söz verdik. Dinimizde ahde vefasızlık ve anlaşmalara ihanet söz 
konusu olamaz ve asla yoktur!” buyurdular.4 Hz. Ömer (ra) bunun üzerine geri çekildi. 

Sonra anlaşmanın tamamlanmasına geçildi. Anlaşma yazılıp tamamlanınca 
peygamberimiz (sav) mü’minlerden Hz. Ebubekir, Ömer, Osman, Abdurrahman b. Avf, Ebu 
Ubeyde b. Cerrah, Sa’d b. Ebi Vakkas, Muhammed b. Mesleme (ra-ecmain) ve müşriklerden 
Mikrez b. Hafs ve Huvaytıp b. Abduluzzâ’yı şahit yazdırdı. Hz. Ali (ra) da kâtip olarak 
anlaşmayı yazıp imzaladılar.5 

 
19. Hayber’in Fethi (H. Muharrem 7 / M. 7 Mayıs 628) 
Hayber volkanik bir vadide kurulmuş kuvvetli ve sağlam yedi kaleye sahip bir şehirdi.  

Şam yolu üzerinde bulunan bu şehir Medine’den 170 km uzaktı. Medine’de yapılan 
sözleşmeye ihanet ederek peygamberimiz (sav) tarafından sürgün edilen Yahudiler burada bir 
araya gelmiş ve fitne kazanını buradan kaynatmaya devam ediyorlardı. Hendek Savaşı için 
müşrikleri ve Arap kabilelerini tahrik edenler de buraya yerleşen Benî Nadr Yahudileriydi. 

Bu defa Mekke müşrikleriyle yeni bir anlaşma yapmışlardı. Bu anlaşmaya göre ne 
zaman peygamberimiz (sav) Mekke üzerine yürüyecek olsa onlar da Medine üzerine hareket 
ederek Medine’yi muhasara ve işgal edeceklerdi. Ne var ki bu anlaşmaları peygamberimizin 

 
1 Müsned-i Ahmed, 4:325; İbn-i Hişam, Sîre, 3:332  
2 İbn-i Hişam, Sire, 3:333 
3 Vâkıdî, Megazi, 2:609 
4 Ensab, 1:221 
5 İbn Hişam, Sire, 3:233, Vâkıdî, Megâzî, 2:612, İbn Sa'd, Tabak, 2:97, Taberî, Târih, 3: 80 



(sav) Hudeybiye Sulhu ile geçerliliğini kaybetmişti. Peygamberimiz (sav) bu anlaşma ile 
Medine’yi koruma altına almış bulunuyordu. Ancak Hayber fethedilerek Yahudilerin hile ve 
tuzakları ortadan kaldırılmadıkça Medine’de Müslümanlar da Arap kabileleri de barış ve 
emniyet içinde yaşayamayacaklardı.  

Gerek mü’minlerin gerekse Mekke müşriklerinin ve müşrik Arapların Şam ticaret yolu 
Hayber Yahudilerinin bulunduğu güzergâhta olduğu için emniyet ve güvenden mahrumdu ve 
Yahudilerin ne zaman ne yapacakları belli olmuyordu.  

Bütün bu nedenlerden dolayı Hayber’in fethi büyük bir önem arz ediyordu. 
 
19.1 Hayber İçin Yapılan Hazırlıklar: 
Peygamberimizin (sav) Hayber üzerine sefer yapma iradesini ortaya koyması ile 

hazırlıklar başlamış oldu. Hudeybiye de bulunamayan pek çokları Hayber gibi zengin bir 
beldeye sefer yapılacağını duyduklarında elde edecekleri ganimetleri düşünerek sefere 
katılmak için sıraya girdiler. Münafıkların pek çoğu da “Hayber’e biz de sizinle gelelim” 
diyorlardı.  

Bu nedenle Peygamberimiz (sav) “Allah yolunda sırf İ’lây-ı kelimetullah uğruna cihat 
edecek olanlar hazırlansın! Bunun dışında hiç kimse bizimle birlikte gitmeyecektir. Gidenlere 
de ganimetten bir pay verilmeyecektir” buyurdular. 

Savaş için hazırlıklar başladı. 200 atlı ve 1400 yaya olmak üzere 1600 sahabe savaş için 
toplandılar ve Medine dışında otağlarını kurdular.1 Bunlar sadece o anda Medine’de 
bulunanlardı. Daha sonra yolda Habeşistan’dan gelenler ve Ebu Hureyre’nin (ra) Devs 
kabilesinden de 400 kişi daha orduya iştirak ederek sayı 2000’e baliğ oldu. Orduda 
peygamberimizin (sav) hanımı Ümm-ü Seleme ile beraber 20 kadar da kadın bulunuyordu. 
Onlar da yemek konusunda ve yaralıların tedavisinde yardım edeceklerdi. Bu amaçla orduya 
katılmışlardı.2  

Peygamberimiz (sav) Medine’de Gıfarlı Siba b. Urfutat-ı vekil bırakarak Muharrem ayı 
sonlarına doğru Hayber yönüne hareket etti. Sahabeler heycan içinde Haybere doğru akın 
ediyorlardı. Şair Âmir b. Ekvâ (ra) “Allahım! Sen hidayet etmezsen biz doğru yolu 
bulamazdık. / Zekat veremezdik ve namaz kılamazdık. / Allahım! Bizi dinimizden çevirmek 
isteyenlere fırsat verme! / Sen kalbimize sekinet, ayaklarımıza sebat ver…” diye şiir 
okuyordu. Peygamberimiz (sav) bunu duydu ve “Allah ona rahmet etsin!” diye dua 
buyurdular.3 Bu peygamberimizin (sav) onun şehit olacağına dair bir işaretiydi. 

Sahabeler şevkle “Allahü Ekber, Allah-ü Ekber, Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber!” diye 
yüksek sesle tekbir getiriyorlardı. Peygamberimiz (sav) “Yüksek sesle tekbir getirmeyiniz. 
Sesinizi yükseltemeyiniz. Zira siz en gaibe çağırıyorsunuz ve ne de sağıra bağırıyorsunuz! 
Her şeyi bilen ve gören, her sesi işiten ve her şeye her şeyden daha yakın olan Allah’ı 
zikrediyorsunuz. Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakındır” buyurdular.4  

Peygamberimiz (sav) her gittiği yerde: “Allahım! Korkaklıktan, pintilikten, 
gevşeklikten, istikbal endişesinden, geçmişin tasasından, güçsüzlükten, acizlikten, belimizi 
büken borçtan, zalim ve haksızların tasallutundan sana sığınırım!”5 diye Allah’a dua ediyordu. 

Yahudiler peygamberimizin üzerlerine gelme ihtimalini dikkate alarak Gatafanlılarla bir 
anlaşma yapmışlardı. Şayet peygamber (sav) Hayber’i kuşatırsa Gatafanlılar da Yahudilere 
yardım için gelecekler ve Müslümanlara ikinci bir cephe açarak güçlerini bölmelerini 
sağlayacaklardı. Peygamberimiz (sav) de bu durumu haber almış ve Gatafanlılara “Şayet 

 
1 İbn-i Saad, Tabakât, 2:106; İbn-i Hişam, Sîre, 3:364 
2 Müsned-i Ahmed, 5:271 
3 İbn-i Kesîr, Sîre, 3:344-345; Buharî, 3:48; Müslim, 3:1427-1429; İbn-i Hişam, Sîre, 3:343 
4 Buhari, 3:50; Kaf, 50:16 
5 Nesei, 8:265 



Yahudilere yardım etmezlerse Hayberi fethettikleri taktirde Hayber’in bir yıllık hurmasını 
vermeyi” teklif etti. Ancak onlar bu teklifi kabul etmediler. Bu nedenle peygamberimiz (sav) 
süratle harekete geçerek Yahudiler ile Gatafanlıların aralarında bulunan Reci mevkiine biran 
önce ulaşarak Gatafanlıların yardım edecekleri yolları kesmeyi amaçladı. Bunda da başarılı 
oldu.  

Peygamberimizin (sav) Reci’de konaklaması üzerine Gatafanlılar Hayber Yahudilerine 
yardım edecek bir yol bulamadılar. Yurtlarına dönmek zorunda kaldılar.  

 
19.2 Hayber’e Önlerinde Otağın Kurulması: 
Peygamberimiz’in (sav) ordusu Reci’den Hayber’e doğru ilerledi. Gece vakti Hayber 

önüne otağını kurdu. Gece baskını yaparak insanları gafil avlamak peygamberimizin (sav) 
“Savaş hukukunda” olmadığı için sabah’ın olması beklendi. Peygamberimiz (sav) Sabah 
Namazını cemaate kıldırarak şöyle dua etti: “Ey göklerin ve yerin Rabbi olan Allah!      Ey 
yerlerin ve üstündekilerin Rabbi olan Allah! Ey şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan 
Allah! Ey rüzgârların ve savurduklarının Rabbı olan Allah! Biz, Senden şu şehrin hayrını ve 
iyiliğini, halkının hayrını ve iyiliğini, bu şehirde bulunan her şeyin hayrını ve iyiliğini dileriz. 
Onun şerrinden, halkının şerrinden, içinde bulunan her şeyin şerrinden Sana sığınırız.”1 

Gerçekten de Hayber halkı peygamberimizin ordusundan gafil bulunuyorlardı. Sabah 
olunca ellerinde ziraî aletlerle bağ ve bahçelerine gitmek için kalelerinden çıktıklarında 
karşılarında İslam ordusunu gördüler ve “İşte Muhammedin ordusu!” diye bağrışarak 
kalelerine geri kaçıp sığındılar.2  

Hayber halkı kalelerine güveniyorlardı. Çünkü gerçekten çok muhkem kaleleri vardı. 
Silahlı askerleri ve savaş aletleri de oldukça fazlaydı. Bu nedenle peygamberimizin üzerlerine 
geleceklerine pek ihtimal vermiyorlardı; ama çok yanılmışlardı. 

Peygamberimiz (sav) onların telaşlı kaçışlarını hayra yorarak “Allahü Ekber! Allahü 
Ekber! Haribet Hayber! Hayber harap oldu! Biz düşman bir kavmin toprağına girdiğimiz 
zaman ora halkı korkarak kaçıyorsa onların akıbeti fena olur”3 buyurdular.  

Hayberin ileri gelenleri bu ani ve fiilî durumu hemen görüşemeye başladılar ve savaş 
için hazırlıklı olmadıklarından kalelerine sığınarak müdafaa savaşı yapmaya karar verdiler. 
Halkı diğer kalelere yerleştirdiler ve savaşçılarını da alarak en sağlam kale olan Natat 
Kalesine geçtiler. İslam ordusu da Natat Kalesinin önünde karargâh kurmuşlardı. 

Peygamberimiz (sav) onların bu hazırlıklarına müsaade etti. Bir taraftan da elçilerini 
onlara göndererek geliş sebebini açıkladı. Ancak onlar savaşmayı göze aldıklarını, dolayısıyla 
ne teslim olmaya ve ne de Müslüman olmaya yanaşmayacaklarını açıkladılar. Daha İslam 
ordusu savaş düzeni almadan Natat kalesinden attıkları oklarla 50 kadar mücahidin hafif 
şekilde yaralanmasına sebep oldular. İlk gün böyle geçti. 

Bunun üzerine durum değerlendirmesi yapan peygamberimiz (sav) istişare sonucu İslam 
Ordusunu alarak Reci Mevkiine yakın ordugahını naklederek askerlerini daha güvenli şekilde 
konuşlandırdı. Natat Kalesi önü korunmaya müsait değildi. Diğer kalelerden gelecek 
tehilkerlere açıktı ve bir tarafı da bataklıkla çevrili bulunuyordu. Bundan sonra 
peygamberimiz (sav) sabah silahlanarak kale önüne geliyor, Yahudilerle savaşıyor, akşam da 
tekrar Reci mevkiine ordugâha dönüyordu.  

Bu arada iki gün peygamberimizi şiddetli baş ağrısı tuttu ve iki gün ordusunun başına 
geçemedi. Birinde Hz. Ebubekir’i (ra) diğerinde ise Hz. Ömeri (ra) görevlendirerek savaşa 

 
1 İbn-i Hişam, Sîre, 3:343; İbn-i Kayuum, Zâdü'l-Mead, 2:148 
2 İbn-i Hişam, Sîre, 2:343; Müsned-i Ahmed, 3:111 
3 İbn-i Hişam, Sîre, 3:344; İbn-i Saad, Tabakât, 2:109; Müsned, 3:111 



gönderdi. Şiddetli çarpışmalar yaşandı. Düşman kaleden huruc ediyor ve bir müddet 
savaşıyor, sıkışınca hemen kalelerine sığınıyorlardı. Bir hafta böyle geçti ve sonuç alınamadı.1 

Bu arada İslam ordusu ilk şehidini verdi. Muhammed b. Mesleme (ra) sıcaktan ve 
savaşın şiddetinden bir ara Kale dibinde gölgelenirken yukarıdan atılan bir taşla ağır yaralandı 
ve üç gün sonra da şehit oldu.2 Yine Âmir b. Ekvâ (ra) Yahudilerin meşhur yiğitlerinden 
Merhab ile savaştı ve şehit düştü. Böylece peygamberimizin (sav) haber verdiği gibi şair Âmir 
b. Ekvâ (ra) şehadet şerbetini içmiş oldu.3  

Savaşın yedinci gününde Devs Kabilesi reisi şâir Tufeyl b. Amr (ra) Hicretten önce 
Mekke’de peygamberimizle görüşerek iman etmiş ve kabilesine dönerek irşada başlamıştı. 
Peygamberimizin (sav) Hayber’e savaşmaya gittiğini haber alınca 400 mücahitle gelerek 
peygamberimize (sav) mülaki oldu. Peygamberimiz (sav) buna çok sevindi ve “Arkadaşların 
hayırlısı 4 kişi, seriyyenin hayırlısı 40 kişi, orduların hayırlısı 400 kişidir. Bir ordu 4000’i 
buldu mu onu kimse mağlup edemez” buyurdular. Ebu Hureyre (ra) işte bu 400 kişi içinde 
gelerek peygamberimiz (sav) ile görüşmüştü. Bir daha da yanından ayrılmadı.4 

 
19.3 Hayberin Fethi:  
Muhasara devam ediyordu. Peygamberimiz (sav) bir gün “Yarın sancağı öyle birisine 

vereceğim ki, Allah ve Rasulü onu sever, o da Allah ve Rasulünü sever. Allah onun eliyle bu 
fethi gerçekleştirecektir”5 buyurdular. Sahabeleri büyük bir heyecan sardı. Herkes onun 
kendileri olmasını arzu ve temenni ediyor ve Allah’a dua ediyorlardı. Hz. Ömer (ra) 
“Kumandanlığı o günkü kadar asla arzu etmemiştim”6 demektedir. 

Sahabeler sabaha kadar Allah’a dua ettiler ve sancağın kendilerine verilmesini 
heyecanla beklediler. Sabah namazı peygamberimiz (sav) namazı kıldırarak ashabına döndü. 
Tesbihattan sonra Ali nerede?” diye sordu. Hz. Ali (ra) gözlerinden rahatsızdı ve bu nedenle 
cemaate iştirak edememişti. “Ya Resulallah, onun gözleri ağrıdığı için burada bulunamadı” 
dediler. Peygamberimiz (sav) “Çağırın gelsin!” buyurdular.  

Hz. Ali (ra) gerçekten gözleri şişmiş ve kan çanağına dönmüş bir halde geldi ve 
peygamberimizin (sav) önüne diz çökerek oturdu. Peygamberimiz (sav) tükürüğünü mübarek 
parmağıyla Ali’nin (ra) gözlerine sürdü ve dua etti. Anında gözlerinin ağrısı gitti ve kızarıklık 
kayboldu.7 Ayrıca kendisine “Ya rabbi onu sıcağın, soğuğun ve açlığın sıkıntısından kurtar” 
diye dua buyurmuşlardı. Bu nedenle Hz. Ali (ra) ne açlıktan ve ne de soğuk ve sıcaktan 
etkilenmezdi. Bir gün yer üç gün yemek yemezse asla açlık hissetmezdi.8 

Peygamberimiz (sav) ak sancağı Hz. Ali’ye teslim etti ve dua ederek askerlerin başına 
tayin etti. Zülfikarı bizzat beline taktı ve “Allah sana fethi nasip edene kadar savaş ve asla geri 
dönme!” ferman etti.9 Sonra da Hayber’in fethi için gönderdi. Hz. Ali (ra) sordu: “Ya 
Resulallah! Ben onlardan ne isteyeceğim?” diye sordu. Peygamberimiz (sav) “Allah’tan başka 
ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna inanmalarını iste. Onlar 
dilleriyle bunu yaptıkları takdirde canlarını ve mallarını benden kurtarmış olurlar. Kalplerinin 
hesabını ise Allah görür” buyurdular. Hz. Ali (ra) “Ya Resulallah! Onlar Müslüman 
olduklarını söyleyinceye kadar ben de onlarla çarpışacağım” dedi.  

 
1 İbn-i Hişam, Sîre, 3:349; Müsned-i Ahmed, 5:353 
2 İbn-i Saad, Tabakât, 4:303 
3 İbn-i Saad, Tabakat, 4:303; Sahih-i Müslim, 3:1428 
4 İbn-i Saad, Tabakât, 4:327-328 
5 İbn-i Hişam, Sîre, 3:349; İbn-i Saad, Tabakât, 2:111; Sahih-i Buhari, 3:51; Müsned-i Ahmed, 3:353 
6 Sahih-i Müslim, 4:1872 
7 İbn-i Hişam, Sîre, 3:340; Sahih-i Buharî, 3:51 
8 Müsned-i Ahmed, 1:99; Ravdü'l-Ünf, 6:560 
9 İbn-i Hişam, Sîre, 3:349; İbn-i Saad, Tabakât, 2:110; Ibn-i Kesîr, Sîre, 3:352 



Peygamberimiz (sav) “Onların kalelerinin yanına vardığın zaman vakarla ilerle! Sonra 
onları İslama davet et. Kabul ederlerse mükellef oldukları şeyler söyle. Vallahi senin vasıtanla 
bir tek kişinin hidayete ermesi senin için birçok kızıl develere sahip olup onları sadaka 
vermenden daha hayırlıdır”1 buyurdular. 

Peygamberimiz (sav) bu hadisleriyle savaşın amacının toprak ve ganimet kazanmak 
değil, insanların hidayeti ile hayatlarının kazanımı ve ebedi saadetine hizmet etmek olduğunu 
açıkça ifade etmektedir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz (sav) insanların 
iki cihan saadetini sağlamayı amaç edinmiştir. Bunu her durumda ortaya koymuş ve öne 
çıkarmıştır. 

 
19.4 Hz. Ali’nin (ra) Merhab’la Savaşı: 
Hz Ali (ra) peygamberimizin (sav) talimatı üzerine sancağı Natat Kalesi önüne dikerek 

savaş vaziyeti aldı. Kaleye yaklaştı ve onları Allah'ın dinine çağırdı. İman ettikleri taktirde 
can ve mallarının güven içinde olacağını söyledi. Ancak Yahudiler inat ederek bu teklife 
olumsuz cevap verdiler ve çarpışmak üzere kalelerinden çıktılar. Yapılan çetin mücadelede 
birçok Yahudi öldürüldü. Ölenlerin arasında Yahudilerin kahramanlarından Merhab’ın 
kardeşi de bulunuyordu. 

Merhab intikam duygusu ile kaleden çıkarak meydana çıktı. Üzerinde iki kat zırh ve 
başında iki kat miğfer giyinmiş ve beline de iki adet de kılıç kuşanmıştı. Zaten iki metre boyu 
ile heybetli biri olan Merhab daha da heybetli görünüyordu. Atını Müslümanlardan tarafa 
sürerek “Ben karşıma çıkan kükremiş aslanları bile bir kılıç darbesi ile ikiye biçen, 
mızrağımla takıp havaya atan adamım. Kim benim karşıma çıkmaya cesaret edebilir?” diye 
meydan okumaya başladı.  

Cesaret kahramanı Hz. Ali (ra) peygamberimize Keykavus’un hediye olarak gönderdiği 
atı Düldül’e binmiş olduğu halde meydana çıktı. Bir müddet birbirlerine mukabele 
edemediler. Hz. Ali (ra) onu imana davet ettiyse de küstahlık yaparak üzerine hamle etti. 
Bunun üzerine Hz. Ali (ra) Allah'ın ismini anarak bir kılıç darbesi vurdu. Allah'ın yardımı ve 
iradesi ile kılıca mukabil tuttuğu kalkanı, miğferi keserek başından gövdesine kadar ikiye 
ayırdı. Atından aşağıya yuvarlanan Merhab’ı gören diğer askerler büyük bir paniğe kapılarak 
kaçıp kaleye sığındılar ve kale kapısını da arkadan kuvvetli bir şekilde sürgülediler. 
Manzarayı gören Müslümanlar ise sevinçlerini tekbir getirerek ifade ettiler. Peygamberimiz 
(sav) de “Artık sevininiz! Hayber’in fethi artık kolaylaştı”2 buyurdular. 

Müslümanlar bu defa kaleye hücum ettiler. Hz. Ali (ra) ordusunun başında kale kapısına 
kadar ilerledi. Bir ara elindeki kalkanı bırakarak Allah'ın adını anıp aşkla ve şevkle “Ya Rab 
bu fethi bana müyesser kıl!” diye dua edip “Bismillah!” diye kale kapısındaki halkaya 
yapışarak var gücüyle çekince kale kapısı koparak eline geldi. Kapıyı kaldırıp kenara fırlattı 
ve hemen arkasındaki mücahitlerle kalenin içine daldılar. Bunu gören İslam ordusu da 
peşlerinden geldi ve kaleyi ele geçirdiler.  

Hz. Ali’nin koparmış olduğu halde kale kapısını yerden kaldırmak için on kişi yerden 
kaldırmaya muvaffak olamadılar. Bir rivayette “kırk kişi yerden kaldıramadı” denilmiştir.3 

Müslümanlar daha sonra Naîm Kalesine yürüdüler. Burada da şiddetli çarpışmalar oldu. 
Ancak Yahudiler teslim olmak zorunda kaldılar. Naim Kalesinden sonra Sa’d b. Muaz kalesi 
takip etti. 

 
 

 
1 Sahih-i Buharî, 3:51; İbn-i Kayyum, Zâdü'l-Mead, 2:149; İbn-i Kesîr, Sîre, 3:351-352 
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Megazî, 2:657 Sîre, 3:349-350 
3 İbn-i Kesîr, Sîre, 3:359; El-Bidaye ve’n-Nihaye, 7:225 



19.5 Hayber Fethinin Sonucu: 
On gün muhasara ve savaştan sonra kalelerinin bir bir düştüğünü gören Yahudiler 

onuncu günü akşamı kalelerine çekildiler ve ertesi günü barış için beyaz bayrak çektiler. 
Peygamberimize bir heyet gönderdiler. Peygamberimiz (sav) onlarla görüşerek yapılan 
anlaşmayı maddeler halinde yazdı. Buna göre: 

1. Kalede savaşa katılmamış bulunan Yahudilerin kanları dökülmeyecek. 
2. Hayber’den çocuklarıyla beraber çıkıp gidenlere müsaade edilecek. 
3. Kaleyi terk edenler yanlarında ancak bir devenin taşıyabileceği kadar mal ve eşya 

götürebileceklerdir.  
4. Bunlar dışında bütün silahlar, menkul ve gayr-i menkuller, üzerlerinde taşıdıkları 

elbiseler dışındaki yiyecek ve giyecek maddeleri Resulullah’a bırakılacak. 
5. Bırakılması gereken ganimet mallarını saklayan ve kaçıranlara himaye ve müsaade 

edilmeyecektir.1  
Bu anlaşma yapılmış ve Yahudiler hazırlıklara başlamışlardı. Ancak Yahudiler akşam 

kendi aralarında görüşerek peygamberimize yeni bir teklif götürmeye karar verdiler. Buna 
göre “Biz mal ve mülk sahibiyiz ve bu toprakların işlemesini biliriz. Biz yurtlarımızda 
kalalım, topraklarımızı işleyelim” dediler. Peygamberimiz ve sahabeleri bu konuyu 
görüştüler. Burada kalacak değillerdi. Yeni bir anlaşma yamaya karar verdiler. Buna göre 
“Hayber mahsulünün yarı yarıya bölüşülmesi mukabilinde burada kalmalarına müsaade 
edildi. Ancak peygamberimiz (sav) en küçük bir ihanetlerinde bu antlaşmayı tek taraflı olarak 
feshetme yetkisine sahip olacaktı.” 2 Anlatma bu şekilde değiştirildi.  

Peygamberimiz (sav) bu anlaşma gereği her sene hasat zamanı Abdullah b. Revaha 
hazretlerini gönderirdi. O da gelir mahsulü bir araya toplatır, ikiye böler sonra da hangi 
bölümü isterlerse almalarını söylerdi. Onlar bu adilane muamele karşısında “yer ve gök bu 
adalet karşısında ayakta durmaktadır” derlerdi.3 

Savaş sonunda 2000 kişilik İslam ordusunda 20 kadar şehit verildiği görülmüştür. 
Yahudilerden ise 93 kişi öldürülmüştü.4  Peygamberimiz (sav) şehitlerin cenaze namazlarını 
kıldırdı ve defnetti. Yahudiler de ölülerini savaş alanlarından aldılar.  

Hayber fethedilmiş, gerekli anlaşmalar yapılmıştı ki Habeşistan’dan bir kafile ile gelen 
Cafer b. Ebi Talip (ra) muhacirlerle beraber Hayber’e çıkageldi. Peygamberimiz (sav) o 
derece sevindi ve memnun oldu ki sevincini “Hayberin fethine mi sevineyim, yoksa Cafer’in 
gelişine mi? Bilemiyorum” diye sevincini izhar etti.5 

Daha sonra Peygamberimiz (sav) Hayber’de Müslümanlara hitap ederek “Savaşa fiilen 
katılmayanlara dokunmayı, esir kadınlara ilişmeyi, ehlî merkep etinin yenilmesini ve yırtıcı, 
azı dişi olan ve et yiyen vahşi hayvanların etlerini yemeyi, ganimet mallarını bölüştürmeden o 
maldan bir şeyler almayı yasakladı.”6 

Peygamberimiz (sav) Hayber’de elde ettikleri ganimetleri de gazaya katılanlara 
paylaştırdı. Ayrıca Hudeybiye’de Umre için sefere katılanlara da Hayber’e gelip 
gelmemelerine bakmadan hisse ayırdı.7 Nitekim yüce Allah Hudeybiye’ye katılanlara Fetih 
Suresinde yakında bir fetih ve bol ganimet vadinde bulunmuştu. Bu fetih ve ganimet bu 
şekilde yerine gelmiş bulunuyordu.8 Peygamberimiz (sav) ayrıca Habeşistan’dan Hayber’e 

 
1 İbn-i Saad, Tabakât, 2:110; ibn-i Kesîr, Sîre, 3:376-377; İnsanü'l-Uyûn, 2:744 
2 İbn-i Hişam,  Sîre, 3:352-371 
3 İbn-i Hişam, Sîre, 3:369 
4 İbn-i Saad, Tabakât, 2:107 
5 Sahih-i Müslim, 4:1946; İbn-i Saad, Tabakât, 4:35; İbn-i Kayyum, Zâdü’l-Meâd, 1989-İstanbul, 3:377 
6 İbn-i Hişam, Sîre, 3:345 
7 İbn-i Hişam, Sîre, 3:364 
8 Fetih, 48:18-19; Müslim, 4:1946; İbn-i Saad, Tabakât, 2:108  



gelerek orduya katılanlara, Devs kabilesinden gelerek savaşa iştirak eden 400 kişiye de 
ganimetten pay ayırdı. 

Peygamberimiz (sav) Hayber’in ganimet mallarını önce beşe ayırdı. Beşte biri 
peygamberimize, yani hazineye ayrıldı. Dördü ise peygamberimizin (sav) emriyle satışa 
çıkarıldı ve bu satıştan elde edilen para Müslümanlar arasında pay edildi. Gayr-i menkul 
mallar ve araziler ise Şıkk, ve Natat mülkleri Müslümanlar arasından pay edilirken, Ketibe 
mülkleri ise peygamberimize, yani hazineye bırakıldı. Bunları ihtiyaçlarına göre 
peygamberimiz (sav) Müslümanlar arasında bölüştürdü.  

Ganimetler arasında Tevrat nüshaları ve bunların şerhleri ile tefsir kitapları da vardı. 
Onları Yahudiler geri istediler. Peygamberimiz (sav) de onları isteyenlere geri iade etti. Onları 
dinlerinin gereğini yapma konusunda serbest bıraktı. Böylece “Din ve Vicdan Hürriyeti”nin 
gereğini de en güzel şekilde yapmış oldu.1 

 
20. Vadiu’l-Kura Kuşatması (H. 7 / M. 628) 
Hayber’in fethinden sonra Vadiu’l-Kura” Yahudilerin toplandığı çıbanbaşı 

durumundaki bölgeyi dağıtmak üzere oraya yöneldi. Yahudiler kurdukları pusu ile bir 
Müslümanı şehit ettiler. Peygamberimiz (sav) oduyu savaş nizamına soktu. Sancağı Sa’d b. 
Ubade’ye (ra) verdi. Yahudiler anlaşmak ve uzlaşmak yerine savaşmayı tercih ettiler. 
Meydana çıkıp er dilediler. Zübeyir b. Avvam (ra) ve Hz. Ali (ra) teke tek vuruşmalarda tam 
11 Yahudi savaşçısını öldürdüler. Yahudiler iki gün direndikten sonra başka çareleri 
kalmadığını anlayarak teslim oldular.2 

 
21. Mekke’nin Fethinde Hz. Ali (ra): 
(13 Ramazan 8 / 23 Aralık 629 Kuşatma 1 Ocak 630 Mekke’nin Teslim Olması) 
Mekke’li Kureyşliler Hudeybiye anlaşmasından sonra anlaşma hükümlerine aykırı 

olarak Benibekr Kabilesi Müslümanlarını gece pusuya düşürerek öldürdüler. Haber 
peygamberimize (sav) gelince çok öfkelendi. Mekke’liler özür dilemek ve anlaşmayı 
yenilemek için Ebu Süfyan’ı gönderdiler. Peygamberimiz (sav) “Ebu Süfyan ile kimsenin 
konuşmamasını tenbih etti.” Bunun üzerine hiç kimse Ebu Süfyan ile konuşmadı. Herkes yüz 
çevirdi. Muhatap bulamayan Ebu Süfyan Hz. Ali’nin (ra) yanına gelerek yardım istedi. Hz. 
Ali (ra) “Resul-i Ekrem’in karar verdiği bir konuda hiçbirimiz konuşma hakkına sahip 
değiliz” diye onu reddetti.3 Ebu Süfyan çaresiz Mekke’ye döndü. 

Peygamberimiz (sav) “Rabbim bizi gizli muhbirlerin ve gözcülerin Kureyş’e haber 
vermelerinden koru ki Mekke’ye ansızın girelim” diye dua ederek Mekke’ye gizlice girmek 
için hazırlanmalarını istedi. Amacı kan dökmesini ve savaşı önlemekti. Ancak sahabelerden 
Hatip b. Beltâ Mekke’deki akrabalarını korumak amacı ile cariyesi Sarâ’ya gizli bir mektup 
vererek Mekke’ye gönderdi. Cebrail (as) peygamberimize (sav) haber verdi. Peygamberimiz 
(sav) Zübeyir b. Avvam  (ra) ve Hz. Ali’yi (ra) göndererek cariyeyi yakalamalarını emretti.  

Hz. Ali (ra) cariyeyi yakaladı, her tarafını aradılar bir şey bulamadılar. Hz. Ali (ra) 
“Resulullah (sav) asla yalan söylemez; seni öldürürüm. Mektubu çıkar” diye tehdit edince 
korkusundan saçlarının arasından mektubu çıkardı verdi.”4 

Hz. Peygamber (sav) gizlice etrafa haber verdi. Medine’den yola çıktı. Etraftan 
sahabeler bölük bölük yolda peygamberimize (sav) yetişerek ordusunun sayısını artırdılar. 
Nihayet Mekke’nin yakınındaki Zîtuvâ Vadisinde askeri konuşlandırdı. Gece Mekke’ye 
hakim tepelerde her askerin bir ateş yakmasını emretti. Yakılan ateşin çokluğu Mekke’lilerin 

 
1İbn-i Saad, Tabakât, 2:107; İbn-i Hişam, Sîre, 3:363-367 
2 İbn-i Kayyum el-Cevzî, Zadü’l-Meâd, 3:399-400 
3 İbn-i Hişam, Sire, 2:396 
4 İbn-i Kayyum, Zadu’l-Meâd, 1:421 



mukavemetini tamamen kırdı. Ebu Süfyan ile konuşan peygamberimiz (sav) Mekkelilerin 
mukavemet göstermeyeceklerine ait söz aldıktan sonra Mekke’nin dört kapısından girdi. 

Hazreçlilerin bayrağını taşıyan Sa’d b. Ubade’nin (ra) “Bu gün yevmi’l-melhame 
(intikam günü) diye bağırdığını duyunca Hz. Ali’yi (ra) çağırdı ve “Git sancağı elinden al ve 
ona ‘bu gün yevmi’l-merhame günüdür’ de” buyurdular.1 Hz. Ali (ra) denileni yaptı ve savaş 
önlenmiş oldu. 

Peygamberimiz (sav) Mekke’ye devesinin üzerinde başı eğik ve mütevazı bir halde 
girdi. “Bu gün herkesi affettim” buyurdu. Önce Kâbe’yi yedi defa tavaf etti. Sonra 
peygamberimiz (sav) Hz. Ali (ra) ile beraber Kâbe’nin içine girdi yerdeki putları asası ile 
dokunarak “Hak geldi batıl zail oldu”2 ayetini okuyarak devirdi. Devrilen her put mucize eseri 
olarak düştüğü anda tuz gibi dağılıyordu. Sonra duvarda ve yukarıda asılı olan putlara 
dokunmak için Hz. Ali’nin (ra) omuzuna çıkarak aynı şekilde düşürdü. Böylece Kâbe’deki 
bütün putları kırdı.3 

Peygamberimiz (sav) 19-20 Ramazan 8/1 Ocak 630 günü Mekke’yi tamamen teslim 
alır. Mekke’liler Kabe’ye ve Ebu Süfyan’ın evine sığınır ve evlerinden çıkmayarak 
beklemeye başlarlar. Peygamberimiz (sav) onları Müslüman olmaya zorlamaz ve hepsini 
affedip serbest bırakır. Onların bir kısmı Müslüman olurlar, bir kısmı daha sonra Müslüman 
olma şerefine ermişlerdir. 

Fetih tamamlanınca peygamberimiz (sav) Halid b. Velid’i (ra) çevre kabileleri İslam’a 
davet için görevlendirir. Ancak Halid b. Velid (ra) silahlarını bırakanları da mallarını alıp 
ellerini bağlayarak peygamberimizin (sav) huzuruna gönderir. Peygamberimiz (sav) bu 
duruma öfkelenir ve “Allahım, ben Halid’in yaptığından beriyim” diye tasvip etmediğini 
belirtir. Derhal Hz. Ali’yi (ra) çağırarak getirilen mallar ile esirleri gönderip Halid’e gönderir. 
Yaptığının doğru olmadığını söylemesini ister. Hz. Ali (ra) gider görevini yapar ve Halid b. 
Velid’i (ra) ikaz eder. Herkese hakkını ve daha fazlasını vererek onların gönüllerini alır. 
Peygamberimiz (sav) Hz. Ali’nin (ra) yaptığını beğenerek “İsabet ettin!” ferman eder.4  

 
22. Huneyn Seferinde Hz. Ali (ra) 
Mekke’nin fethinden hemen sonra Havazin’liler 20.000 kişilik bir asker toplayarak 

Ramazan ayı sonunda Mekke’ye yürümeye başladılar. Peygamberimiz (sav) 10.000 kişilik 
Fetih Ordusu ile onların üzerlerine gitmeye karar verdi. Bu orduya ganimet toplamak amacı 
ile İslam ordusuna katılan henüz Müslüman olmayan Mekke’liler de katılarak bu sayıyı 
12.000’e çıkardılar.  

Sahabeler kendi aralarında “artık bu orduyu hiçbir güç yenemez” diye övünmeye 
başladılar. Huneyn vadisinden geçerken öncü kuvvetler pusuya düşürüldü. Bunu hiç 
beklemeyen öncüler panikleyerek kaçarken geriden gelen ordudaki askerlerin de ürkerek 
kaçışmasına sebep oldu. Orduda bir dağılma başladı. Öyle ki peygamberimizin (sav) 
çevresinde Hz. Ali, Abbas, Abdullah b. Zübeyir (ra) gibi peygamberimizi koruyan bir avuç 
sahabe kaldı.  

Peygamberimiz (sav) yerden bir avuç kum alarak “Şaheti’l-Vücûh!” diye düşman 
ordusuna attı. Mucize eseri olarak hepsinin gözlerine girdi ve düşman askerlerinin 
duraklamasına sebep oldu. Bu arada Hz. Ali (ra) yanındaki sahabelerle kahramanca saldırıya 
geçti ve Müslümanların toparlanmasını sağladı. Peygamberimizin (sav) yerinden bir adım 
dahi geri çekilmeden “Ey İnsanlar! Ben Allah’ın Resulüyüm. Nereye kaçıyorsunuz?!” diye 

 
1 İbn-i Hişam, Sire, 2:406 
2 İsra Suresi, 17:81 
3 Abdulbaki Gölpınarlı, Emire’l-Mü’minîn Ali, 1993-İstanbul s. 178 
4 Buhari, Megazi, 95 



çağırması ve bir kısım kahraman sahabelerin kaçanları geri çevirmesi ile iki ordu karşı karşıya 
saf haline geldiler.  

Savaş esnasında Hz. Ali’nin (ra) Havazinlilerin bayraktarı Cervel’i öldürerek bayrağı 
yere düşürmesi ile büyük bir bozgun başlar ve Müslümanlar kesin bir zafer ve büyük bir 
ganimet elde ederler.1 

 
23. Hz. Ali’nin Tay Kabilesine Gönderilmesi: 
Peygamberimiz (sav) Mekke Fethi ve Huneyn Zaferinden sonra Medine’ye döner. 

Aradan fazla bir zaman geçmeden Hz. Ali’yi (ra) bir bölük askerle Tay Kabilesini İslam’a 
davet etmek üzere gönderir. Tay kabilesi cömertliği ile meşhur Hatem-i Tâî’nin kabilesidir. 
Bu kabilenin çok meşhur bir de bir de Mabedi, yani puthanesi vardı. Bu nedenle buradaki 
putların kırılması İslam’ın Tevhid inancı açısından önem arz ediyordu. 

Hz. Ali (ra) sefere giderken Tak kabilesinden bir gençle karşılaştı. Hz. Ali’yi tanımayan 
genci misafir etti. Büyük ikramlarda bulundu. Gence nereden gelip nereye gideceğini sordu. 
Gen de bu adamdan zarar gelmez belki bana yardımı olur düşüncesiyle “Ben Ali’nin başını 
kesip kabileme götürmek için yola çıktım. Bana yardım edersen sevinirim” der. Bunun 
üzerine Hz. Ali (ra) başını gencin önüne koyar ve “Ben Ali’yim. Sen iyi bir delikanlısın 
başımı kes götür” diyince genç neye uğradığını şaşırır. “Ben bütün malını veren cömert 
Hatem-i Taiyi bilirim; ama canını veren cömert birini görmedim” diye Hz. Ali’nin eline 
sarılır. “Ben asla senin gibi birinin kanını dökemem” der ve Müslüman olur. Hemen döner ve 
Tay kabilesinde bu olayı anlatır. Bu olay kabile içinde Hz. Ali’ye karşı büyük bir hayranlık 
uyandırır. 

Hz. Ali (ra) Tay Kabilesine gelince kabile mukavemet göstermez. Hz. Ali (ra) 
puthaneye girer ve büyük Fels putunu kırar. Tay kabilesi Müslüman olur. Ancak Hatem-i 
Tai’nin oğlu Adiy Şam’a kaçar. Kız kardeşi Müslüman olmadığı için esir edilir. 
Peygamberimiz (sav) “Onu bırakın. Onun babası İslam ahlakı üzere yaşayan cömert biriydi. 
Allah cömertleri sever” buyurdular.2 Peygamberimizin (sav) bu tavrı da Müslüman olmayan 
diğer kabile mensuplarının Müslüman olmasını sağlamıştır. 

 
24. Tebük Seferinde Hz. Ali’nin (ra) Medine’de Peygamberimize Vekâleti 
H. 9 senesinde peygamberimiz (sav) Bizans’ın Müslümanlara savaşmak üzere bir ordu 

hazırladığını duyunca onlara karşı savaşmak üzere tüm sahabelerinin hazırlanmasını istedi. 
Bütün sahabeler her tarafa haber göndererek savaşa katılmak isteyenlerin Medine’de 
toplanmalarını sağladılar. Yiyecek ve erzak olarak herkes elinden gelen yardımı yaptı. Hz. 
Ebubekir (ra) tüm mal varlığını getirdi. Hz. Ömer (ra) mal varlıklarının yarısını getirdi. 
Abdrrahman b. Avf (ra) 700 deve yükü malı develeriyle beraber hibe etti. Herkes bağış 
yarışına girmişti. 

Nihayet peygamberimizin (sav) Seniyyetü’l-Veda’da konuşlandırdığı askerlerin sayısı 
30 bini buldu. Bunun 10 bini süvari birlikleri teşkil ediyordu.3 Medine’de Muhammed b. 
Mesleme’yi (ra) vekil bırakarak ordusunun başına geçti ve ordusuna hareket emrini verdi. 

Sonra Hz. Ali’yi (ra) yanına çağırdı ve “Medine’de ya benim veya senin kalman 
gerekecek” buyurdu. Sonra seni ev halkının işlerini yapmak üzere seni Medine’de 
bırakıyorum” dedi. Hz. Ali (ra) ağlayarak “Ben sizinle beraber olmak isterdim. Beni kadınlara 
ve çocuklara vekil mi bırakıyorsunuz!?” dedi. Peygamberimiz (sav) “Bana göre sen Musa’ya 
göre Harun gibisin. Böyle bir durumda olmak istemez misin? Ama ne var ki benden sonra 
peygamber yoktur” buyurdular. Bunun üzerine Hz. Ali (ra) Medine’de kalmaya karar verdi.4 

 
1 Vakidi, Megâzî, 3:903 
2 Vakıdî, Megazi, 3:988 
3 İbn-i Hişam, Sîre, 4:162; İbn-i Saad, Tabakât, 2:166 
4 Sahih-i Buhari, 3:86; İbn-i Hişam, Sîre, 4:162; İbn-i Saad, Tabakât, 2:165; 3:24-25 



Medine’de birçok münafık kalmıştı ve bunlar dedikoduyu çok seviyorlardı. Amaçları 
Müslümanlar arasında huzursuzluk çıkarmaktı. Hz. Ali’in (ra) Medine’de kaldığını 
gördüklerinde hemen dedikoduya başladılar. “Peygamber seni sevmediği, önem vermediği ve 
şu gibi durumlardan dolayı seni Medine’de bıraktı” dediler. Hz. Ali’nin (ra) canı sıkıldı ve 
silahını kuşanıp atına atladığı gibi yola çıktı ve Cürfe denilen yerde peygamberimize (sav) 
yetişti. Peygamberimiz (sav) neden geldiğini sorunda durumu anlattı. Peygamberimiz (sav) 
“Onlar yalan söylemişler. Yâ Ali sen bana Musa’ya (as) nispetle Harun (as) gibi olmak 
istemez misin? Musa (as) Harun’u vekil bırakmıştı. Ben seni kendi aileme ve kendime vekil 
bıraktım” buyurdular. Hz. Ali (ra) bunun üzerine tekrar Medine’ye döndü.1 Peygamberimiz 
(sav) Medine’de münafıkların herhangi bir bozgunculuk yapmalarına engel olmak için Hz. 
Ali’yi (ra) Medine’de bırakmıştı.2 

Peygamberimiz (sav) Tebük’te bir ay kadar kaldı. Bizans ordusu gelmedi veya gelme 
cesareti gösteremedi. Bunun üzerine savaşmadan sağ salim geri Medine’ye geldiler. Ancak bu 
sefer Müslümanları cesaretlendirdiği ve morallerini çok yükselttiği gibi İslam düşmanlarına 
büyük bir korku verdi. Zira artık Müslümanlar dünyanın en güçlü devleti olan Bizans ile 
savaşacak derecede güçlenmişti. Arapların asabiyetleri nedeniyle kendilerine güveni ve 
peygamberimize (sav) karşı sempatileri arttı. Zira Muhammed artık dünya devletlerine karşı 
çıkacak derecede Arapların yüceltmişti. Bu nedenle herkes Müslüman olmak için heyetler 
halinde Medine’ye gelmeye ve peygamberimize bağlılıklarını bildirmeye başladılar. 

 
25. Haccın Farz Kılınması ve Peygamberimizin Hz. Ali’yi Göndermesi 
Hac Hicretin 9. senesinde hac mevsini yaklaştığı bir zamanda farz kılındı.3 Yüce Allah 

inzal buyurduğu ayette: “Muhakkak ki, insanların ibâdeti için kurulan ilk mâbed, Mekke'deki 
o çok mübârek ve insanların kıblesi olup âlemlere doğru yol gösteren Kâbe'dir. Onda, Allah 
katındaki şeref ve hürmetini gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Ona giren 
her türlü tecâvüzden emin olur. Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe'yi tavaf etmesi 
Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Her kim bu hakkı tanımaz ve haccı inkâr ederse, 
doğrusu Allah bütün âlemlerden müstağnîdir, kimsenin ibâdetine ihtiyacı yoktur”4 
buyuruluyordu. 

Peygamberimiz (sav) ayet-i kerimenin nazil olmasından sonra Cuma Hutbesinde nazil 
olan ayetleri okudu, tebliğ etti ve şöyle buyurdu: “Ey İnsanlar! Hac üzerinize farz kılındı. O 
halde haccediniz!” sahabeler sordular “Her sene mi haccedeceğiz?” dediler. Peygamberimiz 
(sav) cevap vermeyerek sustu. Soru üç defa tekerrür edince “Şayet evet desem her yıl 
haccetmek üzerinize farz olurdu ve siz buna güç yetiremezdiniz. Ben sizlere bir şeyi teklif 
etmeyerek sizi kendi hâlinize bıraktıkça siz de beni kendi halime bırakınız. Çok sual 
sormayınız. Sizden önceki kavimler çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet 
etmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Binaenaleyh ben size bir şey emrettiğim zaman siz bunu 
gücünüz nispetinde yapınız. Bir şeyi yasakladığım zaman ise onu kesinlikle terk ediniz” 
buyurdular.5  

Sonra peygamberimiz (sav) İslamiyet binasının tamamlanmak üzere olduğunu şu 
sözleriyle anlattı: “İslam beş şey üzerine bina edildi: Allah’tan başka ilah olmadığına ve 
Muhammed’in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekât vermek, 
haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.”6 

 
1 İbn-i Hişam, Sîre, 4:163; İbn-i Saad, Tabakât, 3:24-25 
2 İbn-i Saad, Tabakat, 3:29 
3 Prof. Kâmil Miras, Tecrid Tercemesi, 6:11-12 
4 Âl-i İmran, 3:96-97 
5Sahih-i  Müslim, 2:975; 4:102; Müsned-i Ahmed, 2:113 
6 Sahih-i Buharî, 1:11; Sahih-i Müslim, 1:45; Sünen-i Tirmizî, 5:5 



Hac farz kılınınca mü’minlerin hacca gitmeleri gerekiyordu. Sahabeler peygamberimize 
gelerek “Yâ Resulallah! Haccın farz kılındığını söylediniz. Bu durumda sizler bu sene haca 
gidecek misiniz?” dediler. Peygamberimiz (sav) “Henüz şirk tamamen ortadan kalkmış 
değildir. Müşrikler hac mevsiminde Kâbe’yi çıplak tavaf edecekler. Bu hal ortadan 
kalkmadıkça ben haccetmek istemem!”1 buyurarak bu sene haca gitmeyeceğini beyan ettiler. 

İslam cahiliye adetlerini ortadan kaldırıyordu; ancak o kadar çok cahiliye adetleri vardı 
ki bunların kalkması zaman istiyordu. Hac mevsiminde müşriklerin Kâbe’yi çıplak olarak 
tavaf etmeleri de bu adetlerden birisiydi ve bunu Kâbe’ye hürmet sayıyorlardı.2 
Peygamberimiz (sav) bu âdetin ortadan kalkmasını istiyordu. Bu nedenle Hz. Ebubekir’i (ra) 
“Hac Emiri” tayin ederek ona haccın şartlarını ve adabını öğretti. Sonra bu şekilde adabına 
uygun hac yapmak üzere hacca gitmek isteyen mü’minlerin emiri olarak Mekke’ye gönderdi.3  

Hz. Ebubekir (ra) hazırlıklarını yaptı ve kendisi ile beraber hacca gitmek isteyen 300 
sahabe ile yola çıktı. Medine’lilerin ihrama girme yeri olan Zülhuleyf’e varınca ihrama 
girdiler ve telbiyeye başladılar. 

Hac kafilesi yola çıktıktan bir süre sonra yüce Allah Tevbe Suresinin ilk ayetlerini inzal 
buyurdu. Peygamberimiz (sav) nazil olan ayetleri vahiy kâtiplerine yazdırdıktan sonra 
sahabelerine okudu. Sahabeler “Yâ Resulallah! Allah'ın bu emrini ve muahede halinde 
olduğumuz müşriklere hitabını ve ültimatomu onlara bildirecek bir elçi göndermeyecek 
misiniz?” dediler. Peygamberimiz (sav) “Bu tebliği ya benim yapamam lazım veya ehl-i 
beytimden birisinin yapması gerekir” buyurdular.4 

Arap geleneğine göre herhangi bir anlaşmayı ancak kabile reisi veya onun akrabası 
yapmaya ve bozmaya yetkili olabilirdi. Bu nedenle peygamberimiz (sav) kendisinin hikmet ve 
maslahat gereği bu sene hacca gitmeyeceği için Hz. Ali’yi (ra) çağırdı. Tevbe Suresinin 
müşriklere dört ay mühlet tanıyan ültimatom mahiyetindeki ayetlerini onlara okumak, haccın 
Allah'ın rızasına uygun şekilde yapılması için elinden geleni yapmak ve Mekke’nin şirkten ve 
müşriklerden temizlenmesi için ona şu talimatı verdi: 

“Ya Ali! Hacılar kurban kesme günü Mina’da toplandıkları zaman halka yüksek sesle 
Allah'ın emrini ve hükmünü oku! Sonra onlara ilan et ki: Hiçbir kâfir ve müşrik asla cennete 
giremeyecektir. Bu seneden sonra hiçbir müşrik Kâbe’yi ziyaret edemeyecek ve Allah'ın 
haram kıldığı beldeye giremiyecektir. Hiç kimse çıplak olarak Kâbe’yi tavaf edemeyecektir. 
Kimin Resulullah ile bir anlaşması varsa anlaşma süresi dolana kadar geçerlidir. Süreli 
olmayan anlaşmalara gelince, yüce Allah onlara dört ay süre tanımıştır. Dört aydan sonra 
müşriklerle yapılan süresiz anlaşmalar ortadan kalkmış sayılacaktır”5 buyurdular. 

Hz. Ali (ra) “Ben çok gencim ve hitabet gücüm de yoktur” diye bu görevi kabul 
etmeyecek oldu. Peygamberimiz (sav) “Bu görevi ya sen veya benim yapamam lazım! Ben 
ise seni görevlendirmiş bulunuyorum. Sen git muhakkak Allah senin kalbine ve diline sebat 
ihsan eder ve güç verir” buyurdular.6 

Bunun üzerine Hz. Ali (ra) yanına Ebu Hureyre’yi (ra) de alarak Zulhuleyfe’de Hz. 
Ebubekir’e yetişti. Kendisini Resulullah’ın gönderdiğini söyleyince Hz. Ebubekir (ra) “Amir 
misin, memur musun?” diye sordu. Hz. Ali (ra) “Ben memurum, âmir sizsiniz!” buyurdu. 
Sonra gönderiliş amacının “Tevbe Suresini okumak ve ahd ve misak sahiplerine ahdlerinin 
dört ay sonunda dolacağını haber vermek ve haccın Allah'ın rızasına uygun şekilde 
yapılmasına nezaret etmek olduğunu” anlattı.7  

 
1 İbn-i Kesîr, Sîre, 2:332 
2 İnsanü'l-Uyûn, 3:233 
3 İbn-i Hişam, Sîre, 4:188; İbn-i Kesîr, Sîre, 4:65 
4 İbn-i Hişam, Sîre, 4:190 
5 İbn-i Hişam, Sîre, 4:190; Sünen-i Tirmizî, 3:222 
6 İbn-i Kesîr, Tefsir, 2:333 
7 İbn-i Hişam, Sîre, 4:190; İbn-i Saad, Tabakât, 2:168 



Daha sonra Hz. Ebubekir (ra) başkanlığındaki ilk hacı kafilesi Mekke’ye girdi. Önce 
Kâbe’yi tavaf ettiler. Sonra Hz. Ebubekir (ra) namaz kıldırdı ve namazdan sonra hutbe irad 
ederek Haccın adabını ve usulünü anlattı. 

Arafat’ta vakfe yapıldı. Burada etraftan gelen hacılarla görüşüldü. Müşriklerin çıplak 
olarak Kâbe’yi tavaf edemeyecekleri anlatıldı. Müşriklerin sayısında gittikçe azalma 
görülüyordu. Sahabeler bütün gayretleriyle her biri dilinin döndüğü kadar “Tevhid” hakikatini 
anlatıyor ve bu konudaki ayetleri okuyarak anladıkları kadar izah ederek müşrikleri şirkten 
kurtarmaya çalışıyor ve hâlis tevhit inancını ders veriyorlardı. Bu şekilde yüzlerce mişriğin 
tevhide inanmasına ve şirkten kurtulmasına vesile oldular.   

Arafattan indikten sonra Mekke halkının ve hac için çevreden gelenlerin tamamının 
Müzdelife’de toplanmalarını sağladılar. Müzdelife’de kurbanlarını kesmeden önce Hz. Ali 
(ra) peygamberimizin (sav) talimatını yerine getirmek için yüksek bir yere çıktı. Herkes 
Allah'ın emrini ve peygamberimizin (sav) bu konudaki talimatlarını dinlemek için 
toplanmışlardı. Hz. Ali (ra) ayağa kalktı ve önce Tevbe Suresinin ilk yirmi ayetini okudu. 

Tevbe Suresinin başında “Besmele” nazil olmamıştı. Bu sepele peygamberimiz (sav) 
besmele yazdırmamıştı. Çünkü sure müşriklere ültimatom niteliğindeydi. Allah kendisine şirk 
koşanlar için rahmet ve şefkatle mukabele etmeyeceğini başında besmele inzal etmeyerek de 
göstermişti.  

Bu nedenle Hz. Ali (ra) sureyi okumaya başladığı zaman besmele ile değil “Bu Allah ve 
Resulü ile anlaşma yapan müşriklere bir ültimatom, kesin bir uyarıdır!” diye ilk ayetinden 
itibaren okudu. Sonra şöyle devam etti: 

“Ey müşrikler size dört ay mühlet verilmiştir. Bu süre içinde yeryüzünde dolaşın, 
düşünüp taşının! Şunu bilin ki iman etmez tevhide gelmezseniz Allah sizi perişan edecektir. 
Sizlerin ise Allah’a karşı hiçbir gücünüz yoktur. 

Hacc-ı Ekber gününde Allah sizlere bildiriyor ki; Allah Resulü Allah’a şirk koşanlardan 
beridir, uzaktır. Şayet şirkten tevbe ederseniz başka! Sizin için hayırlı olan şey şirkten tevbe 
edip halis tevhide koşmanızdır. Tevhitten yüz çevirirseniz şunu iyi bilmelisiniz ki Allah’a 
karşı yapacağınız hiçbir şeyiniz yoktur, Allah ise sizlere elim bir azabı müjdelemektedir!  

Ancak Allah’a şirk koşanların Allah Resulü ile anlaşma yapanlar ve bunda da sadık 
kalanların anlaşmaları bitene kadar bakidir. Allah anlaşmaları uyanları ve kendisine karşı 
gelmekten sakınanları sever. Ancak onları da şirki bırakıp tevhide imana davet eder. 

Yüce Allah buyuruyor ki, haram aylar çıkınca anlaşma yapmadığınız müşrikleri nerede 
görürseniz onları yakalayın ve hapsedin ve her yerde onları takip edin. Şayet tövbe ederler, 
namaz kılıp zekât verirlerse onları serbest bırakın. Şunu da bilin ki Allah şirkten sakınan ve 
tövbe edenlere çok merhametlidir ve çok bağışlayıcıdır. Şayet Allah’a şirk koşanlar senden 
sığınma talebinde bulunurlarsa onlara Allah kelâmını işitmeleri ve öğüt almalarını sağlayacak 
şekilde sığınma hakkı tanıyınız. Sonra onları güven içinde olacakları yere ulaştırın. Bu da 
onların bilmeyen, cahil bir toplum olmaları sebebiyledir. 

Allah’a şirk koşanların şirkte ısrar ettikleri sürece Allah katında ve Resulünün yanında 
bir anlaşmaları nasıl mümkün olabilir? Ancak Mescid-i Haram’ın yanında kendileriyle barış 
ve ticaret anlaşması yaptıklarınız başka. Bunlar size dürüst davrandıkları sürece siz de onlara 
dürüst davranın. Allah anlaşmalara uyan ve kendisinden korkanları sever. 

Müşriklerle nasıl anlaşma yapılabilir ki onlar size üstün gelmiş ve galebe etmiş olsalardı 
ne akrabalık bağlarını ve ne de anlaşma hükümlerini gözetirlerdi? Ağızlarıyla sizi hoşnut 
etmeye çalışırlar ama kalpleriyle buna karşı çıkarlardı. Onların pek çoğu fasık kimselerdir. 
Onlar kendi menfaatleri için Allah’ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı değiştirirler de 
insanları Allah'ın yolundan alıkorlar. Bunların yaptıkları şey ne çirkin ve ne kadar kötüdür! 
Onlar mü’minler hakkında ne akrabalık ve ne de anlaşma yükümlülüklerini gözetirler. İşte 
onlar taşkınlık yapanların ve zalimlerin ta kendileridir. Ancak şirkten tövbe edip namaz kılar 



ve zekâtlarını verirlerse artık onlar din kardeşiniz sayılırlar. Anlayanlara Allah âyetlerini 
böyle açıklamaktadır…”1 

Sonra Hz. Ali (ra) “Ben sizlere dört şeyi bildirmeye memur edildim. Birincisi, hiçbir 
kâfir ve müşrik asla cennete giremeyecektir. Allah müşriklere cennetini haram, cehennemini 
vacip kılmıştır. İkincisi, bu nedenle bundan sonra hiçbir müşrik Kâbe’yi tavaf edemeyecek ve 
Mescid-i Harama giremeyecektir. Üçüncüsü, Hiç kimse Kâbe’yi çıplak olarak tavaf 
etmeyecektir. Dördüncüsü, bu güne kadar müşriklerden Resulullah ile anlaşması olanların 
anlaşmaları bakidir, ancak bunun dışında kalanlara dört ay süre verilmiştir. Bundan sonra 
hiçbir müşrik için ne anlaşma ve ne de himaye vardır…” dedi ve sözlerini tamamladı. 

Müzdelife’de kalabalık çok fazla olduğu için Hz. Ali (ra) sözünü herkese 
duyuramıyordu. Bu nedenle Hz. Ali (ra) bağırarak tane tane cümle cümle konuşuyor Hz. Ebu 
Hureyre (ra) uzakta her cümlesini bağırarak tekrar ediyor ve herkesin duymasını sağlıyordu.2 

Daha sonra kurbanlar kesildi ve Kâbe çevresinde askerler ve gözcüler görevlendirildi. 
Çıplak olarak Kâbe’ye girmek ve tavaf etmek isteyenler Kabenin çevresine sokulmadı. 
Allah'ın rızasına ve emrine uygun şekilde hac farizası ifa edildi. Hac vazifelerini en güzel 
şekilde yapan Medine’li mü’minler Hz. Ebubekir (ra) liderliğinde Mekke’den ayrılıp 
Medine’ye geldiler ve peygamberimize yaptıklarını anlattılar. Peygamberimiz (sav) onların 
haclarını tebrik etti, kendilerine dua etti ve yaptıkları tebliğ vazifesinden dolayı da kendilerini 
kutladı.   

Hac emri bu şekilde ifa edilmiş ve Mekke ve Medine çevresi putlardan temizlendiği gibi 
kalpler ve gönüller de şirkten temizlenmiş, şirk ve küfürle kalpleri kararmış olanların Mescid-
i Harama girmeleri haram kılınmış oldu. 

 
26. Hz. Ali’nin (ra) Yemen’de bulunan Mezhiçlere Gönderilmesi: 
Hicretin 9. ve 10. senesinde “İnsanların fevc fevç gruplar halinde Müslüman olduklarını 

görürsün”3 ayetinin haber verdiği gibi her taraftan heyetler halinde Müslüman olmaya 
gelenlerle Medine doldu taştı. Bunların içinde Yemenlilerden bir grup da vardı. Hikmetli 
şiirler okuyarak peygamberimizin (sav) huzuruna geldiler. Peygamberimiz (sav) bunları çok 
güzel karşıladı. Mescitte bulunan sahabelere dönerek “Size çok yumuşak kalpli ve hassas 
gönüllü insanlar gelmiştir. İman Yemenlilerin payına düşmüştür. Hükmet de şüphesiz 
Yemenlilerin servetidir”4 buyurdular. Onların istekleri üzerine Yemen’e önce Halid b. Velid’i 
(ra) bir bölük askerle davetçi olarak gönderdi. Hz. Halid (ra) Yemen’de altı ay kadar kaldı bir 
başarı sağlayamadı.    

Peygamberimiz (sav) Hicri 10. yılın Ramazan ayında Hz. Ali’yi yanına çağırdı ve 
kendisine “Yemen’in Mezhicler bölgesine giderek onları İslam’a davet etmesini söyledi. Hz. 
Ali (ra) da yanına 300 süvari alarak Yemen’e gitmeye karar verdi. Birliğini hazırladı ve 
peygamberimizin (sav) huzuruna geldi.  

“Yâ Resulallah! Emrettiğin şekilde hazırlığımı yaptım. Bana ne emredersiniz?” dedi. 
Peygamberimiz (sav) “Yâ Ali! Onların topraklarına girince onları Allah'ın birliğine, tevhide 
davet et. Şayet Tevhidi kabul eder de ‘Lâ ilâhe illallah’ derlerse onlara namazı emret. Şayet 
namaz kılarlarsa o zaman onlardan zekât al ve fakirlere dağıt. Başka bir şey isteme. 
Aralarında adaletle hükmet. Şunu da bil ki, Allah'ın senin vasıtanla bir kimseye hidayet 
vermesi senin için güneşin üzerine doğup battığı yerlere sahip olmandan daha hayırlıdır. Bu 
nedenle sakın onlarla savaşarak insanların ölümlüne sebep olma. Onlar seninle savaşmadıkça 
asla onlara kılıç kaldırma!”5 emretti. 

 
1 Tevbe, 9:1-11 
2 İbn-i Hişam, Sîre, 4:190-191;İbn-i Kayyum,  Zâdü'l-Mead, 3:30 
3 Nasr Suresi, 110:2 
4 İbn-i Kayyum, Zadü’l-Meâd, 2:32 
5 İbn-i Saad, Tabakât, 2:169; Taberî, Tarih, 3:159; İnsanü'l-Uyûn, 3:225; Megazî, 3:1079. 



Sonra peygamberimiz (sav) elini Hz. Ali’nin göğsüne koyarak “Ya Rab! Ali’nin kalbi 
hidayet nurunun kaynağı, dilini de doğruluğun tercümanı yap!” diye dua etti. Bu dua bereketi 
ile Hz. Ali (ra) Yemen’de bir seneye yakın kalmış, kadılık yapmış, hiçbir hükümde 
yanılmamış ve asla yanlış bir hüküm vermemiştir.  

Hz. Ali (ra) bu emri aldıktan sonra yanındaki mücahitlerle Yemen’e vardı. Otağını 
stratejik, güzel ve müsait bir yere kurarak birliğini konuşlandırdı ve etrafa elçiler gönderdi. 
Onlara peygamberimizin (sav) mektubunu okudu. Tevhide davet etti ve Müslüman olmalarını 
söyledi. Mezhiçler önce kabul etmek istemediler ve Hz. Ali (ra) ile savaşmak üzere ordu 
hazırlayarak karşı çıktılar. Hz. Ali (ra) peygamberimizin (sav) tavsiyesi üzerine elinden 
geldiği kadar adam öldürmemeye çalışarak onlara karşı koydu ve birliklerini dağıttı. 
Mücahitlerle başa çıkamayacaklarını anlayan Mezhiçliler temsilcilerini göndererek Müslüman 
olacaklarını söylediler. Hz. Ali (ra) onlara çok iyi davrandı. İmanı ve Tevhidi ders verdi. 
İbadet ahkâmını öğretti. Namaz kıldırdı ve Cuma hutbelerinde nasihatlerde bulundu. 
Aralarından temsilciler ve muallimler seçerek onlara Kur’ân-ı Kerimi ve dini bilgileri öğretti. 
Aralarındaki anlaşmazlıklara çözümler üretti. Düşmanlıkları giderdi, huzur ve barışı sağladı. 
Onlar da zekâtlarını getirerek Hz. Ali’ye verdiler. Hz. Ali (ra) zekâtı onların fakir ve muhtaç 
olanlarına dağıttı ve kendi içlerinden bu vazifeleri yapacak olanları seçip vazifelendirdi.  

Hz. Ali (ra) daha sonra hac mevsiminde Mekke’ye giderek Veda Haccında 
peygamberimiz ile buluştu.1 Hz. Ali (ra) Yemen’den geldikten sonra peygamberimiz (sav) 
Muaz b. Cebel’i (ra) yanına çağırarak Yemen’e muallim ve kadı olarak gönderdi.  

 
27. Veda Haccında Hz. Ali (ra) ve Gadir-i Hum Hadisi: 
Peygamberimiz (sav) H. Zilkâde 10/ M. Ocak 632 Hac için Mekke’den yola çıktı. Bu 

peygamberimizin (sav) haccın farz kılınmasından sonra ilk ve son haccı olduğu için buna 
“Veda Haccı” adı verilmiştir. Hz. Ali (ra) da Yemen’den 300 kişilik bir Hac kafilesi ile 
gelerek yolda peygamberimize mülaki oldu. Hz. Ali (ra) Yemenden bir orduyu donatacak 
kadar da ganimet malı getirmişti. Bunu doğrudan peygamberimize vermek istiyordu. Kafile 
kumandanı bu maldan herkese bir elbise dağıtmış kafiledekilerde bunları giyinmişlerdi. Hz. 
Ali (ra) kendi isteği dışındaki bu tasarrufu uygun görmeyerek hepsini toplattı ve ganimetlerin 
içine koydurdu. Bu da 300 kişilik kafilede hoşnutsuzluk meydana getirdi.  

Peygamberimizle karşılaşınca Hz. Ali’yi şikâyet ettiler. Peygamberimiz (sav) bu 
şikayeti uygun bulmadı ve onlara “Ali’yi bana şikayet etmeyiniz. Çünkü o içinizde en çok 
Allah’tan korkanınızdır” diye şikâyetçileri susturdu. Sonra “O Allah yolunda suçlanamayacak 
kadar titizdir” diye övdü. Huzursuzluk yine bitmeyince peygamberimizin (sav) rengi attı ve 
“Ben mü’minlere kendilerinden daha yakın değil miyim?” dedi. “Evet, yakınsınız” dediler. 
Peygamberimiz (sav) “Ben kimin velisi isem Ali de onun velisidir” buyurdular.2 

Peygamberimizin (sav) hac yapacağını haber alan tüm mü’minler hacda bulunmak ve 
peygamberimizi görmek ve dinlemek için her taraftan akın akın gelmeye başladılar. Bu 
şekilde gelenlerin sayısı bir rivayete göre 120 000 sayısına ulaştı. Peygamberimiz (sav) bunun 
ilk ve son hac vazifesi olduğunu biliyor ve sahabelerine son tavsiyelerini yapıyordu. Bu 
nedenle konakladığı her yerde çeşitli tavsiyelerde bulundu. Daha sonra bu konuşmaları “Veda 
Hutbesi” adı altında toplandı.3  

Mina’da, Müzdelife’de, Arafat’ta ve Kâbe’de Cuma Namazından önce okuduğu 
hutbelerinde en çok vurgu yaptığı şey “Size iki şey bırakıyorum. Bunlar Allah’ın kitabı 
Kur’ân-ı Kerim ve Sünnetimin muhafızı Ehl-i Beytim” cümlesi olmuştur. Peygamberimiz 
(sav) kendisinden sonra inananların takip edeceği yolu “Kitap ve Sünnet” şeklinde belirlemiş 

 
1 Müsned-i Ahmed, 3:320 
2 Tarih-i Taberi, 3:148-149 
3 Tecrid-i Sarih, 10:396 



ve yerine bir halife bırakmamıştır. Kur’andan ve peygamberimizden tam ders alan sahabeler 
de bu nedenle içlerinden en layık olanları halife seçerek onun Kur’an ve Sünnet çerçevesinde 
verdiği hükümlerine tabi olmuşlardır. 

Peygamberimiz (sav) Hac vazifesini yaptıktan sonra kurbanlık için ayırdığı 100 deveden 
63’ünü bizzat kendisi kesti. 37 tanesini de Hz. Ali’ye vekâlet vererek kestirmiştir. Her birinin 
etinden bir parça aldırmış, gerisini ise dağıttırmıştır.1 

Zilhicce’nin on dördü Çarşamba günü sabah namazından sonra veda tavafını yapacağını 
sonra Medine’ye döneceğini sahabelerine ilan etti. Sonra Kâbe-i Muazzama’ya giderek veda 
tavafını yaptı.2 Sonra Medine-i Münevvere’ye doğru yola çıktı. Mekke ile Medine arasında 
Cuhfe’den iki mil ileride “Gadir-i Hum” mevkiine gelince peygamberimiz (sav) öğle 
namazını kıldırdı.  

Namazdan sonra sahabelerine şöyle hitap etti: “Ey İnsanlar! Biliniz ki, ben de bir 
insanım! Çok sürmez yüce Rabbimin elçisi gelecek, beni ebedî âleme çağıracak. Ben de onun 
dâvetine icâbet edeceğim. Yakında size vedâ edeceğim. Eğer sadâkatle sarılırsanız, sizi doğru 
yolda muhafaza edecek iki şey bırakıyorum: Onların birincisi Allah'ın Kitabı Kur'an'dır ki, 
içinde hidâyet ve nur vardır. Ona sımsıkı sarılınız! İkincisi de Ehli Beytim'dir”3 buyurdular.  

Sonra Hz. Ali’yi (ra) yanına çağırdı, elini tuttu ve “Ben kimin mevlâsı / dostu isem Ali 
de onun mevlası / dostudur” buyurdu ve ellerini kaldırdı ve “Allahım! Ali’ye dost olana sen 
de dost ol, Ona düşman olana sen de düşman ol!” diye dua etti.4  

Peygamberimizin (sav) bu sözleri sahabeyi hüzünlendirdi. Çünkü bu sözler sanki 
Mekke’ye bir daha dönmeyecek olan ve veda etmek isteyen birinin sözlerine benziyordu. 
Bunu hissetmişler ve ağlamaya başlamışlardı. 

Peygamberimiz (sav) oradan ayrıldı ve Medine’ye doğru yola çıktı. Medine’yi görünce 
üç defa tekbir getirdi. Sonra âdeti üzere “Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh. Lehül mülkü 
ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Allahım! Sana yönelerek, günahlarımıza tövbe 
ederek, sana kulluk etmek, hamd etmek ve secde etmek için dönüyoruz”5 buyurdular.  

Medine’ye girince âdeti üzre önce Mescid-i Nebevî’ye girdi ve iki rekât namaz kıldı. 
Sonra hâne-i saadetine girerek istirahat etti. 

 
28. Peygamberimizin (sav) Yanında Hz. Ali’nin (ra) Şahsiyeti: 
Peygamberimizin (sav) getirmiş olduğu “Tevhit ve İman Davasını” en iyi şekilde 

anlayan ve kavrayan Hz. Ali (ra) olduğu gibi, Tevhide, yani Allah’ın birliğine imanın Allah’ın 
düşmanlarına düşman olmak ve mü’minlere dost olmak olduğunu en iyi kavrayan ve 
hayatında bunu uygulayan Hz. Ali (ra) olmuştur. Çünkü o “Dinde ikrah ve zorlama yoktur. 
Hak apaçık meydana çıkmış ve batıldan ayrılmıştır. Bundan böyle kim tağutlara küfrederek, 
inkâr edip Allah’a iman ederse o çok sağlam kopmayan bir ipe, urvetü’l-vüska olan Allah’ın 
ipine yapışmıştır”6 ayeti gereği Allah’a iman etmenin Allah düşmanlarına düşman olmak ve 
asla dost olmamak olduğunu biliyor e buna göre davranıyordu. Bu nedenle nefisini ve şeytanı 
tam bir düşman bildiği gibi7 Allah’ın düşmanlarını da tam bir düşman biliyordu. Bu sebeple 
şeytan Hz. Ali’yi gördüğü zaman ödü kopuyor ve yanından kaçıyordu. Ali düşmanlığını 
yayarak ve münafıkların kalplerine fısıldayarak Ali’ye (ra) düşmanlığı körüklüyordu. Bunun 
için sahabeler “Biz münafıkları Ali’ye olan düşmanlıklarından tanırdık” diyorlardı. 

 
1 Belazurî, Ensabu’l-Eşraf, 1:370 
2 Sahih-i Buharî, 1:82 
3 Müsned-i Ahmed, 4:367 
4 Sünen-i Tirmizî, 5:633; Müsned-i Ahmed, 4:281, 368, 370; Canan, Kütüb-ü Sitte, 16:484-485; İbn-i Kesir, el-
Bidaye, 5:209 
5Sünen-i  Ebû Davud,3:91; Müsned-i Ahmed, 4:187-189 
6 Bakara, 2:256 
7 Yasin, 36:60 



Hz. Ali (ra) küfrün düşmanı olduğu gibi küfür alametleri olan putların da en büyük 
düşmanı idi. Daha 12 yaşında iken peygamberimiz (sav) onu Kâbe’nin kapısındaki bir putu 
kırması için omuzuna çıkarmış ve o putu yerinden oynatıp sökerek yere atıp kırdırmıştı. Aynı 
şekilde Mekke’nin fethinde de Kâbe’deki putları kırmak için peygamberimiz (sav) Hz. 
Ali’nin omuzuna çıkarak asası ile putları çekip düşürerek putları kırmıştı. 

28.1 Put Kıran Hz. Ali (ra): 
Arabistan’daki put merkezlerinin çoğunu yok etmek Hz. Ali’ye nasip olmuştur. 

Peygamberimiz (sav) çoğu kez bu iş için Hz. Ali’yi görevlendirmiştir. Nitekim Mekke’nin 
fethinden sonra çevre kabilelerdeki put mabetlerini yıkmak ve putları devirmek için seriyyeler 
gönderdi.  Hâlid b.Velid’i (ra) 30 kişilik bir seriyye ile Batn-ı Nahle mevkiindeki Uzza 
heykelini yıkmakla görevlendirdi. Amr b. Âs’ı (ra) Huzeyl kabilesinin Mekke’ye 3 mil 
mesafedeki Suva putunu yıkmaya gönderdi. Sa’d b. Zeyd el-Eşhelî’yi (ra) 20 kişilik bir 
birlikle Kelboğulları ve Huzaa kabilesinin Cidde’nin 170 km kuzeyinde Kızıldeniz sahilindeki 
es-Selel dağının üzerindeki Menât putunu yıkmakla vazifelendirdi. Hubel putunu yıkmak için 
de Ebu Süfyan’a (ra) görev verdi. Hepsi görevlerini tamamlayarak Mekke’ye döndüler.  

Hz. Ali’yi de (ra) Kızıl Deniz kenarındaki Kadid bölgesindeki Lât putunu yıkmak için 
gönderdi. Hz. Ali (ra) 40 kişilik bir askerî birlikle Kuded’i fethetti ve Lât tapınağını putu ile 
beraber yerle bir etti. Medine’ye gelince de peygamberimiz (sav) Hz. Ali’yi (ra) Tay 
Kabilesinin Füls dağındaki tapınaklarını ve putlarını yıkmak için göndermiştir. 

28.2 Harp Uzmanı Hz. Ali (ra): 
Peygamberimizin (sav) “Allah’ın aslanı” “Haydar” ve “Yiğit/Feta” unvanlarını verdiği 

Hz. Ali (ra) için “Hiç kimse Ali’yi yenemez” buyurmuşlardı. Bu nedenle Hz. Ali (ra) teke tek 
mücadelede hiçbir zaman yenilmemiştir. Hendek Savaşında Arapların bin kişiye değer 
dedikleri Amr’ı ve Hayber’de Yahudilerin en üstün silahşörü olan meşhur Merhab’ı 
öldürdüğü gibi peygamberimizin duası ve mucizesi olarak Hayber Kalesinin çivili ve kilitli 
kapısını koparıp atan Hz. Ali (ra) olmuştur ki bu kapıyı bir rivayete göre kırk kişi yerinden 
kaldırabilmiştir. Bu nedenle Sıffın’de Hz. Muaviye (ra) Hz. Ali’yi karşısında görünce kaçarak 
kurtulmuştur. 

Hz. Ali (ra) ayrıca çok iyi bir harp/savaş uzmanı idi. Her savaşta ayrı bir taktik 
uygulamasını bilirdi. Bu nedenle düşman Hz. Ali’nin ne yapacağını asla kestiremezdi. Hiçbir 
zaman taarruz emrini kendi askerlerine hücum, yani toplu taarruz yapılmadan vermezdi. 
Bedir’de Hz. Ali’nin usta manevrası ve zamanında hareketi ile Müslümanlar savaşa hâkim 
noktaları önceden tespit ederek ele geçirmişler ve baştan avantaj sağlamışlardı. 

Hz. Ebubekir (ra) savaş için Medine’den çıkmak isteyince engel olmuş, halifenin 
Medine’de kalması gerektiğini söylemiştir. Hz. Ömer (ra) Nihavend savaşı için ordunun 
başına geçmek isteyince buna da engel olarak “Sizin orduya yardımınız ancak Medine’de 
kalıp sınırdan istenen yardımlara cevap vermenizle mümkündür” demiş ve Medine’den 
ayrılmasına izin vermemiştir. Bunlar hep mükemmel savaş taktiklerinden bazılarıdır.1 

Sıffın’de iki İslam ordusu karşılaşınca Hz. Ali (ra) savaşmadan barış ve anlaşma ile 
meselenin çözülmesi için bir aydan fazla bekledi. Her nevi çözüm önerilerini ortaya koydu. 
Katiyyen ordusuna taarruz emri vermedi ve daima müdafaa vaziyetinde kalmalarını istedi. 
Bununla anlaşmayı ve kan dökmemeyi çok istedi. Nihayet 26 Temmuz 657 de Muaviye 
taraftarları taarruz emrini verince o da 400 defa tekbir getirerek taarruz emrini vermiştir. Oğlu 
Muhammed Hanefi’ye “Bak oğlum, dağ yerinden oynasa sen asla yerinden ayrılmayacaksın. 
Dişlerini sık ve ayaklarını çivi gibi yere bas” demiştir.  

Bununla beraber Hz. Ali’yi başarısız hale getiren etrafındaki cahil ve söz dinlemeyen 
haddini aşmış ve hissiyatlarından akılları şaşmış tecrübeden ve ilimden yoksun, münafıklarını 

 
1 Namık Kemal, Büyük İslam Tarihi, Hürriyet Yayınları, 1975-İstanbul, s. 129, 155-156 



ve fitnecilerin aklına uyan gençler olmuştur. Bu nedenle Hz. Ali (ra) “Beni en çok şaşırtan 
cahil abid ve akıldan yoksun âlimdir” demiştir.   

 
29. Peygamberimizin (sav) Sahabelerle Helalleşmesi: (9 Rebiulevvel 11 / Cuma) 
Allah’ın dini “Bu gün dininizi tamamladım”1 ayeti ile tamamlanınca peygamberimizin 

(sav) görevi tamamlandı. Yüce Allah “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de 
pek çok peygamberler gelip geçmiştir. Şayet o vefat ederse veya öldürülürse siz eski halinize 
dönecek misiniz?”2 buyurarak peygamberin de bir insan gibi öleceğini haber vermiş ve 
inananları doğrudan Allah’a, Kur’ana ve “İman davasına” bağlanmaları gerektiğini 
hatırlatmıştır. 

Peygamberimiz (sav) Allah’ın iradesi ile hastalandığı zaman dünya malı olarak elinde 
sadece beş ile dokuz altın sikkesi vardı. Hz. Ali’yi çağırdı ve “Şayet bu mal evimde olduğu 
halde Allah’ın huzuruna gidecek olsam nasıl hesap veririm, ne yüzle huzuruna varırım? Al 
bunları git hepsini Allah yolunda dağıt!” emretti. Hz. Ali (ra) denileni yaptı. 

Hz. Ali (ra) peygamberimizin (sav) hastalığı süresince yanından hiç ayrılmıyordu. 
Sahabeler onu gördükçe “Yâ Ebe’l-Hasen! Resulullah (sav) nasıl?” diye soruyorlardı. Hz. Ali 
(ra) durumu onlara söylüyordu.”3  

Istırabı artınca soğuk su ile boy abdesti aldı. Ayağa kalkmak istedi; ama dayanamadı ve 
yere yığıldı. Peygamberimiz (sav) hastalandığı zaman Cuma günü Hz. Ali (ra) ve Fazl b. 
Abbas (ra) hazretlerinin kollarında Mescide girdi. Üç basamaklı olan minbere çıktı ve oturdu. 
Sonra Hz. Bilal’e halkı çağırmasını söyledi. Mescide gelenler ayakta kaldılar ve 
peygamberimizi dinlemeye başladılar.   

Peygamberimiz (sav) onların geldiğini görünce şöyle hitap etti: 
“Ey İnsanlar! Sizden ayrılma zamanım oldukça yakınlaşmıştır. Ben Allah'ın huzuruna 

hiçbirinizin hakkı üzerimde olmadığı halde gitmek istiyorum. Birinizin malını almışsam işte 
malım, gelsin alsın. Birinize vurmuşsam işte sırtım, gelsin vursun! Sakın, hak sahibi ‘Şayet 
kısas talebinde bulunursam Resulullah bana darılır’ diye düşünmesin. Benim katımda en 
sevimli olanınız hakkı varsa gelip onu benden isteyendir.  Veyahut onu bana helal edendir.”  

Sonra peygamberimiz (sav) aynı sözleri tekrarladı. “Ey insanlar! Kimin bende bir 
alacağı varsa işte malım, gelsin alsın. Kime vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun!”4 
buyurdular. 

Cemaat içinden birisi “Yâ Resulallah! Benim sizden üç dirhem alacağım var!” dedi. 
Peygamberimiz (sav) “Bu konuda kimseyi yalanlamam ve kimseden yemin istemem. Ancak 
bu üç dirhemin zimmetime nasıl geçtiğini öğrenmek isterim” buyurdular.  

Sahabe şöyle dedi: “Ya Resulallah! Bir defasında huzurunuza bir fakir gelmişti. Sizden 
yardım istemişti. Siz de bana fakire üç dirhem vermemi istediniz. Ben de verdim. İşte talep 
ettiğim alacağım budur” dedi. Peygamberimiz (sav) “Doğru söylüyorsun” dedikten sonra 
Fadla döndü ve “Ey Fadl! Buna üç dirhem ver!” 5 emrettiler. 

Bunun dışında başka alacağı vereceği olan çıkmadı. Herkes peygamberimize (sav) 
haklarını helal ettiler. Peygamberimiz (sav) onlara dua etti. Sonra emretti ki “Mescide açılan 
bütün kapıları kapatınız; ancak Ebubekir’in kapısı açık kalsın” buyurdu. Bunun üzerine 
Mescid-i Nebeviye bakan bütün kapılar kapatıldı. Sadece Hz. Ebubekir’in (ra) kapısı açık 
bırakıldı.6 

 
1 Maide, 5:3 
2 Âl-i İmran, 3:144 
3 Müsned-i Ahmed, 1:263; İbn-i Hişam, Sire, 4:304 
4 İbn-i Saad, Tabakât, 2:255; Taberî, Tarih, 3:191; İbn-i Kesîr, Sîre, 4:257 
5 İbn-i Saad, Tabakât, 2:225; Taberî, Tarih, 3:191 
6 Sahih-i Müslim, 4:1854-1855; İbn-i Saad, Tabakât, 2:227-228;  



Peygamberimiz (sav) vefatına üç gün kalana kadar ezan okununca hücre-i saadetinden 
çıkıp mihraba geçerek namaz kıldırırdı. Cuma günü cemaatle helalleştikten sonra ağırlaştı. 
Cuma Namazını kıldıramayacağını anlayınca “Ebubekir’e söyleyiniz, namazı kıldırsın” 
buyurdular.1 Hz. Aişe (ra) “Babam yumuşak kalpli biridir, sizin yerinize geçip namaz 
kıldıramaz. Ömer’e söyleyin o kıldırsın” dedi. Peygamberimiz (sav) buna üzüldü ve “Siz 
kadınlar Yusuf’un yanındaki kadınlar gibisiniz. En akıllı ve zeki olanınız Aişe olduğu halde 
onun akıl ve tedbirine bakın!” buyurdu. Sonra “Ebubekir’e söyleyin namazı o kıldırsın” 
ferman etti. Çaresiz Hz. Ebubekir’e haber verdiler. 

Hz. Ebubekir (ra) Cuma namazı dâhil peygamberimizin (sav) vefatına kadar üç gün 17 
vakit namaz kıldırdı. Ancak Cumartesi sabah namazı vaktinde peygamberimiz (sav) biraz 
sancısı dinince mescide çıktı. Hz. Ebubekir (ra) peygamberimizi (sav) görünce kenara çekildi 
ve yanında durdu. Peygamberimiz (sav) o gün sabah namazını oturarak kıldırdı. Sahabeler 
arkasında ayakta kıldılar. Peygamberimizin (sav) kıldırdığı son namaz bu olmuştur.2 

Peygamberimiz (sav) namazından sonra hasta yatıyordu ki Cebrail (as) gelerek 
peygamberimizi (sav) ziyaret etti. Halini ve hatırını sordu. “Yâ Ahmed! Yüce Allah beni size 
gönderdi. Sizin halinizi bildiği halde benden sizi ziyaret etmemi ve halinizi sormamı istedi” 
buyurdu. Peygamberimiz (sav) buyurdu: “Yâ Cebrail! Allah’a hamdolsun. Kendimi baygın ve 
sıkıntılı görüyorum.”3 

Peygamberimiz (sav) yanında “Ezvac-ı Tahiratı” olduğu halde baygın bir şekilde 
yatıyordu. Başına ve göğsüne soğuk su ile ıslanmış havlular konuyordu. Hz. Üsame b. Zeyd 
(ra) ordugâhtan gelerek müsaade isteyip peygamberimizin (sav) huzuruna girdi. 
Peygamberimizin mübarek ellerini ve başını öptü. Peygamberimizin (sav) kıpırdayacak hali 
yoktu. Gözlerini açtı ve başında ayakta ellerini bağlamış duran Hz. Üsame’yi gördü. Ellerini 
gökyüzüne kaldırdı ve Üsame’nin üzerine sürdü. Anlaşıldı ki dua buyurdular.4  

Peygamberimizin (sav) duasını alan Üsame b. Zeyd (ra) ordugâha geri döndü. 
Pazar günü Cebrail (as) peygamberimize Yemen’de ortaya çıkan yalancı peygamber 

“Esved-i Ansi”nin öldürüldüğü haberini getirdi. Peygamberimiz (sav) bu habere sevindi ve 
haberi sahabelere vermelerini ferman etti.5  

Kendisini biraz iyi hissedince sahabelerini görmek istedi. Sağ kolunda Hz. Ali (ra) 
solunda Fadl b. Abbas (ra) olduğu halde mescide girdi. Sahabeler mescidi doldurmuşlardı. 
Peygamberimizi görünce hepsi ona döndüler. Peygamberimiz (sav) ayakta onları süzdü ve 
şöyle buyurdu: “Ashabım! Günah nimetin zevaline sebeptir. İnsanlar Allah’a itaat ederlerse 
onların idarecileri de öyle olur. İnsanlar Allah’ın emrine isyan ederlerse onların idarecileri de 
öyle olur. Cenab-ı Hak bir kulunu dünya ile kendisi arasında muhayyer bıraktı kul da ona 
kavuşmayı tercih etti” buyurunca Hz. Ebubekir (ra) ağlamaya başladı. “Canımız sana feda 
olsun, Ya Resulallah!” dedi.  

Peygamberimiz (sav) Hz. Ebubekir’e iltifat etti ve şöyle buyurdu: “Ebubekir arkadaşlığı 
ve malıyla kendisine en çok güvenilen kendisine minnet duyduğum birisidir. Allah’tan başka 
dost edinecek olsaydım Ebubekir’i dost edinirdim. Fakat islam kardeşliği bütün dostlukların 
üzerindedir.” Sonra ferman etti: “Ebubekir’in kapısından başka mescide açılan bütün kapıları 
kapatın.”6 

Bir ara Hz. Abbas (ra) Hz. Ali’ye “Resulullah’a gidelim ve kendisinden sonra kime itaat 
edeceğimizi soralım. Bu iş Abdulmuttalipoğullarında mı başkasında mı olacak bilelim” dedi. 

 
1 İbn-i Saad, Tabakât, 2:217 
2 Müsned-i Ahmed, 1:356-357; İbn-i Saad, Tabakât, 2:218; Sire, 4:304  
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6 Buhari, Fezail-i Ashab, 3 



Hz. Ali (ra) “Vallahi şayet biz Resulullah’a sorar, o da bizi bundan men ederse insanlar bir 
daha bu işi bize asla vermezler. Bu nedenle ben bu işi Resulullah’a soramam” dedi.1 

Peygamberimiz (sav) Rebiulevvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiş olan 
peygamberimiz (sav) yine Rebiulevvel ayının 12. günü ruhunu Allah’a teslim etmeden önce 
biraz rahatladı. Hastalığı biraz hafiflemişti. Yatağından kalktı ve soğuk su ile abdest alarak 
“Mescid-i Nebeviyeye” gitti.  

Sahabeler saflar halinde mescidi doldurmuş ve sabah namazını bekliyordu. Bu manzara 
peygamberimizi çok memnun etti. Peygamberimiz (sav) mihraba kadar gitti ve Hz. 
Ebubekir’in arkasında oturdu ve Ebubekir (ra) imamlığında cemaat olarak namazını eda etti. 
Sahabeler peygamberimizi rahatlamış görünce iyileştiği düşüncesiyle çok sevindiler.2 

Peygamberimiz (sav) Sahabelerine baktı ve “Ey İnsanlar! Karanlık gece kıtaları gibi 
fitnelerin gelmesi yakındır. Sizler benim aleyhime hiçbir delil bulamazsınız ve bu konuda 
beni suçlayamazsınız. Beni suçlayarak sorumluluktan kurtulamazsınız. Zira ben Allah'ın 
kitabında Kur’ânın helal kıldığını helâl, haram kıldığını haram kıldım!” buyurdular. 

Sonra son defa sahabelerine baktı ve “Ellerinizdeki kölelere iyi davranınız! Namaza 
dikkat edin. Namaza devam edin!” buyurdular.  

Sabah namazını mescitte Hz. Ebubekir’in (ra) arkasında eda eden peygamberimiz (sav) 
hücre-i saadetlerine döndü ve yatağına uzandı. Kuşluk vaktine doğru Hz. Üsame (ra) tekrar 
geldi ve sefer için ordusunun hazır olduğunu bildirdi. Peygamberimiz (sav) “Allah'ın iradesi 
ve bereketi ile hareket et!” buyurdu. Üsame (ra) karargâha giderek ordusuna hareket emrini 
verdi.3 

Hz. Ebubekir (ra) peygamberimizin (sav) iyileştiği düşüncesi ile “Yâ Resulallah! 
Allah’a hamdolsun! Onun lütf-u keremiyle iyileştiniz. Müsaade buyurursanız Sünh’teki evime 
gideyim” dedi. Peygamberimiz (sav) “Olur!” buyurarak müsaade etti. Bunun üzerine Hz. 
Ebubekir (ra) Sünh’teki evine gitti.4 

 
29.1 Peygamberimizin (sav) Ev Halkına Vasiyeti: 
Peygamberimiz (sav) sonra “Ehl-i Beytine” yani ev halkına vasiyetlerden bulundu. “Ey 

kızım Fatıma! Ey halam Safiye! Allah katında makbul olacak ameller işleyiniz. Bana 
güvenmeyiniz. Çünkü siz farzları ihmal eder, haramlardan sakınmazsanız sizi Allah'ın 
azabından kurtaramam!5 

Sonra Fatıma’yı yanına çağırdı. Sol yanına oturttu. Sonra kulağına bir şey söyledi. Hz. 
Fatıma ağlamaya başladı. Sonra kulağına bir şey daha söyledi. Bu defa ağlamayı bıraktı ve 
gülümsemeye başladı. Sonra sordular. “Peygamberimiz size ne söyledi?” dediler. Hz. Fatıma 
(ra) “Önce vefat edeceğini söyledi. Ağladım. Sonra ‘Ailem içinde ilk olarak bana kavuşacak 
olan sen olacaksın’ buyurdu. Buna da sevindim” demiştir.6 

Pazartesi günü öğleye yakın bir vakitte Peygamberimiz (sav) ağırlaştı ve ateşi tekrar 
yükseldi. Mübarek başlarını Hz. Aişe’nin göğsüne dayandı. Nefesi daralmıştı ve dilinde 
“Allahım! Beni refî-ı a’lâya ulaştır!” duasını tekrar ediyordu. Bir ara Hz. Fatıma (ra) 
“Babacığım! Çok ızdırap çektiğini hissediyorum!” dedi. Peygamberimiz (sav) “Kızım! Bu 
saatten sonra baban hiçbir zaman ızdırap çekmeyecektir!” buyurdu.  Hz. Fâtıma’nın (ra) 
gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Peygamberimiz (sav) “Yâ Fatıma! Sakın ağlama! Ben 
ruhumu teslim ettiğim zaman ‘İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn!’ de” buyurdular.7 

 
1 Buhari, Megazi, 5:140-141; İbn-i Hişam, Sire, 2:654 
2 Müsned-i Ahmed, 3:196; İbn-i Hişam, Sîre, 4:302 
3 İbn-i Saad, Tabakât, 2:191 
4 İbn-i Hişam, Sîre, 4:304; İbn-i Saad, Tabakât, 2:191 
5İbn-i Hişam, Sîre, 4:303-304; İbn-i Saad, Tabakât, 2:256; Taberî, Taberi, 3:196  
6 Sahih-i Buharî, 3:92; Sahih-i Müslim, 4:1904; İbn-i Saad, Tabakât, 2:247;  
7 Müsned-i Ahmed, 1:78; İbn-i Saad, Tabakât, 2:254; 2:312  



 
29.2 Hz. Cebrail (as) ile Hz. Azrail’in Birlikte Gelmeleri: 
Önce Cebrail (as) peygamberimizin (sav) huzuruna geldi ve halini hatırını sordu. Sonra 

“Yâ Resulallah! Ölüm meleği Azrail içeri girmek için sizden izin istiyor” buyurdu. 
Peygamberimiz (sav) müsaade etti. Hz. Azrail (as) içeri girdi ve “Yâ Resulallah! Yüce Allah 
bana senin emrine itaat etmemi istedi. Dilersen ruhunu alacağım, dilersen size bırakacağım” 
buyurdu. Peygamberimiz (sav) ise “Yâ Azrail! Gel! Memur olduğun şeyi yerine getir!” 
buyurdular. Azrail (as) “Yâ Resulallah! Mele-i A’lâ sizi beklemektedir” dedi. 

Peygamberimizin (sav) başı Hz. Âişe’nin kucağında ve göğsü üzerinde idi ve yanında 
su kabı vardı. İki elini su kabına batırarak yüzüne sürdü, mübarek dudaklarından “Lâ ilâhe 
İllallah!” cümlesi döküldü ve gözlerini evin tavanına dikti. Gözleriyle “Refik-i A’lâya çıkan 
ruhuna eşlik ediyordu.1 

Takvimler Hicri 12 Rebiulevvel 11 / Miladi 8 Haziran 632 tarihini gösteriyordu.2 
 
30. Hz. Ebubekir’in (ra) Sahabeleri Teselli Etmesi: 
Hâtemu’l-Enbiya Hz. Muhammed Mustafa (sav) ruhunu teslim edince Ezvac-ı Tahirat 

üzerine örtü örttüler ve feryada başladılar. Sahabeler bu sesleri duyunca kalplerinden 
vurulmuşa döndüler. Gök kubbe çökmüş ve Medine üzerine yıkılmış gibiydi. Bunu duyan 
bitin sahabeler peygamberimizin (sav) hane-i saadetlerinin çevresinde ve Mescid-i Nebevîde 
toplanmaya başladılar. Bütün sahabeler gözlerinden yaş dökerek ağlıyordu. Bir kısmının ise 
nutku tutulduğu gibi, gözleri de şaşkınlıktan ağlamayı da unutmuş oldukları yere yığılmış 
kalmışlardı. Bir kısmı ise ne konuştuğunu bilmeyecek şekilde bir an düşüncesini kaybetmişti. 

Hz. Ömer (ra) ise peygamberimizin (sav) vefat ettiğini duyunca inanmamış ve şoke 
olmuş ve kılıcını belinden çıkararak “Muhammed ölmemiştir! O Musa’ya arız olan sâika gibi 
bir sâikaya uğramıştır. Kim Muhammed öldü derse boynunu vururum!” diye bağırmaya 
başladı.3 

Hz. Ebubekir (ra) Sünh Mahallesindeki evinde bulunuyordu. Haber kendisine ulaşınca 
süratle evden çıktı ve peygamberimizin (sav) hâne-i saadetlerine gitti. Peygamberimizin (sav) 
yüzündeki örtüyü kaldırdı. Yüzü daha nurani bir hal almıştı ve dudaklarında tebessüm 
hâkimdi. Eğildi ve mübarek alnından üç defa öptü. Gözlerinden yaşlar boşandı ve “Anam 
babam sana feda olsun Yâ Resulallah! Ölümün de hayatın gibi temiz ve hayırlıdır. Hayatında 
çok güzeldin, ölümünde daha da güzelleşmişsin ya Resulallah!” cümlesi dudaklarından 
döküldü.4 

Sonra Ehl-i Beyti teselli etti.  
Hane-i Saadetten çıktı ve Mescid-i Şerife girdi. Sahabeler mescitte başları önlerinde için 

için ağlıyorlardı. Mihraba vardı ve ayakta durarak şöyle dedi: “Ey Mü’minler! Allah birdir ve 
Muhammed onun kulu ve insanlardan seçtiği Resulüdür. Kim ki Muhammed’e ibadet 
ediyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür; kim de Allah’a ibadet ve kulluk ediyorsa bilmelidir 
ki Allah Hayy-ı Bâkîdir.” Sonra şu ayeti okudu. “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan 
önce de nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi 
döneceksiniz. Kim dininden dönerse Allah’a hiçbir zarar vermiş olmaz Fakat şükredenlere 
Allah mükâfatını kat kat verecektir.”5 

Bu ayet Uhut Savaşında “Muhammed Öldürüldü!” şayiası üzerine nazil olmuştu. 
Sahabeler yüzlerce defa bu ayeti okudukları halde o anda unutmuş ve nutukları tutulduğu gibi 

 
Refîk-i A’lâ: Peygamberlerin Allah katındaki makamına verilen isimdir.  
1 Sahih-i Buharî, 3:96; Müsned-i Ahmed, 4:89; İbn-i Saad, Tabakât, 2:229; İbn-i Kesîr, Sîre, 4:475 
2 Müsned-i Ahmed, 4:89 
3 İbn-i Saad, Tabakât, 2:266 
4 İbn-i Saad, Tabakat, 2:263 
5 Tabakât, 2:268; Buharî, 3:95; Âl-i İmran, 3:144 



düşünceleri de donmuştu. Ancak Hz. Ebubekir (ra) sahabelere bu gerçekleri hatırlatarak onları 
uyarmıştı. 

Hz. Ebubekir (ra) konuşmaya ayet-i kerimeleri okuyarak devam etti. “Kur’ân-ı Kerimde 
yüce Allah peygambere hitaben ‘Muhakkak ki sen öleceksin, onlar da ölecekler’ buyurmuyor 
mu? diyerek sahabeleri uyardı ve peygamberimizin (sav) vefat ettiğini anlattı.1 Hz. Ömer (ra) 
Hz. Ebubekir’i dinliyordu. Ebu Bekir (ra) devam etti: “Allah'ın kitabına ve Resulullah’ın 
sünnetine sarılan doğru yolu bulur. O ikisinin arasını ayıran da sapıtır ve doğru yoldan çıkar. 
Şeytan peygamberin vefatı ile sizleri aldatmasın ve dininizden, yolunuzdan sizi ayırmasın. 
Şeytanın size ulaşmasına ve aranıza ihtilaf vermesine fırsat vermeyiniz!”2 Bu sözlerle uyandı 
ve aklı başına geldi. 

Sonra Hz. Ebubekir (ra) öğle namazını kıldırdı.  
 
31. Peygamberimizin (sav) Techiz ve Tekfin İşi: 
Peygamberimizin (sav) cenaze, techiz ve tekfin işi ile aile efradından sayılanların 

meşgul olması gerekiyordu. bu nedenle Haşimîlerden olanlar bu vazifenin muhataplarıydı. Bu 
nedenle Hz. Ali, Hz. Abbas, Kusem b. Abbas, Fazl b. Abbas ve Üsame b. Zeyd (ra-ecmain) 
cenazenin techiz ve tekfin işi ile meşguldüler.3 Ensar da bu işten pay almak istemişlerdi. Hz. 
Ali (ra) onlar namına Evs b. Havlî’yi içeri aldı. O da peygamberimizin yıkanması için su 
taşımaya başladı.4 

Yıkama işini peygamberimiz (sav) sağlığında Hz. Ali’ye vasiyet etmiş ve “Vefat ettiğim 
zaman beni sen yıka!” buyurmuşlardı. Cenazesi yıkanırken hücre-i saadeti çok güzel bir koku 
sardı. Hz. Ali (ra) eline sardığı bir bez ile üstüne örtülmüş bulunan örtünün altında iç elbisesi 
çıkarılmadan yıkadı. Yıkama işi bittikten sonra Hz. Ali, Hz. Abbas, Fadl b. Abbas ve 
peygamberimizin azatlı kölesi Salih kefene sardılar.5 

Peygamberimizin (sav) vefatından sonra en çok üzülen Hz. Fatıma üzülmüş ruhsuz 
ceset gibi olmuştu. Peygamberimizi (sav) defnederek başsağlığı dilediklerinde “Resulullah’ı 
defnettiniz mi?” diye sordu. “Evet!” demeleri üzerine “Onun üzerine toprak atmaya nasıl 
yüreğiniz katlandı?” dedi.  

Hz. Fatıma Resulullah’ın üzüntüsüne dayanamamış altı ay sonra H. 11 Ramazan 3/22 
Kasım 632 tarihinde 25 yaşında daha çok genç yaşta vefat etti. 

 
32. Hz. Ebubekir’in (ra) Halife Seçilmesi: 
Peygamberimizin (sav) vefatı ile Medine mateme bürünmüş, gözlerden yaş, gönüllerden 

tahassür, keder ve elem akmaya başlamıştı. İslam ordusu Medine’den ayrılmaya başlamış ve 
öncü kuvvetler karargahı terk etmişlerdi ki peygamberimizin (sav) vefat haberini alarak 
cenazesinde bulunmak üzere geri döndüler.  Bir iki saatlik kararsızlıktan ve karamsarlıktan 
sonra sahabeler kendilerine geldiler ve sahabelerin ileri gelenleri “Bundan sonra ne olacak? 
İslam dinine kim sahip çıkacak ve Müslümanların işlerini kim idare edecek?” sorularına 
cevap bulmak için düşünmeye ve düşündüklerini konuşmaya başladılar. 

Her topluma bir idareci mutlaka gerekiyordu. peygamberimiz (sav) hayatta olduğu 
sürece Allah'ın kendisine itaatle emrolundukları ve her şeylerini paylaştıkları, her emrine itaat 
ettikleri ve her problemlerine çare buldukları ve her soruyu sorarak çözüm ürettikleri 
peygamber artık yoktu. Fani dünyayı terk etmiş ve ebedi âleme intikal etmişti. Bundan sonra 
kime müracaat edecekler, kimden emir alacaklar ve kime göre hareket edeceklerdi. 
Problemlerine nasıl çare bulacaklar, aralarındaki analaşmazlıkları nasıl giderecekler, birlik ve 

 
1 Zümeri, 30; İbn-i Hişam, Sîre, 4:311; Taberî, Tarih, 3:203 
2 İbn-i Hişam, Sire, 4:335; Taberi, Tarih, 3:197-198 
3 İbn-i Hişam, Sîre, 4:312; İbn-i Saad, Tabakât, 2:278-279 
4 Müsned-i Ahmed, 1:260; İbn-i Hişam, Sîre, 4:312 
5 İbn-i Saad, Tabakât, 2:291 



beraberliği nasıl sağlayacaklar, dinin ahkâmını nasıl uygulayacaklar ve Müslümanları nasıl 
yöneteceklerdi? En önemlisi Müslümanların sözcüsü ve Müslüman olmayanların muhatabı 
kim olacaktı? 

Ensar ve Muhacirinin Seçkin sahabeler Benî Saide’de bir araya gelerek bu hususu 
müzakere ettiler. Kısa süreli tartışmalar ve aday belirlemeler oldu. İçlerinde Hz. Ebu Bekir 
(ra) yoktu. O cenaze işleriyle meşguldü. 

Hz. Ömer (ra) hemen Hz. Ebubekir’in (ra) yanına koştu ve “Ensar ve muhacirînin ileri 
gelenleri Benî Saide’de toplanmış peygamberin vefatından sonra ne olacak ve kim bizi idare 
edecek?’ diye konuşmalar yapıyorlar. Senin mutlaka orada bulunman gerekir” dedi. Hemen 
beraberce koşarak sahabelerin toplandığı yere gittiler. Ensar ve muhacirler “İki idareci olsun. 
Biri sizden birisi de bizden olsun” diye tartışıyorlardı.  

Hz. Ebubekir ve Ömer (ra) gelince sustular. Hz. Ebubekir (ra) onlara kısa bir konuşma 
yaptı ve şöyle dedi: “Ey Ensar ve Muhacirinin ileri gelenleri! Elbette bu toplumu idare edecek 
bir yöneticiye ihtiyaç vardır. Bu hususta Allah’ın kitabı ve Resulün sünneti bizim tek 
ölçümüzdür. Peygamberimiz (sav) hayatta olmadığına göre bu işi elbette sizler yapacaksınız. 
Çünkü yüce Allah bize “Mü’minlerin işleri aralarında istişare iledir”1 buyurmaktadır. Biz de 
istişarelerimizde Allah'ın bizden uymamızı istediği “Allah’a itaat ve peygambere itaat”2 yani 
“Allah'ın kitabı ve Resulün sünneti” ile hüküm vereceğiz. İstişarelerimizin amacı hakkı 
bulmak, adaleti sağlamak ve ortaya çıkan meselelerimize ortak akıllar doğru çözümler bulmak 
şeklindedir.”  

Hz. Ebubekir (ra) konuşmasına devam etti. “İdareci, toplumun kendisine itaat ettiği ve 
bu sayede onunda toplumun birlik ve dirliğini sağladığı kişidir. Peygamberimiz (sav) hayatta 
iken şüphesiz bunu en mükemmel şekilde yapmıştır. Ancak peygamberin vefatından sonra 
Araplar ancak Kureyşin liderliğinde bu birliği devam ettirirler. Nitekim biliyorsunuz Kureyş 
İslamı kabul etmeden Araplar kabul etmediler ve Mekke’nin fethi ile Kureyş islama girince 
Araplar da İslamı kabul ettiler. Peygamberimiz (sav) bu nedenle “İnsanlar Kureyş’e tabidirler. 
İnsanların iyileri Kureyşin iyilerine, kötüsü de Kureyşin kötüsüne tabidirler. İmamlar 
Kureyştendir ve Kıyamete kadar bu böyle olacaktır” buyurdular. İçimizde hilafete layık pek 
çok insan vardır. Bu durumda bu işi fazla uzatmaya gerek yoktur” dedi ve Hz. Ömer ile Ebu 
Ubeyde b. Cerrah’ın (ra) ellerini tuttu ve “Bu ikisinden birine biat edelim ve bu işi bitirelim” 
dedi.  

Hz. Ömer (ra) derhal elini çekti ve “İçimizde Resulullah’ın sırdaşı, mağara arkadaşı ve 
her konuda bizden faziletli olan Ebu Bekir dururken bu iş bize düşmez. Ben Ebubekir’e biat 
ediyorum. Sizin de ona biatınızı istiyorum” dedi. Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) da 
“Peygamberimiz (sav) kendisinden sonra imamlık şerefini ona vermiştir. Biz de halifelik 
sorumluluğunu ona verelim. Zira bu işe herkesten çok layık olan odur. Ben de Ebubekir’e biat 
ettim” diyince diğer sahabeler de Hz. Ebubekir’e biat ettiler. Hz. Ebubekir (ra) “Ben bu işi 
istemiyorum” dediyse de sahabeler onun faziletini ve İslam dini için fedakârlıklarını bildikleri 
için3 hiç kimse onun önüne geçmedi.  

Hz. Ebubekir’in (ra) Halife olarak sahabeler tarafından seçildiğini duyan hiç kimse ona 
itirazda bulunmadılar. Haşimiler başta Hz. Ali (ra) Hz. Abbas (ra) ve Sa’d b. Ubade (ra) gibi 
ileri gelenleri ile hemen gidip Hz. Ebubekir’e (ra) biat ettiler. Hz. Ebubekir (ra) Mescid-i 
Nebevî de üç defa mimbere çıkarak bu görevi kabul edemeyeceğini ifade ettiği halde duyan 
herkes gelip hilafetini tebrik ediyor ve biatını kabul etmesini istiyorlardı. Sahabeler 
peygamberimizin (sav) vefatına üzülmüşlerdi ama bu üzüntülerini Hz. Ebubekir’in halife 
seçilmesi ile sevince dönüştürmüşlerdir. Hatta Hz. Ali (ra) Hz. Ebubekir’in (ra) sahabeler 
tarafından halife seçildiğini duyar duymaz elbisesini dahi yarım yamalak giyerek evinden 

 
1 Şura, 42:38 
2 Nisa, 4:59 
3 Buhari, Fedailu’s-Sahabe, 3, 4, 5, 6; Müslim, Fedailu’s-Sahabe, 10 



fırlamış ve gidip Hz. Ebubekir’e biat etmiş ve tabi olmuştur.1 Dolayısıyla Hâşimilerin 
görüşlerinin alınmadığı, Hz. Fatıma’nın evinde toplanarak bu karara karşı çıktıkları gibi 
iddialar tamamen uydurmadır.  

Bu şekilde Hz. Ebubekir’in (ra) hilafetine hiçbir itiraz vaki olmamış ve o günde 
Medine’de bulunan 33.000 sahabe ittifakla Hz. Ebubekir’in hilafetini onaylamıştır.2 

Pazartesi öğleden sonra Hz. Ebubekir (ra) halife seçildi. Hz. Abbas (ra) ve Hz. Ali (ra) 
peygamberimizin (sav) techiz ve tekfini ile uğraştılar. Hz. Ali (ra) peygamberimizi yıkadı ve 
Hz. Fazl b. Abbas (ra) suyunu döktü. Cenaze namazı kılmak ve defin işi Salı gününe kaldı.  

Salı günü Sabah namazını kıldıran Hz. Ebubekir (ra) tıkılım tıklım dolu olan Mescid-i 
Şerifte ayağa kalktı ve şöyle konuştu: “Ey İnsanlar! Ben işlerinizi yapmak üzere sizler 
tarafından seçilmiş bulunuyorum. Ben sizin en hayırlınız değilim. Vallahi bu işi ne şimdiye 
kadar düşündüm ve ne de böyle bir isteğim oldu. Hiç istemediğim ve arzu etmediğimi bir 
vazife bana sizler tarafından verilmiş bulunmaktadır.  

Emmâ ba’d feyâ İbadallah! / Bundan sonra; ey Allah'ın Kulları! Şayet iyilik yaparsam 
bana yardım ediniz. Fenalık yapacak olursam bana yol gösteriniz. Ben Allah’a ve Resulüne 
itaat ettiğim sürece bana itaat ediniz. Şayet Allah’a ve Resulüne itaat etmezsem, sizin de bana 
itaat etmeniz gerekmez.  

Doğruluk emânettir; yalancılık ihanettir. Bundan sonra İnşallah/Allah'ın izniyle içinizde 
en zayıfınız hakkı alınıncaya kadar katımda en güçlünüz olacak, en güçlünüz de üzerine 
geçirdiği hakkı kendisinden alınana kadar katımda en zayıfınız bulunacaktır.  

Ey İnsanlar! Allah için cihadı asla terk etmeyiniz! Biliniz ki cihadı terk eden kavim zelil 
olur. Kendim için ve sizler için Allah’tan af ve afiyet dilerim…”3  

 
33. Peygamberimizin (sav) Cenaze Namazının Kılınması ve Defin İşleri: 
Salı günü öğleye doğru Peygamberimizin (sav) Cenaze Namazının nasıl kılınacağı ve 

nereye defnedileceği hususu konuşulmaya başlandı. Hücre-i Saadetinde bulunan, devamlı 
olarak üzerinde oturmuş, yatmış olduğu sedir üzerinde yıkandı ve yine kefenlenmiş haliyle bu 
sedir üzerine konuldu. Cenaze namazının kılınmasına hazır hale getirildi.  

Hz. Ebubekir (ra) sahabelerle istişare etti. Cenaze namazının nasıl kılınacağı ve nereye 
defnedileceği konusunda onların görüşlerini aldı. Bir kısım sahabeler Hz. Ebubekir’e “Cenaze 
Namazını seçilmiş bir halife olarak kendisinin kıldırması gerektiğini söylediler. Hz. Ebubekir 
(ra) “İnananların ve tüm insanların imamına kendisinin imam olamayacağını ifade ederek 
bunu kabul etmedi. Hiçbir sahabe de bunu kabul etmeyince istişareden ‘herkesin bireysel 
olarak cenaze namazı kılması’ kararı çıktı.  

Cenazenin defni konusunda da kimi Medine’de baki mezarlığına, kimisi de özel bir 
yere, başkalarından da Mekke’ye götürülmesi teklifleri geldi. Hz. Ebubekir (ra) “Ben 
peygamberimizden ‘Her peygamber ancak defnolunmak istediği yerde ruhunu teslim eder’ 
dediğini çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla peygamberimiz (sav) ancak vefat ettiği ve yıkandığı 
yerde defnedilmesi gerekir. Hane-i saadetleri onun makberi ve istirahat yeri olmalıdır. Zaten 
peygamberimiz (sav) Mekke fethinden sonra Ensar’a ‘Hayatım sizinle, vefatım da sizinledir’ 
buyurmamış mıydı? ” dedi.4 Bunun üzerine bu görüş tüm sahabeler tarafından kabul gördü. 

İstişareden sonra Hücre-i Saadetin kapısı açıldı ve ileri gelen sahabeler mübarek naşının 
yanında, diğerleri de dışarıda bölük bölük gelerek saflar halinde ama ferden ferda 
peygamberimizin (sav) cenaze namazını kıldılar. Namazı önce erkekler, sonra kadınlar, daha 
sonra çocuklar da gelerek ferdi olarak kıldılar. Namaz kılma işi Çarşamba günü akşam 
vaktine kadar devam etti.  

 
1 Taberi, Tarih, 3:207 
2 İbn-i Saad, Tabakat, 3:178; Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, 2:315-319 
3 İbn-i Hişam, Sîre, 4:311; İbn-i Saad, Tabakât, 3:183; Taberî, Tarih, 3:203 
4 Sünen-i Tirmizî, 3:338; Sîre, 4:314; Tabakât, 2:292  



Namaz faslı bitince mezarı bulunduğu hücre-i saadette kazıldı ve peygamberimizin 
(sav) mübarek naaşı Hz. Ebubekir ve Hz. Ali’nin ellerinde kabr-i şerifine kondu. 

 
Allahım! Resul-i Ekrem (sav) hakkına ve hürmetine, katındaki şanına ve şerefin 

hürmetine bizleri dünyada Sünnet-i Seniyyesine ittibaında muvaffak eyle! Ahirette şefaatine 
nail eyle! Amin! 

** 
 

Peygamberimizin (sav) şairi Hassan b. Sabit (ra) bir şiirinde şöyle diyordu: 
 

“Ve ahsenü minke lem terâ kattu aynin / Ve ecmelü minke lem telidü’n-nisâü, 
Hulikte müberreen min külli aybin /  Ke-enneke kad huligte kemâ teşâü…” 

 
“Görmedi aslâ dîdeler senden güzel bir kimseyi, 
Doğmadı hiçbir kadından senden ecmel yâ Nebi, 
Ayb-ü noksandan müberaadır vücûd-u akdesin, 

Ahsen-i Takvîmde yaratmış, Hazret-i Yezdan seni. 
 

** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. BÖLÜM 
 

HULEFA-İ SELÂSE DÖNEMİNDE Hz. ALİ (RA)  
 

1. Hz. EBUBEKİR’İN (RA) HİLAFET DÖNEMİ 
1.1 Peygamberimizin (sav) Vefatı, Techiz ve Tekfini 
Peygamberimizin (sav) vefatında soğukkanlılığını koruyan Hz. Ebubekir (ra) olmuştur. 

Yine halkı teskin eden ve dini görevlerini hatırlatan da o olmuştur. Hz. Ömer (ra) 
peygamberimizin (sav) dünyaya İslamiyet’i hâkim kılacağını ve ancak bu şekilde vazifesinin 
sona ereceğini düşünüyor olmalı ki “peygamberimizin (sav) vefat haberini alınca” birden şoka 
girmiş ve eline kılıcı alarak “Allah’ın resulü Muhammed (as) ölmemiştir. Kim onun öldüğünü 
söylüyorsa yalancıdır ve ben onun boynunu vururum!” diye elinde kılıç sokağa fırlamıştı.  

Sahabeler peygamberimizin (sav) mescidinde ve evinde toplanmışlardı. Hz. Ömer (ra) 
da oraya gelmiş ve peygamberimizin (sav) ölmediğini söylüyordu. Hz. Ebubekir (ra) 
peygamberimizden izin alıp bahçesindeki evine gittiği için biraz geç geldi. Hz. Ömer’in 
konuşmasını ve sahabelerin şaşkınlığını görünce yüksek bir yere çıktı ve şöyle hitap etti:  

“Ey insanlar! Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde peygamberimiz (sav) için ‘Muhammed 
ancak Allah’ın resulüdür, ondan evvel de nice resuller geldi ve geçti. Şimdi o ölür ve 
öldürülürse sizler arkanıza dönüp gidiverecek misiniz? Her kim dinden dönerse Allah’a bir 
zarar vermiş olmaz, fakat imanında sebat eder ve şükrederse Allah yarın ahirette mutlaka onu 
mükâfatlandıracaktır”1 buyurdu. Ayrıca peygamberimize hitaben “Ey habibim! Elbette sen de 
öleceksin, onlar da ölecekler”2 buyurmadı mı? İmdi ey insanlar! Kim Muhammed’e ibadet 
ediyorsa bilin ki Muhammed ölmüştür; kim Allah’a ibadet ediyorsa bilin ki Allah bakidir” 
dedi. Ölümün “Dar-ı Bekaya ve huzur-u ilâhiye” ahirete ve cennete giden bir yol olduğunu 
veciz bir şekilde anlattı ve sahabelerin gönüllerini teskin etti, ağlamalarını tebessüme çevirdi, 
kalplerini iman ile aydınlattı. 

Daha sonra Hz. Ömer’in yanına gitti ve neden öyle konuştuğunu sordu. Hz. Ömer (ra) 
“İslamiyet henüz Arabistan’a dahi tam hâkim değilken bütün insanlığı kurtarmak için gelen 
peygamberin böyle aniden vefatını anlayamadım” dedi. Hz. Ebubekir (ra) ona “İslam’a 
hizmet sadece peygambere has bir görev değildir. Peygamberimizin (sav) dünyaya gelmesi 
İslam davasının başlangıcıdır ve kıyamete kadar devam edecek bir süreçtir. Bu süreçte 
peygamberin (sav) vazifesi “vahy-i ilâhinin” tamamlanmasıdır. Peygamberimiz Allah’tan 
aldığı vahyi ümmeti olan bizlere tebliğ etmiş ve görevini tamamlamıştır. Yüce Allah Veda 
Haccında “Bu gün dininizi tamamladım”3 buyurdu ve ondan sonra Kur’ân nazil olup 
tamamlandı. Peygamberimiz (sav) de Allah’ın kitabındaki hükümlerin uygulamalarını bizzat 
tatbik ederek, anlamadıklarımızı da beyan ve izah ederek görevini hakkıyla tamamlamıştır. 
Bundan sonra ya Ömer, Kur’ân’ın ve İslam’ın yayılmasını bizlere düşmektedir. 
Peygamberimiz (sav) bu vazifeyi bize tevdi etmiştir. Bizden sonra da kıyamete kadar bu 
şerefli göreve talip olanlar ve hakkıyla yapanlar olacak ve İslamiyet tüm dünyaya böyle 
hükmedecektir” dedi. Hz. Ömer (ra) bu izahtan son derece memnun ve mesrur oldu bütün 
hüznü ve şüpheleri gitti. Hz. Ebubekir’in (ra) anlayışına ve yaklaşımına hayran oldu. 

Peygamberimizin (sav) yakın akrabaları olan Haşimiler ve onların içinde 
peygamberimize en yakın olan Hz. Ali (ra) ve Hz. Abbas (ra) peygamberimizin (sav) teçhiz 
ve tekfin işleri ile meşgul olmaya başladılar. O günün âdeti gereği cenaze ile yakınları 
ilgilenirdi. Bu sebeple peygamberimizin (sav) cenazesi ile Hz. Ali (ra) Hz. Abbas (ra) Fadl b. 
Abbas (ra) Kusem b. Abbas (ra) ve Zeyd b. Sabit (ra) ilgileniyorlardı. Peygamberimizi (sav) 
Hz. Ali (ra) yıkadı, Hz. Fadl b. Abbas (ra) suyunu döktü.  

 
1 Âl-i İmran, 3:144 
2 Zümer, 39:30 
3 Maide, 5:3 



Cenaze namazının kılınması konusunda Hz. Ali (ra) “Kimse peygamberin (sav) üzerine 
imamlık yapmasın. Hz. Peygamber sizin hem hayatınızda hem de vefatından sonra 
imamınızdır” buyurdular. Bir rivayete göre bu Hz. Ali’nin (ra) peygamberimizden duymuş 
olduğu bir hadisti. Bu nedenle kimse itiraz etmedi. Herkes ayrı ayrı cenaze namazı kıldığı için 
namaz kılma işi uzadı ve ancak Çarşamba gününe kaldı.1  

Namazdan sonra cenazenin nereye gömüleceği hususu görüşüldü. Bu konuda ihtilaf 
çıkınca Hz. Ebubekir (ra) “Ben Resulullah’tan (sav) işittim ki ‘Allah Teâla bir peygamberin 
ruhunu ancak gömülmek istediği yerde alır’ buyurdular. Bu nedenle peygamberler öldükleri 
yere gömülürler” dedi.2 Böylece peygamberimiz (sav) için Hz. Aişe’nin (ra) odası kabir yeri 
olarak belirlendi. Burası “Ravza-i Mutahhara” olarak kabul edildi. Nitekim peygamberimiz 
(sav) “Evimle minberimin arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir”3 buyurmuşlardı. 

Herkes gittikten sonra Hz. Fatıma (ra) geldi ve kabrin başına vardı. Kabirden bir avuç 
toprak aldı ve şu beyitleri söyledi: “Mâzâ aleyye min şemmin terbete Ahmed / En lâ yeşümme 
medde’z-zemânü ğavâliyâ / Sübbet alâ mesâibün lev ennehâ / Sebbet ala’l-eyyâmi sirne 
leyâliyâ.” Yani “Kim Ahmed’in kabir toprağını koklarsa / Daha hiçbir koku ona hiçbir zaman 
tat vermez. / Üzerime öyle musibet çöktü ki / Gündüzün üzerine çökmüş olsaydı gece 
olurdu.” (Hz. Fatıma (ra))  

 
1.2 Hz. Ebubekir’in (ra) Halife Seçilmesi: 
Hz. Abbas (ra) Haşimiler’le beraber cenazeyi duyup gelenleri ağırlamak ve taziyelerini 

kabul etmekle meşguldü. Hz. Ali (ra) ise Fadl b. Abbas (ra) ile beraber peygamberimizin (sav) 
yıkanması ve kefenlenmesi ile meşgul oluyorlardı. Sahabelerin ileri gelenleri ise “Beni 
Saide”4 avlusunda toplanmışlar durum müzakeresinde bulunuyorlardı. Bu toplantıya 
Medine’nin en kalabalık nüfusuna sahip olan Hazrec Kabilesi öncülük etmişti.  

Hazrecli’lerin reisi Sa’d b. Ubade (ra) konuşmaya başladı: “Ey Ensar! Sizin faziletiniz 
kimsede yoktur. Allah’ın peygamberi Hz. Muhammed’i (sav) kendi kavmi ve kabilesi kabul 
etmedi. Onların pek azı imanı kabul ettiler. Allah sizi İslam ile şereflendirdi. Muhacirleri 
korumak, dini yüceltmek için cihat etmek sizlere müyesser oldu. Bu din sizinle yayıldı. 
Araplar sizin kılıçlarınıza boyun eğdi. Resul-i Ekrem (sav) sizden razı olduğu halde vefat etti. 
Bu nedenle şimdi emirlik sizin hakkınızdır” dedi. 

Bunun üzerine Ensar’dan bazıları “Allah sizi muvaffak etsin, peygamberden sonra seni 
seçer, sana uyarız” dediler. 

Evsliler aralarında “Hazrecliler reis olurlarsa bize söz hakkı vermezler ve tahakküm 
ederler” diye konuşmaya başladılar. Çünkü aralarında eskiden beri gelen bir rekabet vardı. 
Ancak peygamberimizin (sav) Medine’ye gelmesi ve İslam ile şereflenmelerinden sonra 
kardeş olmuşlardı. 

Sahabelerden bazıları bu konuşmaları duyunca hemen Hz. Ebubekir (ra) Hz. Ömer (ra) 
ve Hz. Ebu Ubeyde’ye (ra) haber verdiler. Onlar da hemen Beni Saide’nin avlusuna koştular. 
Çünkü peygamberimiz (sav) her istişarede Hz. Ebubekir’i sağına, Hz. Ömer’i (ra) ise soluna 
oturtmadan istişareyi yapmazdı. Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) için de “Ebu Ubeyde bu ümmetin 
eminidir” buyurmuşlardı. 

Hz. Ebubekir (ra) toplantıya girince söz aldı ve: “Allah’a hamd ederek sözüme 
başlıyorum. Bu ümmet İslam’dan önce taştan ve ağaçlardan yapılan putlara tapan cahil bir 
topluluktu. Allah kendisini tanıtmak ve yaratılış amacını öğretmek için Hz. Muhammed’i 
(sav) elçi olarak gönderdi. Önce Muhacirin’i, sonra Ensar’ı iman ile şereflendirdi. İlk iman 

 
1 İbn-i Saad, Tabakat, 2:290-291 
2 İbn-i Mâce, Cenâiz, 33; İbn-i Hişam, Sire, 4:314;  İbn-i Saad, Tabakat, 2:300-301; Kısas-ı Enbiya, 1:230 
3 Prof. Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi, 4:268 
4 Benî Saide oğulları Evs ve Hazrec arasında tarafsızlığı bilinen iki kabile arasındaki meseleleri çözen bir kabile 

idi.  



etme şerefine erenler muhacirlerdir. Resul-i Ekrem’in sadık dostu ve aşireti de onlardır. Bu 
cihette onlar emanete herkesten daha fazla layıktırlar.  

Ensar’a gelince, Ey Ensar! Sizin şerefiniz ve faziletiniz inkâr edilemez. Resululah’a 
sizler yardımcı oldunuz. Fakat Araplar emirlikte ancak Kureyş’i tanırlar. Başkalarının 
emirliğini kabul etmezler. Zira Kureyş kavmi şerefçe ve soyca Arab’ın hayırlısıdır. 
Memleketleri de Arap yarımadasının ortasıdır. Kureyş umeradır, ensar ise vüzeradır. Hiçbir 
meşveretten geri bırakılamazsınız. Sizin reyleriniz alınmadan bir iş görülmez” dedi. 

Hz. Ömer (ra) söz aldı ve “Yâ Ebabekir! Resulullah (sav) hasta iken sizi imamlığa sizi 
tavsiye etti. Emirlik için vasiyet etmiş olsaydı yine sizi tavsiye ederdi” dedi.  

Ensardan Hubab b. Münzir ibn-i Cemuh kalktı ve “Bizden bir emir, sizden bir emir 
olsun” dedi. Hemen Hz. Ömer (ra) “İki emir bir arada olmaz. Peygamber (sav) hangi 
kabileden ise emir de o kabileden olmadıkça vallahi Arap kabileleri kabul etmez ve ona itaat 
etmez” diye bu görüşe karşı çıktı.  

Hubab b. Münzir buna mukabil “Ey Ensar! Bu dine Arap kavmi sizin kılıçlarınızla itaat 
etti. Hakkınızı başkasına kaptırmayın!” dedi. 

Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) araya girdi: “Ey Ensar! İlk önce bu dine yardım eden sizler 
oldunuz; sakın şimdi de ilk önce işi bozan sizler olmayasınız!” dedi.  

Bu hususta pek çok söz söylendi.  Hz. Ebubekir (ra) “Peygamberimiz (sav) ‘İmamlar 
Kuryştendir.1’ buyurdular” deyince sahabeler seslerini kestiler. Sonra Hz. Ebubekir (ra) Hz. 
Ömer ve Ebu Ubeyde b. Cerrah’ı göstererek “Size bu iki zatı intihab ettim. Bunlardan birisine 
biat ediniz” buyurdu. Onların her ikisi de imtinâ ettiler. “Bizler hazreti peygamberin (sav) 
arkasında namaz kıldığı ve kendisine namazda halife yaptığı zatın önüne geçemeyiz. Elini 
uzat biz sana biat edelim” dediler.  

Bunun üzerine önce Beşir b. Sa’d (ra) koştu ve Hz. Ebubekir’in (ra) elini tutarak biat 
etti. Onun arkasından Hz. Ömer (ra) ve Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) Hz. Ebubekir’in (ra) elini 
tuttu ve biat etti. Onlarına ardınca orada bulunan bütün Muhacir ve Ensar (rae) sıraya geçerek 
Hz. Ebubekir’e (ra) can-u gönülden biat ettiler.  

 
1.3 Hz. Ali’nin (ra) ve Haşimilerin Durumu: 
Hz. Zübeyir, Mikdad, Selman-ı Farisi, Ebu Zerr-i Gıfarî, Atabe b. Ebu Leheb, Ammar 

b. Yâsir’in (rae) içlerinde bulunduğu birçok Haşimoğulları Hz. Ali’yi halife olarak seçmek 
istiyorlardı. Hz. Ali (ra) peygamberimizin (sav) cenaze, teçhiz ve tekfin işleriyle meşgul 
olduğu için ilk gün Hz. Ebubekir’e (ra) biat etmemişti. Haşimiler de taziyeye gelenlerle 
meşguldüler.  

Peygamberimizin (sav) defin işlemi bittikten sonra Hz. Ali (ra) evine çekildi ve 
taziyeleri burada kabul etmeye başladı. Burada yapılan konuşmalarda Hz. Abbas (ra) Hz. 
Zübeyir (ra) (Ebubekir’in (ra) damadıdır) Miktat, Selman-ı Farisi, Ebu Zerr, Ubey b. Ka’b, 
Ammar b. Yâsir ve Ebu Süfyan’ın (rae) da içinde bulunduğu bir topluluk vardı. Hz. Abbas 
(ra) Hz. Ali’ye (ra) “Gel sana biat edeyim. Ben biat edersem halk da biat eder” dedi. Ebu 
Süfyan’da (ra) “Yâ Ali, elini uzat sana biat edeyim ve istersen çevreni yüzlerce atlı ve piyade 
ile doldurayım” dedi. Zübeyir (ra) “Ali’ye biat edilmedikçe kılıcımı kınıma sokmam” derken 
“Atabe b. Ebu Leheb “Halifeliğin ve idareciliğin Haşimîlerden gideceğini zannetmem” diye 
şiirler söylüyordu. 

 
1 Peygamberimiz (sav) bu konuda birkaç hadis mervidir. “İmamlar Kureyş’tendir. İnsanların iyisi Kureyş’in 
iyilerine kötüleri de Kureyş’in kötülerine tabidirler” “Hepsi Kureyşten olan on iki imam gelmeyince kıyamet 
kopmaz” hadislerin bunlardan ikisidir. “12 halife olduğu müddetçe İslâm aziz olacaktır. Onların hepsi de 
Kureyş’tendir.” (Müslim, İmare, 5, 6, 7, 8; Sahih-i Müslim Şerhi ve Tercümesi, Ahmet Davudoğlu (Sönmez 
Neşr. İst-1983), 8:5120.) Şia kaynaklarında “Ben peygamberlerin efendisiyim. Ali de vasilerin efendisidir. 
Benden sonra 12 vasim vardır. İlki Ali, sonuncusu Mehdî’dir.” (Şeyh Kuleynî, Ravzatu’l-Kafî, Usul-ü Kâfî) 
şeklinde bir hadis de vardır. (M. Ali KAYA)  



Ebu Süfyan bu tutumu ile hala üstünlük ve liderlik sevdasında olduğunu gösteriyordu. 
Kendisi Benî Ümeyye’dendi ve Beni Ümeyye ile Haşimiler arasında eskiden beri bir rekabet 
vardı. Daha sonra Hz. Muaviye (ra) bunu açığa vuracak ve Hz. Ali (ra) ile hilafet davası 
güdecekti. Abbasiler de Benî Haşim’in devamı idiler. Hz. Ebubekir (ra) Kureyş’in Benî Teym 
kabilesindendi. Bu azınlık bir kabileydi ve bu nedenle Ebu Süfyan Hz. Ebubekir’e (ra) biat 
etmemiş, Haşimilerden Hz. Ali’nin (ra) yanına gelmişti. “Hz. Peygamberin (sav) halifeliği 
nasıl olur da Kureyş’in en küçük kolu temsil eder?” diyordu ve hilafeti babadan oğula 
geçecek bir saltanat olarak düşünüyordu. Bu nedenle Hz. Abbas’ı (ra) ve Hz. Ali’yi tahrik 
etmek istiyordu.   

Hz. Ali (ra) Ebu Süfyan’ın bu teklifini reddederek şöyle dedi: “Yâ Ebu Süfyan! Sen 
Müslümanlar arasında ayrılık mı çıkarmak istiyorsun” dedi. Sonra ilave etti: “Ebubekir’in 
asalet ve üstünlüğünü, hilafete layık ve ehil olduğunu bilir kabul ederiz. Ancak hilafet 
konusunda bize danışılmamasına gücendik. Yoksa peygamberimizin (sav) imamlık şerefini 
ona verdiğini de biliyoruz” dedi. 

Hz. Abbas’ın (ra) Hz. Ali’ye gelerek peygamberimizin (sav) bu konuda bir şey söyleyip 
söylemediğini sorduğu, Hz. Ali’nin (ra) de Peygamberimizin (sav) bu konuda bir vasiyeti 
veya tavsiyesi olsaydı ölümüm pahasına bunu uygulamak için mücadele ederdim. Ama bu 
konuda peygamberin hiçbir tavsiyesinin olmadığını söylemiştir.1 Hz. Ali’nin bilmediği bir 
başka sahabenin bildiği bir şey olsaydı o zaman da sahabeler Sakif’te toplanarak tartışmaya 
gerek duymazlardı. Peygamberimiz (sav) isteseydi bunu yapardı. Çünkü vefatından önce 
defalarca mescide giderek Hz. Ebubekir’in (ra) arkasında namaz kılmış ve sahabelerine bazı 
tavsiyelerde bulunmuştu.2 

Bütün bunlarla beraber peygamberimizin (sav) Hz. Ebubekir (ra) ve Ömer’i (ra) 
göstererek “Benden sonra bu ikisine tabi olun”3 buyurduğu rivayet edilmiştir. Ancak bu 
tebaiyet hilafet ile ilgili olmayıp peygamberimize (sav) gelip çeşitli sorular sormak isteyenlere 
onlara da sorabilirsiniz ve işlerinizi onlarla görebilirsiniz anlamındadır. Nitekim 
peygamberimizin (sav) sevgili eşi, fakih ve âlime sahabe Hz. Aişe (ra) “Hz. Peygamber (sav) 
kendisinden sonra yerine kimseyi halife bırakmamıştır”4 buyurmuştur ki peygamberimiz (sav) 
kimseye söylemediği sırları Hz. Aişe (ra) ile paylaşırdı. Yerine birini düşünmüş olsaydı bunu 
mutlaka paylaşırdı. 

Peygamberimizin (sav) namaz kıldırmak için Hz. Ebubekir’i tayin etmesi sahabeler 
hilafet için tayin etmesi olarak anlaşılmamıştır. Hiçbir sahabe bunu peygamberimiz (sav) 
hilafete aday göstermiştir” şeklinde anlamamış ve bunu delil olarak kabul etmemiştir.5 Hz. 
Ömer (ra) Sakif’teki konuşmasında “Peygamberimizin imamlığa layık gördüğü Ebubekir’i biz 
neden hilafete layık görmeyelim” diye hilafete liyakatine delil olarak ifade etmiş ve 
kargaşanın fitneye dönüşmesini engellemek amacı ile ifade etmiştir. Yoksa peygamberimiz 
sav onu hilafet için aday göstermiştir” anlamında değildir. Ancak daha sonra İslam bilginleri 
Şia’nın iddialarını çürütmek amacı ile bu gibi hususları sahabenin seçimdeki isabetini ve 
haklılığını ispat etmek amacı ile kitaplarına almışlar ve “Hz. Ali’nin (ra) hakkı gasp edildi” 
iddialarını ve buna ait ortaya koydukları delillerini çürütmek amacı ile ileri sürmüşlerdir. 

 
1.4 Hz. Ebubekir’in (ra) Çözüm Arayışları: 
Hz. Ali’nin (ra) biatı geciktirmesi “Hz. Ali’nin hilafet dava ettiği ve Ebubekir’i 

tanımadığı” dedikodularının yayılmasına sebep oldu. Bu da Müslümanları endişelendirdi. Hz. 
Ebubekir (ra) Ebu Ubeyde’yi (ra) Hz. Ali’ye (ra) gönderdi.  

 
1 Tirmizi, Fiten, 40 
2 Buhari, Salat, 80 
3 Tirmizi, Menâkıb, 33 
4 Buhari, Vesaya, 3, 4; Müslim, Fedail, 4; Vesâya, 25 
5 Ali Hüseyin Harputî, İslam ve Hilâfet, Beyrut-1979, s. 81 



Ebu Ubeyde’ye (ra) şöyle dedi: “Senin peygamber katında büyük merteben vardır. 
Peygamberimiz (sav) senin için ‘bu ümmetin emini’ demişti. Senin yüzünde hayır açıkça 
görülmektedir. Allah seninle bu dini birçok defa aziz kıldı. Sen daima dine yardımcı oldun. 
Allah için, Resulullah için ve bu İslam cemiyetini selameti için ihtiyatlı davran ve Ali’ye git. 
Ona tevazu ile yaklaş, hatırını iyi tut. Çünkü onun peygamberimizin katında değerli bir yeri 
vardır. Ona de ki ‘İslam toplumu ile hilafetin hükmü dinde açıktır. Peygamberimiz (sav) 
‘Ümmetin çoğunluğu dalalette birleşmez’ buyurmuşlardır. ‘Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap 
vardır.’ Bu nedenle cemaatten başka kurtuluş ve selamet yoktur. Şeytan Müslümanlar arasına 
ayrılık sokmaya çalışıyor, kuruntu verip insanları aldatıyor ve şerlileri ümitlendiriyor. Hz. 
Âdem’den beri şeytanın hile ve tuzağı budur. Ondan hiç kimse kendisini kurtaramaz; meğerki 
dinde ‘ihlas’ sahibi ola… Allah rızasını esas tutup bir başka beklenti içinde olmaya… 

 Ali’ye söyle sükûtu ile kalbinde hastalık olanlara ümit vermesin. Dedikoduların önünü 
kessin. Biz İslam dini için her türlü fedakârlığı yaparken o henüz çocuktu. Şimdi yaşı kemâle 
ermiştir. Onun fazileti ve Resulullah katındaki yüce mertebesi bizce meçhul değildir ve biz 
onu inkâr ediyor da değiliz. Zamanını beklesin. Kollarını sıvasın. O bu ümmetin ekmeğinin 
katığı gibidir, ısrar edip de kurtlanmasın. O bu ümmetin keskin kılıcıdır, eğrilip kesmez 
olmasın. Yine o bu ümmetin tatlı suyudur, acıyıp bozulmasın. Ben Resulullah’tan emirlik 
işini sordum. “Yâ Ebâ Bekir! Bu iş ona talip olmayanındır. İdarecilik ona ragıb olup ta onun 
için mücadele edenin değildir” buyurdular. 

Ya Ebu Ubeyde! Sen yine Ali’ye söyle, de ki: “Allah biliyor ki Resulullah damatlık 
hususunda benimle meşveret etti ve Kureyş delikanlılarının bazılarını ismini saydı. Ben de 
“Ali hakkında ne buyurursunuz?” dedim. “Yaşının küçüklüğünden onu Fatıma’ya uygun 
görmüyorum” deyince “Elimizin altında olup himayemizde oldukça ikisi için de bereket şamil 
ve nimet mebzul olur” dedim. Kendisini damatlığa uygun görüp istedim. Benim bu 
muamelem, senin şimdiki muamelemden daha hayırlı idi. İtimat et ki bu hilafet işinde 
Resulullah (sav) Ali’yi ima etmiş de başkasını ihmal etmiş değildir. Ali hakkında bir şeyler 
söylemiş de başkası hakkında sükut etmiş değildir. Şayet bu konuda zihninde bir şüphe varsa 
gelsin, sahabe bu konuda ne demişse o olacaktır. Zira Resululah (sav) bu cemaatten memnun 
ve haklarında şefik idi. Şayet onlar Ali’ye biat ederlerse ben de onlarla beraber biat ederim. 
Yok onlar bana biat etmişlerse Ali’ye de bana biat etmek düşer. 

Yüce Allah iyilik ve takvada yardımlaşmayı emretmiştir. (Maide, 5:2) öyle ise gelsin 
kin ve öfkeden uzak kalplerle bu işi nihayete erdirelim. Adavetten uzak gönüllerle Allah’a 
kavuşalım. Fitne kapısı kapalıdır, açmayalım. İnsanlar pek zayıftır; onlara yumuşak 
davranalım ve zora sokmayalım. Allah bizleri görmekte ve yaptıklarımıza şahit olmaktadır.” 

Orada hazır bulunan Ömer (ra) da ayağa kalktı ve Ebu Ubeyde’ye şöyle dedi: “Yâ Ebu 
Ubeyde! Ali’ye de ki: Uyku aslı olmayan hayalleri gösteren bir haldir. Husumet de harbe 
sebep olan bir keyfiyettir. Heva ve hevese kapılmak işin sonunu düşünmemekten doğar. 
Burada bulunanların her birinin bir mertebesi ve makamı vardır. Biz yarasından gocunan 
develer gibi değiliz. Bu cemaatin susması acizliğinden olmadığı gibi, şimdi konuşması da 
korkusundan değildir. Allah her kibirlinin burnunu kırar ve her zorbanın belini büker ve her 
yalancının dilini keser. Haktan sonra dalaletten başka ne vardır? 

Hz. Muhammed (sav) vazifesini tamamladı ve gitti. Onun hakkında da açıkça bir şey 
demedi. Bizler Acemler ve Rumlar gibi azametli bir devlete talip değiliz. Bilakis sıdk ve hak 
ile hidayete erip salam kalpli, bileği kuvvetli, risalet ziyası ile hidayete eren hürriyet ve ismet 
ile amel edenleriz.  

Zanneder misiniz ki Ebubekir bu işi hile ile kaptı. Bu ümmetin gözleri bağlanmadı ve 
şuuru kapanmadı, akılları bozulmadı ve fesada düşmedi. Bu ümmet hak, sıdk, doğruluk ve 
adalet dışında bir şeye boyun bükmez ve razı olmaz. Hakikat şu ki, Ebubekir bildiğin gibi aziz 
ve alicenap bir zattır. Hilafete zorla talip olmadı. Nazlandı ve çekindi. Hilâfet ona meftun 
oldu. Bu ona Allah’ın bir lütfu ve ihsanıdır. Bu bir nimettir ki Allah şükrünü ona vacip kıldı. 



Bu bir ihsandır ki Allah bu ihsanı Ebubekir’e yaptı. Onun emirliği ile bu ümmet de onunla 
Allah’ın lütfuna mazhar oldu. Resulullah (sav) zamanında da bu devlet kuşu onun etrafında 
dolaşıp dururdu. Lâkin bu ona iltifat etmez ve vaktini gözetmezdi. Allah kullarını bilir, 
kullarına merhametlidir. Hakkında hayırlısını ihtiyar eder. 

Alinin de ilim ve fazilette makamı meçhul değildir. Hakkı inkâr olunmaz. Lâkin onun 
omuzundan daha büyük bir omuz, akrabalığından daha yakın bir akrabalık ile, onun 
yazısından daha ileri bir yazı ile ve cahiliye döneminde onun adının geçmediği vakalardaki 
hareketleri ile İslam’a hizmeti geçmiş ondan daha üstün olanlar vardır. Hz. Ebubekir daima 
peygamberin (sav) sırdaşı ve kader ortağı idi. Bu da bütün Ensar ve Muhacir’in bildiği ve 
kabul edip teslim ettiği bir husustur. Hz. Ebubekir’in bu faziletlerinden dolayıdır ki Ensar ve 
Muhacir ona biat etmişlerdir.  

Allah için doğru söylemek gerekirse Ali akrabalıkta Resulullah’ın yakınıdır. Lâkin 
Ebubekir dince ve mertebece Resulullah’a daha yakındır. Akrabalık et ile kandır. Mertebece 
dince yakınlık ise ruh ile nefstir. Bu ise büyük bir farktır. Mü’minler bunu bilmişler ve bu 
nedenle Hz. Ebubekir’e (ra) biat etmişlerdir. Bunda şek ederse şunda etmesin ki; “Allah’ın eli 
cemaatle ve rızası da ehl-i taat iledir. Şimdi Ali’ye git ve bu gün hayırlı, yarın faydalı olacak 
bir karar vermesini söyle!” dedi. 

Ebu Ubeyde (ra) kalktı Hz. Ali’nin (ra) evine gitti. Hz. Ebubekir’den (ra) ve Ömer-i 
Faruk’tan (ra) aldığı sözleri aynen nakletti. Hz. Ali (ra) söylenenleri dikkatle dinledi. Tesirini 
iliklerinde ve kalbinde hissetti. Sonra şöyle dedi: “Ya Ebu Ubeyde! Bu sözler hep kavmin 
kalbinde gizli mi ki düşünüp böyle manalar çıkarıyorlar?” dedi. Ebu Ubeyde (ra) “Ben bana 
verilen vazifeyi yaptım. Ben söküğü dikeyim, deliği kapayayım, gerisini Allah bilir” diye 
cevap verdi. 

Hz. Ali (ra) şöyle dedi: “Benim evin bucağında oturmam hilafet talebimden veya emr-i 
am’rufu inkârdan veyahut herhangi bir Müslümanı itab için değildir. Belki Resulullah’ın 
ayrılığı beni çarptı. Resulullah’ın bize en büyük emaneti kitab-ı ilâhî olan Kur’ân-ı Kerimdir. 
Onun muhafazası ateşi içime oturdu. Allah bilir ki meşguliyetim Allah’ın kitabı iledir. Ben 
Allah’ın kitabına bakıyorum ve onu toplamak, iki kapak arasında toplamakla meşgulüm. 
Dağınık olanları toplamakla meşgulüm. Aleyhimde bir ittifak olduğunu bilmiyordum. Madem 
benim yüzümden olaylar olmuş, benim yüzümden herhangi bir Müslümana bir fenalık gelsin 
istemem. Söyleyecek şeyim çoktur; ama hiçbirini söylemeyeceğim. Davamı Allah’ın 
huzurunda göreceğim. Yarın sabah giderek Ebu Bekir’e biat edeceğim. Beni mahzun, sizi 
memnun eden duruma da sabredeceğim. Ta ki kaderin hükmü yerini bulsun. Allah her şeye 
şahittir.” 

 
1.5 Hz. Ali (ra) Hz. Ebubekir’e Biat Ediyor: 
Bu olay Hz. Ebubekir’in (ra) Hz. Ali’nin (ra) şahsiyetine ne kadar önem verildiğini ve 

O’nun biatını almanın Hz. Ebubekir (ra) için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. O 
dönem Hz. Ali’nin (ra) kuvvetli desteğe ve güce sahip olduğu bir dönemdi. Şayet kendisinin 
hilafette gözü olsaydı ve kendisine yapılan tekliflere sıcak baksaydı ve hilafet davasına 
kalkmış olsaydı büyük ihtilafa ve ayrılıklara sebep olabilirdi.  

Hz. Ebubekir (ra) hilafet konusunda sadece oy birliğine veya oy çokluğuna değil, gönül 
birliğine dayanmak gerektiğini de kabul ediyor ve bunu sağlamaya çalışıyordu. Yüklediği ağır 
vazife ve durumun nezaketi de bunu gerektiriyordu.  

Ertesi günü Hz. Ali (ra) Hz. Zübeyir (ra) ile beraber Mescid-i Nebeviye gitti. Doğruca 
Hz. Ebubekir’in yanına vardı. Elini tuttu ve ona biat etti. Sonra onun hakkında güzel sözler 
söyleyerek vakarla yerine oturdu.  

Hz. Ebubekir (ra) da Hz. Ali’ye şöyle dedi: “Ya Ali! Senin yanımızda çok büyük bir 
değerin vardır. Sen katımızda aziz ve kerimsin. Öfkeli iken Allah’tan korkar, rıza halinde de 
ona döner ve ondan dilersin. Ne mutlu senin gibi havf ve reca dengesini korumayı bilene! 



Ben emirliğe rağbet etmedim; lâkin fitne zuhur eder diye korku ve dehşetle olanları 
görüp çaresiz kabul etmek zorunda kaldım. Emirlikte benim için rahat yok. Benim sırtıma 
yüklenilen ağır yükü Allah senin sırtından indirdi. Biz sana her zaman muhtacız, senin 
faziletini ve Allah Resulü yanındaki değerini biliriz. Allah’a rağbet eder, onun rızasını ararız.” 

Hz. Ali (ra) ve Hz. Zübeyir (ra) “Bizim hilafette gözümüz olmadığı gibi rağbetimiz de 
yoktur. Lakin böyle mühim bir işte meşveretten hariç kaldığımızdan gücümüze gitmiştir” 
dediler. Biat için geç kalmış olmalarından dolayı da özür dilediler. Hz. Ebubekir (ra) onların 
özürlerini kabul etti.  

Hz. Ali (ra) kalktı, Hz. Ömer (ra) onu teşyi etmek için onunla dışarı çıktı. Hz. Ali (ra) 
ona biat konusunda geç kalmasının sebebini anlattı ve “Şimdiye kadar geç kalmış olmamızın 
sebebi Ebubekir’in hilafetini kabul etmeyişimden, şimdi gelmiş olmam da korkumdan 
değildir. Ben sözümü ciddi söylerim. Gözümün gördüğü, ayağımın bastığı, yayımın çekildiği 
ve okumun düştüğü yeri bilirim. Lâkin belâ üstüne gelen belâdan Allah’a güvenerek atımın 
gemini tuttum. Hz. Peygamberin (sav) vefatından sonra benim hilafeti talep ettiğimle itham 
olunmam bana ağır geldi” dedi. 

Hz. Ömer (ra) “Sözü uzatma. Biz öyle bir kavmiz ki çakmağı çakarsak ateş çıkarırız. 
Cemaatimizin hali malumdur. Sözlerini dinledim. Ben de konuşacak olursam söylediğine 
pişman olursun. Resulullah’n vefatı beni çarptı demişsin. Resulullah’ın vefatı sadece seni mi 
çarptı. Resulullah’ın şeriatını ve Allah’ın kitabını korumak hepimizin görevidir. Bu 
Resulullah’a olan sevginin icabındandır. Demişsin ki Kur’an ile meşgulüm. Kur’anın 
evamirine imtisalen tebliğ de, tatbik de, halka nasihat ve merhamet de ibadet ve Kur’ana 
hizmetin gereğidir. Bir de aleyhindeki ittifaktan bahsetmişsin. Aleyhine hangi ittifak vaki 
olmuştur. Hangi hakkın gizlenmiştir veya elinden alınmıştır. Dün ensarın ne dediği ve ne 
yaptığı malum olmuştur. Ensar da muhacirin de sizin için hak olandan ayrılmamıştır” dedi.  

Hz. Ali (ra) “Vallahi yaptığımı bozmak için yapmadım. Dönmek niyeti ile de ikrar 
etmedim. Allah katında en ziyade zarar gören, nifakı seven ve anlaşmazlığı destekleyendir. 
Her beliyyede ancak Allah ile teselli bulunur. Her hadisede Allah’a tevekkül olunur. Artık 
rahatça mescide dön. İstediğin ve söylediğim haricinde bir şey yoktur” dedi.  

Hz. Ömer (ra) mescide döndü. Haşimiler’in hepsi geldiler ve Hz. Ebubekir’e biat ettiler. 
İhtilaf kalmadı. Böylece peygamberimizin (sav) vefatından bir hafta sonunda Hz. Ebubekir-i 
Sıddık’ın hilafetinde icma vaki oldu. O esnada Medine’de bulunan 33.000 sahabe Hz. 
Ebubekir’e biat ederek hilafetinde ittifak ettiler.  

Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) der ki “Resulullah’ın vefatından sonra başıma gelen en 
güç hal bu ittifakı sağlamak olmuştur.” O gün bir ihtilaf söz konusu olmuş olsaydı İslamiyet 
çok büyük yara alırdı.  

   
1.6 Sahabelerin Hilafet Konusundaki Yaklaşımı 
Fukahâ-i Sahabe ve Hulefâ-i Raşidîn hilâfeti “Şuranın sonucu, seçimle işbaşına gelen 

kimsenin hayatına bağlı, adâleti icra, şeriatı tatbik edecek bir emanet” olarak görmekteydiler. 
Kur’ân-ı Kerimin “Şurayı” ve Meşvereti emreden ayetleri1, Allah’a ve Resulüne ve içinizden 
seçilen ulu’l-emre itaati emreden ayetleri2 ve peygamberimizin (sav) istişareye verdiği önem 
sahabelere yol gösteriyordu. Sahabelerde Kur’andan ve peygamberimizden (sav) aldıkları 
dersi sosyal ve siyasi hayatta en güzel şekilde uygulayarak gelecek nesillere örnek 
olmuşlardır. 

 
1 Şura, 42:38 ayeti “Onların aralarındaki işleri meşveretledir” buyururken Âl-i İmran Suresi 3:159 ayeti 
“peygamberimize her konuda sahabelerle istişareyi emretmekte ve alınan karar ne olursa olsun Allah’a tevekkül 
ederek uygulanması istenmektedir. 
2 Nisa, 4:59 Bu ayet ayrıca anlaşmazlıkların çözümü için Allah’ın kitabına ve peygamberin sünnetine müracaat 
etmeyi de emretmektedir.  



Sahabelerin ilk seçim uygulaması olan Hz. Ebubekir’in (ra) seçiminde Sakif’te 
toplananlar İstişare kurallarına uygun olarak halife adayını belirlemişlerdir. Burada yapılan 
biat genel biat olmayıp Hz. Ebubekir’in (ra) halife adaylığına yapılmış bir biatti. Ertesi günü 
Mescid’de umumi biat yapılmıştır. Hz. Ebubekir’i (ra) hilafete taşıyan “genel seçim” bu genel 
seçim olmuştur. Peygamberimizin (sav) vefat ettiği Pazartesi günü halife adayı belirlenmiş, 
Salı günü “Genel Seçim” yapılmıştır. Seçimle beraber “Muhalefet” unsuru da ortaya 
çıkmıştır. Hazrecliler tarafından halife yapılması düşünülen Sa’d b. Ubade (ra) muhalefette 
kalarak biat etmemiş, ancak onun kabilesi biat ettiği için onun muhalefeti bireysel bir 
muhalefet olarak kalmıştır. Hz. Ebubekir (ra) onu hiçbir zaman biate zorlamamış, kendi haline 
bırakmıştır. Haşimilerin muhalefeti de Genel Seçimde, yani “Genel Biat Merasiminde” 
bulunmama şeklinde olmuş, buna da peygamberimizin (sav) cenaze işleri ve bu konuda kendi 
fikirlerinin alınmamasını mazeret gösterilmiştir.1 Hz. Ali (ra) Haşimilerin Muhalefette kalalım 
tekliflerini kabul etmemiş onlara peygamberimizin (sav) “Çoğunluğa uyma”2 prensibini 
hatırlatmıştır. Kendisi de peygamberimizin (sav) defin ve taziye işleri tamamlandıktan sonra 
Cuma günü Mescid-i Nebevide herkesin huzurunda Hz. Ebubekir’e biat etmiş ve arkasında 
Cuma namazı kılmıştır.    

Sahabelerin uygulamaları İslam’ın sosyal ve siyasi hayata uygulanması konusunda 
temel ölçüleri oluşturmuştur. İslam bilginleri İslam’ın yüksek siyasi ve içtimai derslerini 
sahabelerin uygulamalarından almış ve bu konudaki hükümlerini bu uygulamalara 
dayandırmışlardır. Bu nedenle Ehl-i Sünnet uleması “İdarecinin iş başına getirilmesinde asıl 
olan seçimdir” demişlerdir. Böylece seçilenler yetkilerini halktan aldıkları için kendilerini 
halka karşı sorumlu hissedeceklerdir. Bu da seçilenlerin seçmenlere karşı sorumluluk 
hissetmelerini sağlayacaktır.  

Hür seçim sistemi sahabelerin ve daha sonra “Ehl-i Sünnetin” “Hilafet” görüşünü temsil 
eder. Atama ve saltanat usulü ise daha sonra “Şia”nın yönetim felsefesini ve hilafet anlayışını 
meydana getirmiştir. 

Resulullah’ın (sav) vefatından sonra sahabelere en güç gelen ve en önemli olarak 
gördükleri mesele “Resulullah’tan sonra dini görevleri kimin yaptıracağı” meselesi olmuştur. 
Medine-i Münevvere’de bu hususta bir fitne çıkmış olsaydı çaresi bulunmazdı. İslam ahkâmı 
ve adabı geri kalır, kavmiyet öne çıkardı. Kabile kavgaları başlar ve Ebu Süfyan’ın ve 
Emeviler hâkimiyeti ele geçirmek için Hz. Ali (ra) zamanında sergiledikleri tutumdan daha 
dehşetlisi vukua gelirdi. Bu nedenle hilafet seçiminde Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ali (ra) çok 
basiretli davranmışlar ve fitneye meydan vermemişlerdir. 

 Haşimiler hiddetle Hz. Ali’nin (ra) başında toplandıkları zaman Hz. Ebubekir (ra) 
hiddetle üzerlerine varmadı. Hilafet makamına oturup kendisine güven geldiği zaman Ebu 
Ubeyde b. Cerrah’ı (ra) gönderdi. Hz. Ali (ra) da acele etmeyip düşünerek karar verdi ve 
“Yarın gelirim” diye onu rahatlattı. Sonra gitti biat etti ve gaile bitti. Her ikisi de kendilerini 
değil, islam’ın geleceğini ve Müslümanların durumunu düşünerek hareket ediyorlardı. 
Amaçları hak ve hakikatin hâkimiyeti ve Allah’ın rızası idi. Bu ise çok yüce bir ahlak ve 
fazilet örneği idi. 

Hz. Ali’nin (ra) Sakif’e gitmemesi ve evine çekilmesi bu açıdan çok isabetli olmuştur. 
İhtimaldir ki Sakif’e gitmiş olsaydı Ensar ve Muhacir, Evs ve Hazrec çekişmesine bir de 
Haşimilik ve Emevilik tartışması girebilirdi. Bu durumda iş daha da içinden çıkılmaz bir hal 
alacaktı. 

Daha sonra Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali (ra) birbirlerinin değerini daha iyi 
bilecek ve beraber hareket edecekler, ihtilafa asla müsaade etmeyeceklerdi. Nitekim Hz. 
Osman’ın (ra) son gününe kadar Hz. Ali’nin (ra) bu üç halifeye karşı hiçbir muhalefeti 
olmamıştır. Çünkü her ne kadar halife unvanı baştakine verilmiş ise de yönetimde “İstişare” 

 
1 Buhari, Ahkâm, 51; Taberi, Tarih, 3:202 
2 İbn-i Mace, Fiten, 8 



esas olduğu için beraber yönetmişlerdir. Bu nedenle de herhangi bir ihtilaf söz konusu 
olmamıştır. Hz. Ömer’in (ra) “Ali’nin bulunmadığı bir mecliste müşkül bir meselenin 
çıkmasından Allah’a sığınırım.” “Ali olmasaydı Ömer helak olurdu” demesi bu tezimizi 
ispata kâfidir. Hz. Ali (ra) de “Resul-i Ekremden sonra bu ümmetin en hayırlıları Ebubekir ve 
Ömerdir” diye faziletlerini daima kabul ve takdir etmiştir.  

Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (ra) dine önem vermiş, Allah rızasını 
esas almış ve Araplığın üzerine çıkmış, dünya saltanatını gaye ve maksat edinmemişlerdir. 
İslam’ın yüce prensiplerini ırkçılığa, siyasete ve saltanata alet ve tabi etmemiş, buna teşebbüs 
edenlere de fırsat ve imkân vermemişlerdir. Bu nedenle dördü de hem hilafete layıktılar ve 
ehildiler, hem bu görevi en güzel şekilde ifa ettiler. Hepsi de dinin iman, ibadet, ahlak ve 
faziletini temsil ettiler ve bu temel prensiplerin sosyal ve siyasi hayatta esas olması için 
çalıştılar ve başarılı oldular. Hepsi de fedakârlıkta, feragatte, basirette ve asalette insanlığa 
mükemmel birer örnek oldular. Bu nedenle “Asr-ı Saadet” bir “devletten” çok bir “model” 
sayılmalıdır. Tüm insanlık devlet ve idare konusunda “Hulefa-i Raşidini” örnek alarak adalet 
ve hukukta, yönetim ve idarede başarılı olmuşlardır. Her asır ve her yönetim şekli bu örnek 
yönetimi kendi yönetimlerine model alabilmiştir. 

   Hulefa-i Raşidin’in kurduğu sistem/model “Şura” ya dayalı “Hukukun üstünlüğünü” 
esas alan “Bir masumun hakkını hiçbir şeye feda etmeyen” “Adalet-i mahza”yı savunan, 
bireyin hak ve hürriyetini kâmil manada koruyan, “Seçim” ve “Liyakat” esasını hayata 
geçiren, salt çoğunluğa değil, “Cumhurun rızasına” dayanan ve “Vicdani Kabulü” de ihmal 
etmeyen “Demokratik bir Cumhuriyet” sistemidir. 

Bu nedenledir ki “Hulefa-i Raşidin” dönemi bir “Asr-ı Saadet” dönemi olmuştur. Onlar 
hayatlarını feda ettiler, şehit oldular; ama asla tavizkar olmadılar.  

 
1.7 Hz. Ebubekir’e (ra) Umumi Biat: 
Peygamberimizin (sav) defin işlemi başlamadan önce halife seçilmesinin ikinci gününde 

yani Salı günü Hz. Ebubekir’e umumi biat yapılmıştır. Hz. Ali (ra) bu umumi biatte 
bulunmamış, taziyeleri kabul etmiş ve gelenlerle ilgilenmiştir.  

Hz. Ebubekir (ra) biatten sonra mescitte minbere çıktı: “Ey ahali! Sizin en hayırlınız 
olmadığım halde başınıza emir olarak seçildim. Şayet iyilik edersem bana yardım ediniz, eğer 
fenalık edersem bana doğru yolu gösteriniz. Doğruluk emanettir, yalancılık hıyanettir. Hak 
sahibi hakkını alana kadar benim yanımda en güçlünüzdür. En güçlünüz de haksız olduğu 
sürece benim katımda en zayıfınızdır. Cihadı asla terk etmeyiniz. Cihadı terk eden bir millet 
zelil olur. Ben Allah’a ve resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat ediniz. Şayet ben Allah’a ve 
resulüne itaat etmezsem sizin de bana itaat etmeniz gerekmez” diyerek hilafetinde takip 
edeceği usulü belirlemiş oldu. 

Peygamberimizin (sav) nereye gömüleceği hususu ihtilaf konusu oldu. Her kafadan 
farklı bir ses çıkıyor ve herkes farklı bir fikir ileri sürüyordu. Hz. Ebubekir (ra) “Ben 
peygamberimizden ‘Peygamberler vefat ettikleri yere gömülürler’ buyurduğunu işittim” 
deyince Hz. Aişe’nin (ra) hücresi boşaltıldı ve buraya kabr-i şerifinin yapılması kararlaştırıldı.  

Cenaze namazının nasıl kılınacağı hususu problemi ortaya çıktı. Bunun üzerine Hz. 
Ebubekir (ra) “Peygambere kimse imam olamaz. Bu nedenle onun namazını herkes ferden 
ferda kılması gerektiği hususunu” kabul etti. Böylece sahabeler bireysel olarak gruplar 
halinde cenaze namazını kıldılar. 

 
1.8. Hz. Fatıma’nın (ra) Vefatı: (H. 3 Ramazan 11 Salı gecesi)  
Hz. Fatıma (ra) vefat edince Hz. Ebubekir (ra) yanına Hz. Ömer (ra) Hz. Zübeyir (ra) ve 

Hz. Abdurrahman b. Avf’ı (ra) alarak Hz. Ali’nin evine gitti. Cenaze hazırlanıp getirildiği 
zaman Hz. Ali (ra) Hz. Ebubekir’den (ra) cenaze namazını kıldırmasını istedi. Hz. Ebubekir 
(ra) “Sen varken mi?” dedi. Hz. Ali (ra) “Evet, şüphesiz halife olarak bu namazı senden 



başkası kıldırmaz” buyurdu.1 Bu hadise dahi Hz. Ebubekir (ra) ile Hz. Ali’nin (ra) 
yakınlıklarını göstermeye yeterlidir.  

Hz. Ali (ra) cenaze namazını kılıp cenazenin defin işlemi tamamlandıktan sonra 
mezarının başında şu kasideyi okumuştur. “Habibün leyse ya’dilühû habîbün / Ve mâ sivâhü 
fî kalbî nasîbün / Habîbî ğâbe min cismî ve aynî / Ve an kalbî habîbî lâ yağîbü.” Yani, 
“Sevdiğimin sevgisine denk sevgi yoktur / Kalbimin bu sevgiden başka nasib yoktur /  
Sevgilim bedenen gözümden kayboldu / Ama kalbimdeki sevgisi asla yok olmayacaktır.”  

 
1.9. Hz. Ali’nin (ra) Hz. Ebubekir’e (ra) Vezir Olması:  
Hz. Ali’nin (ra) Hz. Fatıma’nın vefatından sonra Hz. Ebubekir’in (ra) vezirliğini 

yapmış, aktif olarak yanında yer almış ve her konuda yardımcı olmuştur. Hz. Ali (ra) Hz. 
Ebubekir’i (ra) o derece çok seviyordu ki çocuklarından birisinin adını Ebubekir koymuştur.  

Hz. Ali (ra) Hz. Ebubekir’e umumi biatın yapıldığı ikinci günü, yani Salı günü bu 
umumi biatta bulunmamış ancak ertesi günü biat etmiştir. Ancak Haşimi’lerin kendisine biat 
etmek için gelmeleri ve bozguncuların fitne çıkarmaya çalışmalarını görerek bunlara 
bulaşmamak ve fitneyi ortadan kaldırmak için Kur’ân-ı Kerimi toplamak için çalışarak 
evinden dışarı çıkmamıştır. Kur’ân-ı Kerimi bir kitap halinde yazıp toplamayı siyasi işlere 
tercih etmiştir. Çünkü peygamberimiz (sav) “Size iki şey bırakıyorum. Biri Allah’ın kitabı 
Kur’ân, diğeri ise benim sünnetim ve sünnetimin muhafızı ehl-i beytim” buyurmuşlardı. Bu 
iki emanetten en önemli olan Allah kelamı Kur’ân-ı Kerimdi. Hz. Ali (ra) da Kur’âna hizmet 
için evinden çıkmamış, bir kitap haline getirmek için çalışmıştır. 

Altı ay sonra Hz. Fatıma’nın (ra) vefatını müteakip Hz. Ebubekir’in (ra) yanına gitmiş, 
biatını tazelemiş ve o zamana kadar evinden çıkmamasının sebebini şöyle açıklamıştır: 
“Şimdiye kadar gelmeyişim hilafetinizi kabul etmediğimden, şimdi gelmem de korkumdan 
değildir. Ben sözümü ciddi söylerim. Sözün nereye varacağını bilir öyle konuşurum. Fakat 
belâ üzerine gelen belâdan Allah’a sığınıp atımın dizginini pek tuttum”2 demiştir. Hz. Ali (ra) 
burada bela ile birincisi Hz. Peygamberin (sav) vefatını, ikincisi de Haşimîlerce kendisinin 
hilafete zorlanmasını anlatmak istemiştir. 

Hz. Ali (ra) kendisine hilafet konusunda soru soranlara “Allah Resulü (sav) bize bir şey 
vasiyet etmiş olsaydı şüphesiz ki onu yerine getirirdik. Yine bize bir şey emretmiş olsaydı 
ölünceye kadar onun mücadelesini verirdik”3 diyerek Şia’nın Hz. Peygamber (sav) Hz. Ali’yi 
(ra) halife adayı gösterdiği halde Hz. Ebubekir (ra) ve Ömer (ra) Ali’ye (ra) hilafeti 
vermediler” iddiasını çürütmüştür. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer (ra) hakkında şöyle derdi: 
“Biliniz ki, peygamberden sonra bu ümmetin en iyileri Ebubekir ve Ömer’dir. Kim beni 
Ebubekir ve Ömer’den üstün görürse ve bunu iddia ederse ona iftira haddi uygularım.”4 

Hz. Ebubekir (ra) daima meşveret için Hz. Ali’yi (ra) çağırırdı. “Şura meclisi” dışında 
da onunla değişik konularda istişarelerde bulunurdu.5 Hz. Ali (ra) Hz. Ebubekir (ra) 
döneminde daima vaizlik, müftülük görevini yaptığı gibi en yüksek makam olan “Şeyhü’l-
İslamlık” makamında bulunmuş ve dini danışmanlık yapmıştır. Kur’an, Fıkıh ve Hadis ile 
meşgul olmuştur. Ancak halife olana kadar resmî bir görev almamış, gönüllü ve fahri olarak 
yapmıştır.6 

 
 
 

 
1 Nedvî, Hz. Ali (ra) (1999-İstanbul) s. 109 
2 Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, 1:274-275  
3 Taberi, Tarih, 4:236 
4 Muhibiddin el-Hatîp, Hamletu Risaleti’l-İslam, Kâhire, s.11-12 
5 İbrahim Sarıçam, Hz. Ebubekir, 1996-Ankara, s. 64 
6 Ethem Ruhi Fığlalı, İmam Ali, 1996-Ankara, s.56 



1.10 Hz. Ebubekir’in (ra) İcraatları: 
Hz. Ebubekir (ra) hemen icraata başladı. İlk olarak Üsame ordusunun Suriye’ye 

gönderilmesi meselesi vardı. Peygamberimiz (sav) Hz. Üsame’yi ordu komutanı tayin etmişti. 
Peygamberimiz (sav) vefat edince ordu bir günlük mesafede konaklayarak peygamberimizin 
(sav) namazını kıldılar.  

1.10.1 Üsame Ordusunun Suriye’ye Gönderilmesi: 
Cenazenin defin işlemi tamamlandıktan sonra Ensar’ın ileri gelenleri Hz. Ebubekir’in 

(ra) yanına geldiler. “Üsame genç ve tecrübesizdir; onun yerine kıdemli ve harb sanatında 
tecrübeli bir sahabeyi görevlendirelim” dediler. Hz. Ebubekir (ra) buna şiddetle karşı çıktı. 
“Resulullah’ın görevlendirdiği birisini ben nasıl azlederim?” dedi. Sancağı Beride’ye verdi, 
ordunun önüne koydu, Hz. Üsame’yi ata bindirdi ve kendisi arkasından yaya yürüdü. Hz. 
Üsame (ra) “Yâ siz de binin, ya da ben de ineyim” dedi. Hz. Ebubekir (ra) “Ne sen in, ne de 
ben bineyim. Allah yolunda benim de ayaklarım tozlansa ne olur?” dedi. Bir müddet ordu ile 
yürüdü. Sonra Üsameye şöyle dedi: 

“Allah selâmet versin. Git ve Resulullah (sav) size ne emretmiş ise onu yap ve ona göre 
hareket et!” dedi. Peygamberimiz (sav) Hz. Ömer’i (ra) Üsamenin emrine vermişti. Hz. 
Ebubekir (ra) Üsame’ye “Şayet uygun görürsen Ömer’i bana yardım etmek üzere benim 
yanımda bırak” dedi. Üsame razı oldu ve Hz. Ömer (ra) Ebubekir’in yanında bıraktı. Hz. 
Ebubekir (ra) Ömer (ra) ile Medine’ye döndü. 

1.10.2 Hz. Ebubekir’e Maaş Bağlanması: 
Hz. Ebubekir (ra) ticaretle geçimini sağlıyordu. Üsame ordusunu uğurladığının ertesi 

günü omuzuna bir takım şeyler alarak satmaya giderken Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) ve Hz. 
Ömer (ra) onu gördü. “Nereye gidiyorsun ya Emir!” dediler. O da “Benim çocuklarım var ve 
onların geçimini sağlamak durumundayım. Bu nedenle pazara gidiyordum” dedi.  

Hz. Ömer (ra) “Ya Ebâ Bekir! Müslümanların işleri sana tevdi olunmuştur. Siz 
geçiminiz için çalışacak olsanız Müslümanların işlerini nasıl yapacaksınız? Biz sana 
Müslümanların mallarından günlük nafaka takdir ederiz” dedi.  

Sahabeler istişare ettiler ittifakla günlük yarım koyun, yazlık ve kışlık iki kat elbise ve 
senede iki bin dirhem nakit takdir ettiler. Hz. Ebubekir (ra) “Benim ailem var, siz benim 
ticaretime de engel oldunuz bunu artırınız” dedi. Sahabeler de iki bin dirhem yıllık nakite beş 
yüz dirhem daha ilave ederek iki bin beş yüz dirheme çıkardılar. 

Halifenin maaşı da “İcma-i Sahabe” ile karar altına alınmış oldu. 
1.10.3 İrtidat Olaylarına Karşı Tutumu: 
Peygamberimizin (sav) vefatı Arap yarımadasında büyük sıkıntılara sebep oldu. Yer yer 

yeni Müslüman olan kabilelerde ayaklanmalar ve irtidat hareketleri baş gösterdi. Mekke halkı 
hayrete düştü. Mekke emiri olan Attab b. Esid (ra) ne yapacağını şaşırdı ve gitti gizlendi. 
Süheyl b. Amr (ra) Kâbe kapısında durarak “Ey Ehl-i Mekke! Herkesten sonra müslüman 
oldunuz, herkesten önce dinden dönerek başkalarına kötü örnek olmayınız. Resulullah’ın 
buyurduğu gibi Allah bu dini tamamlayacaktır…” diye halkı çağırdı ve bir çok nasihatlerde 
bulundu. Kureyş dinde sebat etti, dönmek isteyenlere de engel oldular.  

Hz. Ebubekir’in (ra) babası hayattaydı. Kendisi âmâ olup yaşıyordu. “Peygamberden 
sonra bu işi kim eline aldı?” diye sordu. “Oğlun Ebubekir!” dediler. “Ona Abd-i Menaf ve 
Muğireoğulları razı oldu mu?” diye sordu. “Evet!” dediler. O zaman “Allahım! Senin 
verdiğine kimse engel olamaz; vermediğine de kimsenin gücü yetmez” dedi. Ebu Kuhafe çok 
yaşlı ve tecrübeli olduğu için Ebubekir’in hilafetini Kureyş ulularının kabul etmesiyle ancak 
mümkün olacağını düşünmüş ve kabulüne sevinmişti. 

Taifliler ile Sakif kabilesi de dinden dönmemiş, sebat etmişlerdir. Diğer Arap kabileleri 
ya kısmen veya tamamen dinden dönmüşlerdir. Bazıları da “Namaz kılarız; ama zekât 
vermeyiz” diye bazı şartlar öne sürmüşlerdir. Hz. Ebubekir (ra) buna mukabil “Onları 
kılıçlarımızla yola getiririz” deyince Hz. Ömer (ra) “Lâ ilâhe illallah diyene nasıl kılıç 



çekeriz?” deyince “Vallahi Resulullah’a verdikleri bir oğlağı esirgeyecek olsalar elim kılıç 
tuttukça onlarla savaşırım” dedi.  

Şayet o zaman İslam ahkâmını tatbikte müsâmaha gösterilmiş olsaydı İslam hilafeti 
gerekli kuvveti ve gücü bulamazdı. İslam hükümleri de o zamandan tahribe yönelmiş olurdu.  

Hz. Ali, Osman, Zübeyir, Sa’d b. Ebi Vakkas, Abdurrahman b. Avf (rae) beraberce 
oturup bu irtidat olaylarını konuşurlarken Hz. Ömer (ra) “Korkmayın ey Kureyş uluları! 
Vallahi siz nereye giderseniz Kureyş ardınızdan gelir, Araplar da onların arkasından gelir” 
diye endişeye mahal olmadığını söylemiştir. 

Yemen’de Esved-i Ansi peygamberlik davasında bulunmuş, halkı da yanına almıştı. 
Amman’da Lakid b. Malikezdi, Benî Esed kabilesinden Talha, Yemâme’de Müsyelemetü’l-
Kezzab, Temim kabilesinden de Secah adında bir kadın peygamberlik iddiasında 
bulunmuşlardı. Daha sonra Müseyleme ile Secah evlenerek dinlerini birleştirmişlerdi. 

Üsame b. Zeyd (ra) Şam tarafına gitti ve muzaffer olarak döndü. İslam ordusunun 
Suriyede dolaştığı halde Bizans askerlerinin onlara karşı çıkamaması Arapların kuvve-i 
maneviyesini güçlendirmiş, Müslümanlara ise maneviyatlarını ve kendilerine güvenlerini 
artırmıştı. Hz. Ebubekir (ra) Üsame ordusunu da yanına alarak mürtet Arapların ve yalancı 
peygamberlerin üzerine gönderdi. Kendisi de kılıcını kuşandı ve devesine bindi, kendisi de 
sefere çıkmaya niyet etti ki Hz. Ali (ra) müdahale etti ve devesinin yularını tuttu. 

“Yâ Emire’l-Mü’minîn! Ben sana Uhut gününde Resulullah’ın dediğini derim. ‘Kılıcını 
kınına sok, nefsinle bizleri acıklı etme!’ buyurmuştu. Unuttun mu? Vallahi sana bir hal olursa 
İslam bundan sonra intizam bulmaz” dedi. Diğer sahabeler bu sözleri tasdik ettiler. Böylece 
Hz. Ebubekir (ra) Medine’de kaldı.1 

Hz. Ebubekir (ra) Halid b. Velid, İkrime b. Ebucehil, Hâlid b. Sa’d, Amr b. Âs (rae) ile 
dört koldan Arabistan’ın dört bir tarafına askerî birlikler göndererek Arapların tamamını zapt-
u rapt altına aldı. 

Hz. Ebubekir (ra) İslam prensiplerinden asla taviz vermedi. Azimetle amel etti, 
ruhsatlara hiç tenezzül etmedi. Adalet-i mahzayı esas aldı ve ona göre amel etti. Bu sayede 
İslam hiç tavizsiz tatbik edildi. 

1.10.4 Yemame Savaşı ve Müseylemetü’l-Kezzabın Öldürülmesi 
Riyad’ın doğusunda yer alan Yemen ile Mekke arasındaki bölgeye Necid Bölgesi adı 

verilir. Bu bölgede yaşayan Benî Hanife elçileri ile beraber Medine’ye gelerek Müslüman 
olan Mesleme b. Habil daha sonra irtidat ederek peygamberlik iddiasında bulunmaya başladı. 
Kendisine Rahman adında bir meleğin vahiy getirdiğini iddia etti. Bununla beraber Hz. 
Muhammed’in (sav) peygamberliğini inkar etmiyordu. Ancak kendisinin de peygambere 
ortak olduğunu söylüyordu. Peygamberimiz (sav) mektubuna şöyle cevap verdi: “Sen 
Yemame halkını dalalete düşürdün. Cenab-ı Hak seni ve sana bağlı olanları helak etsin.”  

Kur’anın benzerini yapacağım diye şairliğine güvenerek çeşitli ayetler uydurdu. 
İnsanların kendisine bağlamak için de namazı üç vakte indirdi. İçkiyi ve zinayı meşrulaştırdı. 
Sonra küstahça peygamberimize mektup yazarak yeryüzünün yarısının kendisine yarısının da 
Müslümanlara ait olduğunu iddia etti. Secah adında peygamberlik iddia eden bir kadınla bir 
araya gelerek peygamberliklerini birleştirdi ve onunla evlendiğini ilan etti. 

Peygamberimiz (sav) vefat ettiği için bu fitneyi ortadan kaldırma işi Hz. Ebubekir’e 
kaldı. Hz. Ebubekir (ra) Usame’nin (ra) ordusu muzaffer bir şekilde Suriye’den dönünce Hz. 
Halid b. Velid’i Müseyleme üzerine gönderdi. Ordunun sancağını da Hz. Ömer’in kardeşi 
Zeyd b. Hattab’a (ra) verdi. Yemame bölgesinde yapılan çetin bir savaşta Müseyleme’nin 
ordusu perişan edildi. Aralarında Zeyd b. Hattab (ra) Sabit b. Kays el-Ensari (ra) Ebu Dücane 
(ra) ve Ebu Huzeyfe b. Utbe (ra) gibi seçkin sahabelerle 70 kadar hafız sahabe ve 700 
müslüman şehit oldu. Müseyleme’nin ordusunda ise 20 bin kişi öldürüldü. Hz. Hamza’yı (ra) 

 
1 İbnü’l-Esir, El-Kâmil, 2:316; İbn-i Kesir, El-Bidâye ve’n-Nihâye, 6:314-315 



şehit eden Vahşi b. Harb aynı mızrakla Müseyeleme’yi vurarak öldürdü. Ensar’dan bir yiğit 
de başını gövdesinden ayırdı.1 Müseyeleme ile evlenen Secah daha sonra tövbe ederek 
iddiasından vaz geçip yeniden Müslüman oldu. 

Hz. Ebubekir (ra) ganimetlerden Hz. Ali’ye (ra) daima pay vermiştir. İrtidat eden 
Umman ve Mahrek reisi Rebia b. Büceyr’in esir edilen kızını Hz. Ali’ye vermiştir. Hz. Ali 
(ra) onunla evlenmiş ve ondan Ömer ve Rukiye isimli iki çocuğu oldu.  

1.10.5 Hz. Ebubekir’in Kur’ân-ı Kerime Hizmeti: 
Yemame Savaşında 70 hafız şehit olmuştu. Bu durum Hz. Ömer’i çok üzdü ve 

düşündürdü. Kur’an-ı Kerimi muhafaza etmek için çareler düşünmeye başladı. Hz. Ali (ra) da 
bu sebeple peygamberimizin (sav) defin işleri bittikten sonra Hz. Ebubekir’e biat etmiş ve 
evine çekilerek Kur’an-ı Kerimi baştan sona yazarak iki kapak arasında toplamaya başlamıştı. 
Ancak yapılan bu çalışma ferdî gayretlerden öteye gitmiyordu. Peygamberimizin (sav) en 
değerli ve kutsal emaneti olan Kur’ân-ı Kerim korunmalıydı. Her ne kadar Hz. Osman’ın, Hz. 
Ali’nin, Hz. Abdulah b. Mesud’un nüshaları varsa da pek çok dağınık sahifeler ve sahabelerin 
ellerinde Kur’ânın yazılı olduğu levhalar dağınık halde bulunmaktaydı. 

Kur’an nüshalarının pek çok ellerde bulunmasının tehlikesi vardı. O da bir gün 
birilerinin çıkarak Kur’ânda olmayan ayetleri Kur’anda varmış gibi iddia etmeleriydi. Bu 
durumda Kur’ân-ı Kerim de diğer kitaplar gibi tahrif edilme tehlikesi ile karşı karşıya 
bulunuyordu. 

Hz. Ömer (ra) bu hususu Hz. Ebubekir’e açtı ve tehlikesini anlattı. Hz. Ebubekir (ra) 
“Resulullah’ın (sav) hayatında yapmadığı bir şeyi ben nasıl yaparım” diye önce karşı çıktı; 
ama sonra düşününce Hz. Ömer’i haklı buldu. Zira peygamberimiz (sav) hayatında vahiy 
devam ettiği için bir kitap Kur’ânın bir kitap halinde toplanmasına ihtiyaç olmamıştı. Hem 
peygamberimiz (sav) hayatta olduğu için tahrif ve uydurma tehlikesi söz konusu değildi. Ama 
bu gün şartlar değişmiş ve Kur’an nazil olup tamamlanmıştı. Kitap halinde toplanması bir 
ihtiyaç olarak Hz. Ebubekir’in önünde duruyordu. 

İleri gelen sahabelerle istişare etti. Hz. Ali, (ra) Hz. Osman, (ra) Zeyd b. Sabit (ra) ve 
Ensar ile Muhacirinin fakihlerini bir araya getirdi ve konuyu enine boyuna müzakereye açtı. 
Resmi bir heyetle Kur’ân-ı Kerim ayetlerini toplamayı, elde bulunan bütün Kur’ân ayet ve 
nüshalarını toplamayı, heyet huzurunda cemetmeyi ve kitap halinde toplanıp üzerinde “icma” 
vaki olunca eldeki diğer tüm nüshaları imha etmeyi karar altına aldılar.  

Hz. Zeyd b. Sabit (ra) Kur’an-ı Kerimin hafızı ve peygamberimizin (sav) yanından hiç 
ayrılmayan Kur’ân Muhafızı ve Vahiy Kâtibi olduğu için onu heyetin başına getiren Hz. 
Ebubekir (ra) başta Hz. Ali (ra), Hz. Osman (ra) Hz. Abdullah b. Mesut, (ra) Abdullah b. 
Abbas (ra) ve Ubey b. Kaab (ra) olmak üzere 10 kişilik bir heyet teşekkül ettirdi. Sonra 
Medine’de “Peygamberimizden (sav) kim Kur’an namına ne almışsa onu iki şahitle beraber 
heyetin huzuruna getirmeleri” hususunda ilânat yaptırdı. Heyete de “İki şahitle beraber 
getirilenleri kabul etmelerini ve yazmalarını” emretti. Heyet başkanı ve üyeleri esasen bütün 
kur’ân-ı Kerimi ezber biliyorlardı. Ancak onların amacı Kur’ân-ı Kerime Kur’ândan olmayan 
bir şeyin girmesini önlemekti ve bu nedenle eldeki bütün nüshaların toplanmasına karar 
vermişlerdi.  

Bu çalışma tam altı ay sürdü. Altı ay sonunda elde hiçbir nüsha kalmadı. Hz. Ali (ra) ve 
Hz. Osman (ra) gibi Kur’ânı tam olarak yazan sahabeler de ellerindeki kitapları heyetin 
huzuruna getirip teslim ettiler. Sonra Hz. Zeyd b. Sabit (ra) heyetin topladığı nüshayı tüm 
sahabelerin ve heyetin huzurunda iki defa okuyarak bütün eksiklik ve noksan kalmadığı 
konusunda tüm sahabelerin teyidini aldı. Böylece “El-Mushaf” adını verdikleri “Ana Kitap”ta 

 
1 Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, 2:82-87; Zekai Konrapa Peygamberimiz, s. 445-448; İbnü’l Esîr, el-Kâmil 

fi’t-Tarih, 2:342-348 
 
 



toplanmış oldu. Toplanan tüm nüshalar herkesin huzurunda imha edildi. Böylece Hz. 
Ebubekir (ra) hilafetinin ilk senesinde H.11/M.632 yılında Kur’ân-ı Kerimi kitap halinde 
toplayarak İslamiyete ve Kur’âna en büyük hizmeti gerçekleştirmiş oldu.1 

“Mushaf” halife katında muhafaza edildi. Sonra Hz. Ömer (ra) nezdinde korundu, daha 
onra Ümmü’l-Mü’minîn Hz. Hafsa’nın yanında korundu. Hz. Osman (ra) ondan Mushafı 
alarak “Kureyş Lehçesine” göre yedi nüsha çoğaltarak yedi büyük beldeye gönderildi. 
Böylece Kur’ân-ı Kerim “Onu biz indirdik, koruyacak olan da biziz” (Hicr, 15:9) buyuran 
yüce Allah’ın koruması altında günümüze kadar değişmeden gelmiş oldu. Zira sebepler 
dünyasında Allah Kur’an-ı Kerimi hafızların zihninde ve kitap sahifelerinde böyle muhafaza 
etmektedir. 

1.10.6 Hz. Ebubekir’in (ra) Hastalığı, Veliaht Tayini ve Vefatı: (H.13 /M. 634) 
Hz. Ebubekir (ra) hilafet görevini “Şura” vasıtası ile seçkin sahabelerle beraber 

yürütüyordu. Tek başına karar vermezdi. Bu nedenle kendisine Hz. Ali’yi (ra) veziri ve kâtibi 
olarak yanına almıştı. Onun bulunmadığı şuralarda kâtiplik görevini Hz. Osman (ra) ve Zeyd 
b. Sabit (ra) yapıyordu. Maliyeyi Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah’a (ra) havale etmişti. Kadılık 
görevini de Hz. Ömer (ra) yürütüyordu. 

Hicri 13 Cemaziye’l-ahir’in 7. günü hastalandı. Hastalığı çok ağırdı ve zehirlenme hali 
görülüyordu. 15 gün mescide namaza çıkamadı. Yerine Hz. Ömer’i görevlendirdi ve 
namazları Hz. Ömer (ra) kıldırdı. 

Hastalığından kurtulamayacağını anlamıştı. Çünkü Hayber’in fethinde Resulullah (sav) 
ile beraber bulunmuş ve Zeynep isimli Yahudi kadının pişirdiği ve zehirleyerek 
peygamberimizin (sav) önüne koyduğu koyunun etinden peygamberimiz (sav) gibi o da bir 
lokma yemişti. Ancak o zaman vadesi dolmadığı için Allah o zehiri tesir ettirmemiş ve zehri 
vücutta toplamıştı. Şimdi o zehir vücuduna dağılmış olacak ki aynen peygamberimizin (sav) 
hastalığı gibi ateşli bir hummaya tutunmuştu. 

Hz. Ebubekir (ra) vefat edeceğini anlayınca peygamberin vefat ettiği zaman meydana 
gelen gergin ve karışık ortamın oluşmaması için seçkin sahabeleri topladı.2 Aşere-i 
Mübeşşere’den Abdurrahman b. Avf (ra) Hz. Ali (ra) Hz. Osman (ra) Sa’d b. Zeyd (ra) ve 
Talha b. Ubeydullah (ra) ile görüştü. Ayrıca Esid b. Hazir gibi seçkin insanlarla da görüşerek 
Hz. Ömer’i (ra) onlara sordu. Hepsinden isabet sözünü aldı.3  

Vefatından önce kızı Resulullah’ın gözdesi ve eşi Hz. Aişe’yi (ra) çağırtmış ve “Biz 
halife olduğumuz andan itibaren bize beytü’lmalden tahsisat ayrılmış ise de Müslümanların 
dinarını ve dirhemini yemedik. Bu deve, bu köle ve bu kaftan da Beytü’l-Malindir. Bunları 
Ömer’e teslim et” diye vasiyet etti. Terekesinde bunlardan başka bir kuruşu çıkmadı. 
Servetini nafakasına harcamış bitirmişti. 

Sonra bir “Vasiyetnâme” hazırladı ve şöyle yazdı:  
“Bismillahirrahmanirrahîm. Muhammed Resulullah’ın halifesi Ebubekir’in son andaki 

ahd-ü vasiyetidir. Ben sizlere akrabam olmayan birisini, Ömer b. Hattab’ı sizlere halife adayı 
olarak vasiyet ettim. Onu dinleyin ve itaat edin. Sizler için hayırlı olanı aramakta kusur 
etmedim. Şayet o sabırla ve adaletle muamele ederse beni tasdik etmiş olur. Şayet cevir ve 
tebdil-i meslek ederse ben gaybı ve geleceği bilemem, bu konuda mazurum. Ben bununla 
sizin için ancak hayırlı olanı murad ettim. Herkes amelinin karşılığını görür. Esselamü 
aleyküm ve Rahmetullah” Ebubekir.4 (ra)  

Sonra pencereden başını dışarıya uzattı. Dışarıda bekleyenlere şöyle hitap etti: “Ey 
Resulullah’ın sahabeleri! Ben sizlere bir halife intihap ettim, razı mısınız?” dedi. Hz. Ali (ra) 

 
1 Muhammed Hamidullah, Muhammed Resulullah, s.195-198; Suyutî, Celaludddin, el-İtkan Fî Ulum'il-Kur'an, 
Beyru, 1:135; 4:233 
2 İbnü’l-Esir, el-Kâmil, 2:273 
3 Taberi, Tarih, 4:51; Suyuti, Tarihu’l-Hulefâ, Mısır-1952,s. 82 
4 Taberi, 4:51; İbnü’l-Esir, 2:272 



“Bu Ömer’den başkası ise razı değiliz!” diye bağırdı.1 Hz. Sıddık (ra) “Size seçtiğim ve 
tavsiye ettiğim halife Ömer’dir!” dedi. Sonra kölesi ile yazdığı vasiyeti hazır bulunanlara 
okuttu. Herkes “Semi’nâ ve Ata’nâ / Dinledik ve itaat ettik” dediler. İslam hukukçularına göre 
Hz. Ebubekir’in yaptığı sadece aday tespitinden ibaretti. Aday tespiti ve teklifi ise atama ve 
bey’at sayılmamıştır. Daha sonra sahabeler biat merasimini yaparak seçilen adayı kabul 
ettiklerini ve onayladıklarını göstermişler. Başka aday çıkarmamışlardır. Seçimden sonra 
halife ilan edilmiştir.2  

Hz. Ömer (ra) Arapların zayıf bir kabilesinde mensuptu. Aday tespitinde ve seçimde 
liyakat esas alınmış, oy kaygısı ve kavim-kabile gücü dikkate alınmamıştır.3 

Hz. Ali (ra) herkesten önce koştu ve Hz. Ömer’in (ra) yanına gitti. “Yâ Ömer! Ebubekir 
(ra) yerine sizi intihap etti. Bu işin üstesinden gelecek güçlü ve emin kişi ancak sensin! Allah 
mübarek etsin!” dedi ve kendisini tebrik etti. Sonra elini tuttu ve “Sana ilk biat eden ben 
olacağım” dedi ve kendisine biat etti.  

Hz. Ebubekir (ra) istişareye dayanan, ama otoriteyi de devre dışı bırakmayan bir seçim 
yaparak gösterdiği adayı yine sahabenin onayına sundu. Gösterdiği aday yine sahabe 
tarafından oy birliği ile kabul edildi ve böylece tepeden inmeci, emr-i vaki olmayan ve 
ihtilaflara da sebep olmayacak bir şekilde yeni bir seçim usulü ile Hz. Ömer’in seçilmesini 
sağlamış oldu. Hz. Ebubekir’in bu usulü ile halife seçiminde hiçbir kargaşa yaşanmadı ve Hz. 
Ebubekir’in (ra) seçiminden daha fazla bir katılım sağlandı, muhalefetin ortaya çıkması da 
engellenmiş oldu. Böylece Hz. Ömer’in seçiminde itirazsız tam bir “İcma” sağlanmış oldu.  

Selman-ı Farisi (ra) Hz. Ebubekir’e “Bana son bir nasihatin olmayacak mı?” deyince 
Hz. Ebubekir (ra) ona dönerek “Yakında rızık kapıları sizlere açılacak. Birkaç günlük ömre 
aldanarak yarın huzur-u ilâhide mahcup olacak işlere girişmeyin” dedi.  

H.13/M.23 Ağustos 634 tarihinde Cemaziye’l-ahir’in sonuna 8 gün kala Salı gecesi 
akşam ile yatsı arasında 63 yaşında ruhunu Rahman’a teslim eyledi. Vefat ettiği zaman 2 sene 
3 ay 10 gün halife olarak görev yapmıştı. Allah şefaatine bizleri nail eylesin. Âmin! 

Hz. Ebubekir’in vefat ettiğini duyan Hz. Ali (ra) hızla evine gitti. Cenaze namazını 
kıldırmadan önce şöyle konuştu: “Allah’ın rahmeti üzerine olsun Yâ Ebabekir! Andolsun ki 
sen herkesten önce Müslüman oldun. İmanın da herkesten daha güçlü idi. Allah korkusu 
taşıyan ve Allah’ın Resulünü en çok seven sendin. Allah seni Kur’anda övdü. “İkinin ikincisi” 
hitabına mazhar oldu. Herkes gevşek dururken sen sağlam durdun. Herkes tembel davranırken 
sen öne çıktın. Başkasının başarısız olduğu durumlarda sen başarılı oldun. Senin gönlün 
herkesten daha cesaretli, işlerin herkesten daha güzeldi. Cismen zayıftın, ama Resulullah’ın 
sünnetini Allah’ın emrini yerine getirmede herkesten güçlü idin.  Şimdi Allah’ın huzuruna 
gidiyorsun. Allah sana İslam’dan en hayırlı mükâfat versin.”4 

Hz. Ebubekir’in babası Ebu Kuhafe (ra) henüz hayatta idi. Kendisine “Oğlun vefat etti” 
dediler. “Yerine kimi bıraktı?” diye sordu. “Ömer’i bıraktı” dediler. “O benim dostum ve 
arkadaşımdır” dedi ve sustu. Altı ay sonra H.14 yılı Muharrem ayında 97 yaşında vefat etti. 

 
2. Hz. ÖMER’İN (RA) HİLAFET DÖNEMİ 
2.1 Hz. Ömer’in (ra) Hilafetinde Hz. Ali (ra) (M. 634-644) 
Hz. Ebubekir (ra) size birini halife adayı olarak tavsiye edeceğim deyince Hz. Ali (ra) 

“Ömer’den başkasına razı olmayız” demişti. Hz. Ömer aday olarak gösterilince de ilk olarak 
gidip biat eden Hz. Ali (ra) olmuştu.   

Hz. Ömer (ra) sahabenin kendisine biatından sonra ilk Cuma günü hutbeye çıkarak 
şöyle konuştu: “En İnsanlar! Yüce Allah beni işlerinize vekil tayin etti. Size en faydalı şekilde 

 
1 Yakubî, Tarih-i Yakubî, Beyrut-1960, 2:137 
2 Abdulkadir Udeh, İslam ve Siyasi Durumumuz, Terc. Heyet, İstanbul-1989, s. 56 
3 İbn-i Kuteybe, El-İmame ve’s-Siyase, Mısır-1969, 1:16 
4 Nedvî, Hz. Ali (ra) s.117-118  



nasıl hizmet edeceğimi biliyorum. Yüce Allah’tan bana yardımcı olmasını, beni korumasını 
ve başarılı kılmasını niyaz ediyorum. Çünkü ben zayıfım, bana ancak Allah’ın yardımı güç ve 
kuvvet verebilir.  

Hilafet görevini üstlenmiş olmam inşallah beni değiştirmez. Ben de sizin gibi bir 
insanım. Kulun büyüklenme hakkı yoktur. Siz bunları bana hatırlatmalısınız. Gizli aşikâr 
haktan yarılmayınız. Allah’tan korkun ve birbirinizle iyi geçinin. Şikâyete konu olacak 
işlerden sakının. Bu durumda hiçbirinizin dostu olmam. En çok beni üzecek olan ve 
sıkıldığım şey birbirinizle çekişmenizdir.  

Ben halkı kendimden önce düşünürüm. Kendim için de olsa haktan ayrılmam. Size 
açıkça söylüyorum ki bende bir eğrilik görürseniz beni ikaz ediniz ve düzeltiniz. 
Hoşlanmadığınız bir tutum ve tavrı benden görürseniz bana söyleyiniz. Ben de insanım, siz 
bana söylemezseniz ben bilemem. Nefsim beni aldatabilir.  

Kur’ân-ı Kerimi okuyunuz ki onunla tanınasınız. Onunla amel ediniz ki onun ehli 
olasınız. Hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekiniz. Allah’a kavuşacağınız gün için 
hazırlanınız. Ne kadar haklı da olsanız Allah’a isyanı emreden bir amirin emri tutulmaz. 
Benden şikâyetçi olan olursa onunla mahkemede olmaktan çekinmem.  

Ey Allah’ın kulları! Allah’tan korkun. Lehinizde veya aleyhinizde de olsa bana 
yardımcı olunuz. Emr-i bilma’ruf ve nehy-i anil-münker hususunda bana yardımcı olunuz. 
Bana nasihatinizi esirgemeyiniz.” 

Sonra ellerini açtı ve şöyle dua etti: 
“Allahım! Ben sert ve şiddetliyim, bana yumuşaklık ihsan et! Ben güçsüzüm, bana güç 

ve kuvvet ver. Allahım! İdaresini yüklendiğim bu ümmeti doğru yola irşat için hidayetini 
benden esirgeme. Güç ve kuvvetinle bana yardım et, muinim ol! Âmin!”  

Hz. Ali (ra) Hz. Ömer (ra) döneminde istişarelerde şura üyesi olarak görev yapmış 
ancak resmî bir görev almamıştır. Hz. Ömer (ra) Hz. Ali’nin (ra) ve “Aşere-i Mübeşşere” 
sahabelerinden oluşan şuranın içinde bulunduğu şura meclisine danışmadan hiçbir karar 
vermemiş, hiçbir iş yapmamıştır. Bazı konularda Hz. Ömer’den (ra) şikâyet edenlere “Ömer 
işini bilir, ona muhalefeti uygun bulmuyorum” diye geri çevirirdi.1 

Hz. Ömer’in (ra) maaşının müzakere edildiği bir şurada Hz. Ali’nin (ra) “Sana ve ailene 
yetecek kadar olanı al!” şeklindeki görüşü kabul edilmiş ve maaşı buna göre takdir edilmiştir. 
Yine Takvim konusunda Hz. Ali’nin “Hicret” önerisini kabul etmiş, “resmi yazışmalara tarih 
koyma” teklifini kabul etmiştir.2 

Fey’in beşte birisini Medine’ye getiren Bişr b. Hassasi’ye Hz. Ömer’e emanetleri teslim 
edince Hz. Ömer (ra) “Bunlar ne dürüst adamlar!” deyince Hz. Ali (ra) “Sen dürüst olduğun 
için raiyetin de böyle dürüst oldular” demiştir.3 

Hz. Ömer (ra) Medine dışına çıkınca yerine vekâlet etmesi için Hz. Ali’yi bırakmıştır.4 
Her konuda Hz. Ali’ye danışan Hz. Ömer (ra) bazen tek başına hüküm verdiği zaman 

yanıldığı durumlarda Hz. Ali (ra) hemen onun yanına gider ve yanlışını gösterirdi. Bu nedenle 
Hz. Ömer (ra) “Levlâ Aliyyün le-heleke Ömer” yani “Ali olmasaydı Ömer helak olurdu” 
demiştir.5  

Peygamberimiz (sav) “En iyi Hüküm vereniniz Alidir” buyurmuşlardı. Hz. Ali (ra) 
karmaşık meseleleri halletmesi ve çözüme kavuşturması o derece meşhur olmuştu ki “Ortada 
karmaşık bir mesele var; ama onu çözecek Ebu’l-Hasen yok” sözü meşhur olmuştur.6 

 
1 Ali Naci Tantavi, Ahbâr-u Ömer, Beyrut-1983, s.166 
2 İbnü’l-Esir, El-Kâmil, 2:526 
3 Süleyman Muhammed Temma, Hz. Ömer ve Modern Sistemler, (Terc. M. Vesim Taylan) İstambul-1993, s85 
4 İbnü’l-Esir, El-Kâmil, 2:561 
5 Ebu Bekir ibn-i Arabi, el-Avâsım, 1399-Kâhire, s.194; İbn-i Abdilberr, el-İstiâb, s.2015 
6 Nedvî, Hz. Ali, s.128 



H. 16 da Kudüs kuşatmasında Hırıstiyanlar “Küdüs’ü ancak Ömer’e teslim ederiz” diye 
Hz. Ömer’i (ra) Kudüs’e çağırdıkları zaman Hz. Ömer (ra) yine Şura’yı toplayarak 
sahabelerin görüşlerini aldı. Hz. Osman (ra) “Gitmemeniz Hıristiyanların aşağılanması 
bakımından daha iyi olur. Onları hafife almış olursunuz” demesine karşılık Hz. Ali (ra) 
“Gitmenizde her zaman herkese nasip olmayan tarihi bir şeref vardır. Bu nedenle İslam 
hakifesi olarak gitmeniz daha uygundur” dedi. Hz. Ömer (ra) Hz. Ali’yi (ra) Medine’de yerine 
vekil bırakarak Kudüs’e gitmiştir.1 

H. 18 de İranlılarla savaş çıkmıştı. İranlılar savaş için “Nihavend”e 150.000 asker 
yığmışlardı. Çok kritik bir durum söz konusu idi. Hz. Ömer (ra) “Şurayı” toplantıya davet etti. 
Şurada çeşitli fikirler ve görüşler ortaya atıldı. Hz. Osman (ra) “Suriye ve Yemen’e mektup 
gönder askerlerini alıp gelsinler, sen de Mekke ve Medine’lileri yanına alarak Kufe ve 
Basra’ya gidersin. Böylece herkesi toplamış olursun” dedi.  

Hz. Ali (ra) “Siz burada kalın. İslam halifesine bir musibet gelirse Müslümanlar darma 
dağınık olur. Onların dağınıklığını kimse toplayamaz. Bu mesele İslam’ın meselesidir. 
Buradaki galibiyet ve mağlubiyet azlığına ve çokluğuna bağlı değildir. Bu Allah’ın İslamı 
galip getirip yüceltmesine ait vaadinin ve peygamberimizin (sav) verdiği müjdenin neticesidir. 
Önemli olan Allah’a itaat ve ihlası muhafaza etmektir. Allah muvaffak kılarsa ne alâ! İstenen 
budur. Ama başka bir durum ortaya çıkarsa siz tüm Müslümanların sığınağı ve dayanağı 
olmaya devam edersiniz. Bunun için siz askerlerinizi ve kumandanları gönderin ama 
Medine’den çıkmayın” dedi. Hz. Ömer (ra) bu görüşü benimsedi.2 

 
2.2 Hz. Ömer’in Fetihleri: 
Hz. Ömer (ra) hilafet makamına oturur oturmaz yeni fetihler için orduyu teçhiz etti, yeni 

komutanlar tayin etti. Önce Ebu Ubeyde b. Cerrah’ı (ra) Şam üzerine gönderdi. Gönderirken 
kendisine şöyle dedi: “Herhangi bir karar vereceğin ve bir iş yapacağın zaman sakın tek 
başına karar verme. Yapacağın işleri Resulullah’ın (sav) ashabı ile istişare et ve onların 
fikirlerini al. Sakın herhangi bir konuda acele etme. Sonucunu iyice düşünüp hesaplamadan 
bir işe girişme. Şunu da unutma ki savaşı ancak zamanında taarruza geçen, zamanında geri 
çekilmesini bilen ve fırsatları anında değerlendiren zeki komutanlar kazanır.” 

Sonra Sa’d b. Ebi Vakkas’ı (ra) yeni bir ordu ile Ebu Ubeyde’nin (ra) arkasından 
yardımına gönderdi. Ona da şöyle tavsiyede bulundu: “Ey Sa’d! Resulullah’a akraba olman 
seni gurura sevk etmesin ve Allah’ın emrine uymaktan alıkoymasın. Allah kötülüğü kötülükle 
değil, ancak iyilikle giderir. Allah katında insanlar eşittir; anacak takva sahipleri Allah’a daha 
yakındır. Allah tüm insanların Rabbidir ve tüm insanlar da Allah’ın kullarıdırlar. İnsanlar 
ancak Allah’a itaat ile Allah katında değer kazanırlar.  

Vazifen zordur. Doğruluktan başka hiçbir şey seni kurtaramaz. Kendini ve emrin 
altındakileri iyiliğe alıştır ve işlerine iyi niyetle ve iyilikle başla… 

Ey Sa’d! Dikkatli ol! Her hayrın başı sabırdır. Allah akla sabırdan daha değerli bir vezir 
vermemiştir. Sabır Allah’a tevekkülü ve Allah korkusunu netice verir. Allah korkusu ise iki 
şekilde belli olur. Birincisi Allah’ın emirlerine itaat, ikincisi de yasaklarından kaçınmak. 
Dünyanın fani yüzüne önem vermeyerek ahireti arzu eden ve onun için çalışan gerçekten 
Allah’a itaat etmiş olur.” 

Sonra arkasından bir mektup gönderdi. Bu mektupta şöyle diyordu: “Bana zaferleriniz 
ilham edildi. Eman dileyene kesinlikle eman verin. Vefakâr olun. Vefakârlıkla yapılan hata 
dahi sonuçta size zafer olarak döner. Verdiğiniz sözlerinizde kesinlikle durunuz. Sözden 
dönmekten daha büyük hata düşünülemez. Bu konuda gösterdiğiniz gevşeklik sonuçta 
düşmana güç verir.” 

 
1 İbnü’l-Esir, El-Kâmil, 3:399-402 
2 Nehcü’l-Belâğa Şerhi, Lübnan Baskısı, s. 203-204 



İlk olarak 636 yılında Yermuk’te Bizans’ın 240.000 kişilik ordusuna 46.000 İslam 
askeri ile yaptıkları savaşta Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) Halid b. Velid (ra) Amr b. Âs (ra) Ebu 
Süfyan b. Harb (ra) ve Şurabbil b. Hasene komutasındaki İslam ordusu 120.000 bizans 
askerini telef ederek büyük bir bozguna uğratmış ve Bizans İmparatoru Herkaliyus’a “Elvedâ 
Suriye!” dedirtmişlerdir.    

Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) Hz. Ömer’den yardım istemişti. Hz. Ömer (ra) da onun 
yardımına 2000 kişilik bir kuvvetle başlarında Ka’kaa adında bir komutan gönderdi. Hz. 
Ebubekir (ra) “Ka’kâ gibi bir adamın bulunduğu ordu asla mağlup olmaz” demişti. Hz. Ömer 
(ra) da “Ben sana Ka’kâ’yı gönderiyorum, buna itimat et ve görüşlerine değer ver. Bu 
komutan 10.000 kişilik bir orduya bedeldir” diye yazdı. Kadisiye’de İran orduları 60.000 kişi, 
Müslümalar ise 30.000 civarındaydı. İran ordusunda Filler vardı. Her bir filin üzerinde onar 
okçu yerleştirilmişti. Filler hortumu ile savaş atlarını tutup savuruyor ve kendilerine ok ve 
kılıç tesir etmiyordu. 

Ka’ka demircileri toplayarak at şeklinde sobalar yaptırdı ve içlerini odunla doldurarak 
İslam ordularının önüne yerleştirdi. Düşmanın taarruz etmesinden önce odunlar tutuşturuldu 
ve sobalar yakıldı. İran ordusunun önünde gelen filler hortumları ile savurmak isteyince 
hortumları yandı ve panikleyerek geriye kaçtılar ve İran ordusunu perişan ettiler. 
Müslümanlar da hücum ederek Hürmüz’ün ordusunu imha etti. Bu savaşta 8.000 İslam askeri 
30.000 kadar İran askeri zayiat verdi. Büyük bir zafer kazanıldı. Bununla İran’ın fethi 
başlamış oldu. 

H. 13-14 yıllarında Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) Suriye’yi, Sa’d b. Ebi Vakkas (ra) Irak’ı 
fethetti. Sonra Kudüs üzerine gittiler. Küdüs’ün anahtarlarını almak için Hz. Ömer (ra) 
Küdüs’e geldi ve şehri Hıristiyanlardan teslim aldı. Hz. Ömer Küdüs’e kölesi ile nöbetleşe 
devesine binerek sade bir kıyafetle gitti. Kendisini karşılamaya gelen ve süslü elbiseler giymiş 
olan komutanları devesinden inerek taşladı ve sert sözlerle tehdit etti. Peygamberimiz (sav) 
“Sadelik imandandır” buyurdular. Sizler nasıl böyle giyinerek Yahudi ve Hıristiyanlara 
benzersiniz. Peygamberimiz (sav) ‘Sizler ne zaman zengin olup israfa girer, sofralarınıza 
acem kızları hizmet eder de ahlakınız bozulursa o zaman helak olursunuz’ buyurdu” diyerek 
onlara nasihat etti. 

H. 15 yılında Küdüs’ün fethi müyesser oldu. H. 16 yılında Medayin fethedilerek İran 
tamamen ele geçirildi. Daha sonra Hz. Ömer (ra) Amr b. Âs’ı Mısır’ın fethine grevlendirdi. 
Mısır da fethedilince Amr b. (As)’ı Mısır’a vali yaptı. Böylece Irak, İran, Suriye ve Mısır’ın 
fethi tamamlanmış oldu. 

2.3 Hz. Ömer’in (ra) Kurumsal Yenilikleri: 
Hz. Ömer (ra) “İstişareye” çok değer verirdi. Hiçbir zaman kendi görüşü ile hareket 

etmezdi. İstişarenin en değerli üyesi ile şüphesiz Hz. Ali (ra) olmuştur. Her istişarede 
bulunurdu ve bütün alınan kararlarda mutlaka Hz. Ali’nin etkisi bulunurdu. Bu nedenle Hz. 
Ömer (ra) “Ali olmasaydı, Ömer helak olurdu” buyurmuşlardır. Şüphesiz bu sözün 
söylenmesinde Hz. Ömer’in verdiği bazı kararlara Hz. Ali’nin haklı olarak müdahil olması ve 
düzeltmesinden kaynaklanıyordu. Böylece Hz. Ömer devleti tek başına değil, Şura ile beraber 
yönetiyordu. Ancak alınan kararların uygulanmasının amansız takipçisi devlet başkanı olarak 
Hz. Ömer (ra) oluyordu. 

Zamanla genişleyen devletin yönetimi ve işlerinin takibi ve düzeni için yeni kurumlara 
ihtiyaç vardı ve bunlar şura ile kararlaştırılıyordu. Bunların önemlileri şunlardır.  

a) Hz. Ali’nin (ra) teklifi ile Hicri Takvim’in kabulü ve başlangıç olarak 
peygamberimizin (sav) hicretinin esas alınması, 

b) Divanların oluşturulması ve memurların işlerinin bunlarla takibi, 
c) Kûfe, Fustat, Musul, Cizre ve Basra şehirlerinin yeniden inşası, 
d) Hazinenin gelir ve giderleri yeniden düzenlendi. 
e) Müstakil mahkemelerin kurulması ve kadıların tayini, 



f) Vilayetlerin yeniden düzenlenmesi ve valilerin tayini, 
g) Düzenli ordu teşkilatının kurulması, 
h) Cezaevi inşası, 
i) Gönüllü askerlere maaş bağlanması, 
j) Emniyet teşkilatının kurulması, 
k) Su kanallarının açılması, 
l) Gayr-i Müslimlerle ticari anlaşmaların yapılması, 
m) Kimsesiz ve düşkünlere müslim-gayr-i müslim ayırımı yapılmaksızın maaş tahsisi, 
n) Camilerde resmi olarak vaaz ve irşat görevinin başlaması, 
o) İmam ve Müezzinlere maaş bağlanması, 
p) “Emire’l-Mü’minîn” unvanının kullanılması, 
q) Askeri merkezlerin ve kışlaların yapılması, 
r) Yolcular için hanların inşası, 
s) Resmi okulların açılması, 
t) Çocuk Yuvalarının açılması, 
u) Öğretmenlere maaş bağlanması, 
v) Memurların işlerini yapacak memur kadrolarının ihdası, 
w) Vakıf Sisteminin tesisi, 
x) Tersanenin kurulması ve Denizyolu nakliyesinin başlatılması, 
y) Teravih Namazının cemaatle kılınmaya başlaması, 
z) Şehir içinde Misafirhanelerin (Otel) yapılması.  

   
2.4 Hz. Ömer’in (ra) Şahsiyeti ve Şehit Olması: (M. 644) 
Hz. Ömer (ra) adaleti ile ve dinden taviz vermemesi ile meşhur olmuştu. Yermuk 

savaşından önce savaş düzeni almak için Antakya’dan geri çekilmek gerekiyordu. Ancak 
Antakya halkından cizye vergisi alınmıştı. Hz. Ömer (ra) bu verginin halka geri dağıtılmasını 
ferman buyurdular. Gerekçe olarak da “biz bu vergiyi Antakya halkını korumak için 
alıyorduk. Şu anda geri çekilmek durumunda kaldık ve halkı koruyamayacağız. Bu nedenle 
toplanan vergilerin dağıtılması gerekir” dedi. Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) geri dağıttı. Bu Hz. 
Ömer’in uyguladığı İslam adaletinden başka bir şey değildi. 

Hz. Ömer (ra) ihtiyaçtan fazlasını almazdı. Bu hususta Hz. Ebubekir’i (ra) kendisine 
örnek almıştı. “elimi, eteğimi mal ile doldurursam Resûl-i Ekrem’e ve Ebubekir’e yetişemem, 
onlardan geri kalırım” diyordu.  

H. 18 yılında büyük bir kıtlık yaşandı. Ömer (ra) gece sabahlara kadar dua ediyor ve 
“Ömer’in günahları yüzünden yeryüzündeki Müslümanlara sıkıntı verme Ya Rabbi!” diye dua 
ediyordu.  

Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) her girdiği savaştan muzaffer olarak çıkınca onu geri çağırdı 
ve komutanlıktan azlettiğini söyledi. “Bir kusur mu işledik?” diye sorunca “Hayır! Ancak 
insanlar zaferin Allah’tan olduğunu unutuyor ve senden bilmeye başlıyorlar. Ben onlara 
zaferin Allah’tan olduğunu göstermek istedim. Sizden sonra da ordularımız pek çok zaferler 
kazanacaktır ve bu Allah’ın şartlarına uyanlara verdiği bir nimettir” demişti. 

Hz. Ömer (ra) denetime önem verir ve şikâyetleri dikkate alırdı. “Benim halkımın 
şikayeti benim için delildir” derdi. Bu nedenle her beldeye valileri ve kadıları denetlemek 
üzere müfettişler gönderir, onlardan rapor alırdı. 

Gece gündüz daima çalışır rahatını ve istirahatini düşünmezdi. “Gündüz uyursam 
halkımı, gece uyursam ahiretimi kaybederim” derdi. Hilafetin ilk günlerinde mescitte “Yanlış 
yaparsam ne yaparsınız?” diye sormuş genç sahabelerin “Seni kılıçlarımızla doğrulturuz!” 
demeleri üzerine “Rabbime hamdolsun ki Ömer yanlış yapacak olursa kılıçlarıyla doğrultacak 
insanlara halife yaptın. Halkın adaleti istemediği ve adalete yardımcı olmadığı yerde adaleti 
gerçekleştirmek mümkün olmaz” demişti. 



Hz. Ömer (ra) yaralandıktan sonra sordu “Beni kim yaraladı?” “Muğire’nin kölesi 
Mecusi Ebu Lü’lü” dediler. Hz. Ömer “Lâ ilâhe illallah diyen birine beni öldürtmeyen Allah’a 
hamd olsun” dedi. Abdullah b. Abbas (ra) Hz. Ömer’i teselli etti ve kendisini methetti. Hz. 
Ömer (ra) “Kıyamette de bana böyle şahitlik eder misin?” deyince Hz. Ali (ra) “Ben de 
onunla beraber şahitlik ederim” dedi. 

Hz. Ali (ra) Hz. Ömer’in vefatını duyunca ağlamaya başladı. Sebebini sordular 
“Ömer’in ölümüne ağlıyorum. Ömer’in ölümü İslam için öyle bir gediktir ki bu gedik 
kıyamete kadar doldurulamaz” dedi. Hz. Ali (ra) Hz. Ömer’i o kadar çok seviyordu ki 
çocuklarından birisinin adını “Ömer” ismini verdi.1 

Hz. Ömer (ra) 26 Zilkade 23 tarihinde Muğire b. Şube’nin kölesi Mecusi Ebu Lü’lü 
Firuz tarafından saldırıya uğradı. Zehirli hançerdeki zehirin etkisi ile üç gün sonra vefat etti. 
Vefat ettiği zaman 63 yaşındaydı. 

2.5 Hz. Ömer’in Son Sözleri ve Vasiyeti 
Hz. Ömer (ra) vefat etmeden bir gün önce Hz. Abdullah b. Abbas (ra) onun ziyaretine 

gitmişti. Kendisini çok düşünceli görünce sebebini sordu. O da “hilafet meselesi beni 
düşündürüyor” dedi. Sonra şöyle devam etti: “Halifelik ancak zaafa düşmeden yumuşak olan, 
zulmetmeden otoriter olan, israf etmeden cömert davranan, cimrilik etmeden tutumlu olan 
kimsenin işidir. Bu işi ancak kimseye boyun eğmeyen, gösterişi sevmeyen ve menfaati takip 
etmeyen yapabilir. Bu vazife ancak sözü fikrine ters düşmeyen, yakınları da olsa adaletten 
ayrılmayanın işidir” dedi.2  

“O zaman oğlun Abdullah’ı yerine tayin et, o bu vasıfları üzerinde taşıyan birisidir” 
dediler. Hz. Ömer (ra) bu teklife de “Hilafetin yüküne sağlığımda tahammül edemedim, 
vefatımdan sonra hiç tahammül edemem. Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) hayatta olsaydı bu işi 
ona vasiyet ederdim, çünkü peygamberimiz (sav) ‘Ebu Ubeyde bu ümmetin eminidir’ 
buyurmuşlardı. Şayet Ebu Huzeyfe’nin kölesi Salim hayatta olmuş olsaydı bu işe onu da 
tavsiye ederdim. Zira peygamberimizin (sav) ‘Salim Allah’a şiddetle muhabbet besleyen 
birisidir’ buyurduğunu işittim” buyurdular. 

Yanındakiler “Ya Emire’l-Mü’minîn! Bari bir vasiyette bulun!” dediler. Bunun üzerine 
“İçinizde peygamberimizin kendilerini cennetle müjdelediği Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebi 
Vakkas, Osman b. Affan, Ali b. Ebi Talip, Zübeyir b. Avvam ve Talha b. Ubeydullah (rae) 
vardır. Halife tensip işini onlara havale ediyorum. Şayet Allah sizlere iyilik takdir etmiş ise 
Allah Teâla Hz. Peygamberin (sav) vefatından sonra en iyi kişinin halife olması üzerine 
kalplerimizi birleştirdiği gibi şimdi de içinizden en iyisi üzerine kalplerinizi birleştirir. Ben 
insanların Osman b. Affan ve Ali b. Ebi Talip’ten başkasını tercih edeceklerini sanmam” 
dedi.3  

Hz. Ömer’in arzusu Resulullah’ın (sav) ve Hz. Ebubekir’in (ra) yanına defnedilmesiydi. 
Oğlu Abdullah’ı (ra) Hz. Aişe’ye (ra) gönderdi ve müsaade istedi. Hz. Aişe (ra) Ben oradaki 
boş yeri kendime ayırmıştım. Fakat Ömer’i kendime tercih ediyorum” dedi. Hz. Ömer (ra) 
buna çok sevindi ve “Beni mutlu edecek en güzel şey budur” dedi ve Hz. Aişe’ye (ra) dua 
etti.4  

 
 
 
 
 
 

 
1 Fütuhâtu’l-İslâmiye, Mekke-1311, 2:429 
2 Hayatü’s-Sahabe, 2:18-19 
3 Ebu’l-Hasan en-Nedvî, Hz. Ali, s.145-146 
4 İbn-i Saad, Tabakat, 3:338-358 



3. Hz. OSMAN’IN (RA) HİLAFET DÖNEMİ 
3.1 Hz. Osman’ın Halife Seçilmesi 
Hz. Ömer’in (ra) cenaze namazı kılınıp defin işlemi tamamlandıktan sonra halife 

adayını belirlemek için Hz. Ömer’in (ra) tensip ettiği “Aşere-i Mübeşşere”den müteşekkil altı 
kişilik heyet Misver b. Mahreme’nin evinde toplandılar. Bunlar Abdurrahamn b. Avf (ra) Ali 
b. Ebi Talib (ra) Osman b. Affan (ra) Talha b. Ubeydullah (ra) Zübeyir b. Avvam (ra) Saad b. 
Ebi Vakkas (ra) idiler.1 Hz. Ömer (ra) aday tespiti için tam bir istişarî kurul oluşturmuştu.2 Bu 
kurulu oluştururken de “Peygamber’e savaş açmayanları belirledim”3 demiştir. Bu kurul üç 
gün çalışarak halkın kendisine biat edeceği halife adayını belirledi. 

Şura üyeleri bu evde toplandıktan sonra Hz. Abdurrahman b. Avf (ra) halkın arasına 
çıktı ve onların görüşlerini aldı ve nabız yokladı. Şura üyelerinin yanına geldi ve “İçimizde 
üçümüz üçümüzün lehine çekilsin” dedi. Bunun üzerine Hz. Zübeyir b.  Avvam (ra) Hz. Ali 
(ra) lehine çekildi. Sa’d b. Ebi Vakkas (ra) Abdurrahman b. Avf (ra) lehine çekildi. Hz. Talha 
b. Ubeydullah (ra) da Hz. Osman (ra) lehine adaylıktan çekildiğini ifade etti. Hz. 
Abdurrahman b. Avf’da (ra) “Ben de Osman ve Ali lehine adaylıktan çekiliyorum” dedi. 
Böylece aday sayısı ikiye düştü.  

Sonra Hz. Abdurrahman (ra) “Ben ikinizle ilgili samimi düşünceyle ve aklımı da 
kullanarak doğrusunu yapmaya ve hilafeti ikinizden birinizi aday göstermeye çalışacağım” 
dedi. Tekrar halkın arasına çıktı ve bir nevi kamunun fikirlerini aldı. Kadınların fikirlerine de 
başvurdu; onların da fikir ve düşüncelerini de perde arkasından aldı. Bir kısmı ile birebir 
görüştü, bir kısmının düşüncesini de toplum içinde sordu ve öğrendi. Medine’ye gelen 
kervanlardan ve badiyeden gelen bedevi köylülerden sordu. Mektebe giden çocukların dahi 
kanaatlerini aldı. Bu işe tam üç gününü verdi. 

Hz. Abdurrahman araştırmasını ve kamuoyu yoklamasını yaptıktan sonra döndü. Önce 
Hz. Ali’nin (ra) yanına geldi. “Sen bir halife seçecek olsaydın kimi layık görürdün?” diye 
sordu. Hz. Ali (ra) hiç tereddüt etmeden “Hz. Osman’ı layık görürdüm” dedi. Oradan ayrıldı 
Hz. Osman’ın yanına gitti. Ona da aynı şeyi sordu. “Sen birini halife seçecek olsaydın kimi 
layık görürdün?” dedi. O da hiç tereddüt etmeden “Hz. Ali’yi layık görürdüm” diye cevap 
verdi.4 Hz. Abdurrahman (ra) oradan ayrıldı. 

Hz. Ömer’in (ra) vefatının dördüncü günü halkı mescide çağırdı. Sonra Hz. Osman’ı 
(ra) ve Hz. Ali’yi (ra) ayrı ayrı çağırttırdı ve şu soruyu sordu: “Allah’ın kitabı, Resulullah’ın 
sünneti ve ondan sonraki halifelerin sünneti üzere hareket edeceğine söz verir misin?” dedi. 
Hz. Ali (ra) biraz durdu ve “İlmim ve gücüm yettiği kadar” diye cevap verdi. Bu defa Hz. 
Osman’ı çağırttı ve aynı soruyu ona da sordu. Hz. Osman (ra) hiç beklemeden “Evet, aynen 
öyle amel ederim” diye cevap verdi. 

Bunun üzerine Hz. Abdurrahman b. Avf (ra) Hz. Osman’ın elini tutup kaldırdı ve “Şahit 
ol Yâ Rab! Şahit ol Yâ Rab! Şahit ol Yâ Rab! Hilafet gömleğini Hz. Osman’ın boynunda 
bırakıyorum. Biat etmeniz için size Osman’ı aday gösteriyorum” dedi. 

Bunun üzerine orada bulunan sahabeler Hz. Osman’ın elini tutarak biat ettiler ve 
halifeliğini tebrik ettiler. İçlerinde Hz. Ali (ra) olmak üzere “Aşere-i Mübeşşere” ve tüm 
Medine halkı gelerek Hz. Osman’ın (ra) hilafetini onayladılar ve tebrik ettiler. Böylece Hz. 
Osman (ra) sahabelerin icmaı ile halife seçildi.5 

Sahabelerin ileri gelenlerinden Ebu Vâil (ra) Hz. Abdurrahman b. Avf’a (ra) sordu: 
“Niçin Ali’yi bırakıp Osman’a biat ettiniz?” Hz. Abdurrahman (ra) cevap verdi: “Ben kesin 

 
1 Ebu’l-Fida, el-Muhtasar fî Ahbâri’l-Beşer, Beyrut, trz. 1:165 
2 Buhari, Ahkâm, 43 
3 Buhari, Fedailu’s-Sahabe, 8; Belazuri, Ensabu’l-Eşrâf, 5:16  
4 Kısas-ı Enbiya, 1:424-425; El-Kâmil, 3:73-74 
5 İbn-i Kesir, El-Bidaye ve’n-Nihaye, 7:144 



olarak Ali’ye biat etmeye karar vermiştim. Ancak halkın huzurunda sorduğum soruya verdiği 
cevabında Ali tereddüt etti. Osman ise tereddüt etmeden kabul etti” şeklinde cevap verdi.1 

 
3.2 Hz. Osman’ın (ra) Hilafetinde Hz. Ali (ra) (H. 24-35 / M. 644-655) 
Hz. Osman (ra) dönemi ikiye ayrılır. Birinci altı yıllık dönem (H.24-29/M.644-649) 

fitneden uzak çok güzel bir idare dönemidir. İkinci altı yıllık dönem (H.30-35/M.650-655) ki 
bu dönem hoşnutsuzluk, fitne ve kargaşa dönemidir. Bu ikinci dönemde Hz. Osman’ın (ra) 
hiçbir rolü ve hatası yoktur. Hz. Osman (ra) halkı adilâne idare etti. Ancak “fitne” uyanmış ve 
yayılmıştı. Bunun sebepleri üzerinde duracağız. 

Her iki dönemde de Hz. Ali (ra) Hz. Osman’ın (ra) en yakın yardımcısı, veziri ve 
şeyhü’l-islamı olmuştur. Ancak bu görevi resmi bir sıfatla değil gönüllü olarak Allah için 
yapmıştır.  

 
3.3. Hz. Osman (ra) Döneminde Fetihler: 
Hz. Ebubekir(ra) ve Hz. Ömer (ra) döneminde Şam, Mısır, İran ve Irak fethedilmişti. Bu 

nedenle hem bu ülkelerin muhafaza edilmesi, imarı, ıslahı ve halkının müslümanlaştırılması 
hem de yeni fetihler için dirayetli bir idare gerektiriyordu. Hz. Osman (ra) hem bu ülkeleri 
korudu, hem de yeni fetihlerle İslam dinini daha geniş ülkelere yayılmasına hizmet etti.  

Hz. Osman’ın (ra) hilafetinin ilk yılında Bizanslıların kışkırtması ile İskenderiye halkı 
isyan etmişlerdi. Bizanslılar da bu isyanı kuvvetli bir ordu ile desteklediler. Mısır valisi Hz. 
Amr b. Âs (ra) halife Hz. Osman’ın emriyle Bizanslılar üzerine yürüdü. Savaş Müslümanların 
zaferi ile sonuçlandı. (H.25/M.645) 

H.27/M.647 yılında Hz. Osman (ra) Mısır’a vali olarak Abdullah b. Sa’d b. Ebi Sarh’ı 
atadı. Ona Afrika’nın fethini emretti. Sonra Abdullah b. Zübeyr’i (ra) bir birlik ile onun 
yardımına gönderdi. Böylece Trablusgarp ve Tunus fethedildi. Tunus ve Kuzey Afrika’nın 
fethinden sonra Hz. Osman (ra) Abdullah b. Nâfî’yi Endülüs’ün fethine görevlendirdi.  

Suriye valisi Muaviye b. Ebi Süfyan (ra) Hz. Osman’ın (ra) emriyle bir tersane kurarak 
büyük bir donanma hazırladı ve “Bahriye” ordusunu kurdu. Daha sonra içlerinde Hz. Ebu Zer 
(ra) Ebud’derdâ (ra) Ubâde b. Samit (ra) gibi mümtâz sahabelerle Abdullah b. Kays 
kumandasında Kıbrıs’a gönderdi. H. 28 yılındaki bu ilk deniz seferinde Kıbrıs’ın fethi 
gerçekleşti. Bu seferde Ubade b. Samit (ra) ile evli olan peygamberimizin (sav) süt halası 
Ümm-ü Haram (ra) da vardı, Kıbrıs’ın fethnden sonra Kıbrıs’ta 86 yaşında atından düşerek 
şehit oldu.  

Abdullah b. Saad (ra) daha sonra 500 gemilik bir donanma ile Bizans’ın 1000 gemilik 
bir donanmasını Akdeniz’de perişan etti. Böylece Akdeniz’e tamamen hakim oldu.  

Hz. Osman (ra) daha sonra Azerbeycan ve Taberistan’ı fethetti. Böylece Hazar Denizi 
çevresindeki bölgeleri tamamen hâkimiyeti altına aldı. Kuhistan, Nişapur, Belh, Harezm ve 
Tiflis İslam hâkimiyetine girdi. 

 
3.4. Hz. Osman’ın (ra) Kur’âna Hizmeti: 
Kur’ân-ı Kerimi kendi şahsi gayreti ile ilk olarak toplayan ve kitap halinde getiren Hz. 

Ali (ra) olmuştur. Hz. Ali (ra) daha sonra şöyle diyecektir: “Allah Ebubekir’e rahmet etsin. O 
Kur’â-ı Kerimi iki kapak arasına toplayan ve koruyan ilk kişidir. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer 
(ra) döneminde hiçbir sahabe bu sıralamaya itiraz etmemiştir. O sıralamaya göre Hz. Osman 
(ra) onu çoğaltmıştır. Kur’an konusunda hiçbir ihtilaf vuku bulmamıştır. Hz. Osman (ra) 
Kur’ânı aslına uygun çoğaltıp çeşitli beldelere göndererek mühim bir vazifeyi ifa etti. Böylece 
ihtilaflar yok oldu ve ümmetin birliği sağlandı. Onun yerinde ben olsaydım, ben de aynı şeyi 
yapardım.”2 

 
1 Kısas-ı Enbiya, 1:426 
2 El-Burhan, s.209 



Hz. Osman’ın (ra) Kur’ân-ı Kerimi çoğaltmasını sebebi Müslümanlar arasında farklı 
okuyuşlar vardı ve bu okuyuşta ihtilaflara sebep oluyordu. Iraklılar İbn-i Mesud’un (ra) 
Şam’lılar Ubey b. Kaab’ın (ra) Basralılar Ebu Musa el-Eş’âri (ra) Humuslular da Mikdad b. 
Esved’den Kur’an öğreniyorlardı. Bir araya geldikleri zaman ise şive ve kıraat farklılıkları 
oluyordu. Kur’ân-ı kerim yedi harf ve lehçe üzere nazil olmuştu; ancak arap olmayan acemler 
bunu bilmedikleri için Kur’ânın yanlış okunduğunu zannediyorlardı. Hz. Huzeyfe b. Yemanî 
(ra) bu durumun düzeltilmesi gerektiğini halife Hz. Osman’a açık ve net bir şekilde anlattı. 
Kıraat farklılıklarının ileride ne gibi yanlışlıklara sebep olacağını izah etti.  

Hz. Osman (ra) bunun üzerine Hz. Hafsa’ya haber göndererek “Mushaf”ı ondan istedi. 
Hz. Zeyd b. Sabit (ra) Hz. Abdullah b. Zübeyir (ra) Hz. Sa’d b. Âs (ra) ve Hz. Abdurrahman 
b. Hâris’i (ra) görevlendirdi. Onlar da yine Kur’ânın toplandığı ilk heyet başkanlığını yapan 
Hz. Zeyd b. Sâbit (ra) başkanlığında toplandılar. Hz. Osman’ın (ra) talimatı ile “Kureyş 
Lehçesi” esas alınarak yedi nüsha çoğaltıldı. Bu yedi nüsha Mekke, Kûfe, Basra, Şam, 
Yemen, Bahreyn ve Mısır’a gönderilmiş asıl nüsha olan “Mushaf” tekrar korunması için Hz. 
Hafsa’ya (ra) iade edilmiştir.1 

 
3.5 Hz. Osman’ın (ra) Mescid-i Nebevî’yi Genişletmesi:  
H. 9 yılında Mescid-i nebevi cemaate dar geldiği için çevresindeki arsalar alınarak 

Mescid-i Nebevi genişletildi. Duvarlarında kireç kullanıldı ve nakışlı taşlarla bina edildi. Bu 
arada bazı sahabeler mescidin Resulullah (sav) zamanındaki gibi kerpiçten ve sade olmasını 
istediler ve süslenmesine karşı çıktılar. Hz. Osman (ra) bunlara sert çıktı ve “Sizler fazla ileri 
gidiyorsunuz. Ben Resulullah’tan “Kim Allah için bir mescit bina ederse Allah da ona 
cennette bir saray bina eder’ dediğini işittim”2 buyurdular. 

 
3.6 Hz. Osman (ra) Zamanında Halkın Durumu: 
Hz. Osman (ra) döneminde fatihlerin çoğalması ve Haraç arazilerinin fazlalığından 

dolayı servet artmış, zenginlik ve refah yaygın hale gelmişti. İslam dünyasının her tarafında 
zenginlik, bolluk ve huzur vardı. Arap bedevileri asılardır görmediği bolluğa, güvene ve 
refaha kavuşmuştu. Tam bir “Asr-ı Saadet” dönemi yaşanıyordu. 

Bununla beraber Hz. Osman (ra) dönemi toplumun değişim ve dönüşüm dönemidir. 
İslam’ın Mekke ve Medine dışına taşarak İran, Bizans ve Mısır medeniyet ve kültürünün 
etkisi altına girmeye başladığı bir dönem olmuştur. Bu nedenle bedevi anlayışı büyük bir 
değişim geçirmeye başladı. Zenginlik ve medeniyet, ilim ve kültürün yaygınlaşması da 
terakkinin ve gelişmenin kapılarını açtı. Hz. Peygamber (sav) döneminin sadelik, 
kanaatkârlık, cefa ve vefakârlık dönemi yerini rahatlık, lüks ve israfa bırakmaya başlamıştı. 
Bilhassa yeni Müslüman olanlar İslam’ın imanını ve ahlakını tam olarak özümseyip kalplerine 
yerleştirmeden dünyanın zenginliği, makam ve mevkii, mülk ve saltanatına yönelerek 
birbirleri ile yarışmaya başladılar. İlim fazilet için değil, makam ve mevki kapmak için 
öğrenilmeye başlandı. 

Hz. Ömer (ra) bu durumu sezmiş ve bunun için bilhassa ulemayı ve makam sahiplerini 
uyarıcı mektuplar yazmış, sadelikten ve ihlastan ayrılmamayı tavsiye etmişti. Hatta kendisini 
süslü elbiselerle karşılayan vali ve komutanları huzuruna kabul etmemiş, girenleri de 
kovmuştu. Bu konuda peygamberimizin (sav) Necran papazlarını süslü elbiselerle huzuruna 
kabul etmemesini örnek gösteriyordu. Ama Hz. Osman (ra) zamanında servetin ve lüksün 
çoğalması toplumun temel düzenini ve dünyaya bakışını tamamen değiştirdi. Hz. Ömer (ra) 
Kisra’nın serveti getirilip ayakları altına atılınca “Ya Rabbi! Bunun bir istidrac olmasından ve 
bizi aldatmasından sana sığınırım!” diye dua etmiş ve insanların dikkatini servetten gelen 
tehlikelere çekmeye çalışmıştı. Nitekim peygamberimiz (sav) “Ne zaman sizler servetin 

 
1 Kısas-ı Enbiya, 1:443-444 
2 Buhari, Salat, 65 



çokluğundan zevke ve sefaya dalar, cariyelere hizmet ettirmeye başlarsanız helak olmaya 
yaklaşmış olursunuz” hadisi ile Müslümanları ikaz etmişti. Ancak gelen selin önünde durmak 
artık imkânsızdı. 

Hz. Osman (ra) bu değişime rağmen azminden ve gayretinden hiçbir taviz vermeden 
“Hak ve Adaletin” ikamesi için çalışıyordu. Bu konuda en büyük yardımcısı da şüphesiz Hz. 
Ali (ra) idi. Ama ne var ki bilhassa hilafetinin yedinci senesinden itibaren insanlar bozulmaya 
başlamıştı. Seçkin sahabeler çeşitli İslam beldelerine ya resmi bir görev almış olarak veya 
ticaret ve yerleşme amacı ile dağılmış bulunuyordu. Bu nedenle Hz. Osman’ın ve İslam 
beldelerindeki vali, kadı ve muallim olarak görev yapan sahabelerin karşılaştığı insanlar sade 
karakterli, cefakâr ve vefakâr insanlar değildi. Aksine dünyayı görmüş, serveti ve lüksü 
tanımış insanlardı. İnsanın karakteri sağlam ve kalbi de güçlü bir imana sahip değilse gözleri 
dünyayı görür, kalbi dünyaya meyleder ve aklı da buna göre karışır ve şaşırır. Servet ve lüks 
insanı menfaate ve dünyaya yönlendirir, bu da insanın azmasına ve hak arama bahanesi ile 
başkalarının hukukuna tecavüz etmesine sebep olur. İşte toplum böyle bir duruma doğru 
sürüklenmeye başlamıştı. 

Hz. Ömer (ra) bu durumun farkına vardığı için vefatına yakın şöyle dua ediyordu: 
“Allahım! Yaşlandım, gücüm ve kuvvetim azaldı. Halkım da her tarafa dağıldı. Bu durumda 
benim ruhumu al da, ne kimsenin hakkını yiyeyim, ne de bir kimse hakkında aşırılık yapıp 
haksızlığa sebep olayım!”1 

 
3.7 Fitnenin Ayak İzleri ve Ortaya Çıkması  
H.30/M.655 yılından itibaren Hz. Osman’ın (ra) son beş senesinde fitne Basra ve Kûfe 

gibi şehirlerde, Mısır ve Suriye gibi bölgelerde idareye karşı memnuniyetsizlik ve valilerden 
şikâyetler şeklinde baş gösterdi. Bilhassa Irak ve Mısır’da odaklanmaya başladı.  

Hz. Osman (ra) şikâyetler üzerine Basra Valiliğinden Ebu Musa el-Eş’âri’yi (ra) aldı 
yerine Abdullah b. Âmir’i tayin etti. Kûfe valiliğine ise önce Sa’d b. Ebi Vakkas’ı (ra) sonra 
Velid. B. Ukbe’yi onun arkasından da Said b. Âs’ı atadı. Şam’da ise Hz. Ömer’in (ra) atadığı 
Hz. Muaviye (ra) Hz. Osman’ın vefatına kadar kalmıştır. Şam’da muallim olarak Hz. Ebu Zer 
(ra) da bulunuyordu. Hz. Muaviye’nin mal biriktirmesi, lüks ve refah için de yaşaması Hz. 
Ebu Zer’e (ra) ters geliyordu. Bu nedenle Hz. Muaviye’ye (ra) karşı bir muhalefet cephesi 
oluşturdu. Kendisi eline geçen maaşı ve serveti bir günde fakirlere dağıtıyordu. Bu nedenle 
fakir halk kendisine büyük bir sevgi besliyor ve her konuda destek veriyordu.  

Hz. Muaviye durumu Hz. Osman’a haber verdi. Hz. Osman (ra) da Hz. Ebu Zer’i (ra) 
geri çağırdı. Kendisine zekâtı verilen malın biriktirilmesinde dinen bir sakınca olmadığını 
söyledi. Ama Hz. Ebu Zer “peygamberimiz (sav) mal biriktirmezdi” diyerek bunu kabul 
etmedi. Hz. Osman (ra) da onun görevine son verdi. Hz. Ebu Zer (ra) Resulullah (sav) 
zamanındaki sadeliği, züht ve takvayı esas alıyor, toplumun zenginliğine ve değişen şartlara 
ayak uyduramıyordu. Kendi arzusu ile Rebeze’ye giderek inzivaya çekildi. Hayatını sade bir 
şekilde ve yalnızlık içinde geçirdi. Ancak bu durum Hz. Osman (ra) aleyhinde “Osman 
peygamberin gözde sahabesi Ebu Zer’i (ra) azlederek sürgüne gönderdi” şeklinde aleyhine 
propaganda malzemesi olarak kullanıldı.2 

Hz. Osman (ra) Mısır’da valilik yapan Amr b. Âs’ı (ra) azlederek yerine Abdullah b. 
Sa’d b. Ebî Serh’i tayin etti. Valilerden aslı olan ve olmayan çeşitli şikâyetler gelince hepsini 
Medine’ye çağırdı ve onlara nasihat etti. Şikâyetler bitmeyince meseleyi “Şurâya” getirdi. 
Şurada yapılan görüşmede şikâyetleri dinlemek ve valileri teftiş etmek üzere müfettişlerin 
gönderilmesine karar verildi.  

Hz. Osman (ra) böylece H. 35 senesinde Kûfe’ye Muhammed b. Mesleme’yi, (ra) 
Basra’ya Üsame b. Zeyd’i (ra) Şam’a Abdullah b. Ömer’i (ra) ve Mısır’a Ammar b. Yâsir’i 

 
1 Nedvî, Hz. Ali, s.159 
2 Hudari, Tarihu’l-İslam, 1:34 



(ra) gönderdi. Müfettişler gizli olarak bu beldelere gittiler ve gerekli incelemeleri yaptılar, 
halk ile konuştular ve valilerin çalışmalarını denetlediler ve “Şikâyetlerin asılsız olduğu” 
yönünde raporlarını Hz. Osman’a (ra) sundular.  

H. 36 yılında valilerden ve yönetimlerinden şikâyetler artarak devam etti. Hatta 
fitneciler Hz. Osman’a (ra) Âmir b. Abdi’l-Kays adında bir de elçi gönderdiler. Âmir 
halifenin karşısında edepsizce haddini aşarak konuştu. Hz. Osman (ra) bunun üzerine 
valilerden Hz. Muaviye (ra) Abdullah b. Sa’d (ra) Said b. Âs (ra) Âmir b. Âs  (ra) ve 
Abdullah b. Âmir’i (ra) Medine’ye çağırdı ve onlarla istişare etti. Sonuçta her belde valisinin 
kendi bölgesinde asayişi temin etmesi, bunun için gerekli olan önlemleri alması ve halkı cihat 
ile meşgul etmesine karar verdiler.  

Alınan önlemler ile iki sene şikâyetlerin arkası kesildi ve herkes emniyet ve güven 
içinde yaşadı. Ama fitneciler bu durumdan rahatsız oldular ve yeni bahaneler üreterek fitne 
ateşini yakmaya başladılar. Medine’de bir grup sahabe durumdan rahatsız olarak Hz. Ali’nin 
yanına geldiler, durumu müzakere ettiler ve halife Hz. Osman (ra) ile konuşmasını istediler. 
Hz. Ali (ra) halife’nin huzuruna çıktı ve şöyle konuştu: 

“Ya Osman! Müslümanlar geldiler ve benimle konuştular, sonra beni sana gönderdiler, 
kendileri de dışarıda bekliyorlar. Vallahi ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Senin bilgin dışında 
bir şeyler biliyor değilim. Hiçbir hususu sizden gizlemiş de değilim. Benim bildiklerimi 
şüphesiz sen de biliyorsun. Sen Resulullah’ın (sav) sohbetinde bulundun. Onun damadı oldun. 
Ebubekir ve Ömer senden üstün bir amel işlemiş değillerdir. Akraba olarak Resulullah’a en 
yakın olan sensin.  

Yâ Osman! Allah’tan kork! Nefsini Allah’ın gadabından sakındır. Vallahi gözlerin 
kapalı değil ki sana bir şeyler göstereyim. Cahil değilsin ki bir şeyler öğreteyim. Dinin 
emirleri çok açık ve yol gayet bellidir.  

Yâ Osman! Şunu biliyoruz ki Allah’ın kulları içinde en üstünü âdil halifedir. Kendisi 
hidayet üzeredir, başkalarını da hidayete sevk eder, sünneti ihya eder, bidatları tümüyle yok 
eder. Bunlar da bellidir ve bilinen ölçüler içindedirler. En şerli ve kötü insan da zalim 
halifedir. Kendisi dalalet üzeredir, başkalarını da dalâlete sürükler. Onlar da sünnetleri 
öldürür, bidatları yaşatmaya çalışırlar. 

Yâ Osman! Bu ümmet içinde ölüm kapısını açıp kıyamete kadar devam etmesine sebep 
olacak işlerden sakın!”1     

Hz. Osman (ra) devamlı olarak Hz. Ali (ra) ile beraber hareket ettiği için bu 
tavsiyelerine tamamen uymuş, fitnecilerin tahriklerine kapılarak öldürme kapısını asla 
açmamış ve kendisini öldürmelerini kendisinin başkasını öldürmesine tercih etmiştir. Zaten 
Hz. Osman (ra) yanlış bir şey yapacak olsa Medine’de bulunan sahabelerin ve bilhassa Hz. 
Ali’nin (ra) buna göz yumması asla düşünülemezdi. 

 
3.8 Fitnenin Sebepleri ve Fitne Ateşini Yakanlar: 
Hz. Osman (ra) zamanında toplumun bozulmasını ve fitne ortamının oluşmasını fırsat 

bilen münafıklar, İslamiyet’in gelişmesini hazmetmeyen Yahudiler, devletlerinin ve 
medeniyetlerinin yıkılmasını ve gurur-u millilerinin kırılmasını hazmedemeyen Hristiyan’lar 
ve İranlılar çeşitli sebeplerle aynı amaç için bir araya gelerek fitneyi ateşlemişlerdir. Fitne 
ateşini yakanların başında ise Yahudi asıllı Abdullah b. Sebe gelmektedir. Abdullah b. Sebe 
Yahudi asıllı olduğu için Tevrat’ı iyi biliyordu. Yuşa b. Nun’u (as) Hz. Musa’nin vasisi olarak 
anlatıyor, “Hz. Peygamberin (sav) vasisi de Hz. Ali’dir” diyerek Ali taraftarlığına 
düşmanlığını bina ediyor ve Hz. Ali’yi kendisine kalkan olarak kullanarak fitnesini gizli bir 
şekilde yaymaya, Müslümanların inançlarını bozmaya çalışıyordu. Fitne için Hz. Osman’ın 
(ra) yumuşak ve adilane idaresinden faydalanarak Hz. Osman (ra) aleyhtarlığını her fırsatta 
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körüklüyordu. İlim ve takva elbisesini giyerek önce Mısır’a gitti. Çünkü orada Hz. Osman 
aleyhtarlığı vardı ve bunun arkasına gizlendi. Sonra Basra’ya gelerek orada da Kaysoğulları 
eşrafından Hukeym b. Cebele’nin desteği ile fitnesini yaydı. Bu nedenle Basra valisi 
tarafından sürgün edildi. O da bundan istifade ile Kûfe’ye geldi. 

Kûfe Hz. Ömer (ra) tarafından askeri bir üs olarak kurulmuştu, ancak Hz.                     
Osman’ın (ra) son senelerinde fitne merkezi olmaya başladı. Sâbit b. Kays en-Nehâî, Kumeyl 
b. Ziyad en-Nehâî, Cündüb b. Kaab el-Ezdî, Urve b. El-Ca’d, Ömer b. El-Ca’d, Âmir b. El-
Hamle el-Huzâî ve Zeyd b. Suhân el-Abdî fitnecilerin elebaşıları idiler. Abdullah b. Sebe ise 
nerede bir muhalefet varsa oraya yetişiyor ve bu muhalefeti fitneyi kötüklemek için 
kullanıyordu. Mısır’da Hz. Osman’dan valilik istediği halde alamayan Muhammed b. Ebu 
Huzeyfe’yi, Şam’da vali ile problemi olan Hz. Ebu Zerr’i (ra) kışkırtmıştır. 

Fitnenin diğer bazı sebeplerinin şöyle sıralayabiliriz: 
1. Peygamberimizin (sav) seçkin sahabelerinin dağılmış olması ve pek çoklarının 

vefat etmiş olması. Nitekim Hz. Ömer (ra) fitneye düşme korkusu ile sahabelerin 
bir kısmının Medine’den çıkmasını yasaklamıştı. Bunlardan bir kısmı Hz. Ebuzer 
(ra) gibi saf olduğu ve başkaları tarafından alet edilmemeleri için, bir kısmı da 
İstişare üyesi olduğu için Medine dışına çıkmalarına müsaade etmemiştir. 

2. İslamiyet karşısında ve Müslümanların bilhassa Hz. Ömer’in (ra) ve Hz. 
Osman’ın (ra) darbeleriyle mağlup olan İran ve Bizans gibi milletlerin intikam 
hislerinden Yahudi ve münafıkların istifade etmeleri. Bu nedenledir ki İran’ın 
resmi mezhebi olan Şia’ya mensup olanlar Ömer ve Osman ismine dahi büyük 
tepki vermekte ve çocuklarına isim olarak koymamaktırlar. Bin yıllık devlet ve 
medeniyetlerinin Hz. Ömer (ra) ve Osman (ra) tarafından yıkılmış olması 
Mecusi’lerin milli gururlarının kırılmış olması cibilli olarak İslam’dan intikam 
almaya ve bunun için her bahaneyi vesile yapmışlar fitneciler de bundan istifade 
etmişlerdir.1  

3. Asabiyet-i kavmiye ve milliye ile hareket edilmesi. Bilhassa Hz. Osman’ın (ra) 
kendi akrabalarından vali ve memur tayin etmesi Emevilerin kabile asabiyetini 
körüklemiş, diğerlerinin de Emevilere karşı cephe almalarını netice vermiştir. Bu 
da karışıklığa sebep olmuş, İbn-i Sebe gibi Yahudi ve münafıklar bundan istifade 
etmişlerdir. 

4. Hz. Osman’ın (ra) akrabalarına olan sevgisi ve yüce Allah’ın “Akrabaya iyilik 
yapın”2 ayetine olan bağlılığı başkaları tarafından yanlış anlaşılarak aleyhine 
kullanılmıştır. Hz. Osman (ra) şöyle diyordu: “Ömer Allah rızası için akrabalarını 
devlet hizmetinden men etti. Ben ise Allah rızası için akraba ve yakınlarımı 
gözetiyorum.”3 Hz. Osman’ın (ra) bu samimiyetinden istifade ederek makam ve 
mevkiye gelenlerin yanlışlarını elbette Hz. Osman’ı (ra) bağlamaz ve “Suç 
işleyenindir” kuralına göre bundan dolayı da Hz. Osman (ra) suçlanamaz. Bu 
ayrıca Hz. Osman’ın da (ra) onların zulümlerini onayladığı anlamana gelmez. 
Fitne döneminde Hz. Osman’ın akrabalarına son derece güvenmesi ve onları 
önemli görevlere getirmesi normaldir. Zira idarenin kolay olması itaatin iyi 
olmasına bağlıdır. Bu da karşılıklı güven ile sağlanır. Fitnecilerin her olayı ve her 
şeyi kendi fitnelerine alet etmeleri ve istismar etmeleri fitne ve fesadın 
kötülüğünden kaynaklanır. “Hırsıza kitli kapı olmadığı” gibi fitneciye de bahane 
olmaz. 

 
 

 
1 Bediüzzaman, Mektubat, 48 
2 Nahl, 16:90 
3 Taberi, Tarih, 3:82 



3.9 Hz. Osman’ın Valileri Hacca Daveti ve Şikâyetçilerle Yüzleştirmesi 
Hz. Osman (ra) beldelere mektuplar yazarak kimin kendisinden ve valilerden şikâyeti 

varsa Hac mevsiminde Hacca gelmeleri için genelge gönderdi. Valileri de yüzleştirmek için 
Hacca davet etti.  

Hac mevsiminde bütün valiler Mekke’de hazır oldular. Ama şikâyetçilerin hiçbirinden 
eser yoktu. Hz. Osman (ra) bütün valilerle toplantı yaptı ve durumu enine boyuna detaylı bir 
şekilde müzakere ettiler. Valiler “Ya Emire’l-Mü’minîn! Siz bize müfettişler gönderdiniz. 
Onlar size iyi haberler getirmediler mi? Söylenenlerin hiçbiri doğru değildir. Biz de bunun 
nereden kaynaklandığını bilemiyoruz. Aleyhinizdeki bütün sözler asılsızdır. Alınacak tedbir 
gizli propagandistleri bulup cezalandırmaktır” dediler. Ama ne var ki bu propagandistleri 
bulup cezalandırmak imkânsızdı. Fitneci yakalandığı zaman “Ben bunu bir başkasından 
duydum” diye işin içinden çıkıyordu. Bu durumda fitnenin önünü almanın en güzel yolu bu 
gibi şayialara itibar etmemekti; ama meraklı olan toplumu bundan men etmek de mümkün 
olmuyordu. 

Amr b. Âs (ra) “Yâ Emir! Ömer’in onlara verdiğinden fazlasını vermeye başladın. 
Onlara son derece yumuşak davrandın. Benim görüşüm senden önceki iki halifenin yolundan 
gitmen, şiddet ve zor kullanmak gerektiği yerde bunu çekinmeden yapmadır” dedi. 
Konuşmalar bu çerçevede devam etti.  

Valiler görüşlerini dillendirdikten sonra Hz. Osman (ra) şöyle dedi: “Söylediklerinizi 
işittim. Nasihatlerinizi dinledim ve kabul ettim. Herkesin bakış açısı kendisine göredir bu 
sebeple farklı olması da tabiidir. Fitne kazanı kaynamaktadır ve bir gün büyük bir şekilde 
patlayabilir. Bir taraftan kapıyı kapatırsanız öbür taraftan açılabilir. Bu nedenle bu fitneyi yine 
de insanların haklarını ihlal etmeden, fitneyi söndüreceğiz diye suçsuzları cezalandırıp yeni 
fitne kapıları açacak kanı dökmeden, tatlılıkla ve insanları Allah’ın emrettiği sınırlar içinde 
ihsanlarda bulunarak yok etmeye çalışacağız. İsterim ki hiç kimsenin bana karşı ileri süreceği 
bir delili ve hakkı olmasın. Allah benim insanlar hakkında hayırdan başka bir şey 
istemediğimi biliyor. Ama ne var ki fitne değirmeni durmadan dönmeye devam etmektedir. 

Ey Valilerim! Benim vilayetlerdeki temsilcilerim! İnsanlara haklarını verin ve sakin 
olmalarını emredin. Şayet sizler Allah’ın emrettiği ve idarecilerden vermelerini istediği 
hakları verirseniz sizler vebalden kurtulursunuz.”1 

Böylece valilerle yapılan görüşmeler tamamlanmış oldu. 
 
3.10 Fitnecilerin Medine’ye Gelmeleri: 
Mısır’da, Kûfe’de ve Basra’da Hz. Osman (ra) aleyhtarı gayr-ı memnun muhalefet 

grupları vardı. Bunların bir kısmı makam ve mevkii arzusu için Hz. Osman’a gelip de layık 
olmadıkları için istediklerini elde edemeyenler, bir kısmı da görevlerini su-i istimal ettikleri 
için görevlerinden alınanlardan meydana geliyordu.  

Dört Arap dâhisinden birisi olan Hz. Muaviye b. Ebi Süfyan’ın (ra) Hz. Osman’a (ra) 
dediği gibi “Cahiliye dönemindeki gibi başkanlık için birbirleriyle yarışan ve çarpışan ve her 
nevi zorbalığa başvuran müstebit ruhlu insanlar bir araya gelerek muhalefet cephesi 
oluşturmuşlardı. Onlar idareye layık olmadıkları gibi, Allah da onlardan idareyi alıp 
başkalarına vermek için âlet olarak kullandığı basit insanlardı.” 

İslam dünyasında halifeye karşı oluşturulan muhalefet cephesinin temelinde tam bir 
hürriyet vardır. Hürriyetin su-i istimali, yani yanlış kullanılması ile idareyi ve halifeyi 
sorgulamakta aşırıya gidildi. İslam’ın Müslümanlar ve tüm insanlara tanıdığı “fikir hürriyeti” 
ve “kanaatini açıklama” hakkı yersiz kullanıldı ve kötü niyetliler tarafından fitne ve fesada 
vasıta yapıldı.  

 
1 El-Kâmil Tercümesi, 3:160-161; Kısas-ı Enbiya, 1:471-473 



H.35 yılında Mısır, Kûfe ve Basra’dan yola çıkan 3000 kişilik aldatılmış insanlar Umre 
bahanesi ile Medine’de bir araya gelmek için mektuplarla haberleştiler. Medine yakınlarında 
bulunan Cuhfe beldesinde buluşmak üzere yola çıktılar. Medine valisi Abdullah b. Sa’d 
halifeye bir mektup göndererek Medine’ye gelenlerin amaçlarının umre olmadığını, sırf fitne 
için geldiklerini haber verdi. Hz. Osman (ra) bunun üzerine şöyle der: “Bunlar sırf fitne için 
gelmişlerdir. Ömrümün uzadığını görerek işi bir an önce bitirmek istemiyorlar. Vallahi ben 
başlarından ayrılsam ortaya çıkacak kin, öfke ve kan dökmeden dolayı bir güne bedel benim 
başlarında bin sene kalmamı temenni edecekler.”1 

Zaman Hz. Osman’ı (ra) haklı çıkaracak, şehadetinden sonra fitneler sel gibi gelecekti. 
Bozguncular Cuhfe’de bir araya geldikten sonra Hz. Osman’ın hal’inden sonra yerine 

kimin halife olacağını tartışmaya başladılar. Basralılar Hz. Zübeyir’i (ra) Kûfeliler Hz. 
Talhâ’yı (ra) Mısırlılar ise Hz. Ali’yi (ra) halife seçmek istiyorlardı. Seçmek istedikleri bu üç 
isim de “Aşere-i Mübeşşere” ashabındandı ve fitnecilere uymaları imkânsızdı. Ayrıca üçü de 
Hz. Osman’ı (ra) destekliyorlardı ve onun şura üyelerindendi. Ama fitneciler bunu da planlı 
yapıyorlar ve bu üç mümtâz sahabenin arasını açmayı planlıyorlardı. 

Hz. Osman (ra) Hz. Ali’ye (ra) büyük bir yetki vererek kendi adına onlarla görüşmek 
üzere gönderdi. Hz. Ali (ra) yanına Ensar ve Muhacirînden 30 sahabeyi alarak Cuhfe’ye 
isyancıların karargâhına gitti. Onlar muhatap olarak yalnız Hz. Ali (ra) ve Muhammed b. 
Mesleme’yi kabul ettiler. Hz. Ali (ra) halifeden aldığı yetkiye dayanarak onlarla konuştu. 
Şikâyetlerini dinledi ve tavsiyelerde bulundu. Birçok şikâyete sebep olan Mısır valisi 
Abdullah b. Sa’dı azlederek onun yerine Muhammed b. Ebibekr’i tayin etti.  

Bu arada Mısırlıların reisi olan İbn-i Üdeys Muhammed b. Mesleme’ye (ra) “Bizden bir 
isteğiniz var mı?” diye sordu. O da “Evet var. Allah’tan korkmanı ve seninle buraya gelenleri 
alıp gitmeni istiyorum” dedi. Bunun üzerine isyancılar geri döndüler. Sahabeler de büyük bir 
fitneyi önlemiş olmanın sevinci ile Medine’ye döndüler.2 

Halifenin huzuruna çıkan Hz. Ali (ra) durumu haber verdi. Kâtibi Mervan’dan ve 
yandaşlarından uzak durmasını istedi. Halife bunu kabul etti. Sonra dışarıda bekleyen halka 
şöyle hitap etti: “Konuşmam bitince fikri olan fikrini beyan etsin. Köle dahi olsa beni hakka 
iletecek tavsiyesini yerine getireceğim. Allah’a giden yol dışında her yol insanı sapıklığa 
götürür. Mervan’ı ve yakınlarını da sizden ve kendimden uzaklaştıracağım” dedi.  

Bu konuşma halkı memnun ederken Mervan’ı ve ekibini rahatsız etti.  
Hz. Osman (ra) son olarak kâtibi Mervan’a Mısır valisine hitaben bir ferman yazmasını 

söyledi. Bunda Mısır valisi olarak Muhammed b. Ebibekr’i tayin ettiğini yazdırdı. Mervan da 
bu mektupta oynayacağı oyunu oynadı. Mektuba “Maide Suresi 33 ayete uygun olarak 
‘Allah’a ve Resulüne isyan edenlerin ve memlekette fesat çıkarmaya çalışanları öldürülmeleri, 
elleri ve ayaklarının çapraz kesilmeleri veya sürgüne gönderilmelerini” istedi. Mervan 
mektubu Hz. Osman’ın mührü ile mühürledi, kölelerinden birisine verdi, Hz. Osman’ın 
develerinden birisine bindirdi ve gönderdi. Sonra isyancılara gizlice haber gönderdi. Onlar da 
yolda elçiyi yakalayarak üzerini arayarak mektubu bulup çıkardılar. Mektubu okuyunca deliye 
döndüler. Hemen Iraklılara ve Kûfelilere haber vererek Medine’ye geri döndüler. 

 Sahabeler isyancıların neden geri döndüklerini anlayamadılar. Hz. Ali (ra) hemen 
Mısırlıların yanına gitti ve sordu: “Neden gitmişken geri döndünüz?” Onlar da yanlarında 
getirdikleri mektubu Hz. Ali’ye (ra) verdiler. Hz. Ali (ra) mektubu okuyunca mahcup oldu. 
Çünkü aracı olan ve onlara teminat veren kendisiydi. Sonra Mısırlıların yanından ayrıldı 
Kufelilerin ve Basralıların yanına gitti ve onlara “Siz günlerce yol aldıktan sonra Mısırlıların 
öldürüleceği haberini nasıl aldınız da o kadar uzak yoldan hep beraber döndünüz? Vallahi bu 
çok iyi tezgâhlanmış bir plandır” dedi. Onlar da “Siz istediğiniz gibi yorumlayın; ama biz bu 
halifeyi asla istemiyoruz” diye cevap verdiler. 

 
1 Kısas-ı Enbiya, 1:475; El-Kâmil, 3:168 
2 İbnü’l-Esir, El-Kâmil fi’t-Tarih, Terc. Doç Dr. İsmail Yiğit, Saadettin Gümüş, (1985-İstanbul) 3:169 



Muhammed b. Ebubekir mektubu, köleyi ve deveyi alarak Hz. Osman’ın (ra) huzuruna 
geldi. Hz. Ali (ra) Hz. Talha (ra) Hz. Zübeyir (ra) Hz. Said b. Zeyd (ra) ve bir kısım sahabeler 
de halifenin yanındaydılar. Muhammed b. Ebubekir sordu: 

- Bu köle ve bindiği deve senin mi? 
- Evet, benim. 
- Bu mektubu sen mi yazdın? 
- Hayır, Ben yazmadım ve yazılmasını da emretmedim. 
- Mühür sana mı ait? 
- Evet, benim. 
- Nasıl olur, senin kölen senin devenle senin mührünü taşıyan bir mektupla Mısır’a 

gider ve senin haberin olmaz?  
Yazıyı tetkik ettiler, yazı Mervan’a aitti. Mervan’ı aradılar, bulamadılar. Mervan 

fitnesini yapmış ve kendisi kaçmıştı. Bunun üzerine isyancılar şöyle dediler: 
-Sen doğru da olabilirsin, bize yalan söylüyor da olabilirsin. Şayet yalan söylüyorsan 

görevinden azledilmen gerekir. Şayet doğru söylüyorsan ve bu işlerden haberin yoksa gaflet 
içerisindesin. Bu durumda yine azlin gerekir.” 

Bu gerekçe ile Hz. Osman’ı (ra) istifaya zorlamak üzere evini muhasara altına aldılar. 
Yine Hz. Osman’ı istifaya zorlamak amacı ile bazı seçkin sahabelerin de evlerini kuşattılar. 
Hz. Ali (ra) da halifeyi korumak için Hz. Hasan (ra) Hz. Hüseyin (ra) Abdullah b. Zübeyir 
(ra) Abdullah b. Ömer (ra) ve bir kısım genç sahabeleri görevlendirerek Hz. Osman’ın (ra) 
evinin önünde nöbet beklemelerini emretti. 700 genç sahabe de Hz. Osman’ı korumak ve 
isyancıları Medine dışına çıkarmak ve gerekirse savaşmak için silahlarını kuşanarak Hz. 
Osman’ın (ra) emrini beklemeye başladılar. 

Zilkâde ayının sonunda evi kuşatma altına alınan halife Hz. Osman (ra) mescide dahi 
bırakılmadı. Bu arada görüşmeler devam ediyordu. Hz. Osman (ra) istifaya ve çekilmeye 
zorlandı. Hz. Osman (ra) ise “Ben Allah’ın bana giydirdiği hilafet gömleğini asla çıkartmam!” 
dedi. Çünkü Hz. Peygamber (sav) bir gün kendisine hitaben “Yâ Osman! Eğer Allah sana bir 
gün hilafet gömleğini giydirir, münafıklar da bu gömleği soymaya kalkarsa sakın o gömleği 
onların sözüne uyarak çıkarma!”1 buyurmuştu. Hz. Osman (ra) bu tavsiye-i Nebeviyeye 
harfiyen uyacaktı. 

İsyancılar da kararlıydılar. “Osman’ı bu görevden almadıkça veya öldürmedikçe 
buradan ayrılma niyetinde değiliz” diyorlardı. Hz. Osman (ra) onlara şöyle cevap verdi: 
“Benim bir suçum ve kusurum yoktur. Asla hak ve adaletten ayrılmadım ve ayrılmayacağım. 
İsyancıların ve fitnecilerin sözleri ile de hareket edecek değilim. Bu nedenle istifa etmekten 
ise ölürüm daha iyi. Bir haksızlığa sebep olmaktan ise ölmek benim için daha faziletli ve 
sevimlidir. Size engel olma konusuna gelince: Sizlerle savaşmak için kimseye emir vermem. 
Haksız yere kimsenin kanının dökülmesini ve böylece kıyamete kadar fitne kapısını açmak 
istemem. Emrim dışında sizinle savaşan ve sizden birisini öldüren de katildir. Şayet ben 
sizinle savaşacak olsaydım bölge valilerine haber gönderir üzerinize ordu çıkartır ve hepinizi 
yok ederdim.” 

Bir kısım sahabeler Hz. Osman’a (ra) gelerek “Bize müsaade et, bu asilere gereken 
cezayı verelim, kılıçlarımızla yola getirelim ve Medine’den sürüp çıkaralım” diye izin 
istediler. Hz. Osman (ra) onlara da şöyle dedi: “Kimin üzerinde hakkım varsa, halifelik 
yetkimi kullanarak sizlere emrediyorum ve yemin veriyorum ki elini indirsin ve çekip evine 
gitsin!” Sonra kendi korumaları olan kölelerine dönerek “Kim kılıcını kınına sokarsa o azat 
edilmiştir” dedi.  Böylece isyancılarla herhangi bir mücadele etmeyeceği konusundaki 
kararlılığını göstermiş oldu. Sonra “Hasbünallahi ve ni’mel-vekîl!” “Allah bize kâfidir, O ne 

 
1 Tirmizi, Menâkıb, H. No: 3705; İbn-i Mâce, Mukaddime, 112; Fezail, 41 



güzel vekildir” dedi. Hz. Ali’nin (ra) kendisini koruma isteğindeki ısrarını görünce: “Allah 
adına yemin ediyorum ki, benim için bir ustura çiziği kadar kan akıtmayın!” dedi. 

Hz. Ali (ra) Mescid-i Nebeviye gitti. Namaz için ezan okudu. Cemaat toplandı ve “Geç 
namaz kıldır” dediler. Hz. Ali (ra) “Medine işgal altında ve Müslümanların halifesi 
işgalcilerin elinde olduğu sürece namaz kıldırmayacağım. Ben tek başıma kılıyorum” dedi ve 
namazını tek başına kıldı. 

 
3.11 Hz. Osman’ın (ra) Şehit Edilmesi: (H. 18 Zilhicce 35/M.17 Haziran 656) 
Cuma sabahı imsak vaktinden önceydi Hz. Osman (ra) yanındakilere şöyle dedi: “Bu 

gece rüyamda Hz. Resulullah’ı (sav) gördüm. Bana ‘Yâ Osman! İftarı bizim yanımızda 
yaparsın’ buyurdular.” Hz. Osman (ra) o gün oruca niyet etti. Mütevekkilâne Kur’ân-ı Kerimi 
okumaya başladı. Gecenin karanlığından istifade eden isyancılardan üç kişi Hz. Osman’ın 
evinin damına çıktılar. Sessizce damı delerek evin arkasından içeri girdiler. Yüzleri kapalıydı 
ve kim oldukları tanınmıyordu. Seher vakti Kur’ân okumakta olan 87 yaşındaki Hz. Osman’ın 
üzerine hücum ettiler. Hanımı Naile hatun engel olmak amacıyla öne atıldı ve ellerini 
uzattınca isyancılardan birinin savurduğu kılıç parmaklarını kesti ve kılıç darbeleriyle Hz. 
Osman’ı (ra) şehit ettiler. Mübarek kanı okumakta olduğu Kur’ân-ı Kerimin üzerine sıçradı. 
Kanın üzerine döküldüğü ayet “Feseyekfîkehümüllah ve Hüve’s-Semîu’l-Alîm!”1 ayeti idi. 
Yüce Allah bu ayette “Şayet onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak doğru 
yolu bulurlar. Şayet yüz çevirirlerse bilin ki onlar sırf bir ayrılık içindedirler. Allah onların 
haklarından gelir. Allah sana kafidir. O her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla bilir!” 
buyuruyordu. 

Hz. Ali (ra) Hz. Osman’ın (ra) şehit edildiğini duyunca “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi 
râciûn!” dedi ve ilave etti: “Allah Osman’a rahmet etsin, ondan sonra da bizi haktan 
uzaklaştırmasın” dedi. Sonra çocuklarına öfke ile bağırdı: “Sizler Osman’ın koruyor iken ve 
hayatta iken nasıl oldu da onun ölümüne müsaade ettiniz?!” dedi. 

Hz. Ali’ye sordular: 
-Hz. Osman’ın durumu hakkında ne dersin? 
-Vallahi o salih kullar için ayrılan ve “Zülfâ” denilen Cennete girecektir. 
-Peki onu öldürenler hakkında ne diyorsun? 
-Vallahi onu öldürenler de Cehenneme gireceklerdir” dedi.2 
Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas (ra) Hz. Osman’ın (ra) öldürüldüğünü duyunca “Bizler dünyaya 

daldık böyle oldu” dedi ve şu ayeti okudu: “O kimseler ki dünya hayatındaki tüm gayretleri 
boşa gitmiştir. Hâlbuki onlar güzel iş yaptıklarını zannederler.”3 Hz. Aişe (ra) haberi duyunca 
“Onu öldürdüler hâ! Vallahi o akrabayı en çok görüp gözeten, Allahtan en çok korkan 
birisiydi. Resulullah’ın kendisinden hoşnut olduğu halde vefat ettiği altı kişiden birisi, 
Cennetle müjdelenen on kişiden biriydi” dedi. Abdullah b. Selam (ra) “Osman’ın 
öldürülmesiyle öyle bir fitne kapısı açıldı ki kıyamete kadar kapanmaz” diye teessürünü 
bildirdi. 

Gerçekten de Hz. Osman’ın (ra) şehit edilmesinden sonra fetihler durdu. Harice karşı 
kullanılacak ve İslam’ı yaymaya harcanacak güç ve kuvvet içerde birbirlerine karşı 
kullanılacaktı. Müslümanların birliği ve dirliği bozulacak, bölünme ve parçalanmalar baş 
gösterecekti. Seçkin sahabelerin devlet idaresindeki etkin gücü azalacak ve Medine-i 
Münevvere hükümet merkezi olmaktan çıkacaktı. Hz. Ali (ra) hilafeti Kûfe’yi, Hz. Muaviye’ 
de (ra) Şam’a taşıyacaktı. 
 
 

 
1 Bakara, 2:137 
2 M. Yusuf Kandehevî, Hayatü’s-Sahabe, 2:74 
3 Kehf, 18:104 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hz. ALİ’NİN (RA) HİLAFET DÖNEMİ 

 
1. Hz. Ali’nin (ra) Halife Seçilmesi: (H. 19 Zilhicce 35/M. 18 Haziran 656) 
Hz. Ali (ra) Medine’nin işgal altında olduğu ve halifenin işgalciler tarafından şehit 

edildiği anarşi ortamında halife seçilecektir. Dolayısıyla halife seçilmesi diğer seçimlerden 
çok farklı olmuştur. Hz. Ali (ra) dönemindeki şartlar “Şeyheyn” yani Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. 
Ömer (ra) döneminden çok farklıydı. İşgalciler Medine’de sahabelerin çoğu da Hac görevi 
için Mekke’de bulunuyordu. 

Hz. Osman’ı azletmek için Medine’ye gelen işgalciler ondan sonra kimin halife olacağı 
konusunda ittifak edememişlerdi. Mısırlılar Hz. Ali’yi, (ra) Kûfeliler Hz. Zübeyr’i (ra) 
Basralılar da Hz. Talha’yı (ra) halife adayı olarak düşünüyorlardı. İşgalciler Hz. Osman’ın 
onlara karşı çıkmak isteyenleri engellemesinden dolayı Medine’ye hâkim durumdaydılar. 
Medine’de bulunan sahabeler hiçbir işe karışmıyorlar, yanlış bir iş yapmaktan, hislerine 
kapılarak zulüm ve haksızlığa sebep olmaktan Allah’a sığınıyor ve Allah’tan korkarak 
ortalığın yatışmasını ve aklın hâkim olmasını bekliyorlardı.  

Hz. Osma’ın (ra) katledilmesinden sonra Müslümanlar lidersiz kalmış oldular. Halife 
yerine bir halef tayin etmemiş, aday da göstermemişti. Hilafet merkezi işgal altında 
bulunuyordu. Medine halkında şaşkınlık, işgalcilerde de büyük bir panik başlamıştı. İşgalciler 
kısa zamanda yeni bir halife başa geçmezse bütün olumsuzluklardan ve yaşanan bütün 
sıkıntılardan tüm dünya Müslümanlarının kendilerini sorumlu tutacağından ve herkesten 
büyük bir nefret görmelerinden korkmaya başladılar. Bu şartlar içinde Medine’de birkaç gün 
tam bir kargaşa yaşandı. Sonra işgalcilerin ileri gelenleri bir heyet halinde Hz. Ali (ra) Hz. 
Zübeyir (ra) ve Hz. Talha’nın (ra) yanlarına gittiler. Üçünden de hilafete geçme konusunda ret 
cevabı alınca çok şaşırdılar. Hiç de beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalmışlardı. Bu 
defa Şurâ üyelerinden Sa’d b. Ebi Vakkas’ın (ra) yanına gittiler. O da gelenleri huzurundan 
kovdu. Oradan kovulunca Abdullah b. Ömer’in (ra) yanına gittiler. O da gelenleri kapıdan 
geri çevirdi. Hiç beklemedikleri bu durum karşısında telaşa kapıldılar. Kendi kendilerine 
“Şayet bir halife seçmeden Medine’den ayrılırsak ümmet arasında büyük bir fesat yayılır, biz 
de büyük bir nefrete maruz kalırız” dediler. Bu nedenle Medine’nin ileri gelenlerini ve halkını 
toplayarak “Sizler ehl-i şûrâsınız. Ümmet sizlerin vereceği kararı kabul eder. Sizler halifeyi 
seçin biz de size uyarız. Yoksa Ali’yi, Zübeyr’i ve Talha’yı ve birçok kimseyi öldürürüz” diye 
tehdit ettiler. 

Bu durum Medine halkını korkuttu. O sırada Medine’de “Aşere-i Mübeşşere”den beş 
kişi vardı. Onlar da Hz. Ali, Hz. Talha, Hz. Zübeyir, Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas ve Said b. Zeyd 
(rae) Said b. Zeyd (ra) idarecilikten çekinen ve inzivayı ihtiyar eden bir sahabeydi. Sa’d b. Ebi 
Vakkas (ra) da Hz. Osman’ın şehadetinden sonra bir köşeye çekilmiş ve hiçbir şeye 
karışmamaya söz vermişlerdi. Geriye Hz. Ali (ra) Hz. Zübeyir (ra) ve Hz. Talha (ra) kalmıştı.  

Sahabeler defalarca Hz. Ali’nin (ra) yanına gittiler. Hz. Ali (ra) her defasında onlara 
“Bu hilafet işi halka aittir. Halkın görevlendirdiği kişinin dışında halifeliğe kimsenin hakkı 
yoktur” diyordu.1 Böylece gelenleri halkın iradesine yönlendiriyordu. Hz. Ali (ra) onlara 
“Benim hilâfet işlerinde herhangi bir müdahalem olamaz. Sizler kimi uygun görürseniz ona 
uyarım ve ondan razı olurum” dedi. Sahabeler “Biz senden başkasına razı olmayız” dediler. 
Bunun üzerine Hz. Ali (ra) “Benim vezir olmam emir olmamdan iyidir” dedi. 

Sahabeler “Bu işe sizden daha ehil olanı yoktur. Zira senin Resulullah’a yakınlığın ve 
ilk üç halifenin veziri ve şura üyesi olman yönüyle herkesten daha üstün yönlerin vardır. Bu 
anarşi ve kargaşa döneminde fitneyi ancak sen durdurabilir, huzur ve asayişi ancak sen temin 
edebilirsin. Ümmet de ancak senin hilafetine razı olur” dediler. 

 
1 Taberi, Tarih, 5:152; İbnü’l-Esir, El-Kâmil, 3:82 



Sahabelerin bu ısrarı üç gün devam etti. Hz. Ali (ra) hilafet görevinden kaçamayacağını 
ve kaçtığı zaman ortaya çıkacak hukuksuzluktan tarih önünde ve Allah’a karşı sorumlu 
olacağını düşünerek Cuma günü mescide gitti, Cuma namazını kıldırmadan önce hutbeye çıktı 
ve şöyle dedi: “Ey Nâs! Halife olarak sizin tayin edeceğiniz zat dışında hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Sizin bana yüklemek istediğiniz bu göreve kesinlikle talip değilim ve taraftar değilim. 
Sizlerin ısrarını görüyorum. İsterseniz bu görevden hemen vazgeçerim”1 dedi. Sonra Hz. 
Zübeyir (ra) ve Talha’yı (ra) gördü ve onlara dönerek şöyle dedi: “Dilerseniz ben size biat 
edeyim. Kabul etmezseniz siz bana biat ediniz” dedi. Onlar da “Biz bu cemaat huzurunda 
sana biat ediyoruz” dediler.2 

Cuma namazından önce Hz. Ali’ye ilk biat eden Hz. Talhâ (ra) olmuştur. Bunu gören 
Habib b. Züeyb “İnnâ lillah! Bu biata ilk başlayan çolak bir el oldu. Bu iş herhâlde hayırla 
sona ermez” dedi. Hz. Talhâ’nın (ra) bir savaşta koluna ok isabet etmiş ve elini çolak hale 
getirmişti. Sonra Hz. Zübeyir (ra) biat etti. Daha sonra bütün sahabeler biat ettiler. Hz. Ali (ra) 
“Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ Rab!” dedi. 

Hz. Ali (ra) sonra hutbeye çıktı ve şöyle hitap etti: “Cenab-ı Hak doğru yolu gösteren 
hayrı ve şerri gösteren bir kitap inzal buyurmuştur. Sizler bu kitapta yazılı olan hayırları 
alınız, açıklanan kötülüklerden de uzak durunuz. Farzları yapınız ki onlarla cennete giresiniz. 
Haramlardan kaçınız ki cehennemden korunasınız. Şunu biliniz ki haramların içinde en 
büyüğü haksız yere Müslümanın kanının dökülmesidir. Müslümanlığın hakkı ve Müslümanın 
görevi birbirleriyle kenetlenmek ve samimiyetle dinin emirlerine uymaktır. Müslüman, 
Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Müslümanın kanı ancak üç durumda 
helal olur: Evli olduğu halde zina eden, kasten adam öldüren ve Müslüman olduktan sonra 
dininden dönen. Bu üç durum dışında hiçbir şekilde Müslümanın kanı dökülmez. Öyle ise 
insanların hukukuna riayet ediniz. Özellikle ölümü hatırlayarak Allah’tan korkunuz. Sizin 
önünüzde bir ölüm, bir de kıyamet vardır. Dünya malından yükümüz ne kadar hafif olursa 
sizden öncekilere o kadar çabuk yetişirsiniz.  

Ey Nâs! Allah’ın kullarının hakları konusunda Allah’tan korkun. Her şeyinizden hatta 
hayvanların haklarından sorguya çekileceksiniz. Bir yerde hayır görürseniz onu mutlaka 
alınız. Şer gördüğünüz zaman da mutlaka ondan uzak olmaya çalışınız. Sonra Enfal 
Suresi’nin 26. Ayetini okudu. “Şunu hatırlayın ki, siz yeryüzünde az ve zayıf idiniz. 
İnsanların sizi imha etmelerinden korkuyordunuz. Sonra Allah sizi Medine’ye yerleştirdi. 
Yardımıyla sizi te’yid ve takviye etti. Helal ve temiz nimetlerle rızıklandırdı. Ta ki O’na 
şükredesiniz” Ve ilâve etti: “İmama istikamet, halka teslimiyet gerekir” dedi ve hutbeden indi.  

Hz. Ali (ra) halife olarak kabul edildikten sonra Cuma namazını kıldırmak için mihraba 
geçti ve Cuma namazını kıldırdı. Bu olay H.24 Zilhicce 35 Cuma/M. 31 Mayıs 656 günü vaki 
oldu. 

Hz. Ali (ra) diğer sahabeler gibi “Sahabenin İcması” ile değil, “Çoğunluğun Rızası” ile 
halife oldu. Hz. Ali’yi Şurâ ehlinden hayatta olanlar aday gösterdiler. Bedir sahabeleri ve 
Medine’de bulunan diğer sahabeler biat ettiler, halk da onların biat ettiğini görünce biat etti. 
Bir kısım sahabeler Hz. Aişe (ra) dahil Hac vazifesi için Mekke’de bulunuyordu. Bu nedenle 
biat merasiminde bulunamadılar, döndükleri zaman Hz. Ali’yi halife buldular isteyen biat etti. 
Biat için hiç kimse zorlanmadı ve biat etmeyenler de horlanmadı ve kınanmadı. Hz. Aişe (ra) 
Hz. Osman’ın öldürülmesine kızdı, Hz. Ali’ye buna engel olamadığı için öfkelendi ve biat 
etmemek için yoldan geri Mekke’ye döndü. Bir kısım sahabe de onunla döndüler. Sa’d b. Ebi 
Vakkas (ra) Aşere-i Mübeşşereden olduğu ve Medine’de bulunduğu halde tarafsız kaldı biat 
etmedi. Fukaha-i sahabeden Abdullah b. Ömer (ra), Usame b. Zeyd (ra) Muğire b. Şube, Ka’b 

 
1 İbn-i Kuteybe, El-İmame ve’s-Siyase, 1:47 
2 İbnü’l-Esir, El-Kâmil Fi’t-Tarih, 3:191 



b. Ucr, Ka’b b. Malik (ra) Numan b. Beşir (ra) Hassan b. Sabit (ra) Fudale b. Ubeyd (ra) Hz. 
Ali’ye biat etmediler.1  

Suriye ve Şam halkından hiç kimse Hz. Ali’ye biat etmemiştir. Bunun sebebi siyasete 
hile ve yalanın girmiş olmasıdır. Bir başka husus da Medine dışındakilerin Hz. Ali’ye 
biatlerinin alınmamış olmasıdır. Bunun da sebebi taşradan gelen isyancıların ve Medine’de 
bulunan sahabelerin Hz. Osman’ı korumadığı yalanının yayılmış olması, Hz. Muaviye’nin 
(ra) bunu kendi siyaseti için propaganda vasıtası yapmasıdır. Yine de Suriye bölgesi ve Şam 
halkı menfi ve yıkıcı propagandanın etkisi altında kalarak Hz. Ali’ye biat etmemişlerdir. Buna 
bir örnek verecek olursak Abbasiler Şam’ı ele geçirdikleri zaman kendilerini peygamberin 
yakını olduklarını söylediklerinde halk şaşırmış ve Şam halkının büyükleri “Biz şimdiye 
kadar Hz. Peygamberin en yakınları olarak Emevileri biliyorduk”2 demeleridir.   

Ümmetin çoğunluğu ise Hz. Ali’nin hilafetine razı olmuş ve fiilen olmasa da sözle 
biatlarını yapmışlardır.    

 
2. Hz. Osman’ın (ra) Katillerinin Araştırılması: 
Hz. Ali (ra) biat işi tamamlandıktan sonra ilk iş olarak Hz. Osman’ın (ra) katillerini 

araştırmaya başladı. İlk olarak Hz. Osman’ın hanımı Naile Hatun’un ifadesini aldı. Nâile 
Hatun iki kişinin hücum ettiğini ama onları tanımadığını, onların arkasında üçüncü olarak 
Muhammed b. Ebubekir olduğunu söyledi.  

Hz. Ali (ra) hemen Muhammed b. Ebubekri çağırttı. Onun ifadesini aldı. Muhammed b. 
Ebubekir “Nâile’nin sözü yalan değil. Ben de içeri girmiştim. Osman bana babam Ebubekir’i 
hatırlattı. Ben tövbe ettim ve pişman olarak dışarı çıktım. Ne Osman’ı öldürdüm, ne de onu 
öldürenleri gördüm” dedi.3 

Hz. Ali birçok kişinin ifadesini aldı. Hiç biri katili ele vermedi. Hiç kimse katilleri 
tanımıyordu. Hz. Ali (ra) evine gitti. Bir müddet sonra Hz. Zübeyir (ra) ve Talha (ra) geldiler 
ve “Görüyoruz ki isyancılar bir Müslümanı öldürmüşler ve kısası hak etmişlerdir. Halife 
olarak bunu yerine getirmen gerekir” dediler. 

Hz. Ali (ra) “Kardeşlerim! Sizin bildiğinizi ben de biliyorum. Ancak şu durumda 
bozguncular tüm güçleriyle bize hâkim durumdadırlar. Biz onlara hâkim değiliz. Bedeviler ve 
sizin köleleriniz de onlara karışmışlardır. Sorarım size, bu durumda istediğinizi 
gerçekleştirmem mümkün mü?” dedi. 

Hz. Zübeyir ve Talha (ra) dediler: “Evet, bu mümkün değil!” 
Hz. Ali (ra) devam etti: “Sizin istediğinizi ben de istemekteyim. Ama ne var ki şu anda 

cahiliye dönemini hatırlatır bir hava hâkim olduğu görülmektedir. Müslümanlar sizin 
istediğiniz yönde zorlansa bir kısmı size uyar, bir kısmı ise size muhalefet eder. Sizin uygun 
gördüğünüzü bir başkası farklı görür. Bir kısmı da ne onu ne de öbürünü uygun görür. Bu 
sebeple kalpler iyice sükûna erinceye ve hak yerini buluncaya kadar bekleyiniz. Sonra gelin 
beraberce hareket edelim” dedi.4 

Bunun üzerine Hz. Zübeyir (ra) ve Talha (ra) oradan ayrıldılar.  
Hz. Ali’nin (ra) amacı bozguncuları Medine’den uzaklaştırmaktı. Bunu onlardan 

istediği zaman büyük bir tepki ile karşılaştı. Bilhassa Abdullah b. Sebe’nin iğfal ettiği 
“Sebeiyye”5 grubu Hz. Ali’ye (ra) karşı çıktılar. Ortadaki karmaşanın devam etmesi ve 
Medine’yi işgal eden bozguncuların Medine’yi terk etmek istememeleri üzerine Hz. Zübeyir 

 
1 İbn-i Haldun, Mukaddime, 1:542 
2 Mesudi, Mürücu’z-Zeheb, Şam-1979, 3:43 
3 İbn-i Saad, Tabakat, 3:73 
4 El-Kâmil, 3:200 
5 Sebeiyye, İbn-i Sebe’nin aldattığı bir gruptu. Bunlar Hz. İsa dünyaya geri dönecek de Hz. Muhammed 
dönmeyecek mi? O da dönecek ve kendisine ihanet edenlerden intikam alacak” diyorlardı. Bunların amaçları Hz. 
Muhamed’in (sav) son peygamber olduğu konusunda şüphe uyandırmak ve yeni peygamber beklentisi ile 
Müslümanların inançlarını bozmaktı.  



(ra) Kûfe’ye, Hz. Talha (ra) da Basra’ya giderek asker toplayıp gelmek için Hz. Ali’den (ra) 
izin istediler. Hz. Ali (ra) onların Medine’den çıkmaları halinde fitneye düşebileceklerini ve 
düşüncelerini değiştirebileceğini düşünerek yanından ayırmak istemedi ve onlara müsaade 
etmedi. 

Hz. Osman’ın katillerini araştıran Hz. Ali (ra) onların ileri gelenlerini topladı ve “Hz. 
Osman’ın katillerini sizler biliyorsunuz. Onları içinizde saklamayın bana teslim edin. Böylece 
Allah’ın kısas emrini uygulayalım” deyince onların hepsi mızraklarını kaldırdılar ve “Biz 
hepimiz Osman’ın katilleriyiz. Kim kısas uygulayacaksa hepimize uygulasın!” diye 
bağırdılar.1 Bu durumda kısas uygulamanın imkânı yoktu. 

Hz. Ali (ra) kısas uygulanması için hukukî yolların açılmasını istiyordu. Bunun için 
öncelikli olarak mirasçıların dava açmaları, delillerin toplanması ve suçluların tespiti, hâkimin 
bunları değerlendirerek hükmünü vermesi gerekiyordu. Ama ne var ki bunların hiçbiri 
yapılmıyordu. Ortada suçluyu bulmak mümkün değildi. Hz. Ali’nin (ra) bunun için 
görevlendirdiği memurlar da işin içinden çıkamıyorlardı. Hz. Osman’ın öldüren bir kitleydi ve 
bunda az çok pek çok kimsenin dahli vardı. Nitekim Hz. Muaviye (ra) Hz. Osman’ın kanını 
dava edecek ve bunu iktidarı ele geçirmek için kullanarak Hz. Ali’yi (ra) suçlayacaktı ama 
halife olup tam bir hâkimiyet sağladıktan sonra Hz. Ali’nin haklılığını kabul etmek zorunda 
kaldı. Bunun için gerekli olan yasal süreci başlatmasına rağmen hiçbir sonuç alamadı. 
Katilleri tespit edemedi ve bunun şer’î, yani yasal delilerini bulamadı. Bütün çabaları 
sonuçsuz kaldı. En büyük iddiası olan Osman’ın katillerinin kısasını kendisi de yapamadı.2 

 
3. Hz. Ali’nin (ra) Usul-i Siyaseti ve Adalet-i Mahza Anlayışı: 
Hz. Ali (ra) peygamberimizin (sav) takip ettiği “Adalet-i Mahza” yani “Kur’an ve 

Sünnetten” asla taviz vermeden uygulamak için halife olmuştu. Kendisini halife olarak 
seçenler de bunu ancak sen yapabilirsin” diye ona biat etmişlerdi. Bu nedenle dinden ve 
adaletten asla taviz vermeden, dini siyasete alet etmeden, siyaseti dine dost ve hizmetkâr 
yapmak için bu görevi kabul etmişti. 

Siyasetin dâhilerinde kabul edilen ve insanları yönetmenin ve başarılı olmanın yollarını 
çok iyi bilenler Hz. Ali’ye (ra) pek çok taktik verdikleri halde o bunlara asla itibar etmemiştir. 
Hz. Ali (ra) “Dinin” yani “Hukuk Sisteminin” dışına çıkmadan “Adalet ve Hakkaniyet” 
ölçülerini aşmadan ve dinin sınırları dışına çıkmadan halkı idare etmek istiyordu. Hz. Ali (ra) 
siyaset için dinden taviz verilemeyeceği konusunda ısrarlı idi. Hayatı boyunca da bu yolu 
takip etmişti. Bunu yaparken “İstişare ve Şura” prensibine de büyük önem veriyordu. 

Herkesle istişare ediyordu. Siyaset dâhilerinden Muğire b. Şu’be Medine’ye gelmişti. 
Hz. Ali (ra) onun fikrini almak için yanına çağırdı. Valiler konusunda fikrini sordu. O da Hz. 
Ali’ye şöyle dedi: “İtaati istemek senin hakkındır. Sen hayatta kalan iyilerden birisin. Hz. 
Osman’ın (ra) valileri olarak bilinen Muvaiye’yi ve İbn-i Âmir’i yerinde bırak. Halkın 
heyecanının yatışmasını ve gelip sana biat etmelerini bekle. İleride istediğini azleder, 
istediğini de naspedersin” dedi. Daha pek çok şey söyledi. 

Abdullah b. Abbas (ra) Hac Emiri olarak Mekke’ye gitmişti. Kafilesinde hacca gitmiş 
olan Hz. Aişe (ra) da bulunuyordu. Hac görevini tamamlayıp Medine’ye döndüğü zaman Hz. 
Ali’yi (ra) halife olarak bulmuştu. Hz. Ali’nin yanına geldiği zaman onu Muğire ile 
konuşurken buldu. Sesini çıkarmadan bir müddet dinledi. Sonra Muğire huzurdan ayrılınca 
Hz. Ali’ye “Bu adam ne diyor?” diye sordu. 

Hz. Ali (ra) “Dün Medine’ye geldi. Ben de çağırdım görüşünü aldım. Bana Hz. 
Osman’ın atadığı valileri yerinde bırak, halk sakinleşsin, onlar da gelip sana biat etsinler. 
Sonra onlarla ilgili dilediğini yaparsın dedi. Ben kabul etmedim. Bu gün yeniden gelmiş, ağız 
değiştirmiş, beni haklı buluyor ve sen asi ile mutiyi bilirsin diyor” buyurdu. 

 
1 Nedvî, Hz. Ali, 178 
2 İbn-i Hacer el-Askalânî, El-İsabe fî Temyîzi’s-Sahabe, 508 



Abdullah b. Abbas (ra) Hz. Ali (ra) gibi düşünmüyordu. Şöyle dedi: “Muğire dün hayırlı 
nasihat etmiş, bu gün ise desiseli sözler söylemiştir. Çünkü Muaviye ve diğer Emevi valileri 
de ehl-i dünyadır. Görevlerinden alırsan Şam ve Irak aleyhine ayaklandırırlar. Ayrıca ben 
Zübeyir ve Talha’ya da güvenmiyorum. Onlar da yarın seni yalnız bırakabilirler” dedi.  

Hz. Ali (ra) “Dinde müdahane yoktur. Ben dünyam için dinime zarar verecek şekilde 
dalkavukluk edemem ve dini dünyaya alet etmem” dedi. Hz. Ali (ra) azimeti esas alarak 
siyasetin inceliklerini dinin esasları uğruna feda ediyor, siyasi başarıdan ziyade ahkâm-ı 
diniyeyi ve adalet-i mahzayı esas alıyordu. Bu nedenle siyasi entrikalar için dinin emri olan 
“doğruluk ve hakkaniyetten” ayrılmıyor, ikiyüzlülüğe asla tevessül etmiyordu. 

Abdullah b. Abbas (ra) “Hiç olmazsa Muaviye’yi yerinde bırak. Sana biat ederse onu 
azletmek bana kalsın” dedi.  

Hz. Ali (ra) “Hayır! Vallahi Muaviye’yi iki gün dahi yerinde bırakmam. Ayrıca Allah’ın 
ve Müslümanların malı hususunda adalet yerini bulacaktır. Sizleri Allah’ın kitabı ve 
Resulullah’ın sünneti üzere idare edeceğime söz verdim” dedi. Sonra “Sen bana nasihat 
ediyorsun âlâ ama önce bana biat et ve kendi fikirlerini ondan sonra söyle. Seni Şam’a vali 
olarak göndereyim” diye sözünü tamamladı.  

Abdullah b. Abbas (ra) “Ben bunu kabul edemem. Muaviye Şam’da çok güçlenmiştir. 
Görevi bırakmaz. Osman’a karşılık benim boynumu vuracağından da emin olamam!” dedi.1 

Emeviler Hz. Ali’den çok çekiniyorlardı. Zira Hz. Ali (ra) önce Hz. Osman’ın (ra) 
evinde bulunan silahlara, zekât mallarına ve bunun için toplanmış olan sürülere el koymuştu. 
Ayrıca Hz. Osman’ın akrabalarına verdiği toprakları da hazineye aittir diye geri almıştı. Bu 
nedenle Emeviler Hz. Ali’ye cephe almaya başlamışlardı.2 

Hz. Aişe (ra) şöyle demektedir: “Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer zamanları peygamberimizin 
(sav) zamanı gibi geçti. Hz. Osman’ın zamanında ise hükümdarlık ve saltanat kokusu 
duyulmaya başlandı.”3 Emevi hanedanına mensup olanlar başa geçtikleri zaman Hz. 
Osman’ın (ra) da rahatsız olduğu saltanat görüntüsünü vermişlerdir. Hz. Ali (ra) bu duruma 
son verecek bir politika izlediği için Hz. Ali’ye cephe almışlardır. 

Hz. Ali (ra) dinden taviz vermiyordu; ama ne var ki olaylar Hz. Ali’yi (ra) çoktan 
aşmıştı. Zaman ve zemin Hz. Ali’ye değil, saltanata ve hükümdarlığa güç veriyordu. Hz. Ali 
(ra) haklı davasında yalnızlığa doğru itiliyordu. Müslümanlar artık ilk zamanlardaki gibi 
salabet-i diniyeye sahip değillerdi. Kafalar karışmış, fikirler bozulmuş, Müslümanlar 
arasındaki birlik ve dirlik dağılmıştı. Dünya nimetleri dünya sevgisini kalplere yerleştirmiş ve 
ahireti unutturmuştu.  

Hz. Osman (ra) zamanında bürokratik mevkilere yükselerek hazineden istedikleri gibi 
faydalananlar durumlarından endişe ederek Hz. Ali’ye (ra) biat etmekten çekindiler. 
Kendilerine halifeye biat hususu hatırlatıldığı zaman “Hele bir durumumuz netleşsin” 
diyorlardı. 

Hz. Ali (ra) bir gün Cuma Hutbesinde “Allah’a yemin ederim ki, Medine’de kendime 
ait bir hurma ağacım olduğu sürece Beytülmalden bir kuruş almayacağım. Ben Beytü’l-
maldan bir şey almayacağıma göre kimseye de haksız bağışta bulunamam” dedi. Bunun 
üzerine Hz. Ali’nin kardeşi Âkil ayağa kalktı ve “Benimle Medine’deki siyahi bir köleyi bir 
mi tutacaksın?” diye itiraz etti. Hz. Ali (ra) “Sen otur kardeşim! Burada senden başka 
konuşacak kimse kalmadı mı? Bahsettiğin siyahi köle ile senin aranda takva dışında hiçbir 
üstünlük yoktur. Bunu böyle bilmelisin!” dedi.  

Bir gün bir grup insan Hz. Ali’nin (ra) yanına geldiler ve “Ey Mü’minlerin Emiri! 
Bölgenin eşrafına, soylularına ve komutanlarına Beytülmalden daha fazla pay ayırsanız 
iktidarınızı daha pekiştirmiş olursunuz. Bu durumda onlar sizi desteklerler, siz de böylece dört 

 
1 El-Kâmil, 3:201-203 
2 Abdulhâlık Bakır, Hz. Ali, Ankara-1991, s.21  
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bir tarafa adaletinizi yayarsınız” dediler. Hz. Ali (ra) onlara “Yazıklar olsun size! Sizler benim 
iktidarımı haksızlık ve zulüm üzerine kurmamı mı istiyorsunuz? Allah’a yemin ederim ki 
bunu asla yapmam!” dedi ve onları huzurundan çıkardı. 

Hz. Ali (ra) kendisine yapılan bu ve benzeri başarılı olma, iktidarı güçlendirme ve siyasi 
manevraları içine alan teklifleri “Benden gayr-i meşru usullerle başarıya ulaşmamı mı 
istiyorsunuz?” diye reddetmiş ve “Adalet-i Mahza” uygulamalarından asla taviz vermemiştir. 
“Hak bir davanın vasıtalarının da hak olması gerektiğini” savunmuş meşru ve adil olmayan 
vasıtalarla adaletin sağlanamayacağını söylemiştir.1  

Hz. Ali (ra) 10 yaşından itibaren Peygamberimizin yanından ayrılmamış, her zaman 
vahyin nüzulüne şahit olmuş, peygamberimizin (sav) sohbetinden istifade etmiş, dinin 
amaçlarını, emir ve yasakların hikmetlerini çok iyi kavramıştı. Bu nedenle verdiği bütün 
hükümlerinde kesinlikle isabet ettiği için peygamberimizin (sav) övgüsüne mazhar olmuştu. 
Peygamberimiz (sav) “Sizin içinizde en iyi hüküm vereniniz Alidir”2 buyurmuşlardı. 

Hz. Ali (ra) hiçbir hadisede hissiyatını karıştırmaz, şer’î ölçüler içinde hukukullahı ve 
hukuk-u ibadı gözetirdi. Savaşlarda dahi nefsini karıştırmadığının ve ihlasının pek çok 
örnekleri daha önce geçmişti.       

Hz. Ali (ra) “Hakikat hileye muhtaç değildir. Asıl hile hileyi terk etmektedir. Hakkın 
hatırı âlidir hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir”” diye dinin en küçük bir ahkâmını siyasetin 
en büyük prensibine feda etmiyor “Adalet-i Mahzâyı” esas alıyordu. “Adalet-i mahzanın 
tatbikine imkân varken adalet-i izafiyeye gidilmez, gidilse zulüm olur”3 diyordu. 

Hz. Muaviye (ra) ise “Harp hiledir” prensibi ile başarıyı esas alıyor, siyaset ve saltanatın 
gücü ile İslam’a hizmeti düşünüyordu. Hz. Ali (ra) aksine saltanatı İslamın ahkâmını icra 
makamı olarak görüyor, devleti ve saltanatı islamın en küçük meselesine feda ediyordu. Hz. 
Ali (ra) başarıyı değil, dinin hükümlerinin uygulanmasını düşünüyordu. Medine halkına şu 
mealde konuşmalar yapıyor ve “Ey Nâs! Sizin işlerinizin sağlam olması ahkâm-ı İlâhiyi 
tavizsiz uygulamanıza bağlıdır. Böyle yapmazsanız hâkimiyet İslam’ın elinden çıkar, 
şahısların eline geçer. Şunu bilmelisiniz ki hayatınıza ve devletinize mutlaka hükmeden birisi 
olur ve olacaktır. Bu ya İslam’ın kendisi olacaktır veya bir başkasının istibdadı olacaktır. Siz 
İslam’ı hâkim kılmazsanız başkalarının hâkimiyetine yol açmış olursunuz. O zaman da İslam 
hâkim olmaz. Sonunda İslam her yerden çekilir ve Medine’ye sıkışır kalır. Öyle ise sizin 
cemaatinizi dağıtmak isteyenlere siz meydan vermemelisiniz. Harekete geçin. Umulur ki 
Allah sizin gayretinizle fitneyi önler. Siz de vazifenizi yapmış olursunuz”4 diyordu. 

 
4. Hz. Ali’nin (ra) Yeni Valiler Ataması: 
Hz. Ali (ra) “Ehl-i Hal ve’l-Akd” hakkına sahip olan Medine Ashabı tarafından halife 

seçilmişti. Halkın biatını da almış olduğu halde kendisine biat etmeyenler de vardı. Bunların 
başında “Emevi Hanedanı” geliyordu. Bir de Hz. Osman (ra) zamanında memuriyete geçerek 
halkın malını haksız yere yağmalayanlardı. Görevi kötüye kullananlardan durumları tespit 
edilenleri Hz. Osman (ra) görevlerinden almıştı. Bunlar da Hz. Ali’nin (ra) kendilerini 
cezalandıracağı korkusu ile iş başında olanların bir kısmı da görevlerinden alınacağını 
anlayarak biat etmemiş ve daha ilk anda bir muhalefet cephesi oluşturmuşlardı. 

Hz. Ali (ra) bütün bunların farkındaydı ve bu nedenle huzursuzluğa neden olan valileri 
azlederek değiştirmek istiyordu. Böylece istediklerini elde eden bozguncular da Medine’yi 
terk etmiş olacaklardı. Bu halifenin otorite kurması için de gerekiyordu. Birliği sağlamak ve 
asayişi temin etmek için de bu şarttı. Hz. Ali (ra) hükümetini kendisine bağlı valilerle 
güçlendirmek için öncelikli olarak siyasi deha olarak bilinen Muğire b. Şu’be ile görüştü. O 

 
1 Yaşar Kaplan, Hz. Ali, İstanbul-1998, s.133; İbn-i Ebi’l-Hadid, Şerh-u Nehcü’l-Belâğa, 1:38 
2 Muhammed Ebu Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed (sav) Terc: Mehmet Keskin, İstanbul-1993, 3:301 
3 Maide, 5:32; Mektubat, 50 
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siyasetin dolambaçlı yollarını çok iyi biliyordu. Bununla beraber Hz. Ali (ra) “Dinin” yani 
“Hukuk Sisteminin” dışına çıkmadan “Adalet ve Hakkaniyet” ölçülerini aşmadan ve dinin 
sınırları dışına çıkmadan bütün bunları yapmak istiyordu. Hz. Ali (ra) siyaset için dinden taviz 
verilemeyeceği konusunda ısrarlı idi. Hayatı boyunca da bu yolu takip etmişti. 

Hz. Ali (ra) H.36/M.656’da yeni valilerini tayin etti. Osman b. Huneyf’i Basra’ya, 
Umame b. Şihâb’ı Kûfe’ye, Ubeydullah b. Abbas’ı Yemen’e, Kays b. Sa’d’ı Mısır’a, Sehl b. 
Huneyf’i Şam’a gönderdi.  

Şam’a giden vali Sehl b. Huneyf Tebük mevkiine gelince yolu bir grup asker tarafından 
kesildi ve kendisi geri çevrildi. Mısır’a giden Kays b. Sa’d görevine başladı; ancak bir grup 
Hz. Osman’ın (ra) kanını dava ederek kendisine muhalefet ettiler. Basra’ya giden Osman b. 
Huneyf de görevine başladı. Yemen’e giden Ubeydullah b. Abbas (ra) da hiçbir engelle 
karşılaşmadı. Ancak eski vali Ya’lâ b. Münye Mekke’ye giderek muhalif gruba iltihak etti.  

Kûfe’ye giden Ummare b. Şihab Zübelâ mevkiine varınca önü kesildi ve geri çevrildi. 
Bunun üzerine Hz. Ali (ra) Kufe valisi Ebu Musa El-Eş’âri’ye (ra) mektup yazdı ve biat 
istedi. O da Hz. Ali’ye biat etti. Bu beş büyük vilayetin dışında şehir idarecilerine biat 
çağrısında bulunan Hz. Ali (ra) Hemeden ve Azerbeycan valileri Cerir b. Abdillah ile Eş’âs b. 
Kays biatlerini ve bağlılıklarını bildirdiler.1 Böylece Hz. Ali (ra) Şam valisi dışındaki valilerin 
tamamının biat ve bağlılığını almış oldu. 

Şam’a vali olarak gönderdiği Sehl b. Huneyf geri gelince Hz. Ali (ra) Hz. Zübeyir (ra) 
ve Hz. Talha’yı (ra) çağırdı. Onlara şöyle dedi: “Sizi sakındırmak istediğim husus maalesef 
ortaya çıktı. Bu ancak üzerine gitmekle çözülebilecek bir fitnedir. Bu ölümden beter fitne 
üzerine varılmazsa sürekli kızışan bir ateş haline gelir.” 

 
5. Hz. Muaviye’nin (ra) Biat Etmemesinin Sebebi: 
Hz. Ali’nin (ra) önündeki en büyük mesele Hz. Muaviye’nin biat etmemesi ve Hz. 

Osman’ın kanını dava etmesi meselesiydi. Hz. Ömer’in (ra) M. 636 yılında Şam’a vali olarak 
atadığı Hz. Muaviye (ra) 8 sene Hz. Ömer (ra) döneminde 12 sene de Hz. Osman (ra) 
döneminde Suriye bölgesinde valilik yapmış, Bizans’ın sınır bölgesinde olduğu için kendisine 
bağlı büyük bir ordu kurarak konumunu çok güçlendirmişti. 20 yıllık valilik döneminde 
Şam’da vali olmakla beraber Suriye bölgesinde Dımışk, Ürdün, Hımıs ve Kinnesrîn 
vilayetlerinin de genel valisi konumunda olduğu için bu beldeler de kendisinin atadığı valiler 
tarafından idare ediliyordu. Hz. Ali (ra) da bu nedenle onu kesinlikle görevden almak 
istiyordu. Muğire b. Şube’ye ve Abdullah b. Abbas’a (ra) bu nedenle Muaviye’yi kesinlikle 
görevden alacağını söylemişti. Hatta Abdullah b. Abbas’a (ra) Şam valiliğini teklif etmişti. 
Ancak o bunu reddetmişti. Sonra Sehl b. Huneyf’i atamış, o da Tebük’ten geri çevrilince 
Muaviye’nin isyan ettiğini anlamıştı.  

Hz. Muaviye (ra) sınır boyunda kurduğu 100 bin kişilik ordusuna ve siyasi dehasına 
güveniyor, Hz. Osman’ın kanını bahane ediyor ve Şamlıları kendisine biate zorluyordu. 
Numan b. Beşir Hz. Osman’ın kanlı gömleğini ve hanımı Naile hatunun parmaklarını Şam’a 
getirmiş Mescitte teşhir ederek Şamlıları Medineliler aleyhine kışkırtmaya başlamıştı. Bu 
tahrik işi tam bir sene devam etti.2 

Hz. Ali (ra) ısrarla Hz. Muaviye’ye mektuplar göndererek durumu anlatıyor ve ortaya 
koyduğu delillerle onu itaate davet ediyordu. Bu mektuplaşma üç ay devam etti. Sonunda 
Muaviye “Muaviye’den Ali’ye” yazılı bir mektubu Kubeysâ isimli bir elçiyle Hz. Ali’ye (ra) 
gönderdi. Hz. Ali (ra) mektubu açtı. Ortaya bomboş bir kâğıt çıktı. Mektup bomboş bir 
kâğıttan ibaretti. Bu kendisine karşı isyan manasını taşıyordu. Hz. Ali (ra) elçiye durumu 
sordu.  

Kubeysa: Arkamda kısastan başka bir şeye razı olmayan bir topluluk bıraktım. 
 

1 Kısas-ı Enbiya, 1:498-499; El-Kâmil, 3:205-206 
2 İbn-i Kesir, El-Bidâye, 7:367-368; İbnü’l-Esir, El-Kâmil, 3:202 



Hz. Ali (ra) : Hangi kısas? 
Kubeysa: Hz. Osman’ın kâtillerinin kısası… 
Hz. Ali (ra) : Ben Osman’a yardım etmedim mi? 
Kubeysa: Muaviye “Ali Osman’ı öldürmediğini söylüyor. Biz de bunu reddetmiyoruz. 

O zaman Osman’ı öldürenleri bulsun ve kısasını yapsın veya bize versin biz kısasını yapalım” 
diyor. 

Hz. Ali (ra) durumu anlamıştı. Muaviye (ra) Osman’ın kısası ile beraber hilafet 
makamını da istiyordu. Hz. Muaviye (ra) Müslümanlar üzerindeki nüfuzuna ve Suriye’deki 
güçlü idareciliğine, siyasetteki dehasına güvenerek hilafete kendisini ehil görüyordu. Hilafeti 
şeriatın icra ve tatbik makamından çok bir hizmet makamını olarak gören Hz. Muaviye (ra) 
İslam’ın hayat-ı içtimaiyeye bakan yönünü saltanat ve siyaset yoluyla kuvvetlendirmek 
istiyordu.1 Hz. Ali’nin şehadetinden sonra tüm Müslümanların halifesi unvanı ile İslam’a 
büyük hizmetleri dokundu. Ancak İslam’ın bazı ahkâmını siyasetin bazı prensiplerine feda 
ederek hilafetin saltanata dönüşmesine sebep olmuştur. Peygamberimizin (sav) “Hilafet otuz 
senedir. Ondan sonra ısırıcı saltanat vardır”2 hadisi ile Muaviye’nin idaresinin hilafet olmayıp 
saltanat başlangıcı olduğunu da mu’cizâne haber vermiştir. 

Hz. Muaviye hilafet davasındaki haklılığına delil olarak da Hz. Osman’ın kanını dava 
ediyordu. Bu onun siyasetinin bir parçasıydı. Kendisini Hz. Osman’ın velisi olarak görüyordu. 
“Kim mazlum olarak öldürülürse onun velisine kısas veya diyet isteme hakkını verdik”3 
ayetini okuyarak haklılığını müdafaa ediyordu. Hâlbuki bu ayet-i kerime kan diyeti ve kısası 
istemeyi mirasçılarına bırakmıştı. Veli mirasçı makamında idi. Hz. Muaviye (ra) ise Hz. 
Osman’ın amcasını oğlu olup mirasçı sayılmazdı. Dolayısıyla davasında haksızdı. 

Fakih sahabeler Mekke ve Medine de bulunuyorlardı onların bu konuda en bilgini 
peygamberimizin (sav) “Tercümanu’l-Kur’ân” övgüsüne layık olan Hz. Abdullah b. Abbas 
(ra) Hz. Muaviye’yi bu konuda haksız görüyordu. Hz. Abdullah b. Abbas (ra) ayrıca 
“İnsanlara verilen ilmin beşte dördü Hz. Ali’ye verilmiştir”4 diyerek Hz. Ali’nin içtihadını 
doğruluyordu. Hz. Ali (ra) her yolu denemiş; ama iş kılıca kalmıştı. Nihayet Ziyad b. Hanzala 
et-Temimi’yi yanına çağırdı ve “Ziyad, Şam’a sefer için hazırlan!” emrini verdi.5  

Hz. Ali (ra) ardından Mısır valisi Kays b Sa’d’a, Kûfe valisi Ebu Musa el-Eş’âri’ye ve 
Basra valisi Osman b. Huneyf’e mektup yazarak Şam’a sefer için hazırlanmalarını söyledi. 
Kendisi de Kusem b. Abdullah’ı (ra) yerine vekil tayin ederek savaş için yola çıkmaya karar 
verdi. Şam üzerine sefer yapmak için yola çıkmıştı ki Mekke’den gelen yeni haberler onun bu 
seferi ertelemesine sebep oldu. 

 
6. Hz. Ali’nin (ra) Savaşa Hazırlanması: 
Hz. Ali (ra) Ziyad b. Hanzala’ya Şama gitmek üzere savaş için kesin emrini verince Hz. 

Talha (ra) ve Hz. Zübeyir (ra) gelerek umre yapmak üzere Mekke’ye gitmek için izin 
istediler. Hz. Ali (ra) onlara izin verdi. Zaten izin vermemiş olsaydı da gitmeyi 
kararlaştırmışlardı. Mekke’ye gittikleri zaman oraya yerleşmiş olan Abdullah b. Ömer’i (ra) 
ziyaret ettiler ve ondan yardım istediler. “Müslümanlar arasında çıkan fitneyi söndürmek için 
Hz. Aişe (ra) duruma el koymuş Basra’ya gidecektir. Bize yardım ederseniz barışa katkı 
sağlamış olursunuz. Siz bizim Ali’ye biat ettiğimize bakmayın, biz mecbur kaldığımız için 
biat ettik, gönül rızası ile değil” dediler. Hz. Abdullah b. Ömer (ra) “Bana ikiniz gelip binbir 

 
1 Bediüzzaman, Mektubat, 56 
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hile ile beni meydana çekip Ali’nin önüne atmak istiyorsunuz. Benim dünyada gözüm ve bu 
işlere rızam yoktur. Beni rahatsız etmeyin” diye onları geri çevirdi.1 

Hz. Ali (ra) oğlu Muhammed b. Hanefi’yi çağırdı ve savaş sancağını ona verdi. 
Abdullah b. Abbas’ı (ra) ordunun sağ cenahına, Amr b. Selime’yi de sol kanadının başına 
komutan tayin etti. Ebu Leylâ b. Amr’ı da öncü kuvvetleri komutanı olarak atadı. Kusem b. 
Abbas’ı Medine’de yerine vekâlet etmek üzere görevlendirdi.  

Hz. Osman’a (ra) isyan edenlerin hiçbirisini ordusuna almadı. Onlara hiçbir görev de 
vermedi. Valilerine mektuplar göndererek savaş için hazırlanmalarını istedi. Rebiulevvel 36/ 
Ağustos 656’da 4000 kişilik bir ordu oluşturarak Medine dışında konuşlandırdı. Oradan 
ordusunu hareket ettirdi ve Rebeze’ye gelip konakladı. Burada Tay kabilesinden bir grup 
gelerek Hz. Ali’nin ordusuna iştirak etti. Hz. Ali bundan çok memnun oldu ve onlara dua etti. 

Hz. Ali’nin (ra) ordusunda Eshab-ı Bedirden yedi kişi vardı.2 Medine’den çıkmadan 
Peygamberimizin (sav) hanımlarından biri olan Ümm-ü Seleme (ra) gelerek Hz. Ali’ye (ra) 
“Seninle beraber sefere çıkmayı çok isterdim” diye onu teşvik etmişti.3 

Hz. Ali (ra) Rebeze’ye kadar geldi ve ordusunu konuşlandırarak otağını kurdu. Burada 
konakladığı sıraca Basra’dan kötü haberler geldi. Hz. Aişe (ra) Basra’ya yönelmiş ve 3000 
kişilik bir ordu toplamıştı. Hz. Ali’den korkanlar ve azlettiği memurlar onun yanında yerlerini 
almışlar ve bir muhalefet grubu oluşturmuşlardı. 

  
7. Hz. Aişe’nin (ra) Hz. Ali’ye Muhalefetinin Sebepleri: 
Hz. Aişe (ra) Hz. Osman (ra) zamanında da halifeye muhalefet ediyordu. “Peygamberin 

elbisesi eskimedi ama şeriatını eskittiler”4 diyordu. Bunun sebebi taşradan gelen valilerin 
şkâyetlerini “Ümmü’l-Mü’minîn” olarak Hz. Aişe’ye iletiyor olmalarıydı. Hz. Osman (ra) da 
“Irak’ın fasıkları Hz. Aişe’nin evini mi sığınak seçmişler” demişti. Hz. Aişe (ra) bunu 
duyunca peygamberimizin (sav) nalinini eline almış ve “Halife bu nalin sahibinin sünnetini 
terk etti” diye cevap vermişti.5  

Medine işgale uğramadan önce Hz. Aişe (ra) pek çok sahabe ile Umre için Mekke’ye 
gitmişti. Zaten Medine’yi işgal edenler de Umreye gitmek bahanesi ile toplanıp gelmişler; 
ama Medine’de kalmışlardı. Hz. Aişe (ra) Umre dönüşü Hz. Ali’nin halife seçildiğini haber 
alınca yarı yoldan geri Mekke’ye dönmüştü. Hz. Peygamberin sevgili eşi ve fakih bir sahabe 
olan Hz. Aişe (ra) “Ümmü’l-Mü’minîn” olarak ümmet içinde büyük bir mevkiye sahipti. 
Peygamberimizden pek çok hadis rivayet ettiği için “Muhaddis”, pek çok konulardan Fetva 
verecek seviyede Fıkıh bilgisine sahip olduğu için de “Fakih” sahabelerin ileri gelenlerinden 
sayılıyordu. Siyasi olarak da büyük bir nüfuza sahipti, valilerle yazışmalar yapıyor ve 
fetvaları yazdırıyordu. Bu nedenle kendisine hizmet eden kâtipleri vardı. Medine’ye ziyarete 
gelenler onu ziyaret etmeden gitmiyorlar, ondan peygamberimizle ilgili pek çok şey 
öğreniyorlardı. Bu nedenle “Muallime” olarak da biliniyordu.  

Hz. Aişe (ra) Hz. Osman’ın şehit edildiğini duyunca çok üzüldü. “Hz. Osman’ın bir 
parmağı yeryüzünden daha hayırlıdır” dedi. Onu öldürenlere beddua etti. Sonra yemin ederek 
“onun kanını dava edeceğim ve öldürenleri adaletin eline teslim edeceğim”6 dedi. Bundan 
anlaşılacağı gibi Hz. Aişe’nin (ra) muhalefeti “Şeriatı ve peygamberim sünnetini korumaya 
yönelikti” Hz. Osman’ın şahsına ve hilafetine karşı herhangi bir muhalefeti yoktu. 
Peygamberin sünnetini yaşatma konusunda çok hassas olduğu için kötü niyetliler onun bu iyi 

 
1 Muhammed b. Hibban, Sikat, 2:275 
2 Belâzurî, Ensab, 2:333 
3 İbnü’l-Esir, El-Kâmil, 3:226 
4 Mustafa Günal, Hz. Ali Dönemi İç Siyaseti, İstanbul-1998, s. 59 
5 Mustafa Günal, Hz. Ali Dönemi, 59 
6 Mustafa Günal, Hz. Ali Dönemi, 60 



niyetinden ve hassasiyetinden istifade ederek pek çok yalan ve yanlış bilgilerle yanıltmış ve 
bir muhalefet cephesi oluşturması için etrafında toplanmışlardır. 

Hz. Aişe (ra) Hz. Osman (ra) hakkında “Meleklerin kendisinden haya ettiği insan”1 ve 
“Ya Osman sana hilafet gömleği giydirilirse münafıklar da bunu çıkarmaya çalışırlarsa sakın 
çıkarma”2 hadislerini rivayet etmişti. Bu nedenle Hz. Osman’ın haklılığını biliyor ve 
hilafetteki adaletine de şehadet ediyordu. Onun muhalefeti etrafındaki memur ve valilerin 
yanlışlarına engel olamayışından dolayı idi. Hz. Ali (ra) hakkında da “Resulullah erkeklerden 
en çok Ali’yi kadınlardan da en fazla Fatıma’yı severdi”3 demekteydi. Ancak halife seçilince 
ilk muhalefet eden o oldu. Ayrıca “Yaşayan insanlar arasında Resulullah’ın sünnetini en çok 
Ali bilir. Bu konuda gidin ona sorun”4 diye yanına gelenleri Hz.Ali’ye (ra) yönlendirirdi. 

Hz. Aişe’nin (ra) muhalefetine sebep olanların başında Hz. Ali’nin (ra) hilafetinden 
çekinen ve biat etmeyerek Medine’den kaçan Benî Ümeyye’den Mervan b. Hakem, Said b. 
Âs, Velid b. Ukbe, Mekke’ye gelerek Hz. Aişe’nin (ra) yanında yerlerini alanlardı. Onlar Hz. 
Aişe’ye doğru olmayan bilgiler vererek kışkırttılar ve muhalefete zorladılar.  

Hz. Aişe’ye (ra) ilk tabi olan Hz. Osman’ın Mekke valisi Abdullah b. Âmir oldu. Hz. 
Talha ve Zübeyir (ra) de Mekke’ye gelip Hz. Aişe’nin yanında yerlerini alınca muhalefet 
güçlendi.  

Hz. Aişe (ra) Hz. Zübeyir (ra) ve Talha’ya (ra) sordu: “Siz Medine’de iken Hz. Osman 
nasıl öldürüldü?” Onlar cevap verdiler: “Biz korumak için elimizden geleni yaptık, ama 
gücümüz yetmedi. Hz. Osman’da kan dökülmesine müsaade etmedi” dediler. Hz. Aişe (ra) 
tekrar sordu: “Peki Ali’ye niçin biat ettiniz?” Cevap verdiler: “Biz gönül rızası ile biat 
etmedik. Kılıçlar tepemizde duruyordu. Bir çeşit zorlama oldu” dediler. Bunun üzerine Hz. 
Aişe (ra) “O halde kavgaya devam etmeli, Medine’den Hz. Osman’ı öldürenleri çıkaramayan 
Ali’yi de onlarla beraber çıkarmalıyız” dedi. 

 
8. Hz. Aişe’nin (ra) Muhalefetinin güçlenmesi ve Basra’ya Yönelmesi: 
Hz. Aişe (ra) Mekke’de Hicr mevkiine çadırını kurdu. Onun etrafında toplananlar da 

onun yanında çadırlarını kurdular. Hz. Aişe (ra) burada ateşli bir konuşma yaptı. Bunun 
üzerine Mekke valisi Abdullah b. Amir Hz. Aişe’yi destekleyici bir konuşma yaparak yanında 
yer aldı. Mekke’ye gelen Ümeyye oğulları, Hz. Zübeyir (ra) ve Talha (ra) ve Hz. Ali’nin (ra) 
azlettiği Yemen valisi Ya’lâ b. Münye’ de yanında getirdiği 600 deve yükü mal ile Hz. 
Aişe’nin (ra) yanında yer alınca muhalefet tamamen güçlendi. Ya’la ayrıca 600.000 kızıl altın 
borç verdi ve bu para asker toplamak için kullanıldı ve maaş olarak gönüllü askerlere 
dağıtıldı. Ayrıca Abdullah b. Âmir de Basra’dan bir milyon dirhem getirmişti, bu parada 
harçlık olarak askere dağıtıldı ve askeri teçhizat için harcandı. Mekke valisi Abullah b. 
Hadrami de asker topladı, Benî Ümeyye de gelip Hz. Aişe’nin (ra) yanında yerlerini aldılar. 

Hz. Aişe’nin (ra) karışıklığı önlemek için Medine’ye gidelim” önerisine karşılık Hz. 
Talha (ra) ve Zübeyir (ra) “Şam’a gidelim” önerisini getirdiler. Abdullah b. Âmir ise “Şam’da 
Muaviye var ve onun muhalefeti yeterlidir. Basra’da benim yapacağım işler var ve Basra 
Talha’ya daha meyillidir, onların desteğini de alırız” diye Basra’ya yönlendirdi. 

Hz. Osman’ın (ra) şehadetinden dört ay gibi bir süre geçmişti. 700 kişi ile Mekke’den 
yola çıkan Hz. Aişe (ra) yolda kendilerine iştirak edenlerle bu sayıyı 3000’e çıkarmışlardı. 
Bunların 1000 tanesi atlı idi. Bu muhalefet cephesi oluşturanlar muhalefette bir araya 
gelmişlerdi; ama fikirleri bir değildi. Fikirde birbirine muhalif bir kalabalık Hz. Aişe’nin (ra) 
etrafında toplanmışlardı. Bu sebeple ordu komutanlığı gibi ciddi bir meselede dahi ittifak 
edemeyen bu grubun başarılı oldukları takdirde kendi aralarında farklı birkaç gruba ayrılacağı 

 
1 İbn-i Kedir, El-Bidaye, 7:831 
2 İbn-i Mâce, Fedail, 1:41 
3 Nesai, Hasais, 90 
4 Celalettin Suyuti, Tarihu’l-Hulefâ, 171 



muhakkaktı. Emeviler hilafetin Emevilere verilmesini isterlerken bir kısmı Talhâ’nın (ra) bir 
kısmı da Zübeyir’in (ra) imam olabileceği görüşünde olup başsız bir kalabalıktan ibaretti.1  

Hz. Aişe (ra) etrafında toplanan bu kalabalık Hz. Aişe (ra) ile halkı kendi yanlarında 
toplamak istiyorlardı. Bu nedenle Abdullah b. Abbas (ra) “Yüce Allah bizi imtihan 
etmektedir. Acaba Resulullah’ın (sav) şahsına ve yakınlarına mı, yoksa davasına mı bağlı 
olduğumuzu denemektedir” demişti. Ümmü’l-Mü’minîn Ümm-ü Seleme (ra) Hz. Aişe’ye (ra) 
bir mektup yazarak durum değerlendirmesi yapıp bu işten vazgeçmesini istedi ise de durum 
değişmedi.2  

Said b. Âs (ra) ve Muğire b. Şube Hz. Aişe’nin (ra) durumunu görmek ve onu savaştan 
vazgeçirmek için Basra yolunda ordusuna geldiler. Askerin önüne arkasına baktı ve içlerini 
gezdi durumlarını ve konuşmalarını dinlediler. Sonra Hz. Aişe’nin (ra) yanına geldiler. “Ey 
Mü’minlerin annesi, nereye gidiyorsun?” dediler. Hz. Aişe (ra) “Basra’ya gidiyorum. 
Müslümanların arasını ıslah ederek Hz. Osman’ın katillerinin kısasının yapılmasını 
sağlayacağım” dedi. Said b. Âs (ra) “Osman’ın kâtilleri bu develerin ve atların aralarında 
sizinle beraber giden insanlardır. Şimdi kendi kanlarını kanla yıkamak ve kendilerini 
gizlemek isterler. Siz bu işten vazgeçin, yaptığınız fitneyi söndürmek değil, körüklemektir” 
dedi.  

Muğire b. Şube de askerlere hitaben “Sizler annenizin emrine itaat etmek için yola 
çıkmış iseniz geri dönün. Zira sizin geri dönmeniz Hz. Aişe’nin hayrınadır. Şayet Ali’nin (ra) 
hilafetine karşı olduğunuz için yola çıkmışsanız bunun sebebini açıklayın da biz de sizinle 
olalım. Aksi taktirde yeni bir fitne kapısını açmış olursunuz; bunu yapmayın” dedi. 
Kendilerini dinleyen olmayınca Said b. Âs (ra) ve Muğire b. Şube oradan ayrlarak Taif’e 
gittiler. 

Topluluk Basra’ya giderken Hev’eb denen yere gelince köpekler havlayarak kafileye 
doğru geldiler ve Hz. Aişe’nin (ra) devesine yaklaştılar. Orada bir de su vardı. Hz. Aişe (ra) 
devesini çeken kılavuza “Bu suyun adı nedir?” diye sordu. Kılavuz “Bu Hev’eb suyudur” diye 
cevap verdi. Burası Basra yakınlarından Arapların kafilelerinin yolda konakladığı bir mevki 
idi. Hz. Aişe (ra) peygamberimizin bir ikazını hatırladı ve devesini ıhtırdı. Kafilenin 
konaklamasını istedi. Kendisi de devesinden indi ve çadır kurdurdu. Yanına gelenlere “Biz 
yanlış bir işin peşindeyiz. Geri dönelim” dedi. Kendisine “Neden böyle düşündüğü” sorulunca 
şöyle dedi: “Resulullah (sav) hanımları ile otururken ‘Hev’ebin köpekleri hanginize havladığı 
bilseydim. O yanlış bir işin içinde olacak’ buyurmuşlardı. Vallahi burası Hev’eb ise o kadın 
benim” dedi.3 

Etrafındakiler bırakmadılar. Çeşitli bahaneler ve gerekçeler ileri sürerek yaptıklarının 
doğru olduğuna Hz. Aişe’yi (ra) ikna etmeye çalıştılar. Burada bir gün konakladılar. Hz. 
Aişe’nin (ra) kılavuzunu azarladılar ve “Burası Hev’eb değildir” dediler. Bu olay tarihte ilk 
“Şehâdetü’z-Zûr” yani yalan şahitlik olarak geçmiştir.4 

Yine peygamberimiz (sav) bir gün hanımları ile sohbet ederken “İçinizden birisi mühim 
bir fitnenin başına geçecek ve etrafında çoklar öldürülecek” buyurmuştu. Hz. Aişe (ra) 
tebessüm etmiş peygamberimiz (sav) de “Ey Humeyrâ! Sakın o kadın sen olmayasın?” diye 
kendisini ikaz etmişti. Hz. Ali’ye de “Seninle Aişe arasında mühim bir iş olacak, o zaman ona 
karşı şefkatle davran”5 buyurmuşlardı. Bu nedenle Hz. Ali (ra) Hz. Aişe’ye karşı çok şefkatli 
davranacaktı. 

Nihayet bir gün orada konakladıktan sonra kararlı bir şekilde Basra’ya doğru hareket 
ettiler. Hz. Aişe (ra) Basra’nın ileri gelenlerinden Zayd b. Sahun’a mektup yazarak Hz. 

 
1 A. Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya,  (İstanbul-1972) 3:22-23 
2 İbn-i Kuteybe, El-İmame, 55 
3 Fethurrabbâni, Feyzü’l-Kadir, 23:137 
4 İbn-i Arabî, El-Avâsım, 148 
5 Hâkim, Müstedrek, 3:119; Bediüzzaman, Mektubat, 90 



Osman’ın kanını talep etme hususunda kendilerine yardımcı olmasını talep etti. Zeyd ise 
cevaben “Böyle bir durum fitneye sebep olur. Sen de böyle işlere bulaşma git evinde otur!” 
diye bu talebi reddetti.1 

Durumu haber alan Hz. Ali (ra) Basra valisi Osman b. Huneyf ile Basra’nın ileri 
gelenlerinden İmran b. Husayn ve Ebu Esved ed-Düelî’ye mektup yazarak gidip Hz. Aişe (ra) 
ile görüşmelerini ve ne istediğini öğrenmelerini talep etti. Onlar da Hafir mevkiinde otağını 
kurmuş olan Hz. Aişe (ra) ile görüşürler. Sonra Hz. Zübeyir (ra) ve Hz. Talha (ra) ile 
görüşürler. “Sizler Ali’ye (ra) biat emiş iken neden bundan vazgeçtiniz?” derler. Onlar da 
“Biz zorla biat etmiştik” dediler. Bunun üzerine elçiler durumu öğrenmek için Hz. Ali’ye (ra) 
mektup yazdılar.  

Hz. Ali (ra) cevabi mektubunda “Vallahi onarın her ikisi de biate zorlanmamışlardır. 
Fakat onlara ashabın ileri gelenlerinin ve fazilet sahibi kimselerin manevi baskılarını 
üzerlerinde hissetmiş olabilirler. Bu nedenle zorla biat ettik diyebilirler. Ama onlar beni bu 
görevden almak istiyorlarsa bu konuda onların hiçbir mazeretleri ve hakları yoktur” dedi. 

Hz. Alinin (ra) bu cevabi mektubunu da yanına alan Osman b. Huneyf tekrar Hz. 
Aişe’nin (ra) otağına gitti Hz. Zübeyir (ra) ve Talha’ya (ra) ve oradakilere güzel bir konuşma 
yaptı. Şöyle dedi: “Sizler bize danışmadan Ali’ye biat ettiniz. Sizden sonra da biz biat ettik. 
Ali’nin nesini beğenmiyorsunuz da ona karşı savaşmak istiyorsunuz? O ganimetlere mi el 
koydu. Haksız bir karara imza mı attı? Yoksa hak olmayan bir şey mi yaptı? Onun bir 
haksızlığı varsa söyleyin biz de sizinle beraber olalım? Yoksa neden böyle davranıyorsunuz?” 
dedi.  

Bununla beraber ne bir gerekçe gösterdiler ne de davalarından vazgeçtiler. Aksine 
Basra’da Hz. Zübeyir (ra) ve Talha’ya (ra) destek verenler mescitte olay çıkarttılar. Vali 
Osman b. Huneyf’in evini bastılar. 40 kişinin ölümüne sebep oldular ve onu tartaklayarak 
şehir dışına çıkmasına sebep oldular. Böylelikle Basra’nın idaresi Hz. Zübeyir ve Talha’nın 
eline geçti. Ancak Hz. Osman’ın katillerinden Hukeym b. Cebele’nin komutasındaki 300 
kişilik bir grup Hz. Zübeyir ve Talha’ya karşı güya Hz. Ali’nin (ra) adına hareket ettiklerini 
söyleyerek olayların çıkmasına sebep oldular. Pek çok kanın dökülmesine sebep oldular. 
Sonunda bunların tamamı Hz. Talha (ra) ve Zübeyir (ra) tarafından kılıçtan geçirildi.2 Ama 
onların bu fitnesi Basra’da Hz. Ali’nin (ra) taraftarlarını tereddüde sevk etmiş ve Hz. Aişe’nin 
(ra) savaş konusundaki kararını pekiştirmiştir. 

25 Rebiulevvel 36/11 Eylül 656 tarihinde meydana gelen bu olaydan sonra Hz. Aişe (ra) 
Kûfe’ye mektup yazarak Hz. Ali’ye biat etmemelerini ister. Aynı şekilde Medine’ye 
kendisine bağlı olanlara Yemame’ye ve Şam’a da mektuplar gönderir. Basra’da olanları 
anlatarak Hz. Ali’yi suçlar ve kendisine yardım etmelerini talep eder.            

 
9. Hz. Ali’nin (ra) Basra’ya Yönelmesi: 
Hz. Ali (ra) Rebeze’de konakladığı sırada Basra valisi olarak görevlendirdiği ve 

görevine hiçbir engelle karşılaşmadan başlayan Osman b. Huneyf saçı sakalı yolunmuş bir 
vaziyette Hz. Ali’nin huzuruna çıktı. “Yâ Emire’l-Mü’minîn! Beni sakallı olarak gönderdin, 
tüysüz olarak huzuruna geldim” dedi ve Hz. Aişe (ra) ile beraber olan Hz. Talha (ra) ve Hz. 
Zübeyir’in (ra) adamlarının yaptıklarını ve Basra’yı nasıl ellerine geçirdiklerini anlattı. Hz. 
Ali (ra) “Allahım! Beni Talha ve Zübeyirin başına gelenlerden uzak tut; onları da 
yaptıklarının ne anlama geldiğini idrak ettir” diye dua etti.3 Sonra yanındakilerle istişare etti 
ve Şam’a gitmeden önce Basra’ya gitmeye karar verdi. 

Durumun bu noktaya geldiğini gören Hz. Ali ra burada bir konuşma yaptı. Şöyle dedi: 
“Yüce Allah bizleri son derece zelil bir durumda iken dinimiz sayesinde aziz kıldı. 

 
1 İbn-i Abdirribah, Ahbâru’n-Nisa, Beyrut-1990, s. 146-147 
2 Belazurî, El-Ensab, Beyrut-1974, 2:228  
3 Taberi, Tarih, 5:185; El-Kâmil, 3:229-230; İbn-i Kesir, El-Bidaye, 7:380 



Düşmanlarımızla aramızdaki ihtilafı gidererek bizler imanla kardeş yaptı. İnsanlar Allah’ın 
dilediği güne kadar İslam dini etrafında Hakka bağlı kaldılar. Allah’ın kitabını kendine rehber 
edindiler. Bu durum şeytanın kendilerini aldattığı kimselerin eliyle Osman’ın başına 
gelenlerin vuku bulmasına kadar devam etti. Şeytan o gün bu insanları aldattı. Bu gün de 
ümmet arasına fitne sokmaya çalışmaktadır. Evet, bu ümmet de geçmiş ümmetler gibi pek çok 
fırkalara ayrılacaklardır. Bu fırkaların en kötüsü bana uymayan ve benim gibi amel 
etmeyenlerdir. Olayları sizler de gözlerinizle görüyorsunuz. Bunun için dininize iyi sarılın ve 
benim yolumu takip edin. Bu yol peygamberimizin (sav) yoludur. Onun sünnetine uyarak 
önünüze çıkan yanlışlardan sakının. Olayları Kur’an ve Sünnet ölçüsüne vurun. Allah’ı Rab, 
İslam’ı din ve Muhammed’i (sav) peygamber Kur’ân-ı Kerimi de tek rehber ve kaynak 
edininiz” dedi. 

Cemaatten birisi kalktı ve sordu:  
- Yâ Emire’l-Mü’minîn ne yapmak istiyorsunuz? 
- Bizim arzumuz fitneyi ıslah etmektir. Şayet bize itaat ederlerse mesele biter. 
- Barışı kabul etmezler ve biat etmezlerse ne olacaktır? 
- Onları kendi halleri ile baş başa bırakırız. Bize ilişmedikleri ve saldırmadıkları sürece 

onlara ilişmeyiz ve dokunmayız. Fikirlerini diledikleri gibi yayabilir ve anlatabilirler. Ancak 
saldırırlar ve canımıza kast ederlerse o zaman hukuk namına onları defederiz. 

Bunun üzerine cemaatten bir başkası ayağa kalktı ve: 
- Vallahi, söylediklerinizle bizi ikna ettiniz. Bu durumda bizler de size itaatimizle sizi 

razı ederiz. Bizler Ensar’ız Allah’ın dinine yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.1 
Hz. Ali (ra) oradan ordugâhına emir verdi oradan ayrıldılar ve Zikar mevkiinde 

konakladılar. Hz. Ali (ra) burada Kûfe’de bulunan Ebu Musa el-Eş’âri’ye mektup yazdı. 
Mektubu Muhammed b. Ebubekir’e (ra) verdi ve Ebu Musa’dan (ra) yardıma gelmesini talep 
etti. Ebu Musa el-Eş’âri mektubu okudu ama elçi olarak gelen Muhammed b. Ebubekir ve 
Muhammed b. Cafer’e müspet cevap vermedi. Üstelik nasihat etti ve “Osman’ın kâtilleri ile 
davanızı halletmeden kimseyle savaşmayın” dedi.  

Bu cevap üzerine Hz. Ali (ra) Ebu’l-Eşter’i çağırdı. “Ebu Musa senin arkadaşındır, git 
onu ikna et” dedi. Yola çıkmadan önce de “Abdullah b. Abbas’ı da yanına al. O da bozduğu 
şeyi düzeltsin” dedi. El-Eşter Abdullah b. Abbas’ı da başka birkaç kişiyi daha yanına alarak 
Kûfe’ye gittiler. Ancak Ebu Musa el-Eş’âri (ra) “Fitne kopmuştur. Fitne zamanında uyuyan 
uyanık olandan, ayakta olan yürüyenden, yürüyen de koşandan hayırlıdır”2 hadisini okuyarak 
“kılıçlarınızı kınınız sokunuz”3 diyor başka bir şey demiyordu. Hz. Ali’ye (ra) yardımcı 
olmak isteyenlere de engel oluyor, kararsızları da yanlış etkiliyordu. Elçiler bir sonuç 
alamadan geri döndüler.  

El-Eşter bir sonuç alamayınca Hz. Ali (ra) bu defa Ammar b. Yâsir (ra) ile oğlu Hasan’ı 
(ra) gönderdi. Bir şey değişmedi. Bunun üzerine Hz. Ammar b. Yâsir (ra) öfke ile Ebu 
Musa’ya (ra) “Bu hadisi senden başkası bilmiyor mu? Hadis doğru ama, sizin yorumunuz 
yanlış. Bu durumda oturan biziz ayakta olup fitneye alet olan sensin” dedi. Nihayet Ebu 
Musa’dan ümitlerini kestiler ve halkın arasına girerek meseleyi halka anlattılar. Zeyd b. 
Suhan ve Ka’kâa b. Amr’ın gayretleri ve Hucr b. Adiy’in desteği ile 9 bin kişi Hz. Hasan’a 
tabi oldular. Hz. Ali’ye yardım etmek üzere Zikar mevkiine geldiler. Bu olaydan sonra Hz. 
Ali (ra) Ebu Musa’yı (ra) Kûfe valiliğinden azlederek yerine El-Eşter’i tayin etti.4 

 
1 Taberi, Tarih, 5:185; El-Kâmil, 3:229-230; İbn-i Kesir, El-Bidaye, 7:380 
2 Buhari, Fiten, 7:92; Ebu Davud, Fiten, 2:502 
3 Seyf b. Ömer, El-Fitnetü Vak’atü’l-Cebel, Beyrut-1986, s.138 
4 İbn-i Kesir, El-Bidâye, 7:236 



Bir başka rivayete göre 12.000 kişilik olan bu orduya Hz. Ali (ra) karşıladı. Gelenler 
arasında Ka’kaa b. Amr, Hind b. Amr, Heysem b. Şihab, Zeyd b. Suhan, Eşter, Adiy b. 
Hâtem, Yezid b. Kays, Hucr b. Adiy gibi kabile reisleri ve ileri gelenleri vardı.1  

 
10. Hz. Ali’nin (ra) Barış Çabaları: 
Hz. Ali (ra) Zikar mevkiinden ayrılmadan Hz. Zübeyir, Hz. Talha ve Hz. Aişe’ye (rae) 

ile görüşmek ve barış teklifini iletmek üzere Arap dâhilerinden sayılan Ka’ka b. Amr’ı 
gönderdi. “onlarla görüş, onları tatlılıkla cemaate tabi olmaya ve itaate davet et. Tefrikanın 
zararlarından bahset” dedi.  

Ka’kaa önce Hz. Aişe’nin (ra) huzuruna çıktı. Ona sordu: “Anacığım, sizi buraya 
getiren nedir? Hz. Aişe (ra) cevap verdi: “İnsanların arasını düzeltmek” dedi. Ka’kaa, Hz. 
Zübeyir (ra) ve Talha’nın (ra) da çağrılmasını istedi. Onlar da geldiler. Onlara da aynı soruyu 
sordu. Onlar da aynı şekilde “İnsanların arasını düzeltmek, barışı ve sulhu temin etmek ve 
Allah’ın emri olan kısası uygulamaktır” dediler.  

Ka’ka onları dinledikten sonra bu defa sordu: “O zaman bu ıslahı nasıl yapacaksınız? 
Bana bunu söyleyin? Biz de sizin uygun gördüğünüzü ıslah eder, hoş karşılamadığınız şeyi 
reddederiz” dedi. Onlar dediler: “Biz Osman’ın katillerini istiyoruz. Bu terk edilirse Kur’anın 
emri terk edilmiş olur. Biz Allah’ın emrinin uygulanmasını istiyoruz” dediler. 

Ka’kaa dedi: “Sizler Osman’ın katillerini bırakın bir çok insanın haksız yere ölümüne 
sebep oldunuz. Basra’da çıkardığınız olaylar ile 600 kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep 
oldunuz. Hurkus b. Züheyr’i öldürmek istediniz. 6.000 kişi onu korudu ve sizi terk ettiler. 
Şayet bu meselenin üzerine giderseniz Rebia ve Mudar kabileleri size karşı savaşırlar ve 
sizleri yenilgiye uğratırlar. Bu şekilde sizler Hz. Osman’ın katillerinden daha çok kan dökmüş 
olursunuz. Daha büyük günahlara girer ve daha büyük olaylarla karşılaşırsınız. Hâlbuki sizler 
doğruluğa herkesten çok yönelmeniz gerekir. Üstelik siz insanların arasını düzeltmekten 
bahsediyorsunuz” dedi.  

O zaman Hz. Aişe (ra) “Peki, size göre ne yapmamız gerekir?” dedi. 
Ka’kaa şöyle devam etti: “Bu hadiselerin ilacı insanları teskin etmektir. Her nevi tahrike 

karşı çıkmak gerekir. Heyecan sonra ererse akl-ı selim hâkim olur. Meşru halife olan Hz. 
Ali’ye (ra) biat ederseniz iyiliğe ve rahmete sebep olursunuz. Buna yanaşmaz da işi daha da 
büyütürseniz kötülüğe ve şerre sebep olursunuz. Bu ise mülkün zevali ve İsam hâkimiyetinin 
önünün kesilmesi demektir.  

Sizler İslam’ın ilk dönemlerinde hayra ve iyiliğe anahtar oldunuz. Size şimdi de öyle 
olmak yaraşır. Bela ve musibete sebep olmak sizlere yakışmaz. Bu işler bir adamın 
öldürülmesi veya bir kabilenin kan davasına benzemez. Sulha ve barışa yönelin, Allah’tan af 
ve afiyet isteyin ta ki Allah onu size ihsan etsin” dedi.  

Bunun üzerine onlara Ka’kaa’ya “Doğru söyledin ve isabetli konuştun” dediler. Sonra 
“Kalk, şimdi Ali’ye git. O da aynı düşüncede ise bize de yakınlaşırsa o zaman bu iş sulh ve 
sükûna erer” dediler.2 Bunun üzerine Ka’kaa sevinçele Hz. Ali’nin (ra) yanına geldi. 

Ka’kaa Hz. Ali’nin yanına gelmeden Kûfe’den bir grup gelerek Hz. Ali’ye biat ettiler. 
Sulh ve sükûn için geldiklerini söylediler. Ka’kaa da Hz. Aişe (ra) tarafından söylenenleri 
haber verince Hz. Ali (ra) çok sevindi ve insanlar sulh ve sükûna davet etti.3 

 
11. Cemel Savaşı:  (H. Cemaziyelahir 36/M. Aralık 656) 
Sulh girişimleri fitnecileri korkutuyordu. Bunun için Abdullah b. Sebe ve şürekâsı 

fitneyi daha da ateşlemeye başladılar. İbn-i Sebe Hz. Osman’ın katillerine ve Medine’yi işgal 
edenlere “Sizin kurtuluşunuz iki grubun birbirleriyle savaş yapmasındadır” diyordu. “Ali Sulh 

 
1 İbn-i Kuteybe, El-İmame, 55-56 
2 İbnü’l-Esir, El-Kâmil, 3:238-240; İbn-i Kesir, El-Bidâye, 7:238 
3 Seyf b. Ömer, El-Fitne, 146 



sonunda Osman’ın katillerini bir bir çıkarır. Allah’ın kısas emrini uygular. Sizler de asla 
kurtulamazsınız”1 diye onları tahrik ediyordu. 

Bu arada Hz. Osman’ın (ra) kumandanlarından birçok fetihlerde bulunmuş gayretli biri 
olan Ahnef b. Kays 6.000 askerle gelerek Hz. Ali’ye biat etti ve savaşmak için müsaade istedi. 
Hz. Ali (ra) ona müsaade etmedi ve sabretmesini istedi.2  

Karşılıklı elçiler gidip geldiği halde bir araya gelerek barışma ve biat etme mümkün 
olmadı. Hz. Ali (ra) ile Hz. Aişe, Talha ve Zübeyr’i (rae) karşı karşıya getirmek ve fitne 
çıkarmak isteyenler her defasında onların akıllarını ve fikirlerini karıştırarak barış imkânını 
ortadan kaldırdılar. 

Nihayet H. Cemaziyelahir 36/ M. 656 Aralık ortalarında iki ordu karşı karşıya geldi. Üç 
gün müddetince hiçbir çarpışma olmadı. Hz. Ali (ra) “Sakın onlar saldırmadıkça ilk saldırıyı 
yapan sizler olmayın ve haksız duruma düşmeyin!” diye komutanlarını ve askerlerini uyardı. 
Hz. Ali (ra) barışmak için, münafıklar da olay çıkartarak savaşı başlatmak için gayret sarf 
ediyorlardı.  

Ebu Cerbâ adında biri Hz. Zübeyr’e gelerek “Ali’nin adamlarına saldırma teklifinde 
bulundu.” Hz. Zübeyir (ra) bu teklife şiddetle karşı çıktı. “Biz savaşın ne olduğunu çok iyi 
biliriz. Onlar da bizim davamızın adamlarıdırlar. Biz savaşı hiç düşünmedik. Onlardan gelen 
heyetler bizi sulha davet ederek ayrılmışlardır. Ben bu sulhun gerçekleşmesini arzu ediyorum. 
Yapacağımız bir hatayı Allah kıyafette affetmez. Sabredin, size müjdeli haberler getirmeyi 
umut ediyorum” dedi.  

A’ver b. Bennân Hz. Ali’ye “Buraya neden geldiklerini sormuştu” Hz. Ali (ra) ona 
cevaben “Amacımız yanan ateşi söndürmek ve sulh akdetmektir. Umulur ki Allah ümmetin 
kalplerini birleştirir ve ihtilafı ortadan kaldırır. Savaş da böylece önenir” dedi.  

Ebu Seleme ed-De’lânî Hz. Ali’ye sordu: “Onlar Hz. Osman’ın kanını dava etmek 
konusunda samimi midirler ve ellerinde bu hususta bir delil var mıdır?” Hz. Ali (ra) ona 
cevaben “Evet, samimidirler ve ellerinde delilleri de vardır” dedi. “Peki, katilleri 
cezalandırma hususunda gecikmende senin delillerin var mıdır?” diye sordu. Hz. Ali (ra) 
“Evet, vardır. Bir hakkı hemen alma imkânı yoksa onu biraz geciktirmek zulme düşmekten ve 
haksızlık yapmaktan daha iyidir” dedi.  

Ebu Seleme sordu: “Peki barış mümkün olmaz da savaşmak durumunda kalırsak bizim 
durumumuz ne olur?” Hz. Ali (ra) cevap verdi: “Bizler ve onlardan samimi olarak Adaletin 
tecellisi için çalışan ve çarpışanların cennete gireceğini ümit ederim” dedi. 

Hz. Ali (ra) daha sonra şöyle bir konuşma yaptı: “Ey Müslümanlar! Karşınızda bulunan 
bu Müslümanlar için dillerinizi ve ellerinizi tutun. Sakın bu hususta bizden ileriye gitmeyin. 
Çünkü yarın kıyamet gününde bu gün düşmanlığı başlatanlar dava edilecektir” dedi.3  

Üçüncü günü Hz. Zübeyir (ra) atına binmiş olduğu halde ordunun önüne çıkınca Hz. 
Ali’ye (ra) haber verdiler. Hz. Ali (ra) “Vallahi bu kendisine Allah’ın emri hatırlatılınca ilk 
uyacak kişidir” dedi ve atına atladı Hz. Zübeyir’in (ra) karşısına çıktı. Hz. Talhâyı (ra) da 
çağırarak şöyle dedi:  

- Sizler at, silah ve askerle karşıma çıktınız. Şayet Allah’a karşı söyleyecek bir özrünüz 
varsa dahi Allah’tan korkun! “Eğirdiği ipi tekrar bozan kadın gibi olmayın.” (Nahl, 16:92) 
Ben ikinizin de dinde kardeşiniz değil miyim? Kanımız birbirimize haram değil mi? Kanımın 
akıtılmasını helal kılacak hangi hatayı yaptım? 

Hz. Talha (ra) cevap verdi: 
- Sen insanları Osman’a karşı kışkırttın? 
Bunun üzerine Hz. Ali (ra) cevap verdi: 

 
1 Taberi, Tarih, 5:194-195; El-Kâmil, 3:241-242 
2 İbn-i Kesir, El-Bidaye, 7:240 
3 İbni’l-Esir, El-Kâmil, 3:243-244 



- Allah Hz. Osman’ı öldüreni kahretsin! “Allah hak ettiği cezayı onlara tam olarak 
verecektir. Onlar da Allah’ın adaletini apaçık göreceklerdir.” (Nur, 24:25) Ey Talha! Sen 
Hicaz’da bana biat etmişken Irak’ta niçin bunu reddediyorsun?  

Hz. Talha (ra) cevap verdi: 
- Sana biat ettiğimizde kılıçlar boynumuzun üzerindeydi. 
Bu defa Hz. Ali (ra) Hz. Zübeyir’e (ra) döndü ve dedi: 
- Ey Zübeyir, senin buraya kadar gelmene sebep nedir? 
Hz. Zübeyir (ra) cevap verdi: 
- Seni hilafete layık görmememdir. Bu konuda sen bizden daha ileri bir hakka sahip 

değilsin. 
Hz. Ali (ra) cevap verdi: 
- Ben Osman’dan sonra bu işe ehil değil miyim? Hatırlar mısın bir gün siz Resulullah 

(sav) ile beraber otururken üzerinize gelmiştim. Sonra Resul-i Ekrem (sav) sana sordu: “Ali’yi 
seviyor musun?” Sen de “Evet, Ya Resulallah!” dedin. Sonra Resulullah (sav) sana “Bir gün 
gelecek Ali ile mücadeleye gireceksin; ama haksız olacaksın” demişti. Bunu hatırlıyor musun 
Ya Zübeyir!” Sonra ilave etti: “Ya Zübeyir! Biat için kimseyi zorlamadığımı pekâlâ çok iyi 
biliyorsun. Sa’d b. Ebi Vakkas, Abdullah b. Ömer, Muhammed b. Mesleme de biat etmekten 
çekindiler. Kendilerine bir zorlama yapıldı mı? Onlara yapılmayan zorlama sadece size mi 
yapıldı?” dedi. 

Hz. Zübeyir (ra) peygamberimizin (sav) bu sözünü hatırlamıştı. “Bunu daha önce 
hatırlamış olsaydım hiç yerimden ayrılmazdım, hiçbir harekete de girişmezdim. Bundan sonra 
da ebediyen seninle savaşmam ve sana karşı bir hareket içinde de bulunmam” dedi. Hemen 
ayrıldı ve Hz. Aişe’nin (ra) yanına gitti ve “Ben dünyaya geldim geleli şimdiki gibi asla 
pişman olmadım. Burada bulunmam benim için hiç te uygun olmayan bir durumdur. Anladım 
ki Ali haklıdır ve bizim yaptığımız yanlıştır. Ben sizi bırakıyor gidiyorum” dedi ve oradan 
ayrıldı. 

Hz. Zübeyir’in ayrılmasının sebeplerinden birisi de Hz. Ammar b. Yâsir’in (ra) Hz. Ali 
(ra) ile beraber olduğunu görmüş olmasıydı. Bu savaşta Ammar’ın (ra) öldürülmesinden 
korkmuştu. Çünkü peygamberimiz (sav) “Ey Ammar! Seni isyancı/bâğî bir grup öldürecektir” 
buyurduğunu çok iyi biliyordu.1 

O gece sulh ve sükûn içinde geçti. Hz. Zübeyr’in oğlu Abdullah (ra) babasını kararından 
vazgeçirmeye çok uğraştı, ama başarılı olamadı. Hz. Aişe’nin (ra) çevresinde Yemen halkı, 
Teym, Adiyy, Sevr, Ukel ve Mudar kabileleri, Beni Temim, Benî Hanzala, Ezd Kabilesi, 
Süleym Kabilesi, Benî Amir, Benî Gatafan, Benî Bekr ve Benî Nâciye yerlerini almışlardı. 
Böylece Hz. Aişe’nin çevresinde 30.000 asker toplanmıştı. Hz. Ali’nin (ra) çevresinde ise 
20.000 asker bulunuyordu.2 

Ertesi günü Hz. Ali (ra) askerini düzene koydu. Onlara bir hitabede bulundu: “Size 
saldırılmadıkça sizler asla saldırmayın. Halkı sebepsiz yere öldürmeyin. Geri çekilenleri ve 
aman dileyenleri kendi hallerine bırakın ve ilişmeyin. Yaralılara dokunmayın. Müslümanların 
malları ganimet sayılmaz bu nedenle asla yağmaya kalkışmayın. Basra’ya saygı gösterin ve 
Müslümanların evlerine asla girmeyin!” dedi.  

Hz. Ali (ra) karşı tarafın saldırıya geçmesinden önce saldırı yapmamaları konusunda 
komutanlarını ve askerlerini kesin bir dille uyarıyordu. Bu bekleyiş esnasında birden 
üzerlerine oklar yağmaya başladı. Hz. Ali’nin ordusu içinde bir kısım askerler yaralandı. 
Abdurrahma b. Büdeyl sırtına isabet eden bir okla şehit oldu. Cesedini kardeşi Abdullah b. 
Büdeyl b. Verkâ el-Huzaî Hz. Ali’nin (ra) huzuruna getirdi. Hz. Ali (ra) “Şahit ol Yâ Rab! 
Şâhit ol Yâ Rab!” diyordu. Savaşı kendi askerleri başlatmamıştı.3 

 
1 İbnü’l-Esir, El-Kâmil, 3:240; İbn-i Kesir, El-Bidâye, 7:242 
2 İbnü’l-Esir, El-Kâmil, 3:241 
3 İbn-i Kuteybe, El-İmâme, 70-71 



Hz. Zübeyir (ra) savaş meydanından ayrılmış Sibâ vadisinde namazda iken İbn-i 
Cürmüz isimli bir hainin saldırısı ile şehit oldu. Kâtil Hz. Ali’den (ra) ihsan alacağı ümidi ile 
karargâha giderek “Zübeyr’i öldüren adam için görüşme izni alın” dedi. Hz. Ali (ra) “Girmesi 
için izin verin ve ona cehennemi müjdeleyin”1 dedi. Çünkü peygamberimiz (sav) öyle 
buyurmuştu.2 Kâtil Zübeyir’in kılıcını getirmişti. Hz. Ali (ra) kılıca uzun müddet baktı ve 
kılıcı eline alıp öptü. “Ey dostumun kılıcı! Sen çok defalar peygamberi korumuş ve İslam’ın 
yayılması ve himayesi için koşmuştun” dedi. Sonra Hz. Zübeyir’i (ra) öldürene kısas 
yapılmasını emretti, kısasını yaptılar. 

Hz. Osman’ın katilleri olan fitneciler Hz. Aişe’nin (ra) yanında yer almışlardı. Çünkü 
Hz. Ali (ra) Medine’yi işgal edenlerin hiçbirini ordusuna dâhil etmemişti. Fitneciler gece 
karanlığından yararlanarak saldırı planı yaptılar. Gece başlayan saldırı ertesi günü devam etti. 
Çok şiddetli çarpışmalar oldu. Bu saldırılar esnasında Hz. Talha (ra) Mervan b. Hakem’in 
arkadan attığı bir okla şehit oldu. Hz. Zübeyir ve Talha’nın şehit olmasından sonra Hz. Aişe 
(ra) taraftarlarında çözülmeler başladı. “Talha ve Zübeyir öldürüldü. Artık kim için 
savaşacağız” diyorlardı. Hz. Aişe (ra) devesi ile savaşın ortasında kaldı. Öyle ki devesinin 
yularını tutan 40’a yakın kişi şehit oldu. Hz. Aişe’nin devesi oklandı ve Hz. Aişe (ra) zor 
durumda kaldı.  

Savaş bir hafta devam etti. Nihayet Hz. Ali (ra) Hz. Aişe’nin devesinin etrafındakiler 
dağıtıldı ve uzaklaştırıldı. Büceyr b. Dülce devenin ayaklarını keserek deveyi oturttu ve Hz. 
Aişe (ra) esir edildi. Hz. Aişe’nin (ra) devesini görmeyenler savaşı bırakıp kaçmaya 
başladılar. Hz. Ali (ra) son emrini verdi: “Kaçanları takip etmeyin, yaralılara dokunmayın, 
evlere girmeyin ve bundan sonra onlarla tatlılıkla konuşun. Malları yağmalamayın” emretti. 

Savaş böylece sona erdi. 
 
12. Cemel Savaşından Sonra: 
Savaşın bitmesinden sonra Hz. Ali (ra) Muhammed b. Ebubekir’i (ra) Hz. Aişe’ye (ra) 

gönderdi. Muhammed ablasının hatırını sordu. Hz. Aişe (ra) da kırgınlığını kardeşine ifade 
etti. Biraz sonra Hz. Ali (ra) geldi. “-Nasılsın anneciğim?” dedi. Hz. Aişe (ra): “-Allah’a şükür 
hayır içindeyim” dedi. Hz. Ali (ra): “-Allah senin affetsin!” diye cevap verdi. Hz. Aişe (ra): “-
Allah seni de affetsin!” diye mukabele etti. Hz. Ali (ra) “Ya Ümmü’l-Mü’minîn! Neden böyle 
bir olaya sebebiyet verdin? Sen hiç yüce Allah’ın ‘Ey peygamber hanımları! Evlerinizde 
oturun, namaz kılın, zekat verin, Allah’a ve Resulüne itaat edin’ (Ahzab, 33:33) buyurduğunu 
okumadın mı?” dedi. Hz. Aişe (ra) “Vallahi, şimdi bu ayetin ifade ettiği manayı daha iyi 
anladım. Sanki bu ayeti yeni okuyor gibiyim” dedi. 

O ara Ka’kaa b. Amr geldi. O da Hz. Aişe’nin hatırını sordu. Hz. Aişe (ra) onun yanında 
“Vallahi bu olaya sebep olmaktan ise yirmi sene önce ölmeyi arzu ederdim” diye pişmanlığını 
itiraf etti. Muhammed b. Ebubekir (ra) Hz. Aişe’yi aldı Basra’ya gitti ve onu Abdullah b. 
Halef’in evinde misafir etti. 

Hz. Ali (ra) savaş meydanını gezdi. 10.000 kişi ölmüştü, bir o kadar da yaralı vardı. Hz. 
Ali (ra) “Allah’ım! Bundan sonra Müslümanları bunun gibi bela ve musibetlerden koru” diye 
dua etti. Hz. Ali’nin (ra) yanında savaşan Zeyd b. Suhan, Müslim b. Abdillah gibi ileri 
gelenler, Hz. Aişe (ra) safında ise Basra kadısı Ka’b b. Züheyr, Hilal b. Vekî ve Arapların 
meşhur savaşçılarından Amr b. Yesribi ve sahabelerden Abdurrahman b. Attab (ra) şehit 
edilmişlerdi.  

Hz. Ali (ra) Ka’b b. Züheyr’in (ra) cesedini görünce yanındakilere “Siz onlarla beraber 
hep sefih ve kötü kimselerin savaştığını mı zannediyorsunuz. İşte şu alime bakınız!” dedi. 
Biraz sonra Talha b. Ubeydullah’ın (ra) cesedini gördü “Yâ Ebâ Abdillah! Senin bu haline 
gönlüm asla razı değil, çok yazık! İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn!” buyurdular.  

 
1 El-Kâmil, 3:346-351 
2 Hâkim, Müstedrek, 3:366 



Hz. Ali (ra) savaş meydanını tamamen dolaştı ve her iki tarafın ölülerinin cenaze 
namazlarının kılınıp kaldırılmasını ve defnedilmesini emir buyurdular. Savaş meydanındaki 
malları ve eşyaları toplattı ve hepsini Basra’ya Mescidin önüne toplamalarını emretti ve 
“Herkes gelsin, kendisine ve akrabasına ait olan eşyalarını alsın. Ancak silahları devlet 
hazinesine aittir. Onları kimseye vermeyin. Bu konuda yetki de halifeye aittir” dedi.  

Hz. Ali (ra) savaş sonrası üç gün bu işlerle meşgul oldu. Bazıları Hz. Ali’ye geldiler ve 
savaş ganimetlerinin zaferi kazananlar arasında taksim edilmesini istediler. Hz. Ali (ra) bunu 
şiddetle reddetti ve “Müslümanlar arasında yapılan savaşlarda ganimet yoktur. Silahların 
dışında herkesin malı kendisine veya mirası düşen akrabasına aittir. Sahibi olmayan mallar ile 
silahlar hazineye aittir. Bu konuda yetki de halifeye aittir” dedi. Onlar “Nasıl olur da ölenlerin 
kanları helal oluyor da malları helal olmuyor?” dediler. Hz. Ali (ra) “Hangimizin payına 
mü’minlerin annesinin düşmesini ister?” deyince gelenler seslerini kestiler ve dönüp gittiler.1    

Hz. Aişe (ra) da her iki tarafta ölenlere de rahmetle dua ediyordu. Orada bulunanlardan 
birisi sordu: “Nasıl olur da her iki tarafa da rahmet okuyorsun?” deyince Hz. Aişe (ra) “Ben 
Resulullah’ın (sav) ‘falan ve falan cennetliktir’ buyurduğunu işittim. Bunlar her iki tarafta da 
vardırlar. Nasıl olur da rahmet okumam!” diye cevap verdi. Hz. Ali (ra) da “Her iki tarafta 
öldürülen kalbi temiz ve niyeti hâlis kimselerin cennetlik olacağını ümit ederim” demiştir.2 

Hz. Talhâ’nın (ra) oğlu İmran Hz. Ali’nin (ra) huzuruna çıktı. Hz. Ali (ra) onu çok iyi 
karşıladı ve “Doğrusu ben ve baban yüce Allah’ın ‘Onların kalplerinden her türü kini 
çıkarmışızdır. Onlar cennette tahlarında kardeşçe karşılıklı otururlar’ (Hicr, 15:47) ayetinde 
buyurduğu kimselerden olmamızı temenni ederim” dedi. Orada bulunanlardan birisi “Hem 
bizimle savaşsınlar hem cennette kardeşlerimiz olsunlar Allah’tan reva mıdır?” deyince Hz. 
Ali (ra) “Talha ve ben cennette beraber olmayayım da kim olsun?” diye cevap verdi. Sonra 
İmran’a döndü ve “Yeğenim, bir ihtiyacın olursa her zaman gel, seni beliyorum” diye gönlünü 
aldı.3 

Daha sonra Hz. Ali’ye Cemel ve Sıffînde kendisine muhalefet edenlerin durumu 
sorulduğu zaman Hz. Ali (ra) “Onlar Allah’a şirk koşmaktan sakınan kimselerdir” diye cevap 
verdi. “Peki, onlara münafık diyebilir miyiz?” dedikleri zaman “Münafıklar Allah’ı az 
anarlar” dedi. “Onların durumu nedir?” dediler. Hz. Ali (ra) “Onlar bize serkeşlik yapan, 
isyan eden ve bağyeden kardeşlerimizdir” buyurdular.4   

Hz. Aişe (ra) Basra’dan ayrılmak için izin istedi. Hz. Ali (ra) ona izin verdi. Yolda 
kendisine lazım olacak her şeyi ve kendisine hizmet etmek üzere cariyeler verdi. Yüz kişilik 
bir koruma ekibi ile yola çıkardı. Peygamberimiz (sav) “Ya Ali, seninle Aişe arasında bir olay 
olacak, o zaman ona şefkatle davran” buyurmuşlardı. Hz. Ali (ra) bu tavsiyeye son derece 
riayet ediyordu. Basra çıkışına kadar onları yolcu etti. Dileyen herkese de Hz. Aişe (ra) ile 
gitmesine müsaade etti.  

Hz. Aişe (ra) Basra’dan ayrılırken şöyle dedi: “Ey Oğullarım! Hiçbiriniz diğerine 
serzenişte bulunmasın. Benimle Ali arasındaki hadise her ailede meydana gelen akraba 
arasındaki olabilecek şeylerdir” dedi. Hz. Ali (ra) onu tasdik etti. “Evet, Aişe annemiz doğru 
söylüyor” dedi.5 

Bu olay H. Recep 36/M. Aralık 656 tarihinde cereyan etti. 
Hz. Aişe (ra) daha sonra hayatı boyunca Medine’den ayrılmadı. Cemel savaşını 

hatırladıkça “Ey peygamber hanımları evlerinizde oturun” (Ahzab, 33:33) ayetini okuyor ve 

 
1 İbn-i Kesir, El-Bidâye, 7:245; ibnü’l-Esir, El-Kâmil, 3:257-258 
2 Beyhaki, Delâilü’n-Nübüvve ve Ma’rifet-i Ahval-i Sâhibü’ş-Şeria, Beyrut, 8:173 
3 İbn-i Saad, Tabakat, 3:224 
4 Beyhaki, Delailü’n-Nübüvve, 8:182 
5 Taberi, Tarih, 5:225 



ağlıyordu. Vefatında dahi mahcubiyetinden Ravza-i Mutahhara’ya gömülmesini isteyemedi. 
Peygamberimizin (sav) diğer hanımlarının yanına gömülmesini vasiyet etti.1 

Hz. Ali (ra) Hz. Aişe’yi (ra) yolcu ettikten sonra orada bulunanlara şöyle hitap etti: “Ey 
Nâs! Kadınlar iman, akıl ve pay bakımından noksandırlar. İman bakımından noksanlıkları 
hayızlı oldukları zaman namaz ve oruçtan uzak olmalarından, akıllarının noksanlığı iki 
kadının bir erkeğin şahitliğine denk olmasından, paylarının noksanlığı mirasta erkeğin yarısını 
almalarındandır. Kadının şerrinden sakının. En hayırlılarından dahi sakının. Münkeri 
istemediklerini kesin bilseniz dahi ma’rufta dahi onlara itaat etmeyin” dedi.  

 
13. Basra’da Biat Merasiminin Yapılması: 
Hz. Aişe’nin (ra) Medine’ye gitmesinden sonra Hz. Ali (ra) Basra Mescidine gitti. 

Orada biat merasimi cereyan etti. Biat etmeyenlerden Benî Ümeyye’den Utbe b. Ebî Süfyan, 
Hakem b. El-Âs’ın iki oğlu Abdurrahman ve Yahya, Abdullah b. Âmir Şam’a Muaviye’nin 
yanına gitti. Mervan b. Hakem de Muaviye’ye sığınanların arasında yerini aldı.  

Hz. Ali (ra) Abdullah b. Abbas’ı Basra valiliğine atadı. Savaşa hiç iştirak etmemiş olan 
Ziyad b. Ebîhâ’yı da Beytü’l-mâlin başına getirdi ve İbn-i Abbas ile beraber hareket etmesini 
istedi. Beytü’l-mâlden savaşa iştirak edenlere 500’er dirhem dağıtılmasını emretti. Kendisinde 
de bundan fazla pay ayrılmamasını istedi.2 

Hz. Hüseyin (ra) babasının huzuruna girdi.  
-Babacığım, Medine’ye dönmeyecek miyiz? 
-Kısmet!  
-Burası gurbet kokuyor? 
-Ya Hüseyin! Gurbete çıktığın zaman, her ülkenin kendi adabına uy. Halka karış. 

Kendinle ve ahlakınla övünme. Herkesin aklı başka başkadır ve herkes aklı ile övünür. 
-Dönüşte kararlı değilsin herhalde, işi kısmete bıraktın. 
-Fayda vermeyen yerde oturmayı ihtiyar etme. Allah’ın toprağı geniş ve rızkı her 

yerdedir. Hem bil ki gönlünde Allah’ın muhabbeti yerleşen kimse için gurbet yoktur.  
Hz. Ali (ra) bu ifadeleriyle hilafet merkezini değiştirme fikrini ima etmiş ve fikir 

teâtisinde bulunmaya başladı. Peygamberimiz (sav) zamanındaki safiyet kalmamış, siyaset 
dinin önüne geçmeye başlamış, insanlar dinden uzaklaşmış, dünyaya dalar olmuşlardır. Bu 
durumda Medine-i Münevvere’yi siyasi manevraların dışında tutmak ve peygamberin 
sünnetinin muhafızı konumunda bırakmak gerekiyordu.  

 
14. Cemel Savaşının Sonuçları: 
Benî Ümeyye Hz. Osman’ın (ra) hilafetinde devletin imkânlarından istifade etmiş, bazı 

yanlışlarından dolayı da zaman zaman Hz. Ali’nin (ra) eleştirilerine muhatap olmuşlardı. Bu 
nedenle Hz. Ali’nin (ra) halife olmasını bu yönden hiç istemiyorlardı. Bunu da Hz. Osman’ın 
katillerini cezalandırma bahanesi ile karşı çıktılar. Yine bu nedenle Hz. Aişe, (ra) Hz. Zübeyir 
(ra) ve Hz. Talhâ’nın (ra) zaaflarından istifade ederek onları Hz. Ali (ra) aleyhine kullanmak 
için çalışmışlardır. Sonunda da Hz. Muaviye (ra) etrafında toplanmışlardır. Hz. Ali’nin halife 
olur olmaz valileri azletmesi onların iktidar hırsı ile muhalefet cephesi oluşturmasını 
sağlamıştır. Böylece Hz. Ali’nin (ra) onları neden azletmek istediği ve haklılığı da 
kendiliğinden ortaya çıkmıştır. 

Onlar yine Cemel savaşını Emevi-Haşimi çekişmesi haline getirmek istemişlerdir. 
Ancak gerek Hz. Aişe (ra) gerekse Hz. Ali’nin (ra) ferasetli tutumu ile iş o noktaya gelmesini 
engellemişlerdir. 

 
1 İbn-i Saad, Tabakat, 8:51 
2 İbnü’-Esir, El-Kâmil, 3:259 



Hz. Ali (ra) “Adalet-i Mahza”yı esas alarak siyâsetin hileli yollarına asla müracaat 
etmemiş fazilet ve rızay-ı ilâhiyi esas alıp Hakk’ı müdafaa ve dinin emirlerini harfiyen 
uygulama cihetine gidiyordu. Emevilerin Hz. Talha (ra) ve Hz. Zübeyir’in (ra) arkasına 
sığınmaları onların ümmet içinde itibarlarının yüksek olmasındandır. Çünkü peygamberimiz 
(sav) Hz. Zübeyir ve Hz. Talha için “Benim havarilerim”1 demişti. 

Hz. Aişe (ra) da herhangi bir garaz ile değil, dinin hükümlerinin uygulanmasını 
isteyerek sulhu temin etmek amacı ile yola çıkmış, ancak içtihatlarında yanılmış ve 
garazkârların oyununa gelmiştir. Yoksa sahabe ve ümmet ona çok itibar ediyordu. Çünkü 
peygamberimiz (sav) “Dininizin yarısını bu Humeyrâ’dan öğrenin”2 ferman etmişler ve onun 
bilgisine dikkati çekerek onu övmüştür. O da bunu buna layık olduğunu her zaman 
göstermiştir. 

Olaylardan sonra Hz. Aişe (ra) “Keşke bu olaydan yirmi yıl önce ölmüş olsaydım”3 diye 
pişmanlık duymuş ve üzüntüsünü dile getirmiştir. 

 
15. Hilafet Merkezi’nin Kufe’ye Taşınması: (12 Receb 36/Ocak-657)  
Medine-i Münevvere Resulullah’ın hicret ettiği peygamberin (sav) meftun olduğu ve 

Hulefa-i Raşidinin “Asr-ı Saadeti” yaşattığı mukaddes bir beldeydi. Bu nedenle Medine gibi 
mukaddes bir şehre yakışan ilmî ve dinî bir merkez, irşat ve nur membaı olmasıydı. Hz. 
Osman’ın son üç yılında üzücü olaylara sahne olmuş ve siyasi bir kargaşa yaşanmıştı.  

Hz. Ali (ra) Medine-i Münevvere’yi siyasi olayların odağı olmaktan çıkarmak 
gerekiyordu. Hz. Ali (ra) dindeki samimiyeti, ihlâsı ve hassasiyeti siyasetin çirkin 
oyunlarından kurtarmak için hilâfet merkezini Kûfe’ye kaydırmaya karar verdi.  

Hicretin 36. Yılı Recep ayının 12’sine kadar Basra’da kalan Hz. Ali (ra) 12 Recep 36 
tarihinde, hilafete geçişinin yedinci ayında Kûfe’ye ulaştı. Kûfe’nin ileri gelenleri kendisini 
karşıladılar. “Kâsıru’l-Ebyad” yani “Beyaz Saray” dedikleri iyi bir köşk döşemişlerdi. Ancak 
Hz. Ali (ra) önce Kûfe Camiine gitti. İki rekat namaz kıldı. Sonra halka hitap etti. Hitabesinde 
“Allah’tan sakınmalarını ve korkmalarını, insanların yaratılış amacını ve ahireti hatırlattı.” 
Sonra kednisi için hazırlanan saraya değil, kız kardeşi Ümmihâni’nin oğlu Cude’nin evine 
gitti.4 

Küfe Hz. Ömer (ra) tarafından askerî bir üs olarak kurulmuş, o zamanın yaklaşık 100 
bin nüfusa sahip bir askerî şehirdi. Yine Kûfe Irakta Fırat nehrinin batı kıyısında Basra 
körfezine yakın stratejik mevkiye sahip bir yerdi. Arabistan’a, Iran’a, Irak’a ve Azarbeycan’a 
giden kervanların ve orduların uğrak yeri konumundaydı.  

Hz. Ali’nin (ra) amacı Şam-ı Şerifi hilafet merkezi yapmaktı. Ama ne var ki orası Hz. 
Ali’ye (ra) biat etmemiş ve hakimiyetine girmemişti. Cemel savaşından sonra Şam hariç 
bütün vilayetler Hz. Ali’ye (ra) biat etmiş ve hilafetinin hâkimiyetine girmişti. Şimdi önünde 
tek bir hedef kalmıştı o da Şam üzerine gitmek ve hilafete baş kaldıran Şam valisi Hz. 
Muaviye’yi biat etmeye ikna etmekti. Bu nedenle Hz. Ali (ra) Kûfe’yi hilafet merkezi yaptı. 

Hz. Ali (ra) Kûfe’de ilk olarak şâibeli olaylara karışmış tüm vali ve memurları 
değiştirmekle işe başladı. Bunun için yeni atamalar yaptı. 

Abdullah b. Abbas’ı (ra) Basra’ya, Yezid b. Kays’ı Medine’ye, Muhammed b. Selim’i 
Isfahan’a, Kudame b. Aclan’ı Kesker’e, Rebi b. Kays’ı Sicistan’a, Halid b. Kas’ı Horosan’a, 
Eşter en-Nehâi’yi Cezire ve Musul bölgesine, Kays b. Sa’d’ı Mısır’a tayin etti. Hepsi de 
gittikleri yerde hiçbir zorluk ve direnme görmeden görevlerine başladılar.  

 
 

 
1 Müslim, Fezail-i Sahabe, 4:1879 
2 Nesefî, Tebsıratu’l-Edille, Şam-1993, s.886 
3 Belazurî, Ensâb, Beyrut-1974, 2:273 
4 Belazuri, el-Ensab, 2:273; Dinâverî, El-Ahbâr, 143 



16. Hz. Muaviye’nin Siyasi Taktikleri: 
Hz. Ali (ra) daha sonra “Ümmetin Yusufu” olarak bilinen Cerir b. Abdullah (ra) ile Hz. 

Muaviye’ye bir mektup gönderdi. Mektubunda şunları ifade etti: “Ey Muaviye! Hz. Ebubekir 
(ra) Ömer (ra) ve Osman’a (ra) biat edenler bu gün bana biat etmişlerdir. Yanımızdakilerin 
bize biat etmeleri gerekir. Yanımızda olmayanların da bunu red etme yetki ve hakları yoktur. 
Şura hakkı sadece Ensar ve Muhacire tanınmıştır. Ehl-i Hal ve’l-Akd onlardır. Bunların bir 
kimse üzerinde görüş birliğine varmışlar ise onda Allah’ın rızası vardır. Bir kimse herhangi 
bir itiraz ve bidattan dolayı bu icmaya karşı çıkarsa o kişi çıktığı yere döndürülür. Şayet 
reddederse onunla savaşılır. Sonra Allah onun başına getireceğini getirir.”1 

Hz. Muaviye (ra) bu mektubu okudu; ama ne “Evet” dedin ve ne de “Hayır” dedi. 
Amacı Hz. Ali’yi (ra) oyalamak ve bu arada kendisini de güçlendirmek istiyordu. Kesin bir 
cevap vermiş olsaydı Hz. Ali (ra) hemen Şam üzerine yürür ve işi bitirirdi. Bu nedenle 
şimdilik işi savsaklamak istiyordu. 

Bu arada Kayser, yani Bizans’ın Şam üzerine sefer yapacağı haberi geldi. Hz. Muaviye 
(ra) kendisini halife gördüğü için Hz. Ali’ye (ra) danışmadan Kayser’e mektup yazdı ve 
“Şayet üzerime gelirsen Ali ile beraber olur, İstanbul’u elinden alırım” dedi.  

Hz. Ali’nin (ra) azlettiği Mısır valisi Amr b. Âs (ra) Hz. Muaviye’ye geldi ve yanında 
yer aldı ve danışmanlığını yapmaya başladı. Kayser’e mektup yazacağı zaman: “Kayser’in 
istediği Rum esirlerini bırak. Kayser ile barış yolunu ara. Hz. Ali’nin azlettiği valileri yanına 
çağır. Senin en zor işin Ali b. Ebi Talib (ra) iledir. Onun İslam’da önceliği ve Resul-i Ekrem’e 
yakınlığı vardır. Ayrıca amel-i salihte e fazilette hepimizden ileridir. İlimde, iffette ve hayâda, 
şecaat ve cesarette Allah korkusunda senden çok üstündür. Salabet sahibi mü’minler onu 
tercih ederler. Bu durumda sen ancak hile yoluna başvurmakla başarılı olabilirsin” dedi. 

Ayrıca “Eski Humus valisi Şurahbil İbni’s-Sımt’ı çağır ve hileli yollarla onu yanımıza 
çekelim ve kullanalım” dedi. Onu Humustan çağırdılar. Yol güzergâhına da onun güvendiği 
adamları yerleştirerek Şurahbil’e “Ali hakkında ne dersin? O Osman’ın katillerini tahrik 
etmiş” demelerini öğütlediler. Şurahbil güvendiği adamlardan defalarca bu sözü işitince 
hiddetle Muaviye’nin yanına geldi ve “Ali Osman’ı korumamış ve ona zulmetmiş; şayet ona 
biat için gidersen biz de seni Şam’dan kovarız” der. Muaviye (ra) de ona “Biz size nasıl 
muhalefet edebiliriz? Siz benim elim ve ayağımsınız” der. Böylece Muaviye (ra) amacına 
ulaşmış olur. Sonra Şurahbil’i şehirde dolaştırır ve Hz. Muviye (ra) lehinde Hz. Ali (ra) 
aleyhinde konuşturur. Halkın galeyana gelmesi için de Hz. Muaviye’nin (ra) kanlı gömleğini 
ve hanımı Nâile’nin parmaklarını şehir camiinde teşhir ettirir. Herkes buraya gelerek yapılan 
konuşmaları dinleyip kanlı gömleği görerek gözyaşları döküyorlardı.   

Hz. Ali’nin elçisi Cerir b. Abdullah’ı (ra) üç ay oyalayan ve bütün bunlarla kendi 
gücünü ve bağlılarını gösteren Muaviye (ra) üç ay sonra Kûfe’ye dönmesine müsaade eder. 
Hz. Cerir b. Abdullah (ra) da gelerek durumu Hz. Ali’ye rapor eder.2 

Hz. Muaviye (ra) daha sonra Hz. Ali’nin azlettiği valileri ve Hz. Ali (ra) ile problemi 
olanları mektuplarla ve çeşitli vaatlerle Şam’a yanına çağırdı. Onların çoğu gelerek 
Muaviye’ye bağlılıklarını bildirdiler. Hz. Abdullah b. Abbas’ın da (ra) Hz. Ali (ra) ile 
problemi olmuş, Hz. Ali (ra) onun hakkı olmayan maaşı aldığını söyleyerek fazlasını geri 
istemişti. O da bu “Al-i Beytin” hakkıdır, ben de Hz. Peygamberin (sav) amcasının oğlu 
olduğum için benim de benim hakkımdır” diye geri vermemiş, Hz. Ali (ra) da onu Basra 
valiliğinden almıştı. Hz. Muaviye’ (ra) ona da mektup gönderir; ama o Hz. Muaviye’ye 
yaptığının çok yanlış olduğunu bildiren şiddetli bir mektup yazarak teklifini reddetmiştir. 

Hz. Muaviye (ra) ayrıca Mekke ve Medine’nin ileri gelen sahabelerine mektuplar 
yazarak kendisine çekmek ister. Amr b. Âs’ın (ra) tavsiyesi ile yazdığı mektuplarında özetle 
şöyle diyordu: 

 
1 Nehcü’-Belâğa, 366-367 
2 Kısas-ı Enbiya ve Tevârih-i Hulefâ, 1:532-533 



“Hz. Osman (ra) masum olarak öldürüldü. Ali ise onun öldürülmesine göz yumdu. Biz 
onun katillerini Allah’ın kitabına göre cezalandırıncaya kadar kanını dava edeceğiz. 
Amacımız hilafet davası değildir. Şayet Ali kâtilleri cezalandırırsa biz davamızdan 
vazgeçeriz. Hilafet işini de Ömer b. Hattab’ın (ra) yaptığı gibi Şura’ya bırakırız.  

Abdullah b. Ömer (ra) tarafsız olduğunu belirterek bu teklifi reddeder. Sa’d b. Ebi 
Vakkas (ra) “Osman’ın meselesinin öncesini de sonrasını da tasvip etmiyoruz. Ömer ancak 
kendisine halef olabilecekleri Şurâ’ya dahil etti. Ali de onlardandı. Talha ve Zübeyir evlerinde 
oturmuş olsalardı daha iyi olurdu. Ümmü’l-Mü’mnîn Aişe’ye gelince Allah onu affeder” diye 
cevap verdi. Muhammed b. Mesleme (ra) ise “Ben kılıcımı kırdım, evime çekildim. Siz ise 
beni hevânıza davet ediyorsunuz” diye teklife ret cevabını verdi ve tarafsızlığını koruyacağını 
ifade etmiş oldu. 

Muaviye (ra) tel olumlu cevabı Hz. Ömer’in (ra) oğlu Ubeydullah’tan (ra) aldı. 
Ubeydullah Muaviye’nin teklifini kabul ederek Muaviye’nin (ra) yanına gitti. Bunun sebebi 
de Ubeydullah babasının katil zanlılarını öldürmüştü. Hz. Ali (ra) da şeriata göre onun 
kısasını istemişti. O zaman Hz. Osman’ın şefkati ile kısastan kurtulmuştu, şimdi ise Hz. Ali 
(ra) halife olmuştu. Hz. Ali’nin bu konuda ne derece tavizsiz olduğunu biliyordu. Bu nedenle 
Hz. Muaviye’nin yanında yerini aldı.1  

Hz. Muaviye (ra) bu gibi siyasi taktiklerle kendi konumunu güçlendirmek ve halktan 
destek almak istiyordu. Halk da sahabelerin safiyeti yoktu ve kafalar karışıktı, dünyaya meyil 
artmış, ahiretten uzaklaşılmıştı. Adalet-i mahza üzere hareket etmek ve dinin hayat-ı 
içtimaiyeye bakan emirlerini uygulamak mümkün değildi. Bu nedenle Hz. Muaviye (ra) dini 
emirleri yapmaktan kaçan bu millete dini görevlerini yaptırmak için sadece iman gücünün 
yetmeyeceğini anlamış ve dini saltanat gücü ile kuvvetlendirme yoluna gitmişti. İçtihadı da bu 
neviden olduğu için toplum da buna güç verdi.  

 
17. Mısır Vilayetinde Durum: 
Hz. Ali (ra) Cemel Savaşından önce Mısır’a Kays b. Saad’ı vali olarak atamıştı. Kays’ın 

babası Sa’d b. Ubade (ra) çok değerli bir sahabe idi. Kays (ra) yedi arkadaşı ile Mısır’a gitti. 
Yönetimi devraldı ve halka bir konuşma yaptı. “Ey İnsanlar! Bizler Resulullah’dan (sav) 
sonra insanların en hayırlısı bildiğimiz zata biat ederek, onun emri ile buraya geldik. Sizler de 
kalkın Allah’ın kitabı ve Resululah’ın sünneti üzere ona biat edin!” dedi. Halk da kalktı 
Kays’a biat ettiler ve görevini tebrik ederek başarı dilediler. 

Kays’ın bu başarısı Hz. Muaviye’yi endişelendirdi. Mısır önemli bir vilayetti ve Amr b. 
Âs (ra) orada valilik yapmış ve yine orayı isteyerek Muaviye’nin (ra) yanında yerini almıştı. 
Kays Mısırdan Hz. Ali’nin (ra) Kûfe’den üzerine gelmesinden korkuyordu. Kays’ı kendi 
tarafına çekmek için vaatlerle dolu bir mektup yazdı. Kays buna çok öfkelendi ve kendisine 
şiddetli bir mektupla cevap verdi. Hz. Muaviye (ra) bu defa hileye başvurdu. Kaysın kendi 
aynında olduğu şayiasını yaydırdı ve meddahları aracılığı ile propaganda ettirdi. Kays’ın 
ağzından yazdırdığı düzmece mektupla halkı buna inandırdı.  

Bu yalan haberler Hz. Ali’ye (ra) ulaşınca Hz. Ali (ra) Abdullah b. Cafer’i çağırttı ve 
durumu ona sordu. O da “Yâ Emire’l-Mü’minîn! Şüpheleniyorsan onu azlet, yerine yeni vali 
tayin et” dedi. Hz. Ali (ra) valisine güveniyordu. “Bu söylenenleri ben doğru bulmuyorum” 
dedi. Ama Abdullah’ın ısrarı üzerine Kays’ı azlederek yerine Muhammed b. Ebubekir’i atadı. 
Muhammed b. Ebubekir tecrübesizdi. Mısır’a gitti ve tarafsız olup her iki tarafa da biat 
etmeyenleri kendisine biat etmeye zorlayınca onlar da karşı çıktılar. Olaylar büyüdü ve 
Mısır’da Hz. Muaviye taraftarlarına güç verdiler. Kays gibi ileri görüşlü bir valinin 
azledilmesi iyi olmamıştı. 

 
1 İbn-i A’sem, El-Fütûh, 1:181-182; İbn-i Kuteybe, El-İmame, 90; Dinâverî, El-Ahbâr, 152 



Hz. Muaviye (ra) “Kays’ın Ali’nin yanında yer alması yüz bin askere bedeldir” diyordu. 
Bu nedenle Hz. Ali’in onu azletmesine sevindi ama Kays b. Sa’d (ra) yine Hz. Ali’nin (ra) 
yanına geldi. Durumu haber verdi ve bağlılığını gösterdi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEŞİNCİ BÖLÜM 
SIFFIN SAVAŞI, HAKEM OLAYI VE HARİCİ FİTNESİ 

 
A- SIFFİN SAVAŞISEBEPLERİ VE SONUÇLARI  
1. Sıffın Savaşı Öncesi: 
Hz. Ali (ra) Medine’yi siyasi çekişmelerden uzak tutmak amacı ile hilâfet merkezini ve 

devletin idare mekanizmalarını Kûfe’ye taşıdı. Kûfe’de tayin ettiği valiler vasıtası ile tüm 
İslam dünyasını hâkimiyeti altına aldı. Kendisine sadece Suriye bölgesi ve Şam vilayetinde 
bulunan Hz. Muaviye (ra) biat etmemişti.  

Hz. Ali’nin (ra) idaresi tam adildi ve “Adalet-i Mahza” üzre hareket ediyor, asla taviz 
vermiyordu. Hilafeti kesinleşince ilk olarak Hz. Ömer’in (ra) Necran’dan sürgün ettiği 
Yahudi’ler yurtlarına dönmek için kendisine müracaat ettiler. Hz. Ali (ra) onları kesin bir dille 
reddetti. “Bu hususta rey sahibi Ömer’dir. (ra) Yaptığı iş de tam adil ve doğrudur” dedi.  

Tayin ettiği memurlarını sık sık müfettişler aracılığı ile kontrol ettiriyor, haklarındaki en 
küçük şikâyetleri dahi dikkate alıyordu. Kaab b. Mâlik’i (ra) bunun için görevlendirmişti. 
Amcazâdesi Basra valisi Abdullah b. Abbas (ra) hazinenin “Ganimetler” kısmının beşte 
birinin beşte biri olan peygamber yakınlarına verilmesi gereken payı almıştı. Hz. Ali (ra) 
bunun peygamber (sav) hayatında helal olacağını, peygamberin (sav) vefatından sonra 
kendisinin ancak herkesin aldığı maaş dışında hiçbir alacağının olmadığını söyledi ve hesap 
sordu. Abdullah b. Abbas (ra) bunun üzerine görevinden istifa ederek Mekke’ye gitti. 

Hz. Ali (ra) Kûfe’de kaldığı süre içinde “Beytü’l-Mali” halkın gariplerine, fakirlerine ve 
yoksullara açmış, gereksiz yere hazineyi dolu bırakmamıştır. Ancak zorunlu durumlarda 
kullanmak üzere belli bir miktarını korumuştur. Azınlıkların haklarına son derece riayet 
etmiştir. Bu nedenle müslümanlar “Hz. Ömer’in adaletini yaşatıyor” derlerken İran halkı da 
“Ali Nuşirevan’dan daha adildir” demek zorunda kalıyorlardı. 

Hz. Ali (ra) orduya büyük önem veriyordu. Birçok askerî üsler kurmuştu. Şam ve İran 
sınırlarında güçlü birlikler oluşturdu. Cezire bölgesinde karışıklık hâkimdi. Hz. Ali (ra) o 
bölgeye güçlü komutanlardan Eşter en-Nehâî’yi gönderdi. O da bütün Cezire, Musul, 
Nusaybin, Harran, Rakka, Ruha (Urfa) ve Karkısya’yı hakimiyeti altına alarak güvenliği 
sağladı.1  

Hz. Ali (ra) İslam dünyasının birliğini sağlayarak müslümanları rahatlatmadan yeni 
fetihlere başlamak istemiyordu. İran ve Ermenistan’da irtidat hareketleri başlamıştı. Hz. Ali 
(ra) bunlara uyarıcı mektuplarla beraber İslam’ı iyi bilen muallimler ve vaizler göndererek bu 
gibi hareketlerin önünü aldı. 

Hz. Ali (ra) Hz. Ömer’in (ra) zamanında hem kadılık yapmış, hem Şeyhu’l-İslam 
makamında bulunarak “Şura Üyeliği” yapmıştı. Hükümlerinde daima isabet kaydettiği için 
Hz. Ömer (ra) onun hakkında “En büyük kadımız Ali, en iyi hâfızımız da Ali’dir” demiştir. 
Hz. Ali (ra) muallim ve vaizlere “Halka anlayacakları hadisleri anlatınız. Akıllarının 
kavramadıkları şeyleri anlatmayınız, onları fitneye sevk edersiniz. Sizler Allah ve Resulünün 
tekzip edilmesini ister misiniz?” derdi. Sonra “Peygamberimizin (sav) bir hadisi rivayet 
edildiği zaman ondan hidayete götüren, takvayı ifade eden ve en iyi olan manayı alınız ve 
anlayınız. Peygamberin (sav) hadislerini nefislerinize fetva çıkarmak için okumayınız” 
buyururdu. Bu nedenle dil bilgini Ebu Esved ed-Düelî’ye “Nahvin” esaslarını yazdırarak 
Kur’ânın ve hadisin yanlış anlaşılmasını önlemek için gereken dil çalışmalarını başlattı. Hz. 
Ali (ra) her müşkil meseleyi en güzel şekilde çözüme kavuştururdu. Bu nedenle “Her müşkülü 
Ebu’l-Hasen çözer” sözü darb-ı mesel haline gelmişti. 

Adalet kurumu olan mahkemeleri yeniden ele aldı. Adaletin temini için yeni usuller 
geliştirdi. Bu nedenle “Şer’î mahkemeler”i müesseseleştrirdi. Kadı Şüreyh’in huzurunda bir 

 
1 Minkârî, Vak’atü’s-Sıffîn, 12-13; Yâkubî, Tarih, 2:187 



Yahudi ile eşit şartlarda mürafaa olundu. Hüküm aleyhine cari oldu. Bu durum Yahudi’nin 
Müslüman olmasına sebep oldu.  

Kûfe’yi ilim ve irfan merkezi yapmak için elinden geleni yaptı. Çünkü fitnenin ortadan 
kalkması için “İlim ve İrfan” şarttı. İlim ve irfan olmazsa “Züht ve Takva” olmazdı. Züht ve 
Takva olmazsa “Hak ve Adalet” gerçekleşmezdi. Fitnenin ortadan kalkması ancak ilim 
erbabının halkı doğru bilgilendirmesine bağlıydı. Bu nedenle ilme ve irfana, fazilet ve ahlaka 
büyük önem verdi.  

Hz. Osman’ın (ra) kâtillerini devamlı olarak araştırıyordu. Bu nedenle bir “komisyon” 
da kurmuştu. Ama ne var ki fitneciler delillerin ortaya çıkmasını engelleyerek suçluları 
koruyorlardı. Fitnenin başı olan Abdullah b. Sebe’yi sürgüne gönderdi. Sabiî’lerin arasına 
casuslar göndererek dillerini çözmeye çalışıyordu. Şüphelileri toplayarak “Hz. Osman’ın 
katilleri aranızdadır; onu bana veriniz ki adaletin gerçekleşmesini sağlayayım. Gelin adalete 
yardımcı olun!” dediği zaman onların hepsi bir ağızdan “Biz hepimiz Osman’ın katilleriyiz” 
diyerek suçluları korumaya devam ettiler.  

Hz. Ali (ra) Kûfe’de kaldığı altı ay içinde İslam dünyasında tam bir hâkimiyet kurmuştu 
ve her yerden hayırlı haberler geliyordu. (H. 37/ M. 658) Nihayet kendisine itaat etmeyen 
Şam hükümetini ve vali Hz. Muaviye’yi dize getirmek için hazırlıklara başladı. Zira Hz. 
Muaviye artık söz dinlemiyordu ve söylenecek söz kalmamıştı. 

 
2. Hz. Ali’nin (ra) Sıffın Savaşına Hazırlanması: 
Hz. Ali (ra) Muaviye’ye (ra) gönderdiği elçisi Cerir b. Abdullah’ın geri dönmesinden 

sonra Muaviye (ra) ile savaşmaya karar verdi. Hz. Ali’yi savaşa ikna edenlerin başında 
Ammar b. Yâsir (ra) Hâşim b. Utbe (ra) Kays b. Ubade (ra) Seyf b. Huneyf gibi ileri 
gelenlerdi. Abdullah b. Mut’im, Hanzala b. Rebî ise Hz. Ali’ye biraz daha temkinli 
davranmasını teklif ediyorlardı. Abdullah b. Mut’im Hz. Muaviye (ra) ile mektuplaşıyordu. 
Bu durum ortaya çıkınca Ayyaş b. Rebî onun hapsini istedi. Ancak Hz. Ali (ra) onu dilediğini 
yapması için serbest bıraktı. O da Hz. Muaviye’nin (ra) yanına gitti ve yanında yer aldı. 

Adiy b. Hâtem et-Tâî Hz. Ali’yi destek için konuşmalar yaptı; bu konuşmalar içinde 
aşırı ifadeleri Hz. Ali (ra) tashih etti ve böyle konuşmaları men etti. Sonra şöyle dua etti: 
“Allahım! Onların ve bizim kanlarımızı akıtma. Aramızı ıslah et; onların yanlışlarını göster ki 
cehâletlerinden kaynaklanan yanlış yerine gerçeği ve hakkı görsünler ve yanlışlık haline 
getirdikleri düşmanlık ve isyandan vazgeçsinler.” 

Bu durumu gören Amr b Hamk sakinleşerek Hz. Ali’yi (ra) öven bir konuşma yaptı. Hz. 
Ali (ra) Hemedan, Isfahan ve Basra valilerine haber göndererek yardıma gelmeleri için haber 
gönderdi. Halifenin ordusunda Ensar ve Muhacirler dışında Kureyş, Esed, Kinâne, Mudar, 
yemen, Rebia, Temim, Huzaa, Becile, Benî Amr, Hazmiler ve Ezdiler de katılmıştı. Ayrıca 
Hz. Ali (ra) ordusunda Bedir ashabından 70, Biztu’r-Rıdvân’a katılmış 700 sahabe, Ensar ve 
Muhacirden bunlar dışında 400 sahabe Sıffîn Muharebesi için Hz. Ali’nin (ra) ordusunda 
yerlerini almışlardı.1 

Hz. Ali (ra) ordusu ile Nuhayle yakınlarına geldiği zaman Abdullah b. Abbas (ra) geldi. 
Basra’lılar Cemel Vakasından etkilendikleri için savaşa destek olmamışlardı. Hz. Ali’nin 
ordusunda Irak ve Hicaz’dan gelenlerden oluşan 70.000 asker bulunuyordu.2 

Hz. Ali (ra) Ziyad b. Nadr el-Hârisî’yi 8.000 kişilik bir birliğin başına tayin ederek öncü 
kuvvet olarak gönderir. Ardından El-Eşter’i göndererek “Onların emiri sensin. Sakın karşına 
çıkanlarla ilk savaşan siz olmayasınız. Onlar saldırırlarsa siz de karşılık verin. Onlara fazla 
yanaşmadan biate davet edin” talimatını verdi.  

Diğer taraftan Hz. Muaviye (ra) Amr b. Âs’ın (ra) da desteği ile Şam halkını savaşa 
hazırlıyordu. Muaviye’nin (ra) ordusunda az sayıda da olsa sahabeler bulunuyordu. Kendisi 

 
1 Yakubî, Târih, 2:188 
2 İbn-i Kuteybe, el-İmame, 95; Dinâverî, el-Ahbâr, 168 



de ordunun başına olduğu halde Sıffîn’e doğru yola çıktı. Muaviye’nin (ra) ordusu 85.000 
kişilik düzenli bir ordudan meydana gelmişti. Daha sonra katılanlarla bu ordu 120 bine 
çıkacaktı. Şam’lılar Hz. Muaviye’ye (ra) halife olarak biat etmiş değillerdi; ancak onlar halife 
Hz. Ali’den (ra) Hz. Osman’ın (ra) kanını talep ediyorlar ve suçluların yakalanıp 
cezalandırılmasını istiyorlar, bunu yapmadığı zaman halifenin görevini yapmamış olduğunu 
iddia ediyorlar ve bu nedenle Hz. Ali’ye (ra) biat etmiyorlardı.  

Hz. Ali (ra) savaşı asla istememesine, sulh için elinden geleni yapmasına rağmen 
şartların ve zamanın da cehalet ve vahşete kuvvet vermesinden, fitne ve cehaletten dolayı 
savaştan başka çarenin kalmadığını da görüyordu. Muaviye (ra) ordusu ile su kaynaklarının 
önünü tutmak için acele ediyordu. Hz. Ali (ra) de onların bu niyetini anlamıştı. Bu nedenle 
öncü kuvvetleri komutanı El-Eşter’e haber gönderdi ve su kaynaklarını korumalarını istedi. O 
da Muaviye’nin (ra) öncü birliğinin uzağına konuşlanarak su kaynaklarına yakın durdu. 
Ancak gece baskın düzenleyen Muaviye’nin (ra) komutanı Ebu’l-A’ver ile mecburan 
savaşmak durumunda kaldı ve su kaynakları Şam’lıların eline geçti. 

Üç gün sonra Hz. Ali (ra) ordusu ile gelince El-Eşter Hz. Ali’nin (ra) yanına gitti ve “Su 
kaynaklarını Şam’lıların ele geçirdiğini söyledi. Hz. Ali (ra) İslam ordusunun sudan mahrum 
edilmemesi için Sa’saa b. Suhan’ı elçi olarak gönderdi. Sa’saa Hz. Muaviye’ye “Biz buraya 
savaşmaya değil, size karşı delillerimizi ibraz ederek anlaşmaya ve barış yapmaya ve biat 
almaya geldik. Sizin öncüleriniz bize saldırdılar. Şimdi de su kaynaklarını tutarak İslam 
Ordusunu ve müslümanları sudan mahrum etmek istiyorlar” dedi.  

Hz. Muaviye (ra) yanındakilere fikirlerini sordu. Velid b. Ukbe “Onlar Hz. Osman’a su 
vermediler, biz de onları susuz bırakalım” dedi. Amr b. Âs (ra) “Sudan mahrum etmenin 
uygun olmayacağını” söyledi. Abdullah b. Saad b. Ebî Sarh ise “Geceye kadar susuz 
bırakalım, çaresiz kalsınlar da geri dönsünler” dedi. Muaviye (ra) sesini çıkarmadı. Bunun 
üzerine Hz. Ali’nin (ra) elçisi Sa’saa dönüp durumu Hz. Ali’ye (ra) haber verdi. 

“Harp hiledir” hadisinden yola çıkan Hz. Muaviye (ra) Ebu A’vere verdiği bir emirle 
suyolunu tamamen kapatmalarını ister. Çaresiz kalan Hz. Ali (ra) El-Eşter’e emrederek 
suyolunu açmak için savaşmasını emretmek zorunda kaldı. El-Eşter bunun üzerine cengaver 
askerleri ile Ebu’l-A’ver’in kumandasındaki birlikleri dağıtarak su yolunu açar ve su 
kaynaklarını ele geçirip kontrol altına alır.  

Durum Hz. Muaviye’ye haber verilince yanında bulunan Amr b. Âs (ra) Muaviye’ye 
(ra) dönerek “İster misin şimdi Ali seni sudan mahrum etsin” diyince Muaviye (ra) “Ali asla 
benim yaptığımı yapmaz” diye cevap verir. Gerçekten de Hz. Ali (ra) verdiği talimatla 
“Şamlıları sudan mahrum etmeyiniz; istedikleri kadar almalarına müsaade ediniz. Unutmayın 
ki yüce Allah onların isyan ve zulümleri sebebiyle size zafer ihsan eder” buyurdu. Bu şekilde 
iki gün beklediler. Muaviye’nin askerleri su almak için geliyor ve Hz. Ali’nin askerleri ile 
sohbet ediyorlardı. Sonra da istedikleri kadar su alıp gidiyorlardı. Bu olay Hicri Zilhicce 36 / 
Miladi Mayıs 656 tarihinde meydana gelmiştir.  

Hz. Ali (ra) bu arada barışmak ve biat almak için Hz. Muaviye’ye elçiler gönderdi. 
Gönderdiği elçiler Ebu Amr b. Beşir b. Amr b. Mihsan el-Ensari (ra) Said b. Kays el-
Hemedânî (ra) ve Şebes b. Rebî et-Temimi (ra) idiler. Şebes Hz. Ali’ye “Sana biat etmesi 
halinde kendisine yeni bir görev vermeni teklif ediyorum” diyince Hz. Ali (ra) “Kalkın gidin, 
iknaya çalışın ve fikrini öğrenin” dedi. Muaviye’nin yanına gittikleri zaman Beşir b. Amr (ra) 
“Sakın Müslüman cemaatin arasına ayrılık sokarak bu ümmetin kanını dökmeyin” dedi. 
Muaviye ise cevaben “Sen bunu git de kendi adamına söyle. Sen bunu ona tavsiye ettin mi?” 
diye karşılık verdi. Ebu Amr (ra) da Hz. Ali’nin faziletini ve sahabenin kendisine biat ettiğini 
anlatarak meşru halifeye biat etmesini gerektiğini, aksi taktirde asi ve baği olacağını ve Allah 
katında sorumlu olacağını söyledi. Hz. Muaviye buna cevaben de “Biz Ali’ye biat edip Hz. 
Osman’ın kanından vaz mı geçelim? Hayır, Vallahi kesinlikle bunu yapmam!” diyince söz 



bitti.1 Elçiler gelip durumu Hz. Ali’ye (ra) anlattılar. Bunun üzerine Hz. Ali (ra) sahabe ile 
istişare ederek savaşmaya karar verdi. 

Sahabelerden Hz. Muaviye’nin (ra) yanında yer alan Ebu Derda (ra) ve Ebu İmame (ra) 
Muaviye’ye giderek “Ey Muaviye! Ali’yi niçin tanımıyorsun? Onu imamlığa layık mı 
görmüyorsun?” dediler.  

Muaviye (ra) “Hayır, onu imamete layık görmediğimden değil, ben haksız yere 
öldürülen Hz. Osman’ın katillerini istiyorum. Onlar cezalandırılsın. Bunun için savaşıyorum. 
Ali onları bulur cezalandırırsa ben de Ali’ye tabi olurum” dedi. Onlar sordular: “Hz. 
Osman’ın kanını döken Ali midir?” Hz. Muaviye (ra) dedi: “Hayır! Fakat o katilleri 
korumaktadır. Şayet kendisi ceza vermeyecekse bana teslim etsin. Ben de derhal biat ederim” 
dedi.  

Bunun üzerine Ebu Derdâ ve Ebu Ümame (ra) ümitlenerek Hz. Ali’nin (ra) yanına 
geldiler. Hz. Muaviye (ra) ile konuşmalarını aktardılar. Hz. Ali (ra) acı acı gülümsedi ve daha 
önceki gayretlerini onlara anlattı. Sonra onları askerlerin karşısına çıkardı. Askerlerine şöyle 
seslendi. “Osman’ın katilleri biliyorum ki sizin aranızdadır. Onları bize teslim edin bu iş 
bitsin” diye seslendi.  

Bu iki sahabenin huzurunda 10 bin kişilik bir grup “Biz hepimiz Osman’ın katilleriyiz!” 
diye bağırdılar. Hz. Ebu Derda (ra) ve Ebu Ümame (ra) durumun vahametini gördüler ve çok 
üzüldüler. İşler tamamen bir çıkmaza girmişti. Durumu gözleri ile gördüler, her iki tarafa da 
destek olmamak için oradan ayrılarak Medine’ye döndüler. 

 
3. Savaşın Başlaması: 
Hz. Ali (ra) ordusunu düzene soktu. İlk saldırı yine Hz. Muaviye’nin (ra) askerlerinden 

geldi. Bu çarpışmalar savaştan ziyade birbirini yıpratma ve göz korkutmaya yönelikti. Amaç 
da zayiat verdirmeden neticeye ulaşma şeklindeydi. Hz. Ali’nin komutanlarından El-Eşter, 
Hucr b. Adiy, Şebes b. Rebi, Hâlid b. Muammer, Ziyad b. Hads, Ziyad b. Hasefe, Said b. 
Kays, Ma’kıl b. Kays, Kays b. Sa’d, gibi cengâverler birer grupla çıkıp savaşıyorlardı. 

Muaviye (ra) tarafından ise Abdurrahman b. Hâdi, Ebu A’ver, Habib b. Mesleme, İbn-i 
Zilkilâ, Ubeydullah b. Ömer, Şurahbil b. Sind, Humrâ b. Mâlik çıkıyorlardı.2 

Zilhicce 36 / Mayıs 656 ayı bitmiş Muharrem 37/ Haziran 656 tarihlerinde iki taraf da 
barış ümit ederek karşılıklı heyetler göndermeye başlamışlardı. İlk olarak yine Hz. Ali (ra) 
Adiy b. Hâtem, Yezid b. Kays, Şebes b. Rebi ve Ziyad b. Hafsa’yı bir heyet olarak Hz. 
Muaviye’ye gönderdi.  

Adiy b. Hâtem Muaviye’ye (ra) “Biz Allah’ın aramızı bulup bizi kaynaştırmak için 
gayret göstermeye, ümmetin birlik ve beraberliğini korumaya, kan dökülmesini durdurmaya 
ve barışı sağlamaya geldik. Hz. Osman (ra) ilk müslümanlardan olup İslam’da en tesirli 
hizmetleri olan birisidir. Tüm müslümanlar ona biat etti. Hz. Ali’de (ra) fazileti inkar 
edilmeyen birisidir. Ona da bütün müslümanlar biat ettiler. Senden ve yanındakilerden başka 
muhalefet eden yok. Yâ Muâviye! Kendini koru. Sana ve arkadaşlarına Cemel günü diğer 
muhalefet edenlerin başına gelen musibet gelmesin” dedi. 

Hz. Muaviye (ra) Hz. Adiy’e “Sen barışa değil de sanki beni tehdit etmeye gelmişsin. 
Ben savaş çocuğuyum böyle tehditler bana tesir etmez” dedi. Diğerleri araya girdiler ve Hz. 
Muaviye’yi sulha ve cemaate katılmaya davet ettiler.  

Hz. Muaviye (ra) “Siz bizi itaate ve cemaate davet ediyorsunuz. Cemaat bizim 
yanımızda da var. İtaate gelince, ben Ali’yi hilafete ehil ve layık görmüyorum. O bizim 
halifemizin ölümüne sebep oldu. Cemaatimizi dağıttı. İnsanları aleyhimize teşvik etti. 
Osman’ın öldürmediğini söylüyor. Biz bunu kabul ediyoruz. O zaman bize Osman’ın 
kâtillerini versin, onları öldürelim, o zaman bahsettiğiniz cemaate döneriz” dedi. 

 
1 Taberi, Tarih, 4:573 
2 İbnü’l-Cevzî, Muntazam, 5:104 



Şebes b. Rebia söz aldı. “Osman’ın katillerini bulmak ve intikam almak için hiç alakası 
olmayan pek çok insanı ve peygamberin sahabelerini ve bilhassa Ammar’ı öldürmek hoşuna 
gider mi?” dedi.1  

Hz. Muaviye (ra) “Beni bundan alıkoyacak bir durum mu var?” diye cevap verince 
heyet konuşacak bir şey bulamadılar ve Hz. Ali’nin (ra) yanına döndüler.2 

Muharrem ayı boyunca karşılıklı heyetler gelip gittiler. Ancak anlaşma mümkün 
olmadı. 

Hz. Muaviye’nin (ra) elçileri gelmişlerdi. Habib b. Mesleme, Şureyh b. Sımt, Ma’an b. 
Yezid b. Ahnes’ten oluşan bir heyetti. Hz. Ali (ra) bunları kabul etti. İlk konuşan Habib b. 
Mesleme oldu. “Eğer Osman’ı öldürmediğini söylüyorsan bize onun katillerini ver de onları 
öldürelim. Sonra yüklenmiş olduğun halifelik vazifesinden vazgeç ki, müslümanların işleri 
aralarında şura ile olsun ve liderlerini yeniden seçsinler. Etraflarında beraberce 
toplanacağımız birine işlerini havale etsinler” diyince Hz. Ali (ra) öfkelendi ve: 

“Sus! Senin bu konuda söz söyleyecek yetkin de yok, hakkın da…” diye onu susturmak 
istedi; ama Habib daha ileri giderek “Vallahi hoşuna gitmeyecek şekilde beni karşında 
bulacaksın” diye tehditler savurunca Hz. Ali (ra) onu azarladı. Bu gergin durumdan sonra 
Şureyh b. Sımt Hz. Ali’ye (ra) söyleyeceği sözü olup olmadığını sordu. Hz. Ali (ra) ilk üç 
halifenin faziletini anlattı ve bilhassa Hz. Osman’ın faziletini ve zulmen mazlum olarak 
öldürüldüğünü, kendisinin de onun katillerini aramakta olduğunu ve kendisinin de talebi 
olmadığı halde Şura Üyeleri olan “Ashab-ı Bedir” ve diğerleri tarafından bu vazifeye zorla 
getirildiğini, üç halifeye biat ettikleri gibi kendisine biat edildiğini söyledi. Sizleri de Allah’ın 
kitabı ve Resulullah’ın sünneti üzere dini yaşamaya ve hakkı hâkim kılmaya davet ediyorum” 
dedi.  

Elçiler bu defa “Osman zalim olarak mı, mazlum olarak mı öldürüldü” diye tekrar başa 
döndüler. Bunun üzerine Hz. Ali (ra) bunların söz anlamadıklarını görünce cevap vermedi. 
Onlar da kalkıp gittiler. 

Elçilerin karşılıklı gidip gelmeleri hiçbir çözüm getirmedi. Muharrem ayı sonunda her 
iki taraf da ordusunu savaş nizamına soktu. Hz. Ali (ra) Mirdas b. Hâris el-Cüsemî’yi münadi 
olarak çıkarıp Şam’lıları tekrar sulha ve itaate çağırdı. Şamlılar ise Muaviye’nin çevresinde 
toplanmışlar söz dinlemiyorlardı. Amr b. Âs (ra) da orduyu savaş düzenine sokmuştu. 

Hz. Ali (ra) da ordusunu savaş düzenine soktu. Kûfe atlı ordularının komutasına Eşter 
En-Nehâî’yi, Basra askerlerinin başına Sehl b. Huneyf’i kumandan tayin etti. Kûfe 
yayalarının başına Ammar b. Yâsir’i (ra) Basra yayalarının başına ise Kays b. Saad’ı atadı. 
Hz. Ali’nin (ra) sancağını Hâşim b. Utbe el-Mirkâl taşıyordu. Hz. Ali (ra) ordusunun sağ 
kanadına Abdullah b. Abbas’ı (ra) soluna da oğlu Muhammed El-Hanefî’yi getirdi. Daha 
sonra yüksek bir yere çıkarak tesiri bir konuşma yaptı. Özetle şöyle hitap etti: 

“İstemediği bir iş yapılmayan, verdiği hükmü bozulmayan Allah’a hamdolsun! Allah 
dileseydi iki kişi arasında dahi anlaşmazlık çıkmaz, fazileti az olanlar daha faziletlileri inkâr 
etmezlerdi. Allah dileseydi hakkı ortaya çıkarır, haksızların yalanını ortaya koyardı. Ancak 
yüce Allah dünyayı bir imtihan yurdu, ahireti ise ebedi kalınacak yer olarak yaratmıştır. 
‘Gökte ve yerde ne varsa Allah’ındır. O kötülük yapanı yaptıkları sebebiyle cezalandıracak, 
iyilik ve kulluk yapanları da yaptıklarından dolayı mükâfatlandıracaktır.’ (Necm, 53:31) 

Biliniz ki sizler yarın en güçlü bir topluluk olacaksınız. Bu günü ve geceyi namaz 
kılarak, Kur’ân-ı Kerimi okuyarak ve Allah’tan sabır ve yardım isteyerek geçirin. Yarın da 
onları ciddiyetle karşılayın. Bunları yaparken ihlâs ve samimiyeti elden bırakmayın. Onlar 
sizinle savaşmadıkça sakın onlara saldırmayın. Vallahi sizin haklı olduğunuzu gösteren ciddi 

 
1 Özellikle Ammar’ı zikretmesinin sebebi peygamberimizin (sav) “Amamr’ı bağiy ve isyankâr bir topluluk 
öldürecek” buyurması ve bunun herkesçe bilinen bir hadis olmasından dolayı idi. Hz. Ammar b. Yâsir (ra) Hz. 
Ali’in (ra) yanında bulunuyordu.  
2 Taberi, Tarih, 5:6 



delillerimiz vardır. Önce saldırmamanız da sizin haklılığınızın tescili olacaktır. Onları mağlup 
ederseniz kaçanı kovalamayın ve el kaldıranı aman dileyeni öldürmeyin. Yaralıya zarar 
vermeyin, kimsenin avretini açmayın. Ölenlerin uzuvlarını kesmeyin. Kimsenin evine 
girmeyin ve mallarına zarar vermeyin. Sakın bir kadını korkutarak heyecanlandırmayın”1 
dedi. 

Hz. Muaviye’nin (ra) ordusunun düzeni ise şöyleydi: Sağ kanatta İbn-i Zilkilâ, sol 
kuvvetlerin başında Habib b. Mesleme, önde Ebu’l-A’ver es-Sülemî, Suriye atlılarının 
başında Amr b. Âs (ra) yayaların başında Müslim b. Ukbe bulunuyordu. Tüm orduları sevk ve 
idare eden başkomutan ise Dehhak b. Kays idi. 

Muaviye’nin ordusu o derece savaşa hazırlanmışlardı ki, ölmek için yemin etmişler ve 
birbirlerini zincirlerle bağlayarak Hz. Muaviye’nin (ra) önünde saf tutmuşlar, kaçmalarını 
önlemişlerdi. Hz. Muaviye’nin (ra) beliğ ve tesirli konuşması orduyu çok etkilemişti.2 

Her iki ordu nihayet 1Safer 37/Temmuz 657 tarihinde karşı karşıya gelerek savaş 
nizamını aldılar. Öncelikli olarak yıldırma amacına yönelik gruplar halinde savaşıyorlardı. İlk 
gün Ebu’l-Eşter ile Habib b. Mesleme’nin birlikleri karşılıklı savaştılar. İkinci günü Haşim b. 
Utbe ile Şamlılardan Ebu’l-A’ver karşı karşıya geldiler. Üçüncü günü ise Ammar b. Yasir (ra) 
ile Amr b. Âs (ra) karşılaştılar. Ammar b. Yasir (ra) hem savaşıyor hem de Şamlılara şöyle 
sesleniyor: “Ey Iraklılar! Sizler Allah ve Rasulüne karşı çıkıp onlarla mücadele ederken 
müslüanlarla savaşıp müşriklere yardım eden durumuna düşmüyor musunuz? Bu duruma 
düşmek ister misiniz?”3 diye ve onları ikaz ediyordu.  

Dördüncü günü Hz. Ali’nin (ra) oğlu Muhammed Hanefi Muaviye’nin ordusundan ise 
Ubeydullah b. Ömer karşılaştılar. Beşinci günü Abdullah b. Abbas (ra) ve Velid b. Ukbe karşı 
karşıya geldi. Altıncı günü Kays b. Sa’d ve İbn-i Zilkilâ karşılaştılar. 

Nihayet sekizinci günü “Umumî Taarruz” ve hücum vaki oldu. Çok şiddetli çarpışmalar 
cereyan etti. Hz. Muaviye (ra) yine siyasi davranarak Hz. Ali’nin (ra) kumandanlarına haber 
gönderdi. “Bana katıl sana Irak Valiliğini, sana Suriye Valiliğini vereceğim” diye gizli 
tekliflerde bulundu. Bu tekliflerin tesiri iledir ki Halid b. Mutemer Hz. Muaviye (ra) tarafına 
geçmiştir.4 Muaviye (ra) Abdullah b. Abbas’a (ra) da aynı mealde bir mektup yazdı. Daha 
önce Hz. Ali (ra) ile aralarında cereyan eden ve Basra valiliğinden ayrılmasına sebep olan 
durumunu biliyor ve bunu kullanmak istiyordu. Ancak Abdullah b. Abbas (ra) Muaviye’nin 
mektubuna sert bir şekilde mukabelede bulundu ve Hz. Ali’nin haklılığını savunan bir cevabi 
mektup yazarak kendisine iade etti. Mektubunda “kendisinin hakkı ortaya çıkarmak ve Allah 
için adaleti ve hakkı savunmak amacında olmadığını, dünyevi ve siyasi kaygılarla hareket 
ettiğini, kendisisinin Halifelik için Amr b. Âs’ın da Mısır Valiliği için savaştığını söyledi.”5 

 
4. Genel Taarruz: 
Sekizinci günü yapılan umumi taarruzda Hz. Muaviye’nin kumandanlarından Zi’l-Kilâ 

ve Hz. Ali’nin (ra) kumandanlarından Ubeydullah b. Ömer (ra) öldüler. 
Savaş esnasında Ammar b. Yâsir (ra) Amr b. Âs’a (ra) rastladı. “Sen dinini Mısırla mı 

değiştirn?” diye kendisine seslendi. Amr da “Ben Osman’ın kanını dava ediyorum” diye 
cevap verdi. Ammar b. Yasir (ra) “Peki bu kadar ölen insanların kanları ne olacak? Onlar için 
kimlerle savaşacaksın?” diye cevap verdi. Hz. Ammar (ra) savaşırken “Vallahi bizi vurup 
dağıtsalar ve öldürseler dahi, biz hak, onlar da bâtıl üzere olduğunu biliyorum” diye 
sesleniyordu. Nihayet Hz. Ammar (ra) son olarak savaş esnasında bir bardak süt içti ve savaşa 
tekrar devam etti. Nihayet öldürüldü ve şahadet şerbetini içti.  

 
1 Taberi, Tarih, 5:10-11; İbnü’l-Esir, El-Kâmil, 3:293-294 
2 İbnü’l-Esir, el-Kâmil, 3:294; İbn-i Kesir, El-Bidayei 7:261 
3 Dinâverî, El-Ahbâr, 163 
4 Taberi, Tarih, 5:25 
5 İbn-i Kuteybe, El-İmame, 99 



Ammar b. Yâsir’in öldürüldüğünü gören Abdullah b. Âs (Amr b. Âs’ın oğlu) babası 
Amr b. Âs’a “Peygamberimiz (sav) Ammar’a (ra) demişti ki ‘Ey Ammar! Seni isyancı/baği 
bir kavim öldürecektir. Onlar yoldan çıkmış bir topluluktur. Senin dünyadaki son rızkın da bol 
su ilave edilmiş bir bardak süt olacaktır. Bu onları cennete çağırır, onlar ise bunu ateşe davet 
ederler”1 buyurduğunu söyledi.  

Bunun üzerine Amr b. Âs (ra) doğru Muaviye’ye (ra) koştu ve durumu haber verdi, 
oğlunun ikazını da, peygamberimizin (sav) hadisini de haber verdi. O zaman Muaviye (ra) 
kurnazca cevap verdi ve “Onu biz öldürmedik, onu bu savaşa itenler ve getirenler 
öldürmüştür” dedi.2 

Ammar (ra) öldürülünce Hz. Ali (ra) Muaviye’nin (ra) asi ve baği olduğunun ortaya 
çıktığını söyleyerek Rebia ve Hemdan kabilelerine “Siz benim zırhım ve mızrağımsınız. 
İnsanların batıldaki gayretleri sizlerin hakkı müdafaadaki gayretlerinden fazla olmasın” diye 
seslenince ve adamların ile haber gönderince 12 bin kişi Hz. Ali’nin (ra) tarafına geçerek 
yanında yer aldılar.  

Hz. Ali (ra) kendisine katılan bu 12 bin askerle ve kendi askerleri ile beraber 
karşısındaki birlikleri bozguna uğratarak Hz. Muaviye’nin (ra) çadırına kadar yaklaştı. Hz. 
Muaviye’ye (ra) şöyle seslendi: “Benimle senin aramızdaki mesele için insanlar neden 
öldürülüyorlar? Karşıma çık da bu meseleyi ikimiz halledelim. Kim diğerine galip gelirse iş 
ona kalsın!” dedi.  

Amr b. Âs (ra) da Muvaiye’nin (ra) yanındaydı. “Ali gerçekten insaflı bir teklifte 
bulunuyor” diyince Hz. Muaviye ona “Sen benim hakkımda insaflı davranmadın. Bilmez 
misin ki Ali kendisi ile çarpışan herkesi öldürmüştür” dedi. Amr b. Âs (ra) “Karşısına çıksan 
iyi edersin, bu durumda insanlar senin hakkında hep iyi düşünürler” dedi. Bunun üzerine 
Muaviye (ra) “Sen galiba benim yerime geçmek istiyorsun!” diyince Amr b. Âs (ra) başka bir 
şey söylemedi.3 

O gün savaş sabaha kadar devem etti. Ertesi günü de savaş kesintisizi devam ettiğinden 
askerler namazlarını ima ile kılmak durumunda kaldılar. Bu nedenle o geceye “Leyl-ü Herir” 
dendi.4 Bu günün tarihi 12 Sefer 37/ 27 Temmuz 657 olduğu ifade edilir. Ertesi günü Cuma 
günü idi. Cuma günü Kuşluk vaktine kadar devam eden savaş sonucu Şam askerleri bozguna 
uğradılar.  

Amr b. Âs (ra) öldürülmekten korkarak Muaviye’ye (ra) koştu ve “Bu gidişle durumuz 
çok ciddi tehlikeye girmiştir. Harp hiledir. Ben bir tavsiyede bulunayım. Bu bizi birbirimize 
kenetlerken karşı grubu ikiye böler” dedi.  

Muaviye (ra) “Nedir o fikir?” diye sordu. Hz. Amr b. Âs (ra) “Kur’an sayfalarını 
mızraklarımızın ucuna takalım. Böylece onlar Kur’âna karşı saldırıda bulunamazlar. Sonra 
onları Kur’ânın hükmüne tabi olmaya çağıralım. Aramızda Kur’anın hakem olmasını 
isteyelim. Bu durumda onlardan bir grup bunu hile kabul eder; ama bir kısmı teklifimizi kabul 
eder ve aralarında anlaşmazlık düşer, biz de nefes alırız ve toparlanırız. Şayet onlar ‘Kur’ân 
hakem olsun’ teklifimizi kabul ederlerse o zaman biz kazanırız” dedi. 

Muaviye bu teklifi duyunca son derece memnun oldu. Askerlerine emir verdi. Onlar da 
yanlarında bulunan Kur’an-ı Kerimleri yırtarak mızraklara takmalarını istedi. Onlar da 
savaştan çok yılmışlardı. Hemen bunu uyguladılar. Sonra da şöyle seslenmeye başladılar: 
“İşte bu Allah’ın kitabıdır. Bu kitap bizimle sizin aranızda hakem olsun!” 

 
1 Taberi, Tarih, 5:39; Buhari, Cihad, 20;  Sünen-i Tirmizi, H. No: 3800 
2 Belâzurî, El-Ensab, 2:317; İbn-i Saad, Tabakat, 3:252 
3 İbn-i Kuteybe, El-İmame, 111 
4 Taberi, Tarih, 5:47 



Hz. Ali’nin (ra) askerleri bunu duyunca hemen durakladılar. Bir kısmı bu hiledir. Zafere 
yaklaşmışken durmak olmaz!” deseler de bir kısmı “Allah’ın kitabına uymamız gerekir” diye 
silahları bıraktılar.1 

Hz. Ali (ra) bunun Amr b. Âs’ın (ra) yeni bir hilesi olduğunu çok iyi biliyordu. 
Askerlerine ve kumandanlarında seslendi: “Ey Allah’ın kulları! Haklarınızı aramaya devam 
edin. Samimiyet ve bağlılığınızı sürdürün. Savaşa devam edin. Bu bir hiledir. Ben 
Muaviye’yi, İbn-i Ebî Muayt’ı, Habibi, Amr b. Âs’ı İbn-i Ebî Serh’i ve Dehhakı çok iyi 
tanırım. Onları çocukken de bilirim. Onlar küçükken de büyüyünce de şerli işleri asla terk 
etmediler. Onlar Kur’ânın hükmü yürüsün diye değil, sizleri aldatmak için Kur’an sayfalarını 
kaldırdılar. Bu bir tuzaktır; aldanmayın!” dedi.  

Hz. Ali’nin bu konuşması aklı kıt, anlayışı eksik olan ve savaştaki hile tuzakları 
bilmeyenleri tatmin etmedi. Onların ileri gelenlerinden Mis’ar b.  Fedek et-Temimi, Zeyd b. 
Husayn et-Tâî ve Eş’âs b. Kays Hz. Ali’ye (ra) gelerek “Bizler Allah’ın kitabına davet 
edildik, ona icabet etmememiz bize yakışmaz” dediler. Hz. Ali (ra) onları ikna etmeye çalıştı. 
Ama bu defa onlar Hz. Ali’yi tehdit ettiler. “Yâ Ali! Allah’ın kitabına icabet et! Eğer bunu 
yapmazsan Osman’ın başına gelen senin de başına gelir” dediler. Bunlar “dinde hassas 
muhakeme-i akliyede noksan” kişilerdi. Yaptıklarının fitneye sebep olacağını hiç idrak 
etmiyorlar, bilakis ahmaklıklarından fayda vereceğiz diye zarara ve fitneye sebep olacak işler 
yapıyorlardı. Daha sonra bunlar “Harici”lerden bir grup oluşturacaklardı. 

Hz. Ali (ra) onlara seslenerek “Size emrettiğimi yapın, yasakladığım hususlardan da 
kendinizi uzak tutun. Bana itaat ediyorsanız savaşa devam edin. İsyan ediyorsanız dilediğinizi 
yapın!” dedi.2 

Onlar Hz. Ali’ye karşı gelmeyeceklerini; ancak savaşa da devam etmeyeceklerini 
söyleyerek “Kur’an aramızda hakem olsun” diyenlere “Kur’anın hakem olmasını istememenin 
ve savaşa devam etmenin” yanlış olacağını söylediler. Hz. Ali (ra) “Kur’ân dili olmayan ve 
konuşmayan bir kitaptır. Onu ancak okuyanlar konuşturmuş olur. Onlar da Kur’an ayetini 
keni düşünce ve fikirlerine göre konuşturur ve yorumlarlar” dedi. Onlar yine ikna olmadılar 
ve “Sizin ve bizim ilmimiz Muaviye’nin ilminden çoktur. İnsanları Kur’ân ile ikna ederiz” 
dediler ve “Savaşa devam eden Hz. Ali’nin kumandanı el-Eşter’i çağırmasını” istediler. Hz. 
Ali (ra) baktı iş daha da büyüyecek ve ordusu ikiye bölünecek Allah’ın hikmetine ve kaderine 
itimat ederek El-Eştere Yezid b. Hâmi’yi gönderdi ve savaşı durdurmasını emretti.  

El-Eşter “Ben zafere yaklaşmışken neden ve hangi akılla geri dönecekmişim?” diye bu 
emri garip karşıladı. Savaşa devam etti. Bunun üzerine Hz. Ali’nin yanındakiler “Sen galiba 
Eşter’e savaşa devam etmesini emrettin!” dediler ve Hz. Ali’yi suçladılar.  

Hz. Ali (ra) tekrar Yezid’i gönderdi ve “Ey Eşter! Yeni bir fitne çıkmıştır. Savaşı 
bırak!” emrini tebliğ etti. Eşter “Mushafların mızraklara takılması mı?” dedi. Yezid “Evet!” 
diye cevap verdi ve Hz. Ali’nin zor durumda olduğunu haber verdi. Bunun üzerine Eşter 
askerlerini geri çekti. 

El-Eşter atından inmeden Hz. Ali’nin (ra) yanına geldi ve orda bulunan muhaliflere öfke 
ile çıkıştı. “Onlar Allah’ın kitabını bırakmışlar, sizi mi Allah’ın kitabına davet ediyorlar?” 
dedi ve aralarında şiddetli bir münakaşa başladı. Bunun üzerine Hz. Ali (ra) “Ey Eşter! Biz 
onlarla aramızda Kur’ânı hakem kabul ettik” diye ortalığı yatıştırdı. 

Sonuçta “Hakem Olayı”ndan sonra “Hariciler” olarak anılacak olan zihniyete sahip 
olanların ısrarı ve taşkınlığı üzerine Hz. Ali (ra) savaşı durdurdu. Her iki taraf kendi 
otaklarına döndüler. 

Sıffîn’de Hz. Ali’nin 70.000, Muaviye’nin (ra) ise 120.000 askeri vardı. Her iki ordu da 
Sıffîn’de 120 gün, yani üç ay konuşlanmıştır. Bu esnada 90 vak’a olmuştur. Bu çarpışmalarda 

 
1 Taberi, Tarih, 5:47 
2 El Kâmil, 3:217 



Muaviye (ra) tarafından 45.000 asker, Hz. Ali (ra) tarafından ise 25.000 asker olmak üzere 
toplam 70. 000 asker telef olmuştur. 

Her iki taraftan da pek çok esir alınmıştı. Amr b. Âs (ra) Muaviye’den (ra) esirleri 
öldürmesini istedi. Hz. Ali (ra) ise savaş sonrası bütün esirleri serbest bırakmıştı. Onlar da 
yine Muaviye’nin (ra) yanına gelip yerlerini almışlardı. Hz. Ali’nin bu âlicenaplığı karşısında 
Amr b. Âs’a dönerek “Şayet esirler konusunda seni dinlemiş olsam, büyük bir yanlışa düşmüş 
olurum. Ali’ye baksana bütün esirleri serbest bıraktı ve onlar da bizim yanımıza geldiler. Biz 
de böyle yapmalıyız” dedi ve o da tüm esirlerin bırakılmasını istedi.1 

 
5. Sıffîn Savaşının Değerlendirilmesi: 
İslam bilginleri Sıffîn Savaşında gerek Hz. Ali (ra) gerekse Hz. Muaviye (ra) tarafında 

öldürülenler ve ihlâs sahibi olanların ehl-i necat ve ehl-i cennet oldukları konusunda ittifak 
etmişlerdir. Çünkü bu savaş iktidar kavgasından çok Allah rızasını kazanmayı ve İslamiyet’in 
menfaatinin amaçlaması, içtihat neticesi Hakk’ın ortaya çıkması içindir. Malum içtihat eden 
isabet etse iki sevap, hata etse bir sevap kazanır. Her ne kadar Hz. Ali (ra) isabetli diğerleri 
hata da etmiş olsalar yine günahkâr sayılmazlar. Kötü niyetli olan ve fitne çıkaranlar ise 
sahabeler değillerdir. Sahabelerin arkasına sığınarak fitne çıkaranlar ve onların saflıklarından 
hakkı müdafaalarından istifade edenlerin durumunu ise kalpleri bilen ve “Âdil-i Mutlak” olan 
Allah’a havale etmişlerdir.  

Bu nedenle İmam-ı Şafii (ra) gibi Kureyş’in en meşhur âlimleri ve ondan sonra gelenler 
“Allah onların kanlarına elimizi bulaştırmadı, biz de dilimizi bulaştırmayalım” demişlerdir. 
Asrımızın allamesi ve müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi hazretleri de İslam 
bilginlerinin ittifak ettiği “Sahabilerin savaşında kîl-ü kâl etme. Çünkü bu savaşta hem ölen, 
hem öldüren ikisi de ehl-i cennettir” görüşünü dile getirmiştir.2 

Nitekim peygamberimiz (sav) “Davaları bir olan iki büyük topluluk birbiri ile 
savaşmadıkça kıyamet kopmaz”3 buyurarak ve Sıffin olayını haber vermişlerdir. Bu nedenle 
yüce Allah Hz. Ali’nin (ra) hak ettiği hakkını verir ve ahirette layık olduğu mevki-i muallâya 
yükseltir. Hz. Muaviye’yi (ra) de affeder. Zira Yüce Allah’ın bu konuda vaadi vardır. Nitekim 
Fetih Suresinde “Rıdvan ağacı altında sana biat edenlerden Allah razı olmuştur”4 buyurarak 
Hudeybiye Anlaşmasında bulunan ve Şecere-i Rıdvan altında Mekke müşrikleri ile savaşmak 
için Peygamberimize yemin ederek biat eden sahabelerden razı olduğunu açıkça ifade 
etmektedir. Bu biat ve yeminde 1400 sahabe bulunmuştur. Allah’ın razı olduğu sahabeler 
hakkında konuşmak hatadır. 

Ayrıca peygamberimiz (sav) Bedir Ashabı hakkında yüce Allah’ın “Artık ne isterseniz 
yapın, ben sizi affettim”5 dediğini haber vermiştir. Bu hadisin Kur’ân-ı Kerimdeki dayanağı 
ise Yüce Allah’ın Fetih Suresinde bütün sahabeleri kast ederek “Onlar için mağfiret ve büyük 
mükâfat vardır”6 ayetidir. Bu ayet bize sahabelerin affedileceği müjdesini vermektedir. 
Affedilen kişilerin affa uğrayan suçlarından dolayı suçlu görülmesi büyük hatadır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu ayetin izahını yaparken “Mağfiret kelimesi işaret 
ediyor ki istikbalde Sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünkü 
mağfiret kusurun vukuuna delâlet eder. Ve o zamanda Sahabeler nazarında en mühim, matlup 
ve en yüksek ihsan, mağfiret olacak. Ve en büyük mükâfat ise af ile mücazat etmemektir”7 
demektedir. 

 
1 Kısas-ı Enbiya, 1:557-565; El-Kâmil, 3:287-317 
2 Mektubat, 2004, s. 89 
3 Müslim, Fiten, 4; Mektubat, 2004, s. 184 
4 Fetih, 48:18 
5 Ebu Davud, Sünnet, 9 
6 Fetih Suresi, 48:29 
7 Lem’alar, 2005, s. 62 



Bediüzzaman Said Nursi ayrıca Hz. Ali (ra) ile Hz. Muaviye (ra) arasında mücadelenin 
önemli bir sebebini şöyle izah eder: “Hazret-i İmam-ı Ali'nin Vak'a-i Sıffîn'de, Hazret-i 
Muaviye'nin taraftarlarıyla muharebesi, hilafet ve saltanatın muharebesidir. Yani: Hazret-i 
İmam-ı Ali, ahkâm-ı dini ve hakaik-i İslâmiyeyi ve âhireti esas tutup, saltanatın bir kısım 
kanunlarını ve siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. Hazret-i Muaviye 
ve taraftarları ise; hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeyi, saltanat siyasetleriyle takviye etmek için 
azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı 
tercih ettiler, hataya düştüler”1 demektedir.  

Bu ince, derin ve önemli meselenin izah yeri burası olmadığı için şu kadarı ile iktifa 
ediyoruz. Hz. Muaviye’nin (ra) dini saltanatla ve devlet gücü ile koruma düşüncesi, hilafetin 
ortadan kalkmasına ve yeniden saltanata dönüşe sebep olmuştur. Nitekim peygamberimiz 
(sav) “Benden sonra hilafet otuz senedir”2 buyurarak gerçek hilafetin otuz sene olacağını 
haber vermiştir. Bu gelecek haberi Hz. Muaviye’nin (ra) bu mücadelesi ve saltanatı ispat 
etmiştir. Hz. Muaviye ile başlayan bu dönem artık devletin öne çıktığı ve kutsandığı, “devlet 
için ve millet için fertler feda edilir” prensibinin siyasete hâkim olduğu bir sistemi getirmiş, 
bu da pek çok haksızlıkların ve zulümlerin önünü açmıştır. Hz. Ali’nin (ra) takip ettiği ve 
savunduğu “Bir masumun hakkı bütün insanlara da feda edilmez”3 Kur’ânî prensibinden ve 
“Adalet-i Mahza”dan vaz geçerek “Adalet-i İzafiye” ye yönelmeyi netice vermiştir. Hz. Ali 
(ra) Şeyheyn (Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer (ra)) zamanında olduğu gibi kabil-i tatbiktir diye 
hilafet-i İslamiyeyi o esas üzerine bina ediyordu. Hz. Muaviye ve yanındakiler ise zaman ve 
şartlar değişti, “Adalet-i Mahza kabil-i tatbik değil, çok müşkülat var” diye adalet-i izafiye 
üzerine içtihat etmişlerdir.4   

 
Sıffın Savaşından Alınan Dersler: 
Sıffın Savaşı din adına yapılan bir iç savaş özelliği göstermektedir. Hıristiyanlık 

dünyasında meydana gelen Mezhep Savaşlarının tarihte “300 Yıl Savaşları” namı ile geçtiğine 
bakıldığı zaman İslam dünyasında din ve mezhep kavgalarının olmadığını söylemek doğru 
olacaktır. Avrupa tarihi 1618-1648 yılları arasında Katoliklerle Protestanlar arasındaki bütün 
Avrupa ülkelerinin katıldığı ve 30 yıl süren süreli savaşların yanında 300 yıl aralıklı olarak 
devam eden Mezhep Kavgaları ile doludur. 

İslam dünyasında pek çok mezhep ve tarikat ortaya çıkmasına rağmen “Din ve Vicdan 
Hürriyeti” “İlim ve Fikir Hürriyeti” olarak meseleye bakılmış ve ilmî münakaşalar dışında 
savaş boyutuna taşınmamıştır. Her ne kadar yazılı bir yasadan kaynaklamasa da dinden 
kaynaklanan “Hürriyet” düşüncesi ve her nevi baskı zulme karşı olmak anlamındaki “adalet” 
anlayışı gereksiz ve haksız savaşların önünü almıştır. 

Bütün bu düşüncelerin önünü açan fiili olay ise Hz. Ali (ra) zamanında yaşanan İçtihat 
farkından kaynaklanan “Cemel Olayı” Hilafet ve Saltanat mücadelesinin sonucu meşru 
halifeye karşı yapılan “Sıffın Savaşı” ve Haricilerin anarşi ve terörünü önlemeye yönelik 
“Nehrevan Olayı” gibi belli başlı savaşlardır. Bu olaylarda Hz. Ali (ra) gibi ilim, fazilet ve 
şecaat sahibi mükemmel bir halife başta bulunmamış olsaydı çok vahim hadiselerin 
yaşanacağı ve İslam dünyasında sonu gelmez fitne ve mücadelelerin başlangıcı olabilirdi. 
Ancak Hz. Ali (ra) mükemmel dirayeti ve tavizsiz dini hükümleri icra etmesi, hak ve hakikati, 
adalet ve hakkaniyeti esas alan siyaseti, sosyal ve siyasi hayatta ortaya çıkardığı hükümleri ve 
çözüm önerileri daha sonrakilere birer ölçü kaynağı ve denge unsuru olmuştur. 

Hz. Ali’nin (ra) uygulamaları ve Kur’ân ve Sünnet anlayışı ile Müslümanlar arasında 
yaşanan savaşlarda esirlerin köle muamelesi görmeyeceği, mallarının ganimet sayılmayacağı, 

 
1 Mektubat, 2005, s.90 
2 Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizi, Fiten, 48 
3 Maide, 5: 32 
4 Mektubat, 2004, s.90-91 



adalet ve hakkaniyetin gözetileceği, esirlerin öldürülmeyeceği gibi çok önemli hükümler 
verilmiş ve uygulanarak gelecek nesillere örnek olmuştur. Yine karşı safta olanların da 
Müslüman kabul edilerek düşman muamelesi görmeyeceği, insaflı davranılacağı, düşmanla 
yapılan savaşlar gibi “hileye” ve “hıyanete” gidilmeyeceği öğretilmiştir.  

Peygamberimiz (sav) Hz. Ali’ye hitaben “Ya Ali! Ben Kur’ânın tenzili için harb ettim, 
sen ise tevili için harb edeceksin”1 hadisinin manası bu savaşlarda en güzel şekilde yansıtılmış 
ve Kur’ânın hükümlerinin müslümanlar arasında meydana gelen anlaşmazlıklarda nasıl 
uygulanacağı gösterilmiştir. Bu nedenle “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” Hz. Ali’nin içtihatlarını 
esas alarak dini hükümlere kaynak göstermişler ve içtihatlarını Hz. Ali’nin (ra) içtihatlarına 
bina etmişlerdir. 

Bir önemli husus da iktidara karşı “Muhalefet” unsurunun ortaya çıkmasıdır. Hz. 
Muaviye (ra) İslam dünyasında ilk olarak “Muhalefeti” temsil etmiş ve “İktidar-Muhalefet” 
mücadelesini başlatmıştır. Hz. Ali (ra) “Hakem Olayı”ndan sonra İslam dünyasındaki 
kırılmayı ve bölünmeyi önlemek için “Muaviyenin hilafetini hor görmeyin” tavsiyesinde 
bulunarak meşruiyetini kabul ettirmiştir. Bu nedenledir ki Hz. Hasan (ra) Muaviye lehinde 
iktidar mücadelesinden çekilerek peygamberimizin (sav) “Benim oğlum seyyiddir. Allah 
onunla iki büyük topluluğu barıştıracaktır”2 hadisinin doğruluğunu ispat etmiş ve doğru olanı 
yapmıştır.  

Hz. Ali (ra) döneminde yaşanan “Sıffın Olayı”nın en gelecekte müslümanlar arasında 
yaşanması muhtemel olan olayları önlemesi ve ders olması açısından çok önemli ve faydalı 
sonuçları doğuran bir savaş olması, o savaşlarda ölenlerin durumu konusunda da bizlere 
önemli ipuçları vermektedir. Bu da İslam bilginlerinin “Her iki tarafta da ölen ve öldürülen 
samimi insanların cennete girecekleri” konusundaki içtihatlarının haklılığını ispat etmektedir.  
 

B. HAKEM OLAYI VE SONUÇLARI (Safer 37/ Temmuz-Ağustos 657) 
1. Hakem Olayı Öncesi: 
Sıffın savaşının durmasından sonra “Kur’an hakem olsun” diye ısrar ederek Hz. Ali’yi 

kesin zafere ulaşmasını önleyen Eş’âs b. Kays Hz. Ali’nin (ra) yanına gelerek “Ben 
müslümanların Kur’anın hükmüne razı olduğunu görüyorum. İzin verirsen ben Muaviye’nin 
ne istediğini sorayım” dedi. Hz. Ali (ra) ona izin verdi.  

Eş’(as) b. Kays Hz. Muaviye’ye gitti. “Kur’an sahifelerini niçin mızraklara takıp 
kaldırdınız?” diye sordu. Muaviye (ra) de “Bizim ve sizin Allah’ın kitabına ve emrettiği şeye 
dönmenizi sağlamak için. Siz içinizden bir hakem seçin gönderin, ben de birini seçeyim. Bu 
iki kişi Allah’ın kitabına göre hüküm versin. Biz de onların üzerinde ittifak ettiği hükme tabi 
olalım” dedi.  

Bunun üzerine Eş’âs “Doğru karar verdin. Gerçekten doğru olan da budur” dedi. Geldi 
Hz. Ali’ye (ra) durumu anlattı. Hz. Ali’nin etrafında bulunan bir grup da “Makul olan da 
budur. Biz de bunu kabul ediyoruz” dediler. 

Şamlılar ittifakla siyasi deha olarak gördükleri Amr b. Âs’ı (ra) hakem olarak seçtiler. 
Çünkü onlar meseleye siyasi olarak bakıyorlardı. Hz. Ali (ra) tarafında ise durum karışıktı. 
Zira Eş’âs b. Kays, Zeyd b. Husayn, Mis’âr b. Fedekî ısrarla Ebu Musa el-Eş’âri’nin (ra) 
hakem olmasını istiyorlardı.  

Hz. Ali (ra) onların ısrarlarına anlam veremiyor ve “Birinci konuda bana isyan ettiniz, 
bari bu konuda sözümü dinleyiniz ve itaat ediniz. Ebu Musa âlimdir, hafızdır, faziletli 
birisidir. Çok iyi Kur’ân okur, ancak bu işin ehli değildir. Gelin sözümü dinleyin. Âlim ve 
fazıl birini seçelim diyorsanız Abdullah b. Abbas ondan daha ilim ve fazilet sahibidir, onu 
seçelim. Biliyorsunuz Ebu Musa daha önce de insanları bizim aleyhimize kışkırtıyordu. 

 
1 Müsned-i Ahmed, 3:31 
2 Buhari, Fiten, 20; Sulh, 9 



Meseleyi sonra anlayarak bizimle beraber oldu. Şayet bu işe ehil birini seçelim diyorsanız ben 
size Eşter’i öneririm. O bu konularda daha mahirdir” dedi.  

Onlar ve etrafındaki büyük bir grup hakemlerin Hz. Ali’ye (ra) ve Muaviye’ye (ra) 
yakın olmamasını savunuyorlardı. Ama ne var ki Muaviye’nin (ra) kendilerini 
dinlemeyeceğini hesap etmiyorlardı. Israrla Ebu Musa’nın hakem olmasını istiyorlardı. Hz. 
Ali (ra) “Maden bana yakın birinin olmasını istemiyorsunuz o zaman El-Eşter en-Nehâi’yi 
seçelim. O hem bana yakın biri değildir, hem bu işin ehlidir” dedi. Onlar kabul etmediler. 

Ahnef b. Kays “Ben Ebu Musa’yı çok iyi tanırım, o çok iyi niyetlidir; ancak bu 
konularda iyi niyetin faydadan çok zararı olur. Bu nedenle aldatılmaya çok müsaittir. İleri 
görüşlü biri değildir, işlerin sonuçlarını düşünemez. Bu nedenle ben bu hakemlik işine 
talibim. Beni seçin” dediyse de kabul etmediler. O zaman “Hakemin tek başına birisi olması 
uygun değildir. Hiç olmazsa üç kişilik bir heyet olsun, içlerinde ben de bulunayım” dediyse 
de kabul etmediler.  

Birkaç gün süren uzun görüşmelerden sonra Hz. Ali (ra) sordu: “Ebu Musa’dan başkası 
olmaz mı?” dedi. Onlar “Biz ondan daha faziletli birisini bilmiyoruz ve başkasını asla kabul 
etmeyiz” diyince Hz. Ali (ra) baktı söz dinlemiyorlar “O halde dilediğinizi yapın!” dedi ve bu 
söz dinlemeyen kafasızları yanından uzaklaştırdı ve işin sonunu da Allah’a havale etti ve 
orayı terk etti.1 

Ebu Musa el-Eş’âri (ra) Hz. Osman’ın Kufe valisi idi. Hz. Ali (ra) kendisine muhalefet 
ettiği için görevden almıştı. O da Urz mevkiine giderek inzivaya çekilmiş ve savaşa 
katılmamıştı. Bu nedenle her iki tarafın da adamı değildi. Olayların iç yüzünü de bilmesi 
mümkün değildi. Hz. Ali (ra) kendisine haber gönderince geldi. Daha önce Basra ve Kufe 
valiliği yaptığı ve bu arada Muallimlik yaparak pek çok hafız yetiştirmişti. Bu nedenle şöhreti 
vardı. Ancak Kur’ânı çok iyi anlayan bir fakih ve olaylara vakıf biri değildi ve siyasi hiçbir 
yönü yoktu. Bu nedenle Ebu Musa (ra) âlim sayılabilirdi ancak çok saftı. Kalbinde ne varsa 
dilinde de o vardı. Amr b. Âs (ra) ise kalbindekini çok iyi gizleyerek diliyle farklı şeyler 
konuşup siyasi olarak sonuç almayı çok iyi biliyordu. Bu nedenle kendisini iyi bir diplomat ve 
siyasi bir dahi olarak kabul ettirmişti. Ebu Musa olanlara çok üzülüyor, sonuçları ne olursa 
olsun bu tatsız olayları bitirmek istiyordu. O işin ne siyasi ve ne de hakkaniyet tarafında 
değildi. Amacı hakkın ortaya çıkması da değildi. Ancak kan akmasının iyi olmadığını 
düşünüyor ve her iki tarafı da haklılıklarına ve haksızlıklarına bakmaksızın suçluyordu. 
Dolayısıyla “hak ile batıl ortasında bi-taraf olanın bertaraf olacağı” ve “hakkı müdafaa 
etmeyenin haksızlığa bilmeyerek destek olacağından” habersizdi. 

13 Safer 37/ 3 Ağustos 657 tarihinde Amr b. Âs (ra) gelerek Hz. Ali’nin (ra) huzurunda 
Ebu Musa (ra) ile bir araya geldi. Sonra her iki taraf da 40’ar kişilik bir delegasyon 
nezaretinde “Tahkimnâme” yazmaya ve ortak şartları kayda geçirmeye başladılar. 
Tahkimnâmenin başına “Emire’l-Mü’minin ile Muaviye arasnda bir karardır” diye yazılmaya 
başlayınca Amr b. Âs (ra) itiraz etti. “O sizin halifenizdir; bizim değil. Bu nedenle ‘Emire’l-
Mü’minîn’ ifadesini siliniz” dedi. Ahnef b. Kays buna itiraz etti. Eş’âs b. Kays ise Hz. Ali’ye 
dönerek bu ifadenin silinmesini istedi. Bunun üzerine Ahnef b. Kays Hz Ali’ye “Sakın, 
mü’minlerin emiri ifadesini silmeyesin. Bunu yaparsan bir daha asla ona ulaşamazsın” dedi.  

Bu münakaşa üzerine Hz. Ali (ra) “Allahü Ekber!” diye yüksek sesle tekbir getirdi. 
Sebebine sordular. Şöyle dedi: “Ben Hudeybiye Barış Anlaşması yapılırken Resulullah’ın 
(sav) kâtibi idim. Anlaşma metninin başına ‘Allah’ın Resulü Muhammed’ diye yazdım. 
Müşrikler buna itiraz ettiler. ‘Senin Allah’ın Resulü olduğunu kabul etmiyoruz. Adını ve 
Babanın adını yaz’ dediler. Bunun üzerine Resulullah (sav) ‘Resulullah’ ifadesini silmemi 
istedi. Ben kabul etmedim. O zaman bana ‘Bana onu göster, sileyim’ buyurdu. Ben gösterdim 
O da eliyle sildi. Sonra bana ‘Sen de böyle bir şeye davet edileceksin. Ona uy!’ buyurdu.  
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Hz. Ali (ra) bunu anlatınca Amr b. Âs (ra) alındı ve “Şimdi bizleri müşriklere mi 
benzetiliyoruz” dedi. Hz. Ali (ra) buna mukabil “Senin samimi mü’minlere dost, fasıklara 
düşman olduğun bir zaman var mı?” diye mukabele etti. Amr b. Âs (ra) bunun üzerine 
“Vallahi bundan sonra seninle hiçbir zaman bir araya gelmem” dedi. Hz. Ali (ra) da “Ben de 
Allah’tan senin gibileri meclisimden uzak tutmasını isterim” diye cevap verdi.1   

Hz. Ali (ra) “Emire’l-Mü’minin” ifadesini eliyle sildi. Uzun müzakerelerden sonra 
anlaşma metni şu ifadelerle yazıldı: 

“Bu kararlar Ali b. Ebi Talip ile Muaviye b. Ebi Süfyan’ın kararlaştırdığı hususlardır. 
Ali Kûfelilerin, Muaviye Şamlıların temsilcisidir. Biz Allah’ın kitabına ve hükmüne tabi 
olduk. Aramızda Allah’ın kitabı hükmedecek. Her iki tarafın seçtiği hakemler Allah’ın 
kitabına göre hüküm verecekler. Biz de onlara uyacağız. Hakemler Ali’in hakemi Ebu Musa 
Abdullah b. Kays el-Eş’ârî ile Muaviye’nin hakemi Amr b. Âs olacaklardır. Allah’ın 
kitabında bulunmazsa Resulullah’ın sünneti ile çözmek en âdil yoldur. Bu iki hakem bu 
ümmet arasında meydana gelen sevaşı Ramazan sonuna kadar ertelemişlerdir. Onların 
hükümleri Kûfe ile Şam arasında en adil hüküm olacaktır.”2 

Bu kararı şahitler huzurunda şahitlerle beraber imza altına aldılar.  
Eş’âs b. Kays ahitnameyi alarak herkesin huzurunda yüksek sesle okumaya başladı. Bu 

arada Urve b. Udeyye Temimoğulları ile beraber buna itiraz etti.”Sizler Allah’ın emrine ve 
hükmüne ortak mı koştunuz? El hükme illâ Lillahi” demiş ve kılıcı ile Eş’âs’ın atını itti. 
Böylece ilk Harici fikri burada ifade edilmiş oldu.3 

Bundan sonra iki hakemin Ramazan ayı içinde “Dûmetü’l-Cendel” de verecekleri 
hüküm beklenmeye başlandı.  

Bu arada Hz. Ali’ye (ra) savaşın durdurulması gerektiği konusunda baskı yapan bir grup 
gelerek sanki hiçbir şey olmamış gibi, alınan kararları “keen lem yekün” sayarak savaşa 
devam edilmesini talep ettiler. Bunun üzerine Hz. Ali (ra) öfkelenerek: “Savaşın 
durdurulmasına ben zaten razı değildim. Hakem teklifini siz ısrarla bana kabul ettirdiniz. Razı 
olduktan sonra geri dönüş, ikrardan sonra değiştirme caiz değildir. Yapılan anlaşmayı bozmak 
ise nifak alametidir. Sizler öyle bir iş yaptınız ki kuvvetimize zaaf getirdiniz. Biz galip 
durumda iken Şamlıların hile ve desiselerine aldandınız ve onların istediklerini verdiniz. 
Bundan sonra sizin doğruya isabet edeceğinizi ve başarılı olacağınızı asla zannetmem” dedi 
ve onları huzurundan çıkardı. 

Sıffınde yapılacak bir şey kalmamıştı. Ölenlerin defin işlemleri tamamlanınca Hz. Ali 
(ra) ordusuna emir verdi ve çadırlarını sökerek Kûfe’ye döndüler. Hz. Muaviye de Şam’a 
döndü.4 

 
2. Haricilerin Ortaya Çıkması: 
Eş’âs b. Kays tahkimnâmeyi okurken Temimoğullarından Urve b. Udeyye, “Hüküm 

ancak Allah’a aittir. Allah’ın dinine hakem mi tayin ediyorsunuz?” diye itiraz ederek 
bağırmıştı. Her iki taraf ölülerini defnederek Şam’a ve Kûfe’ye yönelmişlerdi. Hz. Ali (ra) 
Heyt yolundan Kûfe’ye dönerken içlerinden biri Hz. Ali’ye işittirecek şekilde “Ali gitti ama 
eli boş döndü” dedi. Hz. Ali (ra) bunu işitince yanındakilere “Yanlarından ayrıldığımız 
adamlar bunlardan daha hayırlıdır” buyurdu.5 

Hz. Ali (ra) Kûfe’ye gelene kadar dedikodular çoğaldı. Öyle ki içlerinden bir kısmı “Ey 
Allah’ın düşmanları! Sizler Allah’ın emrini çiğnediniz” diyorlardı. Karşılıklı atışmalar ve 

 
1 Taberi, Tarih, 5:53; El-Kâmil, 3:320 
2 Taberi, Tarih, 5:53-55 
3 Taberi, Tarih, 5:55; İbnü’l-Esir, El-Kâmil, 3:321 
4 Taberi, Tarih, 6:29-30; Kısas-ı Enbiya, 1:563-564 
5 Taberi, Tarih, 5:60; İbn-i Kesir, Bidaye, 7:279 



tartışmalar çoğaldı. “Hükmü ancak Allah verir” diyenlerin başında İbnü’l-Kevâ ve ona 
uyanlar vardı. Bunlar “Ali (ra) Ebu Musa’yı hakem olarak tayin etmekle büyük bir günaha 
girmiştir. Bu amelinden tövbe ederse onunla yeniden savaşmaya başlarız” dedi. Nihayet 
Kûfe’ye gelene kadar 12.000 kişilik bir grup Hz. Ali’nin (ra) yanından ayrılarak Harura 
mevkiine çekildiler.1 

Bu grup önce tahkime Hz. Ali’yi zorlarken şimdi onu büyük bir günah olarak kabul 
ediyorlardı. Hz. Ali’nin huzurunda da “El hükmü illâ Lillah = Hüküm ancak Allah’a aittir” 
diye bağırmışlardı. Hz. Ali (ra) bu söze “Bu doğru bir sözdür; ancak onlar bununla batılı kast 
ediyorlar” diye cevap verdi.  

Harura’ya çekilen bu zümre Sıffın’de Hz. Ali’nin (ra) sol cenah kumandanı olan Şebes 
b. Rebî et-Temimi’yi aralarında askerî kumandan, Abdullah b. El-Kuvvâ el-Yeşkuru’yi de 
namaz kıldırmak üzere imam tayin ettiler. Sonra da dini işleri Şura ile yapılması gerektiğine 
karar verdiler. Biatın insanlara değil, doğrudan Allah’a yapılması gerektiğini ve herkesin 
‘Emr-i bi’l-ma’ruf ve Nehy-i anil münker’ görevi olduğunu ve bununla mükellef olduğunu 
münadiler aracılığı ile duyurdular.2 

Hz. Ali (ra) onlarla konuşmak üzere Abdullah b. Abbas’ı (ra) gönderdi. Ona şu 
tavsiyelerde bulundu. “Onlar cahil akılları etmeyen bir topluluktur. Sakın onlarla münakaşaya 
girme. Ancak onların dinle ve fikirlerine iyice muttali ol” dedi.  

Abdullah b. Abbas (ra) onları dinlemeye gitti. Ancak onlar mücadeleci bir topluluk 
oldukları için Abdullah b. Abbas (ra) ile mücadeleye giriştiler. Hz. Abdullah (ra) sabredemedi 
onlara sordu: “Ali’yi hakeme zorlayıp sonra neden yan çizdiniz?” dedi. Onlar “Allah’ın kesin 
hükmü varken hakeme gerek yoktur” dediler.  

Abdullah b. Abbas (ra) “Yüce Allah Nisa Suresinde ‘Kadın ile erkeğin arasını bulmak 
için hakem tayin edin’ (Nisa, 4:35) buyurmuyor mu? İki kişi için hakem tayini söz konusu ise 
iki cemaat için niçin olmasın? Ayrıca yüce Allah ‘İki adil kimse aranızda hükmetsin’ (Maide, 
5:95) buyurmuyor mu?” diye cevap verdi. 

Hariciler dediler: “Sen avcılık-ziraat, kadın-erkek arasındaki ilişkileri müslümanlar 
arasındaki akıtılan kanlar ile mukayese mi ediyorsun? Bizimle savaşanlar adil midirler? Onlar 
adil ise bizler zalimlerden olmaz mıyız? Onlar tövbe edip Allah’ın hükmüne razı olmadıkça 
biz onlarla savaşmaya devam edeceğiz” dediler.3 Abdullah b. Abbas (ra) durumu, fikirlerini 
ve düşüncelerini Hz. Ali’ye anlattı.   

 Abdullah b. Abbas (ra) onların gerçekten anlayışsız cahil bir topluluk olduğunu anladı 
ve Hz. Ali’nin tavsiyesinin ne derece doğru olduğunu anladı ve sustu.  

Hz. Ali (ra) Haricilerin yanına gitmeden önce Ziyad b. Nadr’ı gönderdi ve “Git bak, 
onlar en çok hangi adama itaat ediyorlar?” dedi. Ziyad gitti araştırıp geldi. “Onlar en çok 
Yezid b. Kays’a itaat ediyorlar” dedi.  

Hz. Ali onların fikirlerini ve liderlerini öğrendikten sonra onların yanına gitmeye karar 
verdi. Önce Yezid b. Kays’ın çadırına gitti. Onunla konuştu ve onu Isfahan ve Rey 
vilayetlerine vali tayin etti.  

Sonra çıktı ve Abdullah b. Abbas’la çekişenlerin yanına gitti. Onlara “Sizin reisiniz 
kimdir?” diye sordu. Onlar “İbnü’l-Kavvâ’dır” dediler.  

Hz. Ali (ra) İbnü’l-Kavva’ya dönerek sordu: “Bize isyan etmenizin sebebi nedir?”  O da 
“Senin Sıffın’de hakeme razı olmandır” diye cevap verdi.  

Hz. Ali (ra) “Allah sizi ıslah etsin ve sizin hayrınızı versin. Hatırlıyor musun onlar 
Kur’an sayfalarını havaya kaldırdıkları zaman sizler ‘Bu davete uyalım’ demiştiniz. Hâlbuki 
ben ise bu adamları sizden daha iyi tanıyorum, onlar samimi değiller, bizler zafere 

 
1 İbnü’l-Esir, El-Kamil, 3:326 
2 Taberi, Tarih, 5:63 
3 Taberi, Tarih, 5:64-65; El-Kâmil, 3:327 



yaklaşmışken bu onların bizi durdurmak için yaptıkları bir hiledir demiştim. Neticede siz 
bizleri zorladınız. Ayrıca ben iki hakeme de Kur’âna uygun hüküm verdikleri takdirde buna 
uyacağımızı, aksi takdirde bizim onların hükümlerine uymamızın söz konusu olmayacağını 
söyledik. Bu nedenle bizim onların Kur’âna uymayan hükümlerine uymamız zaten söz 
konusu değildir” dedi.  

Hariciler “Bir kimsenin kanının akıtılması konusunda hakeme müracaat etmelerini 
gerekli görüyor musun?” dediler.  

Hz. Ali (ra) cevap verdi: “Biz bu konuda insanların hüküm vermelerini kabul etmiş 
değiliz. Kur’ânın hükmünü talep ettik. Ancak Kur’ân iki kapak arasında satırlarda yazılmış 
dili olmayan bir kitaptır. O ancak insanların ağzından hükmünü beyan eder” dedi. 

Hariciler sordular: “Peki sulh için neden belli bir vakit tayin ettiniz?” 
Hz. Ali (ra) cevap verdi: “Âlim ile cahili ayırt etmek, âlimin de sebat edip etmediğini 

görmek için böyle bir vakit tayin ettik. Umulur ki Cenab-ı Hak bu müddet içinde bu ümmete 
salah verir. Onları hidayete sevk eder. Haydi, kalkın şehre girin!” dedi.  

Bunun üzerine 12.000 kişilik Harici topluluğundan 8.000’i şehre döndü ve Hz. Ali’ye 
(ra) itaat ederek Kûfe’ye girdiler. Ama “Hakem Olayından” sonra bunlar yine isyan 
edeceklerdi.1 

 
3. Hakem Olayı: 
Taraflar Şaban ayında yanlarında 400’er kişi olduğu halde Ezruh’ta bir araya geldi. 

Çeşitli müzakereler ve konuşmalar cereyan etti. Nihayet bir anlaşma sağlayamadılar ve 
Ramazan’da Dumetü’l-Cendel’de buluşmak üzere ayrıldılar.   

Hz. Muaviye (ra) Muğîre b. Şube’yi yanına çağırarak hangi tarafın temsilcilerinin daha 
kuvvetli olduğunu sordu. Bunun üzerine Muğîre b. Şube her iki tarafın temsilcileri ile 
görüşerek onların fikir ve düşüncelerini öğrenerek Muaviye’ye (ra) bir rapor sundu. Şöyle 
dedi: “Hakemlerin her ikisi ile de konuştum. Ebu Musa Abdullah b. Kays el-Eş’ârî Ali’yi 
azlederek onun yerine bu işi bilmeyen birine verecek. Onun aklındaki adayı Abdullah b. 
Ömer’dir. Amr ise bildiğin gibi senin arkadaşındır. İnsanlar onu hilafeti kendisi için istediğini 
sanıyorlar. Senin bu işte ondan daha layık olmadığını düşünüyorlar”2 dedi. Muaviye (ra) da 
“Ebu Musa’nın ilmi çoktur; ama aklı yoktur. Bu nedenle Amr onun icabına bakar” dedi.  

  Ramazan 37 / Şubat 658 tarihinde kararlaştırıldığı şekilde “Dûmetü’l-Cendel” 
mevkiinde taraflar bir araya geldiler. Her temsilcinin yanında 400 kişilik bir heyet ve içlerinde 
Hz. Ali’nin (ra) meşhur kadısı Kadı Şüreyh, Abdullah b. Ömer (ra) Abdurrahman b. Ebîbekr 
(ra) ve Abdullah b. Zübeyr (ra) gibi meşhur sahabeler de bulunuyordu. 

Ebu Musa el-Eş’âri’nin Hz. Osman (ra) ile arası iyi değildi. Bu nedenle Hz. Osman (ra) 
onu Basra Valiliğinden azletmişti.3 Hz. Ali (ra) ile de arası iyi değildi. Kûfe Valisi iken 
problem çıkarmış, bu nedenle Hz. Ali (ra) onu valilikten azletmek durumunda kalmıştı.4  

Amr b. Âs (ra) Dumetü’l-Cendel’e gitmek üzere yola çıkınca Hz. Muaviye (ra) ona 
dedi: “Sen öyle birisi ile karşılaşıyorsun ki onun dili uzun, aklı kısadır. Buna göre onunla 
konuş” demişti. Aynı şekilde Abdullah b. Abbas (ra) da Ebu Musa’ya (ra) tavsiyelerde 
bulundu. “Sen yeryüzündeki Arapların dâhilerinden birisi ile karşı karşıyasın. Şunu unutma 
Ali, Ebubekir, Ömer ve Osman gibi Ensar ve Muhacirin’in biat ettiği meşru bir halifedir. Onu 
hilafetten uzaklaştırılacak herhangi bir kusuru da yoktur. Muaviye’nin de hilafete ehliyeti 
yoktur. Sen bunları düşünerek kararını ona göre vermelisin”5 dedi.  

 
1 Taberi, Tarih, 5:66; Dinâverî, El-Ahbâr, 2:191; Bağdâdi, El-Fark Beyne’l-Firâk, s. 48 
2 Minkârî, Vak’atü’s-Sıffîn, 540 
3 İbnü’l-Esir,  El-Kâmil, 3:267 
4 Dinâverî, El-Ahbâr, 2:137-138 
5 Mesûdî, Mürûcu’z-Zeheb, 2:406 



Hz. Ali (ra) de Kadı Şüreyh’e “Sen Amr b. Âs ile karşılaşacaksın. Ona de ki ‘Ali sana 
şunları söylüyor: Allah katında en faziletli insan hak ile hüküm verendir. Ey Amr! Sen hakkın 
nerede olduğunu bildiğin halde neden bilmemezlikten geliyorsun? Dünya menfaati için neden 
gerçekleri gizliyor ve hakkı inkâr ediyorsun? Sen çok iyi biliyorsun ki bu dünya nimeti sana 
önceden verilmişken sonra elinden çıktı. Hainlere dost ve haksızlara yardımcı olmayasın. 
Vallahi ben senin pişman olacağın günü çok iyi biliyorum. Vefat edeceğin günü son derece 
pişman olacaksın ve ‘Keşke hiçbir müslümana düşman olmayaydım’ diyeceksin” dedi.1  

Kadı Şüreyh Hz. Ali’nin bu sözlerini Amr’a aynen aktardı. Bunun üzerine Amr’ın benzi 
attı ve rengi değişti.  

Daha sonra taraflar bir araya geldiler. Amr b. Âs (ra) Ebu Musâ’ya (ra) daima iltifatkâr 
davranıyor, saygı ve hürmette asla kusur etmiyordu. Amr’ın amacı Hz. Ali’yi bu görevden 
uzaklaştırmaktı. Bunun için de hilafete layık olmadığını Ebu Musa’ya kabul ettirmekti. Bunu 
sağladığı zaman gerisi kolaydı. Bunun için Ebu Musa ile Amr b. Âs arasındaki görüşmeler 
oldukça uyumlu geçiyordu. Amr Ebu Musa’ya çok hürmetkâr davranıyordu. Her gün 
ziyaretine geliyor ve karşısında edeble ve hürmetle oturuyordu. “Senin islamiyete geçmiş olan 
hizmetin zamanımız halkından hiç kimseye nasip olmamıştır” derdi. Ebu Musa kendisine 
gelince dışarıda karşılar, atının gemini tutar, inmesine ve binmesine yardım ederdi. “Sen 
Allah’ın Resulünün sohbetine çok müşerref oldun. İyi ve kötü günlere şahit oldun ve elini hiç 
kimsenin kanına bulaştırmadın. Sen neyi makul görüyorsan ben bunun dışında bir başka 
düşünce ileri sürmem” diyordu.   

Karar aşamasındaki son görüşme şu şekilde cereyan etti: 
Amr: - Ey Ebu Musa! Sen Osman’ın mazlum olarak öldürüldüğünü biliyor musun? 
Ebu Musa: - Evet, ben onun mazlum olarak öldürüldüğüne şahadet ederim. 
Amr: - Peki Muaviye’nin Osman’a yakınlığını biliyor musun? 
Abu Musa: - Evet, biliyorum. 
Amr: - Peki Muaviye’nin hilafetini nasıl karşılıyorsun? O Kureyş’in ileri gelenlerinden 

biridir. Osman’ın kanını dava etmekte haklıdır. Çünkü hem onun velisidir, hem de 
müslümanların meselelerine sahip çıkmakla hilafete ehil olduğunu göstermiştir. Hem o 
Resulullah’ın hanımı Ümm-ü Habibe’nin kardeşi ve Resulullah’ın vahiy kâtibidir. Resulullah 
(sav) de onun bir gün idareye geçeceğini haber vermiştir. Halife olduğu takdirde sizin gibi 
değerli insanları valiliklere getirecektir. 

Ebu Musa: - Allah’tan kork Yâ Amr! Burada senin Muaviye’nin şerefinden bahsetmen 
tamamen yersizdir. Çünkü hilafet etek başına bir şeref değildir. Bu şerefli birine verilen bir 
görevdir. Şayet makam ve mevki kişiye şeref verecek olsaydı Sabbah’ın oğlu Ebrehe’ye de 
şeref verirdi. Hilafet dindarlık ve üstün fazilet gerektirir. Yine hilafet şerefli bir kimseye 
verilecekse buna en layık Ali b. Ebi Talip’tir. Muaviye’ye gelince ilk muhacirler varken bu 
vazife ona asla düşmez. Allah’ın hükmünü icra konusunda hiçbir rüşveti de kabul etmem. 

Amr: - Oğlum Abdullah için ne dersin? Sen onun faziletini ve Allah’a karşı amelini de 
biliyorsun. 

Ebu Musa: - Oğlun samimi bir dindardır; ancak sen onu fitneye karıştırdın. Harbe iştirak 
ettirdin iffetini lekeledin. Temiz göreve temiz insanların seçilmesi gerekir. 

Amr: - Sizin aklınızda birisi var mı? 
Ebu Musa: - Abdullah b. Ömer Salih bir insandır. Hiçbir tarafa karışmamış ve köşesine 

çekilmiştir. Elini kimsenin kanına bulaştırmamıştır. Ümmetin emanetine idaresine layıktır. 
Amr: - Abdullah b. Ömer bu işe layık değildir. Halife olacak kimse bir eliyle almasını 

öbür eliyle de vermesini bilmelidir. 

 
1 Bu durum aynen vaki olmuş ve Amr b. Âs (ra) ölürken aynen Hz. Ali’nin (ra) dediği gibi diyerek pişmanlığını 

ifade etmiştir. Bu Hz. Ali’nin (ra) bir kerameti olarak anlatılmaktadır. 



Ebu Musa: Ey Amr! Müslümanlar büyük bir savaştan yeni çıktılar. Sana da bana da 
itimat ettiler. Onları yeni bir savaşın içine atmak doğru değildir. Bu durumda buna sebep olan 
her ikisini de azledelim. İşi Şura’ya havale edelim. Müslümanlar sevdikleri ve istedikleri 
birisini halife seçsinler.  

Bu teklif Amr’ın çok hoşuna gitti. Zira onun amacı Ali’yi hilafetten uzaklaştırmaktı. 
Ebu Musa da kendisine bunu teklif ediyordu.  

Amr: - Hak ve gerçek senin dediğin gibidir. Ben de senin bu görüşüne katılıyorum ve bu 
konuda sizinle uzlaşabiliriz” dedi.  

Ebu Musa’nın bu düşüncesinde birleştiler. Ancak Amr b. Âs (ra)  yine de Muaviye’yi 
(ra) halife seçmek istiyor ve bu amacını da çok iyi gizliyordu. Amr b. Âs’ın aklına çok iyi bir 
fikir geldi. Ebu Musa’ya (ra) üzerinde ittifak ettikleri düşünceyi açıklamasını sağlayacaktı. 
Hemen aldıkları kararı açıklama konusunda Ebu Musa’ya (ra) şöyle dedi: 

“- Ya Ebu Musa! Sen yaşça benden daha büyük, ilim ve faziletçe daha ileridesin. Bu 
nedenle ilk söz hakkı sana aittir. İttifak ettiğimiz ve anlaştığımız bu hususu da ümmete 
duyurmak sana yakışır.” 

Ebu Musa (ra) kalbi ve dili bir olan, hile ve hud’a bilmeyen ve herkesi kendisinden daha 
iyi olarak düşünen birisiydi. İçindekini gizleyerek diliyle farklı şeyler söylemeye asla tenezzül 
etmezdi. Tereddüt etmeden bu teklifi kabul etti. 

Abdullah b.Abbas (ra) bu işin içinde Amr b.Âs’ın bir hilesinin bulunabileceğini 
düşünerek Ebu Musa’yı (ra) uyarma ihtiyacı hissetti ve yanına gelerek “Vallahi, Allah’a 
yemin ederim ki bu adam seni fevkalade yanıltmış. Şayet ikiniz bu konuda anlaşmış iseniz 
bırak kararı o açıklasın ve önce o konuşsun. Sen sonra konuşursun. Son söz son cümlede 
söylenir. Karşındaki siyasi düşünen hilekâr biridir. Ehl-i fazileti tanır ama onların yolunda 
değildir. Bu nedenle senin samimiyetini ve faziletini istismar edebilir. Olabilir ki senden sonra 
konuşunca seni tekzip eder ve farklı bir şey söyler” dedi.  

Ebu Musa (ra) bu ikaza aldırmadı. Zira o buna ihtimal dahi vermiyordu. “Hayır! Biz bu 
konuda ittifak ettik. Aksini söylemesi mümkün değildir” dedi. Ebu Musa Hz. Ali’nin bir 
temsilcisi olarak değil, üçüncü bir taraf gibi hareket ediyordu.1 Bu olayın cereyan ettiği 
“Dûmetü’l-Cendel”de taraflar adına gözlemci sıfatı ile Abdullah b. Amr, Saad b. Ebi Vakkas 
(ra) ve Muğîre b. Şûbe de bulunuyordu. Hatta Muğîre “Hakemler anlaşamayacaklar gibi 
görünüyor” diye fikrini beyan etmişti.  

Kararı tebliğ aşamasında Ebu Musa el-Eş’ârî (ra) tarafların ortasında kurulmuş olan bir 
kürsüye çıktı ve şöyle konuştu:  

“-Ey Müslümanlar! Biz sizin bize verdiğiniz yetkiye dayanarak hilafet işini görüştük, 
konuştuk ve yeniden gözden geçirdik. Müslümanların işlerinin düzelmesi ve başına gelen bu 
acı felaketin ortadan kaldırılabilmesi için bu konuda anlaştık ve fikir birliğine vardık. 
Kararımız şudur: “Biz bu olaylara sebebiyet veren Ali’yi ve Muaviye’yi bu görevden 
azlederek işi müslümanların şurasına havale edelim. Onlar arzu ettikleri birisini seçsinler. Ben 
bu karar gereği bana verilen yetkiye dayanarak Ali’yi ve Muaviye’yi görevlerinden 
azlediyorum. Siz ehil gördüğünüz birisinin üzerinde ittifak ederek onu halife seçsin” dedi. 

Ebu Musa (ra) konuşmasını tamamlayıp kararı orada hazır bulunan 800 kişiye duyurdu. 
Sonra Amr b. Âs (ra) ayağa kaktı ve kürsüye çıktı. Şöyle konuştu: 

“-Ey Müslümanlar! Ebu Musa’nın söylediklerini duydunuz. O temsilcisi olduğu zâtı 
görevinden azletmiştir. Ben de ortak aldığımız karar gereği Ali’yi görevinden azlediyorum. 
Ancak temsilcisi olduğum Muaviye’yi azletmeyerek yerinde bırakıyorum. Çünkü Muaviye 
Osman b. Affan’ın velisidir ve hakkını dava etmektedir. Bu sebepler onu hilafete daha ehil ve 
layık görüyorum” dedi.2 

 
1 Akbulut, Ahmed, Sahabe Devri Siyasi Meselelerin Kelamî Meselelere Etkisi, İst-1992, s.242 
2 Taberi, Tarih, 5:71; İbn-i Saad, Tabakat, 4:257; Dinâverî, el-Ahbâr, 182; Minkârî, Vak’atü’s-Sıffîn, 546 



Ebu Musa (ra) bu konuşmaya hem şaşırdı hem de çok öfkelendi. Amr b. Âs’a dönerek 
“Yâ Amr! Bizi aldattın. Allah seni kahretsin beni aldattın. Biz böyle konuşmamıştık. Sen 
büyük bir günaha girdin Sen tıpkı üzerine yürüsen de bıraksan da dilini çıkarıp soluyan köpek 
gibisin” (A’raf, 7:176) dedi ve kamçısı ile Amr’a vurdu ve “Keşke elimde bir kılıç olsaydı da 
sana vursaydım!” dedi. Amr b. Âs (ra) da ona “Sen de sırtına kitap yüklenen ve içinden ne 
olduğunu bilmeyen merkep gibisin” (Cuma, 62:5) diye cevap verdi.” 1 Bu konuşmaları duyan 
Abdullah b. Ömer (ra) da “Bu ümmetin idaresi kimlere bırakılmış? Biri yaptığının helal mi 
haram mı olduğuna aldırmayan, diğeri de ne yaptığını bilmeyen biri…” demek zorunda kaldı. 

Hz. Ali’nin temsilcileri bu durumda şoke oldular. Karara hile karıştığını ve bu nedenle 
geçerliliğinin olmayacağını ifade ettiler. Abdullah b. Abbas (ra) Ebu Musa’ya “Ben sana 
demedim mi, bu adam hilekârdır. Dikkatli ol dedim. Ama senin bir günahın yoktur. Asıl 
günah seni bu işe getirenlerindir” dedi. 

Ebu Musa (ra) son derece mahcubiyet içindeydi. “Bu adam bana hile yaptı, beni aldattı 
ve sözünden döndü, ben ne yapabilirim” diye mazeret beyanında bulundu ve kendisini 
savunmak istedi; ama durum ortadaydı. Bu sonuca kendi akılsızlığı ve söz dinlememesi 
sebebiyet vermişti. Abdullah b. Ömer (ra) ve Abdullah b. Ebubekir (ra) “Keşke Ebu Musa bir 
gün önce ölmüş olsaydı!” diye hayıflandılar. 

Bundan sonra ortalık karıştı. İhtilaf çözülmek şöyle dursun daha da karmaşık bir hal 
almıştı. Hz. Ali (ra) taraftarlarının üzerine büyük bir karamsarlık hâkim olurken Muaviye (ra) 
taraftarları zafer kazanmış gibi seviniyorlardı. Bundan sonra taraftarlar kendi yerlerine 
döndüler. Amr b. Âs (ra) ve beraberindekiler Şam’a Muaviye’nin yanına giderek halifeliğini 
tebrik ettiler. 

Abdullah b. Abbas (ra) Kadı Şüreyh ve beraberindekiler de Kûfe’ye döndüler. Ebu 
Musa el-Eş’ârî mahcubiyetinden Hz. Ali (ra) ile görüşmekten kaçındı. Kendisine hiç 
gözükmeden doğru Mekke’ye gitti ve mahcubiyetinden vefatına kadar bir daha da Mekke 
dışına çıkmadı.2 

Hz. Ali (ra) haklı olarak bu sonuca itiraz etti. Bunun Allah’ın kitabına, hükmüne ve 
peygamberin sünnetine aykırı olduğunu söyledi. “Kabul edilemez bir karardır” dedi ama 
sonuç değişmedi. “Tahkim” hadisesi müslümanlar arasındaki siyasi probleme çözüm getirmek 
yerine mevcut çıkmazın daha da derinleşmesine ve yaranın kangren olmasına sebebiyet 
vermiştir. Hz. Muaviye (ra) savaş meydanındaki mağlubiyeti politik zemine kaydırarak 
kendisine göre zafer kazanmıştır.  

Tahkim hadisesinden sonra isyankâr ve halifeyi tanımayan Muaviye’nin (ra) tavrı farklı 
bir boyut kazanarak siyasi mücadele ile hilafeti ve idareyi ele geçirme şekline dönüşmüştür. 
Bundan sonra Muaviye’nin (ra) hükümeti güçlenmeye, Hz. Ali’nin hükümeti ise zayıflamaya 
başlamıştır. 

 
4. Hakem Olayının Sonuçları: 
Hakem olayının pek çok siyasi sonuçları olmuştur. Hz. Ali (ra) açısından baktığımız 

zaman üç belirgin sonuç doğurmuştur. Birincisi, Sıffın’deki zafer elinden kaçmıştır. İkincisi, 
üç yıllık güçlü hilafeti sarsılmış ve tartışılmaya başlanmıştır. Üçüncüsü de taraftarları arasında 
Sıffın’de ortaya çıkan “Allah’ın hükmüne uyma” düşüncesinden kaynaklanan ihtilaf 
“Haricilik” gibi müfrit ve anarşist bir fırkanın doğmasını netice vermiştir. 

Hz. Muaviye (ra) açısından ele aldığımız zaman, Sıffın’deki hezimetten kurtulmuş oldu. 
Halife ile aynı seviyeye yükselmiş ve makamını eşitlemiş oldu. Hile yoluyla da olsa “Halife” 
unvanını aldı ve tebası arasında itibarı arttı. Ancak siyasetin insafsız düsturlarının devlete 
hâkim olmasına yol açtı, adalet ve hakkaniyet büyük bir zarar görmüş oldu. 

 
1 Taberî, Tarih, 5:71; Mİnkârî, 547 
2 Taberi, Tarih, 5:71; İbn-i Saad, Tabakat, 4:257; Dinâverî, Ahbâr, 183; Minkârî, 546 



 Müslümanlar açısından fitne ve fesat çoğaldı, yara kangren haline geldi. Hakem ile 
hüküm vermeye itimat kalmadı. Hile ve desise ile iş görme ve sonuç alma devri başladı. Hz. 
Ali’nin (ra) sonucu geçersiz sayması neticeyi değiştirmedi ve sonuç eskisinden de kötü oldu. 

Hz. Ali’nin (ra) başarısız olmasının sebebini Hz. Muaviye (ra) şöyle izah eder: “Ali b. 
Ebi Talib’e (ra) karşı mücadelemde dört üstünlüğe sahiptim. O açık sözlü ve sırrı olmayan 
birisiydi. Ben ise sırrımı ifşa etmezdim. O kötü ve isyankâr bir orduya sahipti. Ben ise itaatkâr 
bir orduya sahiptim. Onu Cemel olayında muhaliflerle yalnız bıraktım. Mağlup olsaydı bana 
problem olmazdı. Galip gelince de o hadiseyi aleyhine koz olarak kullanırım dedim. Ayrıca 
ben Kureyş’ten yana daha avantajlı bir durumdaydım”1 demiş ve Emevi Sülalesinin 
Haşimilerden sayıca daha çok ve güçlü oluşuna, babasının Mekke reisliğine, Mekke riyaseti 
ve idaresinin Emevilerde oluşuna ve aralarındaki rekabete dikkat çekmiştir. 

Hz. Muaviye (ra) ile devletin hilafetten saltanata dönüşme süreci başlamıştır. 
Kendisinden sonra gelen oğlu Yezid ise devletin gücünü Irkçılığa alet etmeye kadar 
götürmüştür. 
 

C- HAVARİC FIRKASI İNANÇ VE DÜŞÜNCELERİ 
İslam dünyasında Hz. Ali (ra) zamanında ortaya çıkan ilk ayrılıkçı ve müfrit fırka 

“Havaric Fırkası” olmuştur. Bunlar “Tahkim” olayı ortaya çıkınca önceleri hakemde ısrar 
eden, sonrasında hakemi kabul edenleri tekfir eden cahil, kararsız ve ne yaptıklarını bilmeyen 
inatçı ve savaşçı gençler topluluğudur. Liderleri Abdullah b. Kevâ, Artab. B. A’ver, Abdullah 
b. Vehb Rasibî, Urve b. Cerir, Yezid b. Asım el-Muharibî, Harkus b. Züheyr el-Becelî olup 
sayıları 12 bin civarındaydı.  

Peygamberimiz (sav) sahabelerine gelecek fitnelerden bahsederken Haricileri haber 
vermiş “Bir zaman gelecek öyle kimseler çıkacak ki sizler onların namazı yanında 
namazlarınızı, oruçları yanında orucunuzu hor görürsünüz. Ama onların imanları dillerinden 
kalbine geçmez” (Buhari, Fedailü’l-Kur’ân, 36; Ebu Davud, Sünnet, 28) buyurmuşlardır.  
Ayrıca peygamberimiz (sav) “Öyle bir topluluk çıkar ki okun yaydan çıktığı gibi dinden 
çıkarlar” (Buhari, Tevhit, 23; Müslim, Zekât, 142) buyurarak onlara işaret etmiştir. İslam 
bilginleri bu hadislerde haber verilen topluluğun hariciler olduğunu söylemişlerdir. 

Muhakkime, yani hakeme gitme düşüncesini önce benimseyerek Hz. Ali’yi (ra) hakeme 
zorlayan, Ebu Musa el-Eş’âri’nin (ra) hakem olması için ellerinden gelen bütün gayreti 
gösteren hariciler daha sonra bu düşüncelerinden vazgeçerek “Hüküm Allah’ındır; Allah’tan 
başkasının hükmüne razı değiliz” diyerek ne dedikleri anlaşılmayan bir fikre kapılmışlardır. 

Haricilerin ilk imamı ve lideri Abdullah b. Vehb er-Râsibî’dir. Kendisine Zeyd b. 
Husayn’ın evinde biat edilmiştir. Sonra da Hz. Ali’yi (ra) “Allah’ın hükmünü bırakıp hakem 
tayin ettiği için” küfürle itham etmişlerdir. Onlar “Allah’ın dinine hakem mi tayin 
ediyorsunuz? Allah’tan başka hüküm verecek yoktur. Biz ancak Allah’ın kitabına göre hüküm 
veririz.” Hz. Ali (ra) bu sözleri işitince “Bu söz zulmün murat edildiği hak bir sözdür. 
Bunların asıl amacı emirliği yok etmektir. Hâlbuki Salih veya facir bir emir seçmek ve ona 
itaat emek şarttır” demiştir. Bu sözü ilk söyleyen de Temim oğullarından Haccac b. 
Ubeydullah olmuştur. 

“Hüküm ancak Allah’ındır” sözü bu cahil topluluğun aklını çelmiş ve her şeye bu 
açıdan bakar olmuşlardır. Adeta Kur’anda başka ayet yokmuş gibi, bu sözü kendilerine din 
edindiler. Hz. Osman’dan (ra) Hz. Ali’den (ra) ve Ümeyye oğullarından zalim idarecilerden 
beri oldukları düşüncesi haricileri aldatmıştır. Bu düşüncede olanları kendilerinden saydılar, 
bunun dışındakileri küfürle itham ettiler ve müslümanların kanlarını helal saydılar. 

Hariciler Hz. Ali (ra) konuşurken onu protesto ediyor ve kalkıp mescidi terk ediyorlardı. 
Daha sonra kendileri gibi düşünmediği için sahabe Hz. Habbab b. Eret’i (ra) öldürdüler ve 

 
1 Beyhaki, el-Mehâsin, 2:57 



cariyesinin karnını yardılar. Hz. Ali (ra) “Habbab’ı öldürenleri bize teslim edin” diyince hep 
bir ağızdan “Onu hepimiz öldürdük” dediler. Bütün bu sebeplerden dolayı Hz. Ali (ra) onlarla 
savaşmak ve bu fitneyi ancak bu şekilde ortadan kaldırmak gerektiğini düşündü ve 
sahabelerle istişare etti. Böylece onlarla savaşmaya karar verdi. Bununla beraber onlardan geri 
kalanlarını bu fikirlerinden vazgeçirmedi.  

Haricileri aldatan en belirgin özelliği “ihlâs” yani yaptıklarını sırf Allah rızası için 
yapmalarıydı. Ne var ki bu ihlâs kafalarının şartlanmış olduğu yanlış düşüncelerine olan 
ihlâslarıydı. Onlar bir Müslüman ile bir Hıristiyan’a rast geldikleri zaman Müslüman’ı 
kendileri gibi düşünmediği için öldürüyor, Hıristiyan’a ise iyilikte bulunuyorlardı. 

Kendilerine göre ihlâs ve takva içinde oldukları halde müslümanlara karşı katı taşkın ve 
çılgınca davranıyorlardı. Bu çelişkinin sebebi onların çoğunun bedevi ve medeniyetten uzak 
olmalarıydı. Çöl hayatı onları sertliğe, şiddete ve kabalığa sürüklemişti. “Dinde hassas 
muhakeme-i akliyede noksan olmak” ve “fayda vereceğim diye zarar veren ahmak dost” 
ifadeleri onları en iyi şekilde tarif etmektedir. 

 
1. Haricilerin Çıkışı: 
Hz. Ali (ra) hiç istemediği halde haricilerin zorlaması ile Ebu Musa el-Eş’âri’yi (ra) 

hakem tayin ederek Dûmetü’l-Cendel’e göndereceği zaman yine Haricilerin liderlerinden olan 
Zur’â b. Burc ve Hurkûs b. Züheyr gelerek “Hüküm Allah’a aittir” dediler. Hz. Ali (ra) onlara 
“Evet, hüküm Allah’ındır” dedi. Onlar “Yâ Ali, o zaman yaptığın işe tövbe et, verdiğin 
karardan dön, hakem işinden vazgeç, ölene kadar seninle beraber savaşalım” dediler.  

Hz. Ali (ra) “Şu an biz akit ve anlaşma yapmışız. Yüce Allah ‘Anlaşmalara uyun’ 
(Nahl, 16:91) buyurmaktadır. Benim yaptığım bu emre uymaktır. Bunun neresi günahtır ki 
tövbe edeyim” dedi. 

Onlar “Allah’ın hükmünü insanın eline vermek büyük günahtır. Sen Ebu Musa’ya 
hüküm verme yetkisi vermekle büyük günaha girdin” dediler.   

Hz. Ali (ra) “Kur’an ağzı ve dili olmayan bir kitaptır. Hükmünü ancak insanların 
ağzından duyurur. Bu nedenle Ebu Musa elbette Allah’ın hükmünü ilan edecektir. Şayet 
Allah’ın Kur’ânda hükmettiği gibi hak ve adil bir hüküm vermezse biz zaten ona uyacak 
değiliz. Kaldı ki hakemi ben kabul etmedim, ‘aramızda Kur’an hükmetsin’ diye siz beni 
hakeme zorladınız, şimdi neden vazgeçtiniz” diye cevap verdi.  

Onlar “Evet doğrudur. Biz hakeme razı olmakla günaha girdiğimizi anladık ve bu 
halimizden tövbe ettik ve bu düşüncemizden döndük. Sen de bundan dönmezsen seninle 
savaşırız” dediler. Hz. Ali (ra) “Sizler can yakmadığınız, kan dökmediğiniz ve mala, namusa 
tecavüz etmediğiniz sürece fikirlerinizde hür ve serbestsiniz. Ancak kan döker, can yakar, 
mala ve namusa tecavüz ederseniz hukuk namına sizinle savaşırım. Şimdi gidin serbestsiniz” 
dedi ve onları başından savdı.1 

Hakemlerden Hz. Ali’nin (ra) hakemi Ebu Musa (ra) Allah’ın kitabına göre, 
peygamberin sünnetini, hak ve adaleti gözeterek değil de kendi düşüncesine göre Hz. Ali’yi 
hilafetten uzaklaştıracak bir hüküm verdi. Amr b. Âs (ra) da siyasi davranıp hakemi olduğu 
Muaviye’yi (ra) halife ilan edince Hariciler bunu kendi haklılıklarına delil kabul ederek 
tamamen yoldan çıktılar ve tecavüze başladılar.  

Hz. Ali (ra) Kûfe mescidinde Cuma namazı için hutbe okurken “Hüküm Allah’ındır” 
diye caminin çeşitli yerlerinden bağırmaya başladılar. Hz. Ali (ra) hutbesini kesti ve onlara 
dönerek “Allah’ım sen ne büyüksün! Bunlar senin hak sözünle batıl bir davayı savunuyorlar. 
Delillerimizi kabul etmiyorlar. Konuşunca bizi üzüyorlar. Sizler bizimle beraber olmaya 
devam edecekseniz üzerimizde üç hakkınız vardır. Birincisi, sizler Allah’ı zikrettiğiniz sürece 
sizi mescitlerimizden men etmeyiz. İkincisi, bizimle savaşırsanız ganimetten mahrum 

 
1 İbnü’l-Esir, El-Kâmil, 3:334 



etmeyiz. Üçüncüsü, kan dökmediğiniz ve bizimle savaşmadığınız sürece size dokunmayız. 
Fikirlerinizde hür ve serbestsiniz, dilediğiniz gibi konuşup istediğiniz yere gidebilirsiniz”1 
dedi.  

Haricilerin ileri gelenleri 10 Şevval 37 / 22 Mart 658’de Kûfe’de Abdullah b. Vehb er-
Rasibî’nin evinde toplanarak “Emr-i bil-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker” görevinden 
bahsettikten sonra “Bu bidatçı ve sapık halkı zalimlerden kurtarmak için dağlara ve sahralara 
çekilelim ve çevredeki şehir ve kasabalara giderek “emr-i bi’l-maruf” görevini yapalım 
dediler. Sonra kendilerine bir lider seçelim dediler. Uzun müzakerelerden sonra ev sahibi 
Abdullah b. Vehb’i kendilerine lider seçtiler ve ona biat ettiler.2 Sonra Nehrevan’da 
toplanmaya karar verdiler.  

Hz. Ali’nin (ra) Harura’da ikna ederek Kûfe’ye getirdiği 8.000 kişi de hakem olayından 
sonra onlara katıldı. Kûfe’de ve Basra’da aldattıkları gençlerle Nehrevan’da toplanmaya 
başladılar. Sayıca az olmakla beraber bedevî düşüncesine sahip olup medeniyetten mahrum 
olan bu topluluk birbirlerine destek vererek yeni yeni fitnelerin temellerini atıyorlardı. Zaman 
içinde kendilerini bu yanlış düşünceden vazgeçirmeye ve Hz. Ali (ra) ile beraber olmaya ikna 
etmek için çalışan Rebia b. Ebî Şeddad gibiler de kendilerine katılınca daha da azmışlardır.3 

Hakem olayından bir sonucun alınmaması ve durumun Hz. Ali (ra) aleyhine dönmesi 
Haricilerin sayılarının artmasına sebep olmuştur. Olayların arkasındaki gerçekleri görmeyen, 
hakikati anlamayan ve meseleye sadece siyasi yönden bakanların yanılma noktası “Hakem 
Olayı” olmuştur.  

Hz. Ali (ra) hakem olayından sonra Kûfe’de bir hutbe okudu ve şöyle dedi: “Allah’a 
hamd ederim. Zaman tüm musibetleriyle ve bütün hadiseleriyle üzerimize gelmiş 
bulunmaktadır. Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in (sav) Allah’ın resulü olduğuna şahitlik 
ederim ki isyan mutlaka pişmanlık getirir. İtaat ise emniyet ve asayişin temelidir. Ben hakem 
tayini işine karşı çıktım ve sizi uyardım. Siz ise beni hakeme zorladınız. Ama şimdi her şey 
apaçık ortaya çıkmıştır. Siz görüşlerinizin sonucunu, ben de olayın neticesini görmüş 
bulunuyoruz. Sizler bu iki kişiyi hakem olarak seçtiniz. Fakat her ikisi de Allah’ın hükmü ile 
hüküm vermediler. Verdikleri hüküm hiçbir delile ve daha önce tatbik edilmiş hiçbir usule 
uymamaktadır. İkisi de bir kararda ittifak edemeyerek apaçık bir yanlışlığa düştüler. Bunun 
için mü’minlerin bu karara uymaları gerekmez. Hazırlanın ve Şam üzerine yürümek için 
silahlanın!”  

Hz. Ali (ra) bu hutbesinden ve talimatından sonra “Harici Fitnesi” ortaya çıkınca 
öncelikli olarak bu fitnenin ortadan kaldırılması gerektiğine karar verdi ve Haricilere bir 
mektup yazdı. Şu mealde: 

“Bismillahirrahmanirrahim. Allah’ın kulu ve mü’minlerin emiri Ali’den Zeyd b. 
Husayn ve Abdullah b. Vehb ve onlarla beraber olanlara… 

Sizin hakem olarak tayin ettiğiniz bu iki kimse Allah’ın kitabına muhalefet ettiler. 
Allah’ın hidayeti dışında kendi heva ve heveslerine uydular. Resulullah’ın (sav) sünneti ile 
amel etmediler. Kur’âna uygun bir hüküm de vermediler. Bunun için mü’minler onların 
verdiği karardan uzaktırlar. Bu mektup size ulaştığında hemen geliniz, daha evvel 
yürüdüğümüz yere beraber yürüyelim. Biz evvelce bulunduğumuz hal üzereyiz.”  

Hariciler büyük bir taassuba kapılmışlardı. Hz. Ali’ye (ra) şöyle cevabi bir mektup 
yazdılar. “Biz hakem tayin işini kabul ettiğimiz için kâfir olduk. Sonra tövbe ettik. Sen de bu 
işi kabul ettiğin için kâfir olduğunu kabul et, sonra bizim gibi tövbe et, sonra biz düşünürüz. 
Bunu yapmayacak olursan seninle savaşırız.”4 

 
1 Taberi, Tarih, 5:73; Belazuri, Ensab, 2:359 
2 Taberi, Tarih, 5:75; El-Kâmil, 3:113; Dinâverî, El-Ahbâr, 189 
3 Taberi, Tarih, 5:76 
4 Taberi, Tarih, 5:77-78; Dinâverî, El-Ahbâr, 189-190; İbn-i Kuteybe, El-İmame, 123 



Hz. Ali (ra) bu mektup eline ulaşınca onlardan ümidini kesti. Onlar olmadan Hz. 
Muaviye ile savaşmaya karar verdi. Basra valisi Abdullah b. Abbas’a (ra) mektup yazarak 
asker toplayarak hazırlanmasını ister. Abdullah b. Abbas (ra) ve Ahnef b. Kays köleler ve 
çocuklar hariç 60.000 nüfuslu Basra’dan ancak 1500 asker toplayabildiler. Ahnef b. Kays’ın 
teşviki ile bu sayı ancak 3.200’e ulaşabildi.1 İnsanlar savaşmaktan ve bilhassa müslümanların 
müslümanlarla savaşmalarından yılmışlardı. 

Hz. Ali (ra) Basra, Kûfe ve diğer tüm beldelerden ancak 65.000 asker toplayabildi. Bu 
askerler Şam üzerine gitmek için hazırlanmışken Haricilerin bulundukları yerlerden cinayet 
haberleri gelmeye başladı. Bilhassa Habbab. B. Eret (ra) hariciler tarafından öldürüldü haberi 
gelince Hz. Ali (ra) bu durumda Şam’a gitmenin uygun olmayacağını düşünerek önce 
Nehreven’a ve Haricilerin üzerine gitme kararı aldı. 

 
2. Harici Terörü: 
Haricilerden bir grup Nehrevan’a giderken yolda bir merkebe hamile hanımını 

bindirmiş yürüyen bir adama rast geldiler. Emr-i bil-ma’ruf yapmak amacı ile sordular: 
- Sen kimsin? 
- Resulullah’ın sahabelerinden Abdullah b. Habbab b. Eret.2 (ra) 
- Bizden korkma, bize faydalı bir hadis söyle. 
- Babam Resulullah’ın şöyle söylediğini bana haber verdi. “İleride öyle fitneler olacak 

ki, bedenlerin öldüğü gibi kalpler ölecek. O zaman kişi mü’min olarak sabahlar, akşama kâfir 
olarak döner. Akşam kâfir olarak yatar, sabaha mü’min olarak uyanır.”3 

- Zaten biz de böyle bir hadis öğrenmek istiyorduk. Peki sen Ebubekir ve Ömer 
hakkında ne dersin? 

- Onları hayırla yad ederim. 
- Peki, Osman’ın hilafetinin başı ve sonu için ne dersin? 
- O hiçbir zaman doğruluktan ayrılmadı. 
- Hakem seçmeden önce ve sonra Ali hakkında ne dersin? 
- Ali hepimizden ziyade Allah’tan korkar ve hepimizden daha takva sahibidir. Allah’ı 

da hepimizden daha iyi bilir. Dinine herkesten daha ziyade bağlıdır, görüşleri de çok isabetli 
ve açıktır. 

- Sen heva ve hevesine göre konuşuyorsun. Onu sen amelleri ile değil sadece ismi ile 
tanımışsın. Allah’a yemin ederiz ki sen Ali hakkındaki bu yanlış düşüncenden vazgeçmezsen 
seni öldürürüz.  

Sonra hariciler Abdullah ve hanımının ellerini arkalarına bağlayarak öldürmek için 
yanlarında götürdüler. Yolda Hıristiyanlara ait bir domuza rast geldiler. İçlerinden birisi 
domuza kılıcı ile vurarak öldürdü. Diğerleri onun üzerine yürüdüler ve “Sen yeryüzünde fesat 
çıkartıyorsun” dediler. Adam domuzun sahibi Hıristiyanı buldu ve domuzun bedelini 
ödeyerek onun rızasını aldı.  

Biraz daha ileri gittiler. İçlerinden biri hurmalıktan geçerken yola düşen hurmalardan 
birisini ağzına attı ve yerken diğeri “Hurmayı ücretini vermeden ve sahibini razı etmeden 
yemen haramdır” dedi, adam hurmayı ağzından attı.  

Bunlara şahit olan Hz. Abdullah “Eğer sizler samimi iseniz bana hiçbir kötülüğünüz 
dokunmaz. Ben Müslümanım ve kimseye hiçbir kötülüğüm dokunmadı. Üstelik siz bana 
‘Bizden korkmayın!’ diye eman vermiş bulunuyorsunuz” dedi.  

 
1 Taberi, Tarih, 5:78 
2 Hz. Habbab b. Eret (ra) Hz. Ali’nin Medayin valisi idi.  
3 Ebu Davud, Sünen, Fiten, 2:501 



Hariciler: “Şu boynunda asılı bulunan Kur’ân bize seni öldürmemizi emrediyor” diyerek 
boynunu kesip öldürdüler. Hanımını da karnını deşerek öldürdüler, çocuğu karnından çıkarıp 
onu da öldürdüler. Bunun gibi pek çok cinayetler işlediler.1 

Bu ve benzeri olayların cehaletle beraber taassubun insanları ne hale getirdiğini 
göstermesi bakımından çok enteresandır. Hz. Ali (ra) bu olayları duyunca tahkik için Hâris b. 
Mürre el-Abdî’yi gönderdi. Ama ne var ki Hâris oraya varınca onu da hiç konuşturmadan 
öldürdüler.2 

Hz. Ali (ra) bunun gibi haberlerin kendisine gelmesi üzerine yanındakilerle istişâre etti 
ve Nehrevan’a Hariciler üzerine yürümeye ve bu sözden anlamayan vahşileri kılıçla yola 
getirmeye karar verdi. Çünkü Bediüzzaman’ın dediği gibi “Medenilere galebe çalmak ikna 
iledir. Söz anlamayan vahşilere ise zorla ve icbar iledir.”  Başka şekilde söz dinlemeleri 
mümkün değildi.  

 
3. Nehrevan Şavaşı: (9 Safer 38 / Temmuz 658) 
Haricilerin gittikleri yerlerde “Hüküm Allah’ındır” diyerek “Emr-i bil-maruf” yapıyoruz 

diye terör estirmeleri üzerine Nehrevan’a geldi. Askerlerini topladı ve onlara şöyle bir 
konuşma yaptı: 

“Ey Müslümanlar! Ben Resulullah’ın (sav) şöyle dediğini işittim. ‘Ümmetimden öyle 
bir topluluk çıkacak ki, Kur’an okuyacaklar. Siz onların yanında kendi okumanızı küçük 
göreceksiniz. Namazınız da onların namazları yanında değersiz görülecek. Oruçlarınız da 
onlara nispeten az olacaktır. Onlar Kur’an okuyacaklar; ancak kendi lehlerine 
yorumlayacaklar; ama o aleyhlerine olacaktır. İmanları dillerinde olup boğazlarından aşağıya 
kalplerine inmeyecektir. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklardır.’3 

Peygamberimiz (sav) onlarla savaşan orduyu da meth-ü senâ etmiştir. Bu kötü kavmin 
alameti şudur. İçlerinde bir adam bulunacak, onun pazusu olup kolu olmayacaktır. Pazusunun 
ucunda meme gibi bir çıkıntı olacak ve ucunda da beyaz kıllar bulunacaktır. Peygamberimiz 
(sav) bize onları böyle haber vermiştir. Bizler Muaviye’den önce onların üzerine gitmemiz 
gerekir. Onlar dökülmesi haram olan kanı döktüler. Allah’ın adı ile şimdi üzerlerine yürümek 
zamanıdır.”  

Hz. Ali (ra) ordusunu savaş düzenine soktuktan sonra son defa onlarla konuşmak ve 
kendilerini ikna etmek için Kays b. Saad (ra) ve Ebu Eyyub el-Ensâri’yi (ra) gönderdi. Kays 
b. Saad (ra) onlara Hz. Ali’nin (ra) talebini iletti. “Sizler bizim müşrik olduğumuzu 
söyleyerek mü’minlerin kanını mı dökmek istiyorsunuz?” dedi. 

Haricilerin reislerinden Abdullah b. Şecere es-Sülemî “Hak ve batıl bizim meçhulümüz 
değildir. Biz size tabi olmayız. Bu meselenin çözümü için siz Ömer b. Hattab’ı (ra) da 
getirecek değilsiniz” dedi. 

Ebu Eyyub Hâlid b. Zeyd el-Ensari (ra) sordu: “Biz ve sizler daha önceki hal üzere değil 
miyiz? Bizler artık hakemlerin verdiği karara uyuyor değiliz. Siz de aynı düşüncedesiniz. Hal 
böyle iken sizler bizimle neden savaşmak istiyorsunuz?” 

Onlar “Bizim size güvenimiz yoktur. Bu gün sulh yapacak olursak, yarın hakkımızda 
hakeme başvurursunuz” dediler.  

Ebu Eyyub el-Ensari (ra) “Allah sizin müstehakınızı versin. Evvela içinde 
bulunduğunuz şu fitneyi halledin ki ileride gelecek fitneden korkmaya hakkınız olsun” dedi. 
Başka konuşmalar da oldu ancak onları ikna etmek mümkün olmadı. Hz. Ebu Eyyub (ra) ve 
Kays b. Saad (ra) dönüp Hz. Ali’nin (ra) yanına geldiler ve durumu anlattılar. 

 
1 Taberi, Tarih, 5:81; İbn-i Kuteybe, El-İmame, 126-127; İbn-i Kesir, El-Bidaye, 7:228; El-Kâmil, 3:331-332; 

Bağdâdi, El-Fark Beyne’l-Firak, 68; Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, 1: 573-574 
2 Taberi, Tarih, 5:82 
3 Müslim, Zekâti 156; İbn-i Mâce, Mukaddime, 12 



Hz. Ali (ra) “Onlar dalalet ve kinin isyan ettirdiği, öfkenin gözlerini kör ettiği bir 
topluluktur” dedi. 

Hz. Ali (ra) acele etmiyordu. Belki Allah kendilerine akıl ve hidayet verir de gerçeği 
görürler diye bu defa da Abdullah b. Abbas’ı (ra) onlarla konuşmaya gönderdi. Ancak o 
peygamberimizin (sav) “Tercümanü’l-Kur’ân” olarak vasfettiği ve “Allahım, ona Kur’ânın 
manasını ve tevilini öğret” diye dua ettiği, bu nedenle Kur’ânı çok iyi bildiği halde ona şöyle 
dedi. “Ya Abdullah! Sen Haricilerle konuşurken sakın Kur’andan delil getirme! Çünkü 
Kur’ânda farklı manalara gelen ayetler vardır. Onlar tevil ederler ve senin anladığın manayı 
kabul etmezler, seni de cahillikle suçlarlar. Sen Resulullah’ın tatbikatını onlara söyle. Onlar 
bunu inkâr ve tevil edemezler” dedi.  

Hz. Abdullah b. Abbas (ra) onlarla konuşmaya gitti. Peygamberimizin (sav) tatbikatını 
onlara anlattı. Peygamberimiz (sav) zina eden kadını recmetti, sonra onun üzerinde namaz 
kıldı. Bu nedenle büyük günah işlemiş olsa da yine mü’min olarak kabul etti. Hırsızlık 
yapanın elini kesti ama onu müslümanlardan ayırmadı diye peygamberimizin sünnetini ve 
uygulamalarını anlatarak onları ikna etmeye çalıştı.  

Hariciler buna cevap veremediler ve aciz kaldılar ancak “Delil getirmekte güçlü olan 
dilini tut ey İbn-i Abbas!” diye tehdit ettiler. Arkadaşlarına da “Onu dinlemeyin ve 
konuşturmayın” dediler. Bunun üzerine Hz. Abdullah b. Abbas (ra) dönerek Hz. Ali’nin (ra) 
yanına geldi ve durumu anlattı.  

Son olarak Hz. Ali (ra) yanında bir heyetle onların liderleri ile görüşmeye gitti. “Bizim 
sizinle bir meselemiz yoktur. Yeryüzünde fesat çıkartmayın, suçsuz yere müslümanları 
öldürmeyin. Umulur ki Allah içinize düştüğünüz bu kötü durumdan uzaklaştırır ve hayra 
yönelirsiniz. Kardeşlerimizi öldüren katilleri bize verin geçip gidelim” dedi. 

Onlar hep bir ağızdan bağırdılar “Onları biz hep beraber öldürdük. Sizin kanınızı da 
akıtmaya azmettik” dediler.  

Hz. Ali (ra) onlara hitaben şöyle konuştu: 
“Benim hata ettiğimi ve sapıttığımı kabul ettiniz, peki niçin benim bu hareketim 

yüzünden bütün Ümmet-i Muhammed’i sapık sayıyorsunuz? Suçlular ile masumları birbirine 
karıştırıyorsunuz?  

Düşmanlık ve kinin isyan ettirdiği, hevânın hak ve hakikatten uzaklaştırdığı, öfkenin 
gözleri kör ettiği büyük fitneye düşen topluluk! Size diyorum ki, sizler öldüğünüz zaman bu 
ümmet sizi sürekli lanetleyip durmasın. Elinizde herhangi bir delil ve ilâhî bir burhan 
olmadan böyle davranmanızdan dolayı sizi hakir görmesinler. 

Hatırlıyor musunuz, ben size ‘Hakemi kabul etmeyin!’ demiştim. Bunun bir hile ve 
tuzak olduğunu söylemiştim. Fakat siz bana isyan ettiniz. Sizin zorlamalarınız ile hakemi 
kabul ettiğimde ise ‘Her iki hakemin Kur’ânın hükümlerine göre hükmetmeleri halinde 
kararlarına uymayı şart koşmuştum. Onlar kendi aralarında ihtilafa düştüler, Allah’ın kitabına 
ve Resulullah’ın sünnetine aykırı hüküm verdiler. Biz bu durumda her iki hakemin verdiği 
hükmü reddettik. İlk önce bulunduğumuz hal ve durum üzerindeyiz. Peki, sizler neyi 
savunuyorsunuz ve neyin peşindesiniz?”1 

Hariciler “Evet, biz hakemi kabul ettik, bununla günaha ve küfre girdik. Sonra tövbe 
edip hatamızdan döndük. Sen de bizim gibi tövbe edersen seninle oluruz. Şayet tövbe 
etmezsen seninle savaşırız” dediler. 

Hz. Ali (ra) şöyle cevap verdi: “Başınızda bir kasırga kopmuş ve sizi helak etmiştir. Ben 
Resulullah’a iman edip onunla hicret ettikten ve Allah yolunda yaptığım cihad ve 
mücadelelerden sonra küfre mi girmiş olacağım? Veya küfre girdiğimi mi kabul edeceğim? 
Bu nasıl bir sözdür. Şayet ben böyle yapacak olursam ebediyen dalalette kalır ve helak 

 
1 Taberi, Tarih, 5:84; İbn-i Kuteybe, el-İmame, 127 



olurum” dedi. Bunun üzerine Hariciler “Onunla konuşulmaz, siz de onunla konuşmayın. Onu 
muhatap almayın. Allah’a kavuşmak için savaşa hazırlanın!” diye bağırdılar.1 

Hz. Ali (ra) savaşın kaçınılmaz olduğunu görünce geri geldi ve askerlerini düzene 
koydu. Ordusunun sağ kanadına Hucr b. Adiy’i, sol kanadına Şebes b. Rebia’yı, süvarilerin 
başına Hz. Halid b. Zeyd el-Ensari’yi (ra) yayaların başına da Ebu Katade’yi (ra) 700 kişilik 
Medine’lilerin ve sahabelerin başına da Kays b. Saad’ı getirdi.2 

Hariciler de birliklerinin sağ cenahına Zeyd b. Husayn et-Tâî’yi, sol cenahına Şureyh b. 
Avf el-Absî’yi, atlıların başına Hamza b. Sinan’ı ve yayaların başına ise Hurkus b. Züheyr es-
Sa’dî’yi geçirdiler.3 

Hz. Ali (ra) savaş düzenine soktuğu ordusuna şöyle hitap etti: “Allah’a yemin ederim ki 
yapılacak muharebede sizlerden on kişi şehit düşmez, onlardan da on kişi kurtulamaz” dedi. 
Sonra Ebu Eyyub el-Ensârî’ye (ra) “Eman Sancağını” verdi ve “Kim aman diler bu sancağın 
altına gelirse ona dokunmayın!” dedi.  

Ebu Eyyub el-Ensari (ra) “Kim bu sancağın altına gelirse emniyettedir. İçinizden 
ayrılanlar Kûfe’ye dönenler veya Medine’ye gidenler yine emniyet ve güvendedir” diye 
bağırıyordu. Bunun üzerine 100 kişilik bir grup Hz. Ali’nin ordusuna katıldı ve 4000 kişilik 
bir bölük de savaşmaktan vazgeçerek Kûfe’ye döndü.4  

Hz. Ali (ra) “Onlar saldırana kadar bekleyiniz. Ola ki savaşmaktan vazgeçerler” dedi. 
Çok geçmeden Hariciler “Haydin, cennete girmek için ne bekliyorsunuz? Cennete giden yol 
burada, saldırınız!” diyerek hücuma geçtiler. Hz. Ali (ra) da saldırı emrini verince kısa bir 
süre çarpışma yaşandı. Hz. Ali’nin (ra) ordusu haricileri çembere aldılar, az bir zaman içinde 
5 binden fazla Harici öldürüldü. Savaş sadece bir saat kadar sürmüştü. Bu savaşta Hz. Ali’nin 
ordusundan 7 kişi şehit olmuş Haricilerden eman dilemeyen ve sancağın altına sığınmayan 
sadece 10 kişi kurtulmuştur. Hz. Ali’nin (ra) savaştan önce söylediği söz aynen 
gerçekleşmiştir. Hz. Ali (ra) ordusunda şehit olanlardan birisi de Ensar’dan Yezid b. Nüveym 
(ra) olmuştur.5 

Hz. Ali (ra) Haricilerden yaralanan 400 kişi ile bizzat ilgilenmiş ve yaralarını tedavi 
ettirmiştir. Ebu Eyyub el-Ensari (ra) Hz. Ali’ye gelerek Haricileirn lideri Zeyd b. Husayn’ın 
öldürüldüğünü haber verince Hz. Ali (ra) “Allah’ın düşmanı cehennemdedir” demiştir.6 Bu 
savaşta Haricilerin liderlerinden Abdullah b. Vehb, Hurkus b. Züheyr, Abdullah b. Şecere ve 
Şureyh b. Evfâ öldürülmüşlerdir.7 

Hz. Ali (ra) peygamberimizin (sav) haber verdiği ve savaştan önceki hitabede ordusuna 
duyurduğu “Züs’s-Sedye” yani “doğuştan kolu eksin ve pazusunun ucunda beyaz kıllar 
bulunan” birisini arattırdı. Süleym b. Sülama el-Hanefî ve Reyyan b. Sabra savaş alanında bu 
kişiyi aradılar, bularak Hz. Ali’ye (ra) haber verdiler. Hz. Ali (ra) bizzat giderek bu adamı 
gördü. Bu “El-Minhâc” adında bir adamdı. Bir kolunun yerinde sadece bir uzun et parçası ve 
üzerinde meme gibi bir çıkıntı olup üzerinde beyaz kıllar vardı. Aynen peygamberimizin (sav) 
haber verdiği gibiydi.8 

Hz. Ali (ra) bu adamı haklılığına delil olarak gösterdi. Ancak bu olaya çok üzüldü. 
Üzüntüsünü de “Yazıklar olsun sizi aldatıp bu olayı başımıza getirenlere!” dedi.  

Hz. Ali’ye (ra) sordular: “Onları kimler aldatmıştır?” 
 

1 Taberi, Tarihi 5:85; İbn-i Kuteybe, el-İmame, 127 
2 Dinâverî, El-Ahbar, 192; İbn-i Kuteybe, El-İmame, 128 
3 Dinaverî, El-Ahbâr, 192 
4 Taberi, Tarih, 5:86 
5 Mesudî, Mürûcu’z- Zeheb, 2:417 
6 Taberi, Tarih, 5:87 
7 Mesudî, Mürucu’z-Zeheb, 2:417; Zehebî, el-İber, 1:32 
8 Mesudi, Mürûc, 2:417 



Hz. Ali (ra) cevap verdi: “Onları aldatan şeytan, kötülüğe sevk eden ise nefisleridir. 
Şeytan onlara dünyayı tatlı gösterdi ve Allah’a isyan ile süsledi. Nefisleri de onlara hak üzere 
olduklarını söyledi” buyurdular.1 

Hz. Ali (ra) ölenlerin cenaze ve defin işleri ile bizzat ilgilenmiş bittikten sonra 
askerlerini överek bundan sonra Şam’a gitmeleri konusunda teşvik etmiştir. Askerler ise 
yorgunluklarını bahane ederek dönmek istediler. Eş’âs b. Kays Hz. Ali’ye (ra) gelerek 
Kûfe’ye dönerek iyi bir hazırlıktan sonra yola çıkılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine 
Hz. Ali (ra) dönüş emri verdi. Kûfe yakınlarında Nuhayle mevkiinde karargâhını kurdu. 
Askerlerini de evlerine ziyaret için gönderdi. Bunun üzerine karargahta ancak komutanlar ve 
sahabelerin ileri gelenleri kaldılar.2 

Hz. Ali (ra) izin müddeti içinde Kûfe’ye dönüş yaptı. Ancak durum beklendiği gibi 
olmadı. İzine giden gönüllüler geri gelmekte üşengeç davrandılar. Savaşa gitmek 
istemiyorlardı. Hz. Ali (ra) Şam üzerine sefere çıkmak için çok gayret gösterdi. Halka 
hitabelerde bulundu, valilere emirler gönderdi. Şam’lıların haksızlıklarını, Kur’ân ve Sünneti 
terk ettiklerini, saltanata ve zulme yöneldiklerini söyledi. Allah’a güvenerek üzerlerine 
yürümek gerektiğini, onların bağı ve zalim olduklarını söyledi. Kimseyi harekete geçiremedi. 
Bir kısmı mazeret beyan ederlerken, büyük bir kısmı hiçbir mazeret beyan etmeden bu işten 
kaçtılar. Bu sebepten Hz. Ali (ra) Şam üzerine yürümekten vazgeçmek zorunda kaldı.3 

Sonuçta Araplar Hz. Ali’ye (ra) sahip çıkmadılar, Muviye (ra) ise zamanın ve şartların 
kendisine yardım etmesi ile saltanat siyasetini güçlendirdi.  

 
4. Nehrevandan Sonra Hariciler ve Fikir Kaynakları: 
Nehrevan olayından sonra Hariciler yedi defa daha aldattıkları adamlarla isyan hareketi 

başlattılar. Her defasında halifenin kuvvetleri tarafından bastırıldılar. Bunlar Ebu Eyyub el-
Ensarî’nin (ra) bayrağı altında toplananlardı. Her ne kadar eman dilemişlerse de fikir ve 
düşüncelerinden vazgeçmemişlerdi.4 Bu onların ne derece dermansız bir hastalığa 
yakalandığını göstermektedir. 

Tarihçi ve Kelamcılara göre haricilerin çıkış sebebi Hz. Ali’nin (ra) tahkim olayını 
kabul etmesidir. Gerçekler ise biraz daha farklı, daha derin ve incedir. Birkaç madde 
zımmında Haricilik ekolünün çıkış sebebini özetlemeye çalışacak olursak; 

4.1. Hariciler genellikle “Necid” bölgesinde yaşayanlardan olup5 medeniyete alışmamış, 
cahil, kaba ve sert mizaçlı bedevilerden oluşmuş bir topluluktu. Bu bölge Arap yarımadasının 
ortasında olup çöl bedevilerinden meydana geliyordu. Bedevi anlayışında mürüvvet ve 
yiğitlik, kavgada cesaret, felakette sabır ve intikamda ısrarcı olmak en faziletli ahlak olarak 
kabul ediliyordu. Bu nedenle onlarına bu damarından istifade ederek fitnelere alet etmek 
mümkündü. Peygamberimizin (sav) sahabelerinden irşad için gönderilen içlerinde pek 
çoğunun hafız olduğu 70 sahabeye “Bi’r-i Maune” denen yerde pusuya düşürerek şehit 
edenler de Necid halkı idi. Yine peygamberimiz (sav) zamanında ortaya çıkan Müseylem-i 
Kezzab da Necid bölgesininin Yemame kabilesindendi. Etrafına topladığı adamlarına 
kendisini peygamber olarak kabul ettirmişti. Bu nedenle “Hüküm ancak Allah’a aittir” 
(Yusuf, 12:39; En’am, 6:57, 62; Zümer, 39:46) ayetini “Başkasının hüküm verme yetkisi 
yoktur” şeklinde anlıyorlardı. Bu ayeti yanlış anlayarak “idareci ve halifeye gerek yoktur” ve 
“işler meşveretle halledilir” diye idareciliği ve yönetimi ortadan kaldırmak istiyor ve her nevi 

 
1 Müslim, Zekât, 156; Taberi, Tarih, 5:87; Dinaverî, El-Ahbâr, 193; El-Kâmil, 3:350-356  
2 Dinâveri, El-Ahbar, 194 
3 Taberi, Tarih, 5:95 
4 Mesudî, Mürûc, 2:418-419; İbnü’l-Esir, el-Kâmil, 3:372-373 
5 Bediüzzaman, Mektubat, 2004, s. 616 



yönetime isyan etmeyi meşru görüyorlardı. Bir nevi anarşizmi savunuyorlardı. (Anarşizm de 
felsefi bir akım olarak her nevi otoriteye baş kaldırmayı meslek edinmişlerdir.) 

4.2. Onlar basit düşünceleri ile Hz. Ali (ra) ve Hz. Muaviye mücadelesini Emevi-Hâşimi 
mücadelesi şeklinde telakki ediyor, hilafeti de saltanat ile karıştırıyorlardı. Gerçekte ise Hz. 
Ali’nin (ra) savunduğu hilafetin saltanatla ve iktidar mücadelesi ile bir ilgisi yoktu. Hz. 
Muaviye saltanat, devlet ve iktidar gücü ile dini korumayı amaçlarken, Hz. Ali (ra) dinin 
adalet ve hakkaniyet prensipleri ile tavizsiz adalet-i mahzayı ve hürriyeti müdafaa ediyordu. 
Tabii ki bedevi düşüncesi ile bunu anlamaları mümkün değildi. 

4.3. Hariciler Kur’ân-ı Kerim ayetlerinin zahirini esas alıp din hakkındaki bilgilerinin 
azlığından ince ve girift meseleleri anlayamıyorlardı. Bu nedenle Hz. Ali (ra) Kur’ân ile 
onlara cevap vermiyor, peygamberimizin (sav) tatbikatı ile cevap veriyordu. Çünkü amel tevil 
kabul etmez, olduğu gibi anlaşılırdı. 

4.4. Haricilerin hâfızları vardı; ama âlimleri yoktu. Onlar Ebu Musa el-Eş’âri (ra) ve 
Abdullah b. Mesud (ra) ekolüne bağlı olarak Kur’an-ı Kerimi ezberlemişlerdi ama manasını 
ve tevilini bilmiyorlardı. Kendileri Iraklı hafızlar olarak anılıyorlardı. Zahire göre hüküm 
vererek tatbik-i nazariyatta yanılgıya düşüyorlardı. Kendi akidelerine sımsıkı bağlıydılar ve 
bu uğurda göz kırpmadan canlarını feda edebilen gözü pek, ibadetlerine son derece düşkün 
kimselerdi. Bunlar ilcaat-ı zamana göre hareket etmesini bilmedikleri için Hz. Osman  (ra) ve 
Hz. Ali’nin (ra) Allah’ın dinini ve emrini terk edip Hz. Peygamberin sünnetine göre amel 
etmemekle suçlamışlardır. Bu nedenle “dinde hassas muhakeme-i akliyede noksan” tarifine 
uyuyorlardı.1 

 
5. Haricilerin Temel İnanç ve Düşünceleri: 
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Haricilerin tarihi kökenine ve inançlarını 

temellendiren sosyolojik ve psikolojik temellerine şöyle işaret eder: “Müseylem-i Kezzab’ın 
fitnesiyle irtidada yüz tutan Necid havalisi, Hz. Ebubekir’in (ra) hilafetinde Hâlid b. Velid’in 
(ra) kılıcı ile zir-ü zeber edildi. Bu nedenle Necid ahalisinin Hulefa-i Raşidine ve dolayısıyla 
ehl-i sünnet ve’l-Cemaate karşı bir iğbirar, seciyelerine girmişti. Halis Müslüman oldukları 
halde yine de eskiden ecdatlarının yedikleri darbeyi unutmuyorlardı.”2  

Yine Bediüzzaman bâtıl mezheplerle ilgili olarak genel bir kural ortaya koyar. 
“Meslekler ve mezhepler ne kadar batıl da olsalar, içinde ukde-i hayatiyesi hükmünde bir hak, 
bir hakikat bulunur. Eğer âsârına ve neticelerine hükmeden hak ve hakikat ise ve menfî 
cihetleri müspet cihetlerine mağlup ise, o meslek haktır. Eğer içindeki hak ve hakikat 
neticelere hükmedemiyor ve menfî ciheti müspet cihetine galebe ediyorsa, o meslek batıldır. 
Onun ehli, ehl-i bid’a ve dalâlet olur. işte bu kaideye binâen, âlem-i islamdaki ehl-i bid’a 
fırkalarına balkılsa görülüyor ki, her biri bir hakka istinat edip gitmiş. Fakat menfî ciheti ya 
garaz, ya inat gibi bir sebeple o mesleğin âsârı dalâlet hesabına çalışmıştır.”3  

Bu temel kurala göre Haricilerin “Hüküm ancak Allah’a aittir.”4 “Allah’ın hükmü ile 
hükmetmeyen kâfirlerin tâ kendisidir”5 gibi ayetlere dayandırdıkları düşüncelerini inat ve 
garazları ile sarıldıkları batıl gayelerine alet etmişlerdir. Her şeyden önce hariciler siyasi 
sebeplerle ortaya çıkmış bir mezheptir. Onların temel meselesi halife olacak kişinin günahsız 
ve Allah’n hükmüne tabi olması gerekir. Bu temel yaklaşımdan kaynaklanan düşüncelerini 
maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz. 

 
1 Mustafa Günal, Hz. Ali Dönemi ve İç Siyaset, İst-1998, s. 197-202 
2 Mektubat, 2004, s. 616 
3 Mektubat, 619 
4 En’am, 6:57, 62 
5 Maide, 5:44 



1. İman kalple tasdik, dil ile ikrar olmakla beraber amel de imandan bir parçadır. Bu 
nedenle ameli terk eden imanı terk etmiş, büyük günah işleyen de küfre girmiş olur.1 Mü’min 
büyük ve küçük günahtan sakınan zahit ve abid kişidir. 

2. Cemel ve Sıffınde ölenler suçludur ve onlara sebep olan asıl suçlu Ali’dir. Bu olaya 
katılanların tamamı küfre girmişlerdir. 

3. Halifenin Kureyş’ten olması zorunlu değildir. Hatta Habeşli bir köle bile halife 
olabilir. 

4. Hakem olayı dine aykırıdır. Halifenin belirlenmesinde esas olan şura ve seçimdir. 
Seçimle iş başına gelen müslümanların reisleri olur. Hatta bir kısım hariciler toplumda halkın 
adaleti kendi kendilerine sağlayabildikleri takdirde halife seçimine bile gerek duymazlar. Bu 
konuda ihtilaf içindedirler. 

5. Maslahat gereği halife seçmek cazidir, vacip değildir. Halifenin Allah’ın emirlerine 
tam itaati şarttır, yoksa azli vaciptir.2 

6. Zalim devlet başkanına azletmek vaciptir. Bu nedenle günaha giren zalim idareciye 
isyan etmek vaciptir. 

7. Haricilerin elinde bulunmayan ve Allah’ın hükümlerinin uygulanmadığı her yer “dâr-
ı harb” sayılır. Dar-ı harbde savaş şartları geçerlidir. 

8. Recm cezası diye bir ceza Kur’anda olmadığı için uygulamak caiz değildir.   
Bütün bu inançlara istinaden, peygamberimizin de “Müslüman’a kâfir diyen kâfir olur”3 

hadisine de dayanarak Haricilere kâfir denip denmeyeceği hususu Hz. Ali’ye (ra) sorulunca 
Hz. Ali (ra) “Onlar ne kâfirdir, ne de münâfıktırlar. Onlar ancak bize isyan eden 
kardeşlerimizdir” demiştir.4 

 
Ek-1 
Hz. Ali’nin (ra) Harici Liderlerinden İbn-i Kevvâ ile Konuşması: 
 
Hz. Ali (ra) Haricilerle konuşmaya gidince liderleri ile konuşmak istedi. Onlar da Hz. 

Ali’ye (ra) İbn-i Kevvâ’yı Hz. Ali’ye (ra) gönderdiler. Hz. Ali (ra) onunla şöyle konuştu: 
İbn-i Kevvâ: “Hüküm ancak Allah’a aittir.” “Allah’ın hükmü ile hükmetmeyen 

kâfirdir.”  Siz Allah’ın hükmünü bırakıp işi hakeme havale ettiniz. 
Hz. Ali (ra) : Bu kendisiyle bâtıl kast edilen hak bir sözdür. Evet, hüküm ancak 

Allah’ındır. Fakat sizler bu sözlerinizle “Emirlik ancak Allah’ındır” demek istiyorsunuz. 
Hâlbuki insanlar için müttaki olsun, günahkâr olsun mutlaka bir emir gereklidir. Mü’minler 
onun emrinde çalışsın, zimmîler hayatlarını güvenle devam ettirsin. Mazlumların hakkını 
alsın, zalimleri cezalandırsın, adaleti temin etsin, vergileri toplasın ve düşmanlarla savaşsın. 
Yolları emniyete kavuştursun. Böylece huzur ve emniyet sağlansın. Allah bir şeyi takdir ettiği 
zaman takdirini onunla yürütür. İyi emir sayesinde temiz kişiler işe koyulur. Kötü emir 
yüzünde kötü kişiler fayda bulur. Dünya durdukça bu böyle devem eder.  

İbn-i Kevvâ: Günaha girdin yâ Ali tövbe et! 
Hz. Ali (ra) : Ben her zaman günahtan korkarak Allah’a tövbe ederim. Peki söyle 

bakalım ben ne zaman günaha girdim? 
İbn-i Kevvâ: Sen hakem tayin ettin. 
Hz. Ali (ra) : Onu siz istediniz; hem de Ebu Musa üzerinde ısrar ederek onun hakem 

olmasını sağladınız. 
İbn-i Kevvâ: Ebu Musa kâfirdi. 

 
1 İmam El-Eş’ârî, Makâlat, 1:214 
2 Şerafettin Gölcük, Kelam Tarihi, 23 
3 Buhari, Edeb, 44; Müslim, İman, 112 
4 Maturûdî, Kitabu’t-Tevhid, 328 



Hz. Ali (ra) : Ne zaman kâfir oldu? Gönderildiği zaman mı, hüküm verdiği zaman mı? 
İbn-i Kevvâ: Hüküm verdiği zaman. 
Hz. Ali (ra) : Şu halde demek ben onu hüküm vermek üzere gönderdiğim zaman 

mü’min olarak göndermişim. Sence ben gönderdikten sonra kâfir olmuş. Resulullah birini 
imana davet için gönderse, o da bir başka şeye davet etse Resulullah mı sorumlu olur? 

İbn-i Kevvâ: Hayır olmazdı. 
Hz. Ali (ra) : Şu halde Ebu Musa’nın yanlışında bana ne? Bundan size ne? Bunun için 

kılıçlarınızı çekip halkın yolunu kesmek ve masumların kanını dökmek size helal olur mu? 
Hariciler bu konuşmaları duyuyorlardı. Bağırdılar “Ya İbn-i Kevva! Onunla konuşma! 

Dön gel! Onunla konuşulmaz…”  
İbn-i Kevvâ: Allah’ın hükmünü kabul etmeyen ve Allah’ın hükmü ile hükmetmeyen 

kâfir olur. Büyük günah işleyen Allah’ın hükmü ile hükmetmediği için kâfirdir.   
Hz. Ali (ra) : Resulullah (sav) evli olarak zina eden birini recm ettikten sonra üzerinde 

namaz kıldığını, mirasını da mirasçısına verdiğini bilmiyor musunuz? Katilin kısasını yapmış, 
mirasını da ehline paylaştırmıştır. Zina eden bekâra 100 celde vurdurmuş, ama Fey’den düşen 
hissesini vermiştir. Onlara Müslüman kadınları nikâhlamış ve Müslümanlıktan çıkarmamıştır. 
Size ne oluyor ki bir günah işleyeni küfürle itham ediyorsunuz? Resulullah’ın (sav) ve Ensar 
ile Muhacirin’in gittiği yoldan giderek çoğunluğun ve cemaatin inancına sahip olun. 
Ayrılıktan ve fitneden sakının. Allah’ın eli cemaatin eli üzerindedir. Çoğunluktan ayrılan 
sürüden ayrılan koayunun kurda yem olması gibi şeytanın tuzağına düşer. Dinleyin, itaat edin 
ve uyanık olun.  

Hariciler İbn-i Kevvâ’ya bağırdılar: “Onunla konuşma! Gel, Cennet buradadır…”  
Hz. Ali (ra) bunların söz dinlemediklerini görünce konuşmasını kesti ve oradan ayrıldı.    
     

 
D- Hz. ALİ’NİN HİLAFETİNİN SON SENELERİ (H.38-40 / M. 658-660) 
1. Nehrevan Savaşından Sonra... 
Hz. Ali (ra) Nehrevan Savaşından sonra askerlerine memleketlerine gidip gelmeleri için 

izin vermişti. İzne gidenlerin çoğu geri gelmedi. Bu defa Kûfe’de Şam üzerine gitmek için 
cihad konusunda emirnameler yayınlayıp konuşmalar yapmaya ve hazırlıklara başladı. 

Cuma hutbelerinde ve çeşitli platformlarda “Ey Nâs! Cihad etmeyen zillete düşer. Sizler 
cihadı Allah’a yaklaşmak için vesile yapınız. Düşmanlarınız haktan sapmış, Allah’ın 
kitabından yüz çevirmişlerdir. Allah’a güvenerek, tevekkülle onları Hakk’a davet ediniz. 
Allah yâr ve yardımcınızdır. O ne güzel yardımcı ve ne güzel vekildir” diyordu. 

Ama ne var ki kimse cihat için kılını kıpırdatmıyor, Hz. Ali’nin (ra) çabaları sonuçsuz 
kalıyordu. Gerek Muaviye taraftarlarının, gerekse Hariciler ve diğer Müslüman grupları 
“Müslümanlarla savaşmanın doğru olmadığı” konusunda konuşmalar yapıyor, Hz. Ali (ra) 
gibi kararlı olanların şevklerini ve umutlarını kırıyorlardı. Ayrıca her iki tarafa yardımcı 
olmayan bir de “Tarafsızlar” grubu vardı ki bunların içerisinde pek çok da sahabe 
bulunuyordu. Bunlar daha etkili oluyorlar ve savaşa gidecek olanları da engellemeye 
çalışıyorlardı.  

Hz. Ali (ra) sonraki günlerde şu mealde konuşmalar yapmaya devam etti: 
“Ey Allah’ın kulları! Sizlere ne oluyor ki Allah yolunda cihada çağrıldığınız zaman yere 

çakılıp kaldınız. Yoksa dünyayı ahirete tercih mi ettiniz?” (Tövbe, 9:38) Sizler zilleti ve 
korkaklığı izzete tercih mi ettiniz?  

Sizlere ne oluyor ki, cihada davet edildikçe ölüm sekerâtına tutulmuşçasına kendinizden 
geçiyorsunuz. Kalpleriniz ölmüş, idrakiniz kaybolmuş, gözleriniz görmez olmuş duruma 
düşüyorsunuz. Hâlbuki söze gelince aslanı andırırsınız da savaşmaya çağrılınca yan çizen 
tilkiler gibi davranıyorsunuz…  



Bundan sonra size olan güvenim kaybolmuştur. Bir hedefe ulaşmak için sizlerle yola 
çıkılmaz. Sizler savaşı körükleyenlerin en kötülerisiniz. Sizlere tuzak hazırlanıyor; fakat sizler 
buna karşı hiçbir tedbir teşebbüsünde bulunmuyorsunuz. Biri birlerinizi savaşa teşvik 
etmiyorsunuz. Sizler derin bir uykuda iken düşmanlarınızın gözüne uyku girmiyor.  

Emrettiğim zaman tutmayan, çağrıldığı zaman gelmeyen bir topluma düştüm. Sizi bir 
araya getiren dininiz ve gayrete getiren hamiyetinize ne oldu? Benim sizin üzerinizde hakkım 
olduğu gibi, sizin de bizim üzerimizde hakkınız vardır. Sizin benim üzerimdeki hakkınız, 
sizlere öğütte bulunmam, sizi hakka ve hidayete sevk etmem, ihtiyaçlarınızı karşılamam, cahil 
kalmamanız için size lazım olan şeyleri öğretmem, yanlışa düşmemeniz için de size gereken 
eğitimi vermemdir. Buna mukabil benim sizin üzerinizdeki hakkım ise, bana yaptığınız biate 
vefa göstermeniz, yanımda ve gıyabımda bana sadık kalmanız, emrettiğimde itaat etmeniz, bir 
şeye çağırdığım zaman gelmenizdir. 

Ayrıca benim kötü gördüğümü sizin de kötü görmeniz, iyi görüp sevdiklerimi sizin de 
tercih etmenizdir. Böylece Allah sizin hakkınızda hayır diler ve sizler de arzu ettiklerinize 
kavuşursunuz.”1 

Hz. Ali (ra) tarafında gerek Kûfe’lilerde, gerekse Basra’lılarda bıkkınlık ve bezginlik 
havası hâkimdi ve ümitsizlik galip bir durumdaydı. Şam yönünde ise büyük bir gayret ve 
faaliyet vardı. Muaviye (ra) Sıffın ateşkesini kabul ettirmesi ve Hakem olayı ile politik olarak 
büyük bir üstünlük elde etmişti. Bundan aldığı cesaret ve gayretle bir dizi politik ve askerî 
eylemlere müracaat ederek Hz. Ali’yi (ra) hilafetten uzaklaştırmak için elinden gelen gayreti 
göstermeye başladı.  

 
2. Hz. Muaviye’nin (ra) Mısır’ı Ele Geçirmesi 
Hz. Ali (ra) H.37/M.657 yılında Mısır valisi Kays b. Sa’d’ı azl ederek yerine 

Muhammed b. Ebibekir’i atadı. O da Mısır’da zorla biat almaya çalışarak tarafsızları da 
aleyhine geçirdi. Çünkü Mısır daha önce Amr b. Âs’ın yıllarca valilik yaptığı bir vilayet 
olduğu için Amr b. Âs’ın pek çok bürokratları ve taraftarları bulunuyordu. Zorlama şiddeti 
doğurmuş, bu da memnuniyetsizliği artırmıştı.  

Sıffîn savaşından sonra Hz. Muaviye’nin (ra) Mısır’a ilgisi daha da arttı. Amr b. Âs’ın 
(ra) hileleri yüzünden Muaviye’nin (ra) ikbali açılmıştı. Hz. Ali’nin (ra) Haricilerle 
mücadelesini, Şam’a sefer düzenlemek istediği halde düzenli olmayan ordusunun dağılmış 
olmasını fırsat bilerek Amr b. Âs’ın (ra) da teşviki ile Mısır’ı ele geçirmeye karar verdi. 

H. 38 yılında Amr b. Âs (ra) Muaviye’ye giderek “Mısır’ı fethetmenin tam zamanıdır” 
dedi ve ilave etti: “Şayet Ali Mısır’a bir başka vali gönderirse ve özellikle bu Malik b. Eşter 
olursa Mısır’a asla sahip olamayız” der.  

Halife Hz. Ali (ra) Mısırdan kötü haberlerin gelmesi üzerine Malik b. Eşter’i çağırarak 
Mısır’a gitmesi için onunla konuştu. Sonra bir gece geç saatlere kadar çalışarak karışık olan 
Mısır’ı düzeltmek ve halkla iyi münasebetler kurmak için bir idarecinin yapması gereken 
şeyleri bir “Emirnâme/Genelge” haline getirerek Malik’e verdi. 

Muaviye (ra) Hz. Ali’nin El-Eşter’i Mısır’a gönderdiğini duyunca Amr b. Âs’ı çağırdı. 
El-Eşter’in Mısır’a ulaşmaması için izlenecek yolu ve yapılacak şeyleri görüştüler. Gayr-i 
müslim haraç memuru Ceytaş ile görüştüler. Ona El-Eşter’in Mısır’a ulaşmaması için ne 
yapılması gerekiyorsa yapmasını söylediler. El-Eşter’e engel olduğu takdirde kendisinin 
bölgesinden haraç parası alınmayacağını söyleyerek gönderdiler. El-Eşter Suriye ile Mısır 
arasında Kulzum mevkiine gelince kendisine zehiri bal şerbeti verildi. O da bunu içti ve şehit 
oldu. Bu haber Muaviye’ye (ra) ulaşınca “Allah’ın baldan askerleri vardır” dediği rivayet 
edilir.2 

 
1 Taberi, Tarih, 5:90; El-Kâmil, 3:357-358 
2 İbn-i Hibban, Kitabu’s-Sikât, 2:298; Buhari, Tarihu’s-Sağîr, 1:86 



Eşter’in üzerinden Hz. Ali’nin (ra) “Emirnâmesi” çıktı. Bunu okudukları zaman onu 
zehirleyenler dahil herkes çok pişman oldular. Zira emirnâmede Hz. Ali’nin idarecilere 
yönelik çok mükemmel tavsiyeleri vardı ve bu uygulandığı zaman huzur, güven, adalet ve 
esenliğin sağlanmaması mümkün değildi. Bu emrinâme ayrıca Hz. Ali’nin (ra) tüm hayat 
tecrübelerini de içeriyordu.1 Ama ne var ki Eşter ölmüştü. 

Muaviye (ra) Mısır’ı tamamen ele geçirmek için Amr b. Âs’ın (ra) komutasında 6.000 
kişilik bir birlik verdi. Hz. Osman (ra) ve Amr’ın (ra) taraftarları Mısır’a gidene kadar bu 
sayıyı artırdılar. Mısır valisi Muhammed b. Ebibekr (ra) ile karşılaşan Amr b. Âs (ra) Mısır 
ordusunu dağıttı, ordu kumandanı Muaviye b. Hudiye ile Muhammed b. Ebibekr’i (ra) 
öldürdüler. Bu haber Medine’ye Hz. Aişe’ye (ra) ulaşınca Hz. Aişe (ra) Muaviye ve Amr b. 
Âs’a beddua etmiştir.2 Böylece Amr b. Âs (ra) Rebiulevvel 38/ Ağustos 658 tarihinde Mısır’a 
girerek ikinci defa Mısır valisi olmuştur. 

 
3. Muaviye’nin (ra) Suriye ve Irak’ı Ele Geçirme Teşebbüsleri 
Hz. Muaviye (ra) bununla yetinmeyerek Suriye ve Irak’ın çeşitli beldelerine birlikler 

gönderdi. El-Ambâr’da genel vali Hassan b. Hassan’ı öldürdüler. Bu haber Hz. Ali’ye (ra) 
ulaşınca Hz. Ali (ra) büyük bir öfke ile evinden çıktı. Kufe’lilerin toplanmasını istedi ve 
Nahile bölgesinde ateşli bir konuşma yaptı. Şöyle hitap etti: 

“Ey Nâs! Cihad cennetin kapısıdır. Kim bu kapıdan yüz çevirirse Allah onu rezil ve 
rüsvay eder. Onun sıfatı zillet ve sefalet olur. 

En Nâs! Ben sizleri gece gündüz cihada teşvik ettim. Onlardan daha uyanık ve daha 
gayretli olmaya çağırdım. Ama siz buna aldırmadınız. Allah’a yemin ederim ki şu her zaman 
geçerli bir kuraldır: Hangi milletin evlerine saldırılmak suretiyle hanelerine tecavüz edilirse o 
millet daima zelil ve rezil olur. İzzet-i nefis sahibi bir Müslümanın bu hale seyirci kalması 
mümkün değildir. 

Yazıklar olsun! Yine yazıklar olsun! Kalbi çatlatan, akıl ve mantığı durduran ve insanı 
kedere boğan şu halinize yazıklar olsun! Düşmanlarınız yanlış yolda oldukları halde 
birbirleriyle kenetlenmiş olsunlar da, sizler haklı olduğunuz halde cesaretsiz ve darmadağınık 
olasınız. Reva mıdır? Hedef tahtası oldunuz, kılınız kıpırdamadı. Kışın saldırın desem, 
‘Soğuktur’ dersiniz. Yazın saldırın desem, sıcağı bahane edersiniz… 

Ey bedenleriyle toplanmış ama istekleri, arzuları dağınık ve farklı düşüncelere sahip 
insanlar! Sözünüzle sert kayaları eritirsiniz, ama işinizde çakıl taşları oynamaz. Şunu bilin ki 
alçalmış kişi zulmü gideremez. Hak ve hakikat ancak ciddi gayretlerle ve savaşmakla elde 
edilir. Sizinle kazanmayı uman ise kumar oynayan gibidir. Gayret etmediğiniz halde hakkınız 
olmayan şeyi ummayın.  

Ey insanlar! İnatçı, çetin ve nankör bir zamanda kaldık. Bu zamanda iyi insan kötü 
sayılmakta, zalim de zulmünü artırdıkça artırmaktadır. Bildiğimizden faydalanmıyorsunuz, 
bilmediklerinizi öğrenmeye çalışmıyorsunuz, bilenden de sormuyorsunuz, musibetin gelip 
çatmasından da korkmuyorsunuz… 

Ey erkek kılıklı kadınlar! Ey korkuluk gibi dikilen hayali varlıklar! Ey ayağına halhal ve 
süs takan kadınlar gibi kaypak akıllılar! Vallahi sizler itaatsizliğinizle benim bütün 
tedbirlerimi boşa çıkardınız, düşüncelerimi mahvettiniz. Kureyşlilere “Ali b. Ebi Talib yiğit 
olmasına yiğit, ama savaş usulünü bilmiyor!” dedirttiniz. Şunu iyi bilin ki ben savaş 
konusunda uzman biriyim. Yine şunu iyi bilin ki ben cihat konusunda size önayak oluyorum. 
Bu konuda azimli ve gayretli olmayı da pekala biliyorum. Her konuda mutlaka isabetli ve adil 
olan görüşü seçiyorum. Bunlar ancak sizin yardımınız ve gayretinizle gerçekleşebilir. Ama 

 
1 Emirnâmenin bir özeti bu kitabın sonuna ek olarak konulmuştur. (M. Ali KAYA) 
2 Yakubî, Tarih, 2:184 



maalesef sizler benim sözlerime kulak asmıyor, emirlerime itaat etmiyorsunuz. Bunun sonucu 
olarak da işler acıklı bir noktaya gelip dayanıyor ve iş işten geçmiş oluyor. 

Allah şahittir ki ben 20 yaşından küçükken savaşmaya başladım. Şimdi 60 yaşını 
geçmiş bulunuyorum. Benden daha iyi savaş usulünü kim bilebilir? Fakat bir kimsenin sözü 
dinlenmezse onun bilgisi ve tecrübesi neye yarar? Bin bir hüneri olsa da hiçbir şeye yaramaz. 

Sizler savaşa çıkacak kimseler değilsiniz. Size asla bel bağlamak da mümkün değildir. 
Sizleri elli günden beri kardeşlerimin yardımına çağırıp durduğum halde avurdu çatlamış 
develer gibi sağa-sola kaçışıp durdunuz. Size söyleyecek son sözüm şudur: Allah bana sizden 
hayırlısını, size de benden şerlisini nasip etsin!”1 

H. 39 yılında Hz. Muaviye (ra) Hz. Ali’nin (ra) elinde bulunan birçok beldeye birlikler 
gönderdi. Küçük çapta çarpışmalar oldu. Sonra Hicaz’a yöneldi. Abdullah b. Mes’ade el-
Fizârî’yi bir birlikle Hicaz’a gönderdi. O mağlup oldu. Ancak Muaviye çabalarından 
vazgeçmedi. Hac mevsiminde Muaviye hacılar kafilesine nezaret etmek üzere hac emiri 
olarak 3000 kişilik bir birlikle gönderdi. Hac amacı olduğu için Hz. Ali (ra) onlara 
dokunulmamasını istedi. Onlar da kan dökmeden ibadetlerini yapıp döndüler.2 

Mısır’ı Muaviye’ye kaptıran Hz. Ali (ra) Hicaz ve Yemen’de de hâkimiyetini 
kaybetmeye başlamıştı. Muaviye taraftarları her yerde hararetle çalışıyor ve gerek propaganda 
gerekse gözdağı vermek suretiyle Hz. Ali’nin (ra) hilafetten çekilmesi yönünde arı gibi 
çalışıyorlardı. H. 40/M. 660 yılında Muaviye’yi politik anlamda kabul anlamını taşıyan siyasi 
yazışmalar vuku buldu.3 

Bu tarihten sonra Hz. Ali (ra) Kûfe’de yaptığı konuşmalarda “Muaviye’nin hilâfetini 
hor görmeyin” diye halkı uyarmaya başladı. Ama bir taraftan da düzenli bir ordu meydana 
getirmek için çalışıyordu. Bu çabalarının sonucu olarak 40.000 kişilik düzenli bir ordu 
meydana getirmişti. Ancak Şam üzerine yürümeye ömrü vefa etmedi. 

 
4. Hz. Ali’nin (ra) Şehadeti 
Resulullah’ın (sav) ilk ve birinci talebesi, “Şâh-ı Velâyet” unvanını bihakkın kazanan 

züht ve takvada en ileriydi. İlimde “Ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır” “İçinizde en iyi 
hüküm veren Ali’dir” hitabına mazhardı. Şecaat ve cesarette “Ali gibi yiğit yoktur” hadisi ile 
övülen, ilim ve hikmette derya olan Hz. Ali (ra) son günlerde sık sık “Aranızdaki bir eşkıya şu 
başım ile sakalımı kanımla boyayacak ve siz ona mani olamayacaksınız” diyordu.4 

Bir gün namaza giderken bir kaz sürüsü bağrışarak Hz. Ali’ye yaklaştılar. Yanındakiler 
onları kovmak isteyince Hz. Ali (ra) “Bırakın onları! Çünkü onlar matem kuşlarıdır” dedi. 
Ramazan ayı girince Hz. Ali (ra) üç lokmadan fazla yememeye başladı. “Allah’ın ölüm 
emrinin aç olduğum halde bana ulaşmasını isterim” diyordu.  

Hariciler bir araya geldiler ve “Amr b. Âs, Muaviye ve Hz. Ali’nin öldürülmesine” 
karar verdiler. Aralarında su-i kast yapacak olanları da seçtiler. Bûrek b. Abdillah 
Muaviye’yi, Amr b. Bekr et-Temimi Amr b. Âs’ı ve Abdurrahman b. Mülcem el-Hârici de 
Hz. Ali’yi (ra) öldürmeyi gönüllü olarak üstlendiler. Ramazan’ın 17. Gecesi sabah namazı 
için sözleştiler. (17 Ramazan 40/24 Ocak 660)  

İbn-i Mülcem’ül-Harici yardımcıları Şebib ve Verdan ile beraber Hz. Ali’yi (ra) 
mescidin kapısında beklemeye başladılar. 

Hz. Ali (ra) o gece rüyasında peygamberimizi (sav) gördü. Kalktı ve rüyasını Hz. 
Hasan’a rüyasını anlattı. “Oğulcuğum! Bu gece rüyamda Resulullah’ı (sav) gördüm. ‘Ya 
Resulallah! Ümmetinden nice dertlere uğradım, nice düşmanlıklar gördüm’ dedim. Bana 

 
1 El-Kâmil, 3:369 
2 El-Kâmil, 3:388 
3 İbn-i Kayyum el-Cevzî, Muntazam, 5:163 
4 El-Bidaye ve’n-Nihâye, 7:324 



‘Onlara beddua et!’ ferman etti. Ben de ‘Allah bana onlardan hayırlısını versin, onlara da 
benden daha şerlisini musallat etsin’ dedim” buyurdu. Sonra sabah namazı için hazırlanmaya 
başladı. Sonra namaz için evinden çıktı. 

Cami kapısına gelince pusuda bekleyen Verdan ve Şebib kılıçla üzerine yürüdüler. Hz. 
Ali (ra) çevik bir hareketle yana sıçrayınca kılıç kapıya saplandı. İbn-i Mülcem ise zehirli 
hançerini Hz. Ali’nin kafasına vurdu. Bu arada “Ya Ali! Hüküm ancak Allah’ındır, senin ve 
adamlarının değil!” diye bağırdı. Hz. Ali (ra) “Bu adamı yakalayın!” dedi. Arkadan gelenler 
onu yakaladılar. Verdan kaçtı ve akrabasının evine sığındı. Durumu haber verip saklamalarını 
isteyince akrabaları onu kılıçla öldürdüler. Şebib ise kaçıp kurtuldu. Takdir-i ilâhî olarak 
Muaviye (ra) korumaları sayesinde hafif bir yara ile kurtuldu. Amr b. Âs (ra) o gün camiye 
gelmemiş ve böylece su-i kasttan kurtulmuş oldular. 

Hz. Ali (ra) namaz kıldırmak için Ca’de b. Hubeyre b. Ebi Vehb’i görevlendirdi.1 Sonra 
katili öldürmemelerini istedi. “Kurtulursam cezasını ben veririm, ölürsem kısasımı 
yaparsınız” dedi. Sonra İbn-i Mülcem’in huzuruna getirilmesini istedi.  

Sordu: “-Ey Allah’ın düşmanı! Ben sana iyilik yapmadım mı?”  
İbn-i Mülcem “-Evet, yaptın.”  
Hz. Ali (ra) “-Niçin kanıma girmek istedin?”  
İbn-i Mülcem “-Senin şerrinden insanları korumak istedim. Ben kırk gündür bu kılıcı 

bileyip zehirle ovuyorum!” dedi. 
Hz. Ali (ra) evine getirildi. Üç gün hasta yatağında kaldı. Peygamberimiz (sav) ve Hz. 

Ebubekir (ra) gibi zehirlenmeden dolayı ıstırap çekti. Bu arada kendisine gelen 
Müslümanlara, çocukları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e (ra) nasihatlerde bulundu. Şöyle dedi: 

“Ey Abdumuttalip oğulları! Şayet ben ölecek olursam katilime kısas yapın, sakın 
burnunu ve kulağını keserek müsle ve işkence yapmayın. Ölmezsem onun hakkında kararı 
ben veririm. Sakın haksız yere, kan dökmeyen Müslümanların kanını akıtmayın. 
Müslümanların emiri öldürüldü diye insanlara kıymayın. Katilimden başkasına el 
kaldırmayın.” 

Hz. Hasan ve Hüseyin’e döndü: “Evvelâ Allah’tan korkun! Size kötülük de yapılsa 
iyilikle karşılık verin. İyi insanların elinde iyilik çıkar. Sakın kaybettiğiniz bir şey için 
ağlamayın ve Hak sözden başka bir söz söylemeyin. Yetime merhamet edin, zayıfa acıyın, 
ahiretinizi düşünerek orası için amel edin. Zalime düşman, mazluma yardımcı olun. 
Rehberiniz Allah’ın kitabı ve Resulullah’ın sünneti olsun. Bu ikisinden başkası ile amel 
etmeyin ve bu hususta hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmayın ve çekinmeyin.” 

Sonra Muhammed Hanefi’ye döndü ve “Abilerin olan Hasan ve Hüseyin’e tabi ol, 
onlara danışmadan hiçbir işe teşebbüs etme!” dedi. Bu arada Cündüb b. Abdillah “Şayet seni 
kaybedersek oğlun Hasan’a tabi olalım mı?” diye sordu. Hz. Ali (ra) “Ben bu hususta size ne 
evet ve ne de hayır derim. Sizler kendi işinizi daha iyi bilirsiniz” diye cevap verdi. Sonra 
“Ben bu işi Resulullah’ın (sav) bıraktığı gibi ümmetin reyine bırakıyorum” dedi.2  

Sonra Hz. Hasan’a (ra) döndü ve dedi: “Sana dört nasihatten ibaret iki şeyi tavsiye 
ediyorum. Bunlara uyarsan asla zarar görmezsin. En büyük zenginlik akıldır. An büyük 
fakirlik ahmaklıktır. En büyük cehalet kendini beğenmektir. En büyük fazilet ve üstünlük 
güzel ahlaktır. Yine sana diyorum ki; sakın ahmakla arkadaş olma, sana faydalı olacağım 
derken zarar verir. Cimri ile arkadaş olma, ihtiyacın olan şeyi en muhtaç olduğun zaman 
senden esirger. Ahlaksız ve fasık ile arkadaş olma, o seni kötülüğe sevk eder, yapmasan da en 
basit bir menfaate seni satar. Sakın korkak ile arkadaş olma, o düşman karşısında seni terk 
edip kaçar”3 dedi. 

 
1 Taberi, Tarih, 5:144-145; İbn-i Saad, Tabakat, 3:36; El-Kâmil, 3:400-402 
2 Müsned-i Ahmed, 1:141; Taberi, Tarih, 3:83; el-Kâmil, 3:397-400 
3 Hayatü’s-Sahabe, 3:370 



Hz. Ali (ra) son olarak kendi eliyle bir vasiyetname yazdı. Şöyle: 
“Bismillahirrahmanirrahîm. Bu Ali b. Ebî Talibin vasiyetnamesidir. Ben şahadet eder ve 

tasdik ederim ki kâinatı yaratan Allah birdir ve Muhammed (as) O’nun kulu ve resulüdür. 
Oğlum Hasan ile tüm Müslümanlara vasiyetim şudur: Birliği ve beraberliği koruyunuz. 
Yetimleri seviniz, komşuya saygı gösteriniz. Allah’ın kitabını daima rehber tutunuz. Namaz 
dinin direğidir, namazı vaktinde eda ediniz. Dinin yücelmesi için hiçbir vakit cihattan geri 
durmayınız. Daima doğruluğu meslek edininiz. Peygamberin sünnetine uyun ve onun âline ve 
ashâbına daima hürmet ediniz. Ve’lhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn!”  

Nihayet 21 Ramazan 40 Cuma gecesi “Kelime-i şahadet” getirerek ruhunu Allah’a 
teslim etti. Vefat ettiği zaman miladi 61, hicri 63 yaşında bulunuyordu. Peygamberimizin 
(sav) yaşadığı kadar yaşamış, yolunu ve sünnetini insanlara öğretmekle ömür tüketmişti.  

Hz. Hasan (ra) dışarıda bekleyen büyük bir cemaate vefatını şöyle duyurdu: 
“Ey İnsanlar! Bu gece öyle bir zat aramızdan ayrıldı ki Resulullah (sav) onu savaşa 

gönderirdi de Cebrail (as) sağında, Mikâil (as) onun solunda dururdu. Almak istediği şeyi ele 
geçirene kadar savaşmaktan vazgeçmezdi. O öyle bir gecede şehit olup ruhunu Allah’a teslim 
etti ki, İsa (as) o gece göklere yükseltildi. Allah benî-İsrail’in tövbesini o gece kabul etti”1 
dedi. 

Hz. Hasan (ra) Hz. Hüseyin (ra) ve Abdullah b. Câfer (ra) yıkama ve kefenleme 
hizmetlerini yaptılar. Namazını da Hz. Hasan (ra) kıldırdı.2 

Hz. Ali’nin (ra) defin ve cenaze işleri bittikten sonra Hz. Hasan (ra) İbn-i Mülcem’i 
getrterek Allah’ın emri, babasının vasiyeti üzere kısas yaptırarak öldürdü. Böylece 
peygamberimizin (sav) istikbale dair verdiği bir haberi mucize olarak gerçekleşmiş oldu.3  

Hz. Aişe (ra) onun hakkında “Haşimiler içinde onun kadar Allah’tan korkan ve Allah’a 
itaat edeni görmedim” diye onu methedecektir. 

Hz. Ali’nin (ra) mezarı Kûfe’de olup yeri belli değildir. Vasiyeti üzere bir meçhule 
defnedilmiştir. Hz. Ali (ra) bununla radikallerin mezarını ziyaret amacı dışına çıkaracaklarını 
düşünerek tedbir almıştır. Necefte bulunan kabri ona ait olduğu belli değildir. Bazılarına göre 
bu kabir Muğire b. Şube’ye aittir. Rivayete göre bir deve üzerine yüklenen naaşı çölde 
kaybolmuştur. Devesini de Tay kabilesi mensupları tarafından başıboş bulunduğu için 
kesildiği söylenmektedir. Hz. Ali (ra) şahıs olarak fani olmuş, davasında yaşamaya devam 
etmektedir. Peygamberimiz (sav) onun için “Ya Ali ben Kur’ânın tenzili için harb ettim. Sen 
de tevili için harb edeceksin” buyurmuş ve öyle olmuştur. Hz. Ali’ye ait kabirler H. 300 
seneden sonra ortaya çıkmıştır. 

Hz. Ali’nin (ra) vefatı ile “Din ile Siyaset” birbirinden ayrıldı. Diyaneti “Ulemâ” 
siyaseti de “Umera” temsil ederek yürütmeye başladı. Hz. Hasan’ın (ra) altı aylık hilafeti 
sonunda hilafeti Hz. Muaviye’ye devrederek hilafetten ve idarecilikten çekilmesi ve 
Müslümanlar arasında barışı sağlaması ile de peygamberimizin (sav) haber verdiği gibi “Otuz 
sene sürecek olan hilafet, saltanata inkılap etmiş oldu.”4 Ortaya çıkan fitneler bahar fırtınası 
gibi Müslümanların istidatlarını inkişaf ettirdi. Kimisi Kur’anın muhafazasına, kimisi hadisin 
muhafazasına, kimisi ibadetin ve ahlakın muhafazasına çalışarak siyaset dışında İslamın 
hayata hakim olmasına, kalplerde ve gönüllerde yerleşmesine, İslam ahlakının hayatlanmasına 
hizmet ettiler. Böylece herkes İslam’a hizmete koştu ve İslamiyet üç kıtaya hâkim ve 
hükümran olmaya devam etti. 

 
 

 
1 Taberi, Tarih, 6:85; el-Kâmil, 3:402 
2 Taberi, Tarih, 5:148 
3 Mektubat, 90 
4 Mektubat, ???? 



5. Hz. Ali’nin (ra) Fazileti: 
Peygamberimiz (sav) Hz. Ali hakkında şöyle buyurdular: “Ey Ensar topluluğu! Ali 

bendendir, ben de Ali’denim. Mü’minler onu severler, münafıklar ona buğz ederler.” 
(Tirmizi, 6:270, H. No: 3962) Ümm-ü Seleme (ra) der ki “Biz münafıkları Ali’ye düşmanlık 
yapmalarından tanırdık. Ebu Said el-Hudri (ra) da aynı şeyi söylerdi.  

Peygamberimiz (sav) ayrıca “Allah’a yemin ederim ki ehl-i beytimi sevmedikçe kişinin 
kalbine iman girmez” yani, imanı kemale ermez ve tam olgun bir Müslüman olmaz. Berâ b. 
Azîb (ra) anlatıyor: Biz Veda Haccı’na giderken Gadir-i Hum denen mevkide konakladık. 
Cemaatle namaz kıldık. Sonra Ali’nin elinden tutarak “Ben mü’minlere nefislerinden daha 
evlâ değil miyim?” diye sordu. Hep bir ağızdan “Elbette evlâsın!” dedik. Peygamberimiz 
(sav) bu soruyu üç defa tekrar etti. Sonra Hz. Ali’nin (ra) elini kaldırarak “Ben kimin mevlâsı 
isem Ali de onun mevlâsıdır” dedi. Sonra “Allah’ım! Ali’ye dost olana sen de dost ol, düşman 
olana sen de düşman ol!” diye dua etti. (Tirmizi , Menâkıb, H. No:3714; Canan, Kütüb-ü 
Sitte, 16:485) 

Abdullah b. Ömer (ra) anlatıyor Resûl-i Ekrem (sav) “Hasan ve Hüseyin ehl-i cennetin 
efendileridir, babaları Ali onlardan daha hayırlıdır” (K. Sitte, 16:487) buyurdular. 
Peygamberimiz (sav) “Beş kişiyi sevmeyen cennete giremez” buyurmuşlardır. Hadisçiler bu 
beş kişinin “Ehl-i Beyt” “Hamse-i Âl-i Âbâ” yani, Hz. Peygamber (sav) Hz. Ali, Hz. Fatıma, 
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (ra) olduklarını izah etmişlerdir. 

Hz. Ebubekir (ra) onun hakkında şöyle der: “Ben Resulullah’tan işittim. Benden sonra 
güneşin üzerine doğup battığı en hayırlı insan Ali’dir” buyurdular. Hz. Ömer (ra) “Ali 
olmasaydı Ömer helâk olurdu” dedi. Hz. Ali’ye hitaben de “Yâ Ebu’l-Hasen! Senin 
bulunmadığın bir cemaat içinde bulunmaktan Allah’a sığınırım.” Hz. Osman b. Affan (ra) der 
ki “Ben hazret-i Resul-i Ekrem’den (sav) işittim. ‘Aliye bakmak ibadettir’ buyurdular. Hz. 
Muaviye (ra) da “Ali’nin ölümü ile ilim ve fıkıh bitmiştir” demiştir. 

 
     
 
SONUÇ 
Tarihten alınacak ve olaylardan çıkarılacak dersler: 

1. Fitne zamanında hakka taraftarlık ve hizmet hicret gibidir. 
2. Hak ve batıl ortasında bi-taraf kalan bertaraf olur ve batıla hizmet etmiş olur.  
3. Muhalefette ittifak edenler, iktidara gelince ihtilafa düşerler.  
4. Muhalifleri bir arada tutan menfaat ve düşmanlıktır. 
5. Bir imama biat eden, biatında sebat etmeli ve itaat etmelidir.  
6. Fikrî bir temeli ve iddiası olmayanın istikbali de olmaz. 
7. Menfaati ve korkuyu esas alanlar hakkı esas alanlardan daha çok birliği sağlarlar. 
8. İslamiyet öncelikle ulu’l-emre itaati esas alır. Siyasi başarı itaatten kaynaklanır. 
9. Tarihe hükmeden ya din veya asabiyettir. 
10. İntikam duygusu ile hareket edenler adil olamaz, adaletle iş göremezler. 
11. Farklı amaçlarla bir araya gelenler müspet bir iş ve faydalı hizmet yapamazlar. 
12. Devletin temeli asabiyete dayanır. 
13. Devlet müesseseleşir ve istişareye dayalı bir sistem kurarsa asabiyetten kurtulur. 
14. Fitne ve kargaşanın hikmeti hakkı tespit ve dini tahkim etmektir. 
15. Dahili ihtilaflar harici düşmanlardan daha tehlikelidir. 
16. İmanı zayıf, mütereddit ve korkak insanlarla hakka hizmet edilmez. 
17. İki nevi hizmet vardır. Biri ilahi ve semavi, diğeri aklî ve arzîdir. Arzî olan 

başarıyı, gücü ve iktidarı esas alır, başarıyı bunlarda görür. Semavi olan ise hakkı 
rızay-ı ilâhiyi ve ahireti esas alır. 



18. Bütün ihtilaflar saflıktan ve oyuna gelmekten, iyi niyetten kaynaklanır. Kurnazlar 
iyi niyetli ve saf insanları çok iyi aldatırlar. Bu nedenle Hz. Ömer (ra) 
peygamberimizin (sav) “Medine kötüleri dışarı atar” hadisine istinaden saf ve 
aldatılabilir mizaca sahip sahabelerin Medine dışına çıkmasını yasaklamıştı. Hz. 
Osman (ra) müsaade ettiği için kötü niyetliler o sahabeleri kullanarak pek çok 
fitneye sebep oldular. 

19. Hürriyet her nevi gelişme ve terakkinin buharı ve enerjisidir. İstidat tohumları 
hürriyet havasında inkişaf eder. Bu nedenle Bediüzzaman Meşrutiyet için “Yarı 
milelti feda etmiş olsak yine ucuz düşerdi” demiştir. 

20. Hz. Ali’ye (ra) en çok zarar verenler “ahmak dost” tabir edilen “Cahil müçtehitler, 
ilimden yoksun kurralar ve siyasetten mahrum abidler” olmuştur. 

21. Hz. Ali (ra) ile Hz. Muaviye’nin mücadelesi bir yönüyle iktidar ve muhalefet 
mücadelesine benzemektedir. Muhalefet saltanatı savunduğu ve şartlar da buna 
uygun olduğu için hilafeti müdafaa eden Hz. Ali’ye galip gelmiş ve hilafet 
saltanata dönüşmüştür. Ahmak dost düşman kadar zarar verir. 

22. Hariciler “Radikal İslam’ı” temsil ediyorlardı. Onlar dinde hassas muhakeme-i 
akliyede noksan olup dinin zahirine göre hükmeden ilimden ve medeniyetten 
yoksun bedevilerdi. 

 
E- Hz. ALİ (RA) DÖNEMİNDE İDARİ VE İKTİSADİ DURUM 
 
1. İDARİ DURUM 
Hz. Ali (ra) halife seçme yetkisi olan “Eshab-ı Bedir” tarafından halife seçilerek hilafet 

makamına oturmasından sonra ilk olarak Mescid-i Nebevî’de açıktan biat aldı.1 Şurâ 
üyelerinden Hz. Zübeyir, (ra) Hz. Talhâ (ra) ve Sa’d b. Ebi Vakkas (ra) dâhil sahabelerin çoğu 
kendisine biat ettiler.2 

Hz. Ali (ra) ilk icraat olarak valileri değiştireceğini, “Beytü’l-Mâli” denetim altına 
alacağını söylemiş ve “Millete ait olan bir tek dirhemi kimsede bırakmam” demişti. Hz. 
Osman’ın (ra) evindeki bütün silahlara el koydu. Zekât malı olarak toplanan hayvan sürülerini 
Beytü’l-Mâle devretti. Hz. Osman’ın (ra) bir kısım akrabalarının ellerinde bulunan toprakları 
ellerinden aldı.3  

Benî Ümeyye’den Hz. Muaviye b. Ebi Süfyan (ra) Şam’da, Abdullah b. Âmir (ra) 
Basra’da Abdullah b. Sa’d b. Ebi Sarh (ra) Mısır’da ve Ya’lâ b. Ümeyye (ra) Yemen’de 
valilik yapıyorlardı. Hz. Ali (ra) valileri değiştireceğini söylediği zaman hepsi telaşlandılar. 
Bu nedenle Hz. Ali’nin (ra) seçilmesi ile Benî Ümeyye’de bir telâş baş gösterdi.4 Hz. 
Osman’ın (ra) müsamahalı yönetiminden yararlanarak devletin kilit noktalarını ele geçirmiş 
ve aristokrat bir tabaka teşkil etmişlerdi.  

Biat için Medine’ye gelen Velid b. Ukbe Hz. Ali’ye (ra) biat ederken “Yâ Ali! Sen 
hepimize zarar verdin. Bedir’de babamı öldürdün. Mervan’ın babasına hakaret ettin. Daha 
önce biriktirdiğimiz mallar ile şu anda elimizde bulunan servetimize dokunmazsan sana biat 
ederiz” dedi. Hz. Ali (ra) bu söze son derece öfkelendi ve “Size zarar verdiğimi dile getirdin. 
Hâlbuki size yapılanlar Allah’ın emri gereği yapılmıştır. Ele geçirdiğiniz mallara 
dokunmamamı istersin. Allah’ın hakkını size bırakmak benim yetkimi aşar. Şu anda elinizde 
bulunan mallara gelince bilin ki, Allah’a ve müslümanlara ait olan mallar konusunda adalet 

 
1 İbn-i Kuteybe, el-İmâme, 1:46; Taberi, Tarih, 4:428 
2 İbn-i Kuteybe, el-İmâme, 1:47; Belâzurî, el-Ensâb, 1:559-560; Taberi, Tarih, 4:427-428 
3 El-Müberred, el-Kâmil, 2:240; İbn-i Abdi’l-Berr, el-İstiâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb, 3:599-600 (Mısır-1328); El-

Mesûdî, Bürûcu’z-Zeheb, 2:362 (Mısır-1958) 
4 Yakubî, Tarih, 2:154 



yerini bulacaktır. Sizleri Allah’ın kitabı ve peygamberin sünneti ışığında idare edeceğime söz 
veririm. Kimi hak rahatsız ederse, batıl daha da rahatsız eder. Buna rağmen hepiniz 
serbestsiniz. İstediğiniz yere gidebilirsiniz”1 dedi. 

Hz. Ali (ra) Medine’de ayrıca Beytü’l-Mâl’de biriken malları Arap ve Mevâli, erkek ve 
kadın ayırmaksızın eşit olarak dağıtma usulünü getirmesi de Medine’lileri gücendirmişti.2 Bu 
durum Hz. Zübeyir (ra) ve Hz. Talhâ’nın (ra) da tepkisini çekmişti.3 Bu tatbikatlar Hz. Ali’nin 
(ra) takip edeceği iktisadî politikayı yansıtıyordu. 

 
1.1. Vilayetlerin İdaresi: 
İslam’dan önce Irak ve Fars Sasanî’lerin, Şam ve Mısır ise Bizans’ın egemenliği 

altındaydı. Yemen’de Main, Sebe ve Himyer isimli küçük devletler kurulmuş, son dönmede 
de Habeş’in taht-ı idaresine girmişlerdi. Hicaz bölgesinde ise kabilelerin idaresine dayanan 
oligarşik bir yapı ve Mekke site/şehir devleti vardı. Bizans Suriye topraklarını on bir bölgeye 
ayırmış hepsine birden “Şark Vilayeti” adını vermişti. Her bölgenin bir merkezi olup her 
birinde bir asilzâde vali bulunuyordu.  

Peygamberimiz (sav) Medine’ye hicretinden sonra kendisine bağlı bir yönetim sistemi 
oluşturunca İslam dinini öğretmek üzere bazı seçkin sahabeleri Hicaz ve Yemen bölgesine 
gönderdi. Bunların idarî ve siyasi bir yetkileri olmayıp vazifeleri dini tebliğ, inananlara namaz 
kıldırıp farz olan zekâtlarını almaktan ibaretti.4 Peygamberimiz (sav) ilk olarak H.8 yılında 
Mekke’nin fethinden sonra Attab. b. Üseyd’i (ra) vali olarak atamış ve kendisine 30 dirhem 
maaş bağlamıştır.5 

Hz. Ebubekir (ra) halife seçildikten sonra önce karışıklıkları bastırdı. Sonra Arap 
yarımadasını idarî bakımdan çeşitli vilayetlere ayırdı, sonra her vilayete bir vali atadı.6 Bu 
dönemde Mekke, Taif, San’a, Hadramut, Necran, Coraş ve Bahreyn vilayetlerine vali ataması 
yapılmıştır. 

Hz Ömer (ra) döneminde ise fatihler çoğaldığı için bu vilayetlerin idaresi için askerî bir 
bölgeye ihtiyaç hâsıl olmuştu. Bu nedenle Irak’ta Basra ve Kûfe, Mısır’da ise Fustat şehrini 
kurdu.7 Ayrıca Suriye, Irak ve Mısır’ı çeşitli vilayetlere böldü ve buralara namaz kıldırmak ve 
halkı aydınlatmak için imamlar, haraç ve zekât toplamak için de memurlar tayin etti. 
Orduların idaresini, polis teşkilatının kurulmasını ve kadıların tayinini ise bu vilayetlerin 
valilerine bıraktı. Vilayetlere atanan valiler de fethettikleri bölgelerdeki idarî sisteme 
dokunmadılar. Sasanî ve Bizanslıların idarî sistemini ve vergi toplama usulünü islâmî ölçüler 
içinde muhafaza ettiler. 

Hz. Osman (ra) bu vilayetlere yenilerini kattı; ama bazı vilâyetleri de idarî kolaylık için 
birleştirme yoluna gitti. Azerbaycan ve Ermenistan’a yeni valiler atarken Kıbrıs’ı Şam 
vilayetine bağladı.8 

Hz. Ali (ra) halife seçildikten sonra siyasi gelişmelere bağlı olarak idarede bazı 
düzenlemeler yapmak durumunda kaldı. Çünkü önce Şam, sonrasında Mısır Hz. Ali’nin (ra) 
idaresi dışında kalmış ve İslam devleti ikiye bölünme görüntüsü vermişti. Hilafeti zamanında 
Basra, Kûfe, Mekke, Taif, Medine, Yemen, Bahreyn, Mısır, El-Cezire, Horasan, Fars, 
Kirman, Hemedan, Isfahan, Rey, Destuba, Sicistan, Azerbaycan ve Ermenistan gibi bölge ve 

 
1 Yakubî, Tarih, (Necef-1358) 2:154-155  
2 İbn-i Ebi’l-Hadid, Nehcü’l-Belâğa Şerhi, (Beyrut-1954) 2:272-273  
3 İbn-i Hişam, Sire, 1:115 
4 Bakır, Yard. Doç. Dr. Abdülhâlık, Hz. Ali Dönemi, (Ankara-1999) s. 52 
5 Vakidî, Megâzi, (Kahire-1965) 3:889 
6 Bakır, Hz. Ali Dönemi, s.52 
7 Taberi, Tarih, 3:590-591 
8 Taberi, Tarih, 4:262-263 



şehirler birer vali ile idare edilmekteydi.1Hz. Ali (ra) döneminde birçok şehir ve kasabayı 
içine alan Mısır, Yemen, Horasan benzeri vilayetlerde valiler merkezde kadı, ordu, polis, 
beytü’l-mal gibi kurumlara memur tayin ettiği gibi, kendisine bağlı diğer şehir ve kasabalara 
da memur tayin edebiliyordu. Bu husus Hz. Ali (ra) tarafından valilere gönderilen 
“Emirnâme”lerde açıkça ifade edilmektedir. 

 
1.2. İdarî Kurumlar:  
Hz Ali (ra) dönemine kadar devlet kurumları genel manada oluşturulmuş ve bilhassa 

Hz. Ömer (ra) döneminde Bizans ve İran idari teşkilatları örnek alınarak idarî yapılanma ve 
kurumlar oluşturulmuştu. Bunların en önemlileri adlîye, ordu, polis, maliye ve hac emirliği 
gibi kurumlardır. 

1.2.1. Adlî Teşkilat: (Kadılık / Kazâ) 
İnsanlar arasındaki ihtilaflara bakan, şikâyet konusu olan meseleleri Kitap ve Sünnet 

ölçüleri içinde aklını da kullanarak hükme bağlayan, haklıyı ve haksızı belirleyerek haksızı 
cezalandıran ve hak sahibine hakkını teslim eden kurumdur. Peygamberimiz (sav) bizzat Hz. 
Ali (ra) ve Muaz b. Cebel’i (ra) kadılık görevi ile Yemen’e göndermiştir. Hz. Ebubekir (ra) 
döneminde valiler kadılık görevini de yaparlarken Hz. Ömer (ra) “Yürütme” ve “Yargıyı” 
birbirinden ayırmış ve valiler yanında ayrıca kadıları da bizzat görevlendirmiş, kadılara tam 
yetki vererek valilerin siyasi baskı ve tahakkümünden korumuştur.2 

Hz. Ömer (ra) Medine’ye Ebu’d-Derdâ’yı (ra) Kufe’ye Şureyh el-Kindî’yi (ra) Basra’ya 
Ebu Musa el-Eş’âri’yi (ra) Mısır’a Osman b. Kays el-Âs’ı (ra) kadı olarak atamıştır. Ayrıca 
kazaî sistemin temelini oluşturan kazâî kuralları da kanunlaştırmış ve yasa haline getirmiştir. 

Hz. Ali (ra) ise, kazâ konusunda Hz. Peygamberin (sav) “Ashabım arasında en iyi 
hüküm vereniniz Ali’dir” hadisine mazhar olmuş,3 Hz. Ömer’in (ra) “Ebu’l-Hasan’ın 
bulunmadığı bir davada hüküm vermekten Allah’a sığınırım”4 dediği büyük bir şahsiyettir. Bu 
nedenle kazâ konusuna çok büyük önem vermiştir. Mahkemede gayr-i Müslim ile müslimi 
eşit tutmuş, halifeliği döneminde Kadı Şüreyh’in huzurunda bir Yahudi ile eşit şartlarda 
mahkeme olmuş ve hüküm aleyhine sonuçlanmıştır. Bundan dolayı da Kadı Şüreyh’in 
adaletinden memnun olarak ona ayrıca Kufe’de Teravih Namazı kıldırmak üzere tayin 
etmiştir.5 

O dönemde muhakeme usulü ve kuralları şöyleydi. “Delil davacıya, yemin de dava 
edilene düşerdi.” “Dâvacı şâhit gösterirdi. Bazen bir şâhitle de hüküm verilirdi.”6 Hz. Ali (ra) 
davacıya da yemin etme usulünü getirdi. Bunu da “İddia sahibi ya iki şahit getirir veya yemin 
eder”7 hadisine dayandırdı. Bundan amacı iftirayı önlemekti. Ayrıca şahitleri beraber değil, 
ayrı ayrı dinleme usûlünü getirdi.8 Hz. Ali (ra) kadıların denetimine de büyük önem 
vermiştir.9 

Suçlular için ilk hapishane yaptıran Hz. Ali’dir. (ra) ilk olarak Kûfe’de bir hapishane 
inşa ettirmiştir. Hapistekilerin yiyecek ve giyeceklerinin devlete ait olduğunu da o 
belirlemiştir.10 

 
1 Minkâri, Vak’atü’s-Sıffîn, 12; Taberi, Tarih, 4:455 
2 İbn-i Haldun, Mukaddime, 220; Hudarî, El-Muhâdarât, 87 
3 İbn-i Abdi’l-Berr, el-İstiâb, 3:38 
4 İbn-i Saad, Tabakat, 2:102 
5 İbn-i Saad, Tabakat, 6:95 
6 Bakara, 2:282; Tirmizi, Sünen, 3:625; Ebu Davud, Sünen, 3:422 
7 İbn-i Kayyım, Et-Turuk, 126 
8 İbn-i Kayyım, Et-Turuk, 60 
9 Nehcu’l-Belâğa, 364-365 
10 Ebu Yusuf, Kitabu’l-Harac, 162 



1.2.2. Hisbe Teşkilâtı: (Belediye ve Zabıta) 
Âmme işlerinin kontrolü ve “Emr-i bi’l-ma’rûf ve Nehy-i Ani’l-münker” vazifesini ifa 

etmek üzere görevlendirilen memurlardır. Çarşı ve pazarı, alış-veriş ve fiyatları, ölçü ve tartıyı 
kontrol ederek ticarî işleri tanzim etme görevidir.1 

Hz. Peygamber (sav) “Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker” yani iyi ve maruf olanı 
emretme, kötü ve münker olan hususlardan halkı men etme görevi çerçevesinde çarşı ve 
pazarı denetleyerek bu görevi bizzat başlatmıştır.2 Hz. Ömer (ra) Şifa binti Abdillah ve Semrâ 
binti Nuheyk el-Esediyye isimli kadınları da Medine Çarşısı’nın kadınlara has bölümüne 
muhtesip olarak atamıştır.3 

Hz. Ali (ra) da Kûfe çarşısını yanına Kadı, Şurta’yı (Polis) ve Muhtesib’i alarak 
denetlediği olmuştur.4 Gerek tüccarlarla konuşurken, gerekse camide okuduğu hutbelerde “Ey 
Tüccarlar! Önce ticaretle ilgili ilmi öğrenin, sonra bu işlerle uğraşın. Zira dürüstçe alıp 
satmayan tâcir günahkâr sayılır”5 diye öğüt vermekteydi. Ayrıca pazarda malını sergileme 
konusunda da “Müslümanın pazarı onun camisi gibidir, kim bir yere önce gelirse, satış bitene 
kadar orası onundur” demiştir. Tüccarlara öğütlerde bulunmuş “Allah’tan korkmalarını” ihtar 
etmiştir. Terzilere kumaşı ve ipliği sağlamından almalarını, dikişi sağlam yapmalarını, hain 
terzilerin diktikleri elbiselerle teşhir edileceğini söylemiştir. Diktiği elbiseden artan kumaşın 
sahibine ait olduğunu, saklamanın hıyanet olduğunu söylemiştir.6 Hz. Ali (ra) fiyat tahdidi 
yapmamış ancak fahiş fiyatı önlemek için denetime önem verdiği bir gerçektir. 

Muhtesibin bir görevi de namazların vaktinde kılınmasını sağlamaktır. Hz. Ali (ra) 
Muhammed b. Ebibekr’e yolladığı bir talimatta “Namazları tahdit edilen vaktinde edâ et! Onu 
ne boşluktan dolayı erkene al, ne de meşguliyetten dolayı geciktirme. Bilmiş ol ki, mükellef 
olduğun bütün işlerin namazdan sonra gelir.”7 

Hz. Ali (ra) toplumun ahlâkı konusunda da memurların ilgilenmesini ister. Kendisi de 
bizâtihî meşgul olurdu. Kadı olarak tayin ettiği Ebu Esved’i aynı gün görevden alır. Sebebini 
soranlara da “Sesini yükselterek ve öfkelenerek hüküm verdiğini” bu nedenle hissini 
karıştırdığını söyler.8 Kâb b. Mâlik’i de müfettiş tayin eder.9 

1.2.3. Şurta Teşkilatı: (Polis Teşkilatı) 
Hz. Ali (ra) döneminde polis teşkilatı sistemli bir teşkilât haline gelmiştir. Görevleri de 

hazineyi korumak, suçluları yakalamak ve iç güvenliği sağlamaktı. Adlî teşkilatın işlerini 
yürütmek de bunlara aitti. Hz. Ali (ra) bu göreve atadığı amirlere de 500 dirhem maaş takdir 
etmiştir.10 

1.2.4. Hac Emirliği: 
Hac işlerini organize eden, hac kafilesine başkanlık eden idareciye verilen isimdir. 

Görevi hac kafilesine başkanlık yapmak ve merasimleri usulüne uygun bir şekilde icra 
ettirmekti.  

Peygamberimiz (sav) ilk olarak H.8 yılında Attab b. Üseyd’i (ra) Hac Emiri olarak tayin 
etmişlerdi. Daha önceki halifeler de ya bizzat bu görevi ifa etmişler veya bir hac emiri tayin 
etmişlerdir. Hz. Ali (ra) döneminde bu vazife daha sistemli hale getirilmiştir. 

 
1 Mâverdî, Ahkâm-ı Sultaniye, 2:240-258 
2 Tirmizi, Sünen, 3:606; Ebu Davud, Sünen, 3:370 
3 Doç. Dr. Ziya Kavakçı, Hisbe Teşkilatı, (Ankara-1975) s. 41 
4 Ebû Ubeyd, El-Emvâl, (Beyrut, 1986) s. 92 
5 Bakır, Hz. Ali Dönemi, 141 
6 Bakır, Hz. Ali Dönemi, 142 
7 Bakır, Hz. Ali Dönemi, 147 
8 Bakır, Hz. Ali Dönemi, 148 
9 Ebu Yusuf, Kitabu’l-Harac, 128 
10 Bakır, Hz. Ali Dönemi, 152-153 



 
 
1.2.5. Ordu Teşkilatı: 
Hz. Peygamber (sav) ilk olarak Bedir Muharebesi için Ensar ve Muhacirden meydana 

gelen 315 kişiden müteşekkil bir ordu kurmuştu. Bu ordu Mekke Fethinde 10 bin kişiye 
yükselmiştir. Nihayet Hz. Ömer (ra) döneminde Bizans ve Sasani Devleti ile boy ölçüşecek ve 
onları mağlup ve perişan edecek düzeye çıkmış en mükemmel bir teşkilat haline gelmiştir.  

Hz. Ömer (ra) ilk olarak “gönüllü” askerlik uygulaması yerine “sürekli askerlik” 
mesleğini getirmiştir.1 Hz. Osman (ra) ise “Deniz Askeri” ve “Deniz Filosu”nu kurmuştur. 
Hz. Muaviye (ra) Şam’da sınırları korumak ve Bizans Devleti gibi güçlü ve teşkilatlı bir 
devlete karşı sayısı 100 bine yaklaşan düzenli bir ordu kurmuştur. 

Hz. Ali (ra) Medinetü’n-Nebi’yi siyasi çekişmelerden uzak tutmak için hilafet 
merkezini Kûfe’ye taşımış ve bu askerî kentte düzenli bir ordu kurmayı amaçlamıştır. İlk 
olarak Cemel olayından önce Basra’ya doğru yola çıktığı zaman yanında 700 asker 
bulunuyordu. Düzenli İslam ordusu Şam’da bulunuyordu. Medine’yi işgal eden isyancıları 
yanına almadığı, bir kısım şanlı sahabelerin Hz. Aişe (ra) Hz. Zübeyir (ra) Hz. Talha (ra) ve 
Mekke Emiri’nin askerleri ile beraber Hz. Ali’ye (ra) karşı silahlandığı bir ortamda, “Sıffın 
Savaşı” için düzenli bir ordu teşkil etmesi Hz. Ali’nin (ra) askerî dehasını gösterir. Hz. Ali’nin 
(ra) Kûfe’yi hilafet merkezi haline getirmesinde Kûfe’nin askerî bir şehir olarak kurulmuş 
olması nedeniyle asker temini gibi önemli sebepleri de vardı. 

Hz. Peygamber (sav) döneminden itibaren kadınların askerlere su, yiyecek ve malzeme 
taşıma yanında yaralılara yardımcı olmak için savaşa iştirak ettikleri görülür. Hz. Aişe’nin 
(ra) askerî bir kumandan gibi davranması ve siyasi çekişmelerde kendi başına taraf olması o 
dönemde kadınların askeriyedeki rolünü de göstermektedir. Hz. Ali (ra) daha sonra bu 
durumda son vermiştir.  

Hz. Ali (ra) Sıffın Savaşından sonra da Kûfe’de 40 bin kişilik sistemli ve düzenli bir 
ordu kurmuş ancak ömrü vefa etmemiştir.2  

  
2. İKTİSADİ VE EKONOMİK DURUM 
Hz. Ali (ra) zamanında devletin “Hazine” ve “Merkez Bankası” durumundaki “Beytü’-l 

Mâl” Kûfe’ye taşınmıştı. Bu nedenle diğer vilayetlerden toplanan “Harac, Cizye ve 
Ganimetler” Kûfe’de toplanmaya başladı.  

Beytü’l-Mâl özel bir devlet memuru tarafından idare edilirdi. Hz. Ali (ra) Kûfe’de bu 
göreve Musa b. Tarif’i, Basra’da ise Ziyad b. Ebî Süfyan’ı getirdi.3 Diğer vilayetlerde zekat 
toplama Memurları valilerce atanmaktaydı. Bu yüksek rütbeli hazinedarların Vezzan, Nekkâd, 
Muhâsip ve Kâtip unvanları altında görev yapan bazı memurları vardı. Ayrıca malları 
hazineden alarak dağıtımını yapan hem kadın ve hem de erkek görevliler vardı ki bunlara 
“Ârif” ve “Ârife” adı verilirdi.4 

Âni harcamalar için her vilayet hazinesinde bir miktar yedek para bulunurdu. Cemel 
olayı için ayrılan yedek para miktarı 6.000.000 dirhemdi. Hz. Ali (ra) savaş sonrası bu parayı 
her askere 500 dirhem olmak üzere 12.000 kişilik ordusuna dağıtmıştı.5 Hz. Ali (ra) 
döneminde bu yedek para miktarı artış kaydederek 8.000.000 dirheme kadar çıkmıştır.6 

 
1 Taberi, Tarih, 3:478-479 
2 Bakır, Hz. Ali Dönemi, 184 
3 Ebû Ubeyd, El-Emvâl, 285, Taberi, Tarihi, 4:541 
4 Ebu Ubeyd, El-Emval, 284 
5 Taberi, Tarih, 4:541 
6 Bakır, Hz. Ali Dönemi, 205 



Çünkü Hz. Ali (ra) Ziyad b. Ebi Süfyan’a “İsraftan sakın, yarını da düşünerek zimmetindeki 
malın bir kısmını ânî ihtiyaçların için sakla!”1 talimatını vermişti. 

Kûfe’de ise hazineye gelen mallar bekletilmeden halka dağıtılırdı. Bu Hz. Ali’nin (ra) 
iktisadi görüşü olan “Hazinede birikmiş para halkı fitneye sevk eder” kuralına binâendi.2 
Nitekim Hz. Ali (ra) halife olur olmaz Medine hazinesinde bulunan 300.000 dirhemi sayısı 
10.000’i bulan ve o anda Medine’de bulunan halka Arap ve Mevâli ayırımı yapmadan 
dağıtmıştı.3 

2.1. Beytü’l-Mâl Politikası:  
Hz. Ali (ra) Beytü’l-Mâl’den bütün müslümanlara eşit pay verir, kadın-erkek, Arap-

Mevali ve köle-efendi ayırımı yapmazdı. Hz. Ali’nin bu tutumu pek çok idareci ve sahabe ile 
arasının açılmasına sebep olmuştur. Bunun en çarpık örneği Hz. Abdullah b. Abbas (ra) ile 
aralarında geçen ve kırk yıllık Basra Valiliğinden istifasına sebep olan şu olaydır.  

Ebu’l-Esved ed-Düeli Hz. Abdullah b. Abbas’ın (ra) zimmetinde bulunan cizye ve fey 
mallarını dağıtmayarak elinde tuttuğunu söyleyerek bu duruma halifenin müdahale etmesini 
istedi. Hz. Ali (ra) da Abdullah b. Abbas’a (ra) mektup yazarak hesap sordu ve bu işin peşini 
bırakmadı. Hz. Abdullah (ra) ise bu paranın Enfal Suresinde belirtilen “Ganimetin beşte birisi 
olup Allah’ın peygamberin, peygamber yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yoksulların 
hakkı”4 oluğunu savunuyor ve “Beytü’l-Maldeki hakkım aldığım maldan kat kat daha 
fazladır”5  diyordu. 

Hz. Ali (ra) bu görüşe karşı çıkarak şöyle dedi: “Allah sana hidayet versin ve doğru yolu 
göstersin. Senin Allah’ın hazinesindeki payın bir müslümanın payından fazla değildir. Allah’a 
yemin ederim ki, başkalarına ait olarak aldığın mallar, ne sana helal olur ve ne de çocuklarına 
miras olarak kalır. Bunları yemen asla sana helal olmaz.”6  

Hz. Ali’ye (ra) göre Hz. İbn-i Abbas’ın (ra) helal gördüğü ve ayette belirtilen 
peygamber yakınlarının hissesine ait pay, Hz. peygamberin (sav) vefatı ile uygulamadan 
kalkmıştır.7 Hz. Ebubekir (ra) bu beşte bir hissenin Benî Hâşim’e verilmesini durdurmuş ve 
diğerlerine ne veriliyorsa o seviyede tutmuştur. Diğer üç halife de aynı uygulamayı devam 
ettirmiştir.8 Ancak Abdullah b. Abbas (ra) görüşünde ısrar etmiş ve yanındaki para ile 
valilikten istifa ederek Mekke’ye gitmiştir. Hz. Ali (ra) de Basra’ya Ebu Esved ed-Düelî’yi 
vali olarak atamıştır. 

 
2.2. Hazinenin Gelir Kaynakları: 
İslam hukukuna göre devletin gelir kaynakları zekâtın dışında bellidir. Peygamberimiz 

(sav) “Zekât” emrini uygulamak için dini bir vecibe olarak “Zekât Memurları” görevlendirmiş 
ve bu kurumu sistemli bir hale getirmişti. Zekâtın toplama usullerini sahabelerine anlatmış, 
verileceği yerler de zaten Kur’ân-ı kerimde belirlenmiştir. Zekât dışında İslam devletinin 
gelirlerinin başlıcalarını ganimetler, haraç ve cizye gibi gelirler teşkil etmektedir. 

2.2.1. Zekât: Hz. Ali (ra) zekâtların toplaması ve dağıtımına azamî itina göstermiştir. 
Zekât memurlarını ahlakça dürüst ve dünya malına değer vermeyen, Allah’tan korkan itibarlı 

 
1 Nehcü’l-Belâğa, 377 
2 Taberi, Tarih, 4:431 
3 Bakır, Hz. Ali Dönemi, 205 
4 Enfal, 8:41 
5 İbn-i Abdirrabbih, El-Ikdu’l-Ferîd, (Kahire-1948) 4:358 
6 El-Ikdu’l-Ferîd, 4:359 
7 Zemahşerî, Keşşaf, (Beyrut-1947) 2:221 
8 El-Ikdu’l-Ferîd, 4:359 



insanlardan seçerdi ve onlara şöyle derdi: “Allah’a sığınıp tevekkül ederek yola çıkın. Sakın 
hiçbir müslümanı korkutmayın, malından da Allah’ın payından fazlasını asla almayın.”1 

2.2.2. Ganimetler: Savaşta düşman ordusundan ele geçirilen silahlar, eşyalar, 
hayvanlar, toprak ve esirlerden ibaret olan gelirlerdir. Bu ganimetlerin beşte dördü askerlere 
taksim edilir, birisi de beşe ayrılarak beşte biri peygambere ve yakınları olan 
Haşimoğullarına, diğer üçü de yetimlere ve yoksullara verilirdi.2 Peygamberimizin (sav) 
vefatından sonra “Hulefa-i Raşidin” döneminde bu beşte biri sadece yoksullara, fakirlere, 
yolda kalmışlara ve yetimlere verilmiştir. Böylece peygamberin (sav) vefatından sonra 
Haşimoğullarına ve Muttaliboğullarına verilen kısım anlamını yitirmiş ve ayrı bir pay 
verilmemiştir. Hz. Ali (ra) da bunu bu haliyle devam ettirmiştir.3 

Abdullah b. Abbas (ra) ve Haşimoğullarının talebini de Hz. Ali (ra) şiddetle ret cevabını 
vermişti. Bu husus yukarıda zikredilmiştir. Hz. Ali (ra) döneminde ganimet gelirinde önemli 
bir azalma olmuştur. Çünkü dahili muharebelerde ele geçirilen şeyler ganimet sayılmamış ve 
yine sahiplerine verilmiştir. Hz. Ali (ra) “Müslümanın malı ganimet sayılmaz” demiştir.  

2.2.3.  Cizye: Yahudi, Hristiyan ve gayr-i Müslimlerden alınan kelle vergisidir. Bu çeşit 
vergi Roma, Bizans ve Sasanilerde de vardı. Hulefa-i Raşidin bu vergiyi âdil hale getirmiştir.4 
Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (ra) döneminde fert başına alınan bu vergi zenginlerden 48 
dirhem, orta halliden 24 ve fakirden 12 dirhem alınıyordu.5 

Sıffın savaşından sonra cizye ödemeyi reddeden Sasanilere Hz. Ali (ra) Huleyd b. Kays 
kumandasında bir ordu gönderdi. Nisabur yakınlarında Farslıları yenen islam ordusu onları 
yeniden cizyeye mecbur etmiştir.6  

2.2.4. Harac: Fethedilen topraklardan alınan ürünler ve vergilerdir. Önemli bir gelir 
kaynağı olup hazinenin gelirlerinin büyük bir kısmını meydana getirmekteydi. Hz. Ömer 
fethedilen toprakların müslümanlar arasında taksim edilmesine razı olmadı. Sürekli gelir 
getirmesi için onu kendi sahiplerinde bıraktı ve onlardan “Harac” almayı emretti. Abdullah b. 
Huneyf’i bu toprakları ölçmekle görevlendirdi. Bu ölçüm neticesinde o zamanki Harac 
arazilerinin 36.000.000 cerib olduğunu tespit etti. Sonra cerib başına ürün çeşidine göre vergi 
koydu. Bu şekilde elde edilen gelir 100 milyon dirheme ulaşırdı.7  

2.2.5. Diğer Gelirler: Yukarıda sayılan gelirler dışında kira gelirleri sayılabilir. Gelir 
getiren yerlerin kiraya verilmesi sonucu 50 milyon dirhem gelir temin edilmekteydi.8 

 
2.3. Devletin Giderleri: 
Her devletin işlerini yapanlara vereceği maaş ve yol harcırahları vardır. Bunların dışında 

devletten yardım isteyen fakir ve muhtaçlara yardım etmesi gerekir. Savunma, Ordu ve 
adliyeninin de ciddi giderleri olmaktadır. Bunların başında maaşlar gelmektedir. 

Devlet memurlarına ve savaşan askerlere düzenli maaş dağıtımı Hz. Ömer’in (ra) 
başlattığı bir uygulamadır.9 Hz. Ömer (ra) Hz. Aişe’ye (ra) yılda 12.000 dirhem, diğer 
hanımlarına 10.000 dirhem, Bedir Ashabına 5000 dirhem, Hudeybiye’ye kadar Müslüman 
olanlara 4000 dirhem diğerlerine derecesine göre 3000 ve 2000 dirhem maaş bağlandı. 
Askerlere ise başarılı askerlere 2500 dirhemden başlayıp geride savaşanlara durumlarına göre 

 
1 Nehcü’l-Belâğa, 380-382 
2 Ebu Yusuf, Kitabu’l-Harac, 19 
3 Ebu Yusuf, Kitabu’l-Harac, 21 
4 Ebu Yusuf, Kitabu’l-Harac, 131 
5 Ebu Yusuf, Kitabu’l-Harac, 39; Ebu Ubeyd, El-Emval-75 
6 Taberi, Tarih, 5:63-64 
7 Bakır, Hz. Ali Dönemi, 220 
8 Bakır, Hz. Ali Dönemi, 225-227 
9 Ebu Yusuf, Kitabu’l-Harac, 45-49 



500, 300 ve 250 dirhem maaş tahsis edildi. Hz. Osman (ra) gelirlerin artması ile maaşları da 
artırdı. 

Hz. Ali (ra) “Eşit iş yapanlara eşit maaş” politikasını savundu.1 Askerin maaşını en az 
4000 dirheme çıkardı.2 Bu dönemde bir Bizans askeri 100 ilâ 200 dirhem maaş almaktaydı. 
Ayrıca ikramiye olarak ekstradan “Meûne” adı altında yardımlar da verilmekteydi. Bu 
maaşlar yılda bir, iki veya üç defa verilirdi. Hz. Ali (ra) bir yılda dört maaş dağıtmıştır.3 

Devlet memurlarına her ay maaş verilirdi. Hz Ömer (ra) Kûfe kadısı Ebu Şureyhe 100 
dirhem (yılda 1200 dirhem) Hz. Ali (ra) bu maaşı ayda 500 dirheme (yılda 6000 dirhem) 
çıkarmıştır.4 Halife ve ordu kumandanları ise yılda 4000 dirhem alıyorlardı. Hz. Ali (ra) 
memurlara yüksek maaş verme politikasını takip ediyordu. Bu devleti daha iyi koruma 
amacına yönelikti.  

Hz. Ali (ra) döneminde halk büyük bir refah içinde yaşıyordu. Çünkü bu dönemde 
normal 3 çocuklu 5 kişilik bir ailenin geliri 4400 dirhemdi. (4000 dirhem erkeğe 100’er 
dirhem eş ve çocuklara) Bu gelirin yanında ek gelir olarak buğday ve zeytinyağı gibi 
mahsulden elde ettiği gelirler de 1000 dirhemi buluyordu. Böylece bir ailenin geliri 5400 
dirheme çıkıyordu. Bu dönemde bir deve 100 dirheme alınıyordu. Yine 100 dirheme 2 inek, 
veya 20 koyun alınmaktaydı. 150 kg hurma 1 dirheme satılıyordu. 750 kg buğday 30 dirheme 
alınıp satılıyordu. 50 dirheme iki kat erkek elbisesi alınmaktaydı.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Taberi, Tarih, 4:431 
2 Bakır, Hz. Ali Dönemi, 234-235 
3 Ebu Ubeyd, El-Emvâl, 270 
4 İbn-i Saad, Tabakat, 6:95 
5 Bakır, Hz. Ali Dönemi, 248-249 



EKLER: 
 

EK-1 
ASR-I SAADETTE MEYDANA GELEN OLAYLARIN  SEBEP VE HİKMETİ 

 
Soru: Asr-ı Saadetteki cereyan eden olayların sebebi ve hikmeti nedir? 
 
Cevap: Peygamberimiz (sav) kendisinin vefatından sonra fitnelerin başlayacağını haber 

verdiği gibi, fitnelerin Hz. Ömer’in öldürülmesi ile başlayacağını da haber vermiştir. “İçinizde 
Ömer oldukça fitne kapısı açılmaz” (Buhari, Mevakit, 4; Fiten, 17; Müslim, İman, 144; Fiten, 
71) buyurmuşlardır. “Ömer fitnenin kapısıdır” buyurmuşlardır. O kapı açılacak mı, yoksa 
kırılacak mı?” demişler. “Kırılacak” (Buhari, Fiten, 17) buyurmuştur. Kırılacak ifadesini 
bilginler “Bundan sonra fitne kapısı kapanmaz” şeklinde yorumlamışlardır. Açılsa 
kapanabilirdi. Kırılınca kapanması mümkün olmaz.  

Bu nedenle sahabeler arasındaki olaylar takdir edilmiş fitnelerdir. Fitne ise imtihan 
anlamına gelir. Okullarda öğrencileri sınavdan geçirerek eğitim verdiğimiz gibi, yüce Allah 
da bu imtihan dünyasında tüm insanlığı seviyesine göre çeşitli imtihanlardan geçirerek 
gelişimlerini sağlamaktadır. Akıllı ile daha akıllı olan, cahil ile âlim, anlayışlı ile anlayışsız 
olan ve gerçek mü’minlerle münafıklar ancak bu gibi imtihanlarla ortaya çıkar. Fedakârlık, 
cesaret, kahramanlık ve sabır gibi duygular şiddetli zamanlarda gelişme kaydeder. Allah da 
ahirette buna göre mükâfat ve ceza verir.  

 
Sual: Al-i Âbâ ve Ehl-i Beyt kimlerdir? Allah onları sevmemizi neden istemiştir? 
 
Cevap: Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey Habibim de ki, sizden tebliğ-i risalet 

vazifesine karşılık bir ücret istemiyorum, ancak yakınlarıma sevgi duymanızı istiyorum” 
(Şura, 42:23) ayeti nazil olmuştu. Peygamberimiz (sav) üzerine abâsını aldı. Hz. Ali’nin (ra) 
evine gitti. Abasını çıkardı Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in üzerine örttü.  

“Ey peygamberin ev halkı (Ehl-i Beyti) Şüphesiz Allah sizden kusurları giderip sizi 
tertemiz yapmak ister” (Ahzap, 33:33) ayetini okudu ve abasının altına aldığı dört kişiye dua 
etti. (Müslim, Fedâilü's-Sahâbe, 61; Tirmizî, Menâkıb, 60; Müsned, 1:330, 4:107) 
peygamberimizin (sav) ehl-i beyti ve ev halkı olarak tarif ettiği ve “Al-i Âba” bunlardır. 
Bunları sevmek Allah’ın emridir. 

Allah’ın ehl-i beyti sevmesinin ve Peygamberimizin dua etmesinin hikmetlerinden en 
önemlisi şudur: Resul-i Ekrem (sav) gayb aşina gözü ile ve nübüvvet nazarı ile gelecekte 
ortaya çıkacak fitneleri ve kan döküleceğini görmüştür. Bu fitnelerin içinde abasının altına 
aldığı üç değerli ehl-i beytin evlatları olduğunu görmüştür. Hz. Ali’yi (ra) ve torunları Hz. 
Hasan (ra) ve Hüseyni (ra) insanların suçlamalarından ve töhmetlerinden kurtarmak tathir ve 
tebrie etmek ve fitneyi söndürmek ve ümmetini “Ehl-i Beyt” etrafında toplamak istemiş, 
kendisi ile beraber “Hamse-i Al-i Âbâ” unvanını bahşeden abayı onların üzerine örterek dua 
etmiştir. (Lem’alar, 2005, s. 251-252) 

Hz. Ali (ra) gerçek halife idi. Ama onun hilafetini Emeviler, hariciler kabul etmediler ve 
müslümanların kanlarını dökecek olaylara sebep oldular. Peygamberimiz (sav) Hz. Ali’yi 
tenkit eden, hata ile suçlayan, dalalete düşmekle itham eden Harici ve Emevilerin susmaya 
davet ediyor. Çünkü Hariciler, Emeviler İslama zarar verdikleri gibi Hz. Hüseyin’in (ra) 
başına gelen ve ciğer yakan elim hadise münasebeti ile hissi ve yanlış düşünceye kapılan ve 
Hz. Ebubekir ve Ömer’i (ra) suçlayan Şia da müslümanlara ve İslama büyük zarar 
vermişlerdir. Peygamberimiz aba altına alıp dua etmekle ve sevilmesi gereken “Ehl-i Beyti” 
inananlara bu şekilde tarif etmektedir. 



Yüce Allah Ehl-i Beyti sevmeyi emretmekle ve peygamberimiz (sav) mü’minleri ehl-i 
beyt etrafına toplamayı istemekle insanları Kur’an ve Sünnet etrafında toplamayı murad 
etmiştir. Çünkü Kur’ânın koruyucuları onlar olduğu gibi, peygamberin sünnetini koruyanlar 
da onlardır. Bu nedenle “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” “Ehl-i beytin” muhabbetini esas almışlar 
ve Hz. Ali’inin (ra) haklı diğerlerinin haksız olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak “Kitap ve 
Sünnet” ölçüsü içinde ifrat ve tefritten, yani aşırılıktan ve ilgisizlikten sakınarak “İstikamet” 
yolunu takip etmişlerdir. 

 
Sual: Hz. Ali zamanındaki savaşların sebebi ve mahiyeti nedir? Ölenlerin durumu 

nedir? 
 
Cevap: Bediüzzaman Said Nursi hazretleri der ki: “Hz. Ali (ra) ile Hz. Aişe (ra) 

arasındaki savaş “Adalet-i mahza ile Adalet-i izafiyenin” uygulanması ile ilgilidir.” 
(Mektubat, 2004, s. 90-95) Hz. Aişe (ra) Zübeyir (ra) ve Talha (ra) “İlk üç halife zamanındaki 
seçkin sahabeler azaldılar, yeni Müslüman olanlar ve islamı tam olarak kavramadan söz sahibi 
oldular ve devletin ve halkın seçkin sınıfına girdiler. Bu nedenle toplum bozuldu. Elbette 
bozuk toplumu tavizsiz tam bir adalet anlayışı ile idare etmek zorlaştı. Çünkü insanlar adaleti 
korumak yerine suçluyu korumaya başladılar. Bu durumda idareci de maslahata göre 
davranmak durumunda kalır, tam adaleti sağlayamaz dediler. Hz. Ali “taviz yok, adaleti tam 
uygulayacağız” dedi. Anlaşmazlık çıktı ve savaş kaçınılmaz oldu. Her iki taraftan ölenler 
adaleti savundukları için her ikisi de şehit sayılır. Her ne kadar Hz. Ali (ra) isabetli, diğerleri 
hata etmiş de olsalar yine amaçları adalet ve Allah rızasıdır.  

 
Sual: Hz. Ali (ra) fevkalade ilim ve iktidar sahibi olduğu halde neden tam başarı 

sağlayamadı? Hilafet-i İslamiyeyi kendi zamanında tam olarak oturtamadı? 
 
Cevap: Hz. Ali’in vazifesi ve görevi sadece dünya saltanatını korumak ve siyasi 

davranmaktan ibaret değildi. Amacı ve vazifesi dini korumaktı. Dinin tavizsiz uygulayıcısı 
olmaktı. Saltanatı korumak olsaydı “Toplumun düzeni için fertler feda edilir” derdi ve adalet-i 
mahza dediğimiz tavizsiz adaleti uygulama yoluna gitmez, “Ehven-i şer”i uygular ve biraz 
maslahata ve zamana göre davranır, valilere vaatlerde bulunur, muhalifleri korkutur ve 
vaatlerle yanına çeker, Muaviye’yi (ra) de bir şekilde bertaraf ederdi. Bu çok kolaydı. Bu yola 
Muaviye (ra) başvurdu. Hz. Ali (ra) ise dinde asla taviz vermemek ve dini siyasete 
bulaştırmamak için “Allah’ın emri ne ise onu uyguladı.” İnsanlar ise suç işledikleri için 
cezadan ve adaletten korkarak Hz. Ali’ye (ra) destek vermek yerine kendilerine siyasi 
vaaterde bulunan Muaviye’nin (ra) yanını tercih ederek Hz. Ali’yi (ra) yalnız bıraktılar. Hz. 
Ali’yi (ra) yalnız bırakmak ise aslında adaleti istememek anlamına geliyordu. Yüce Allah da 
bu niyette olanları cezalandırdı. İyi niyetliler ise niyetleri ve Allah’ın dinini korumaları 
sebebiyle elbette büyük mükâfat göreceklerdir.  

Hz. Ali (ra) bütün amacı Allah’ın dinini korumak olduğu için “Şah-ı Velayet” namını 
aldı ve tüm İslam bilginleri onun uygulamalarını haklı gördükleri için dini hüküm ve 
fetvalarını Hz. Ali’nin içtihatlarına dayandırdılar. Böylece fitne zamanında saltanatın zararına 
din korunmuş oldu. O fitnelerde Hz. Ali (ra) yerine bir başkası halife olsaydı kesinlikle din 
zarar görür ve kıyamete kadar baki kalacak olan dinden başta taviz verilirdi. Başta verilen 
taviz sonunda dinin terkine sebep olurdu. Hz. Ali (ra) dünyayı değil, ahireti ve Allah rızasını 
esas amaç yaptı ve dinin bu amaçla uygulanmasını savundu. Dine göre doğru olan da buydu. 

Hz. Ali (ra) Muaviye’ye (ra) karşı “Hilafeti” savunurken, Hz. Muaviye saltanatı esas 
alarak “dini devlet gücü ile koruyacağız” düşüncesine kapıldı. Dünya saltanatını birinci plana 
aldı ve dini ikinci dereceye attı. Bu günün “Siyasal İslam” düşüncesinin temelini atmış oldu. 
Gerçekte din “prensipler mecmuasıdır.” Allah’ın kanunları ve prensipleri olan “Adalet, 



hakkaniyet, farzlar ve haramlar” tavizsiz uygulanmalı ve dünya saltanatı ve rahatı için bu gibi 
prensiplerden asla taviz verilmemelidir. Kanunlar siyasi kaygılarla çıkarılmamalıdır. Yoksa 
adalet yerini zulme terk eder ve ne dünyada ne de ahirette huzur ve saadet mümkün olmaz. 
Dinde azimet ve takvayı bırakıp ruhsatı seçenler zamanla dinin ruhsatlarını da bırakıp 
günahları hoş görmeye başlarlar ki Hz. Ali (ra) buna asla müsaade edilmemesi gerektiğini 
savundu. Bunun için peygamberimiz (sav) Hz. Ali’ye “Ya Ali, ben Kur’ânın tenzili için 
savaştım, sen ise te’vili ve korunması için savaşacaksın” buyurmuşlardır.  

Hz. Muaviye hilafet yerine saltanatı esas aldığı ve dinden taviz verdiği için yerine geçen 
oğlu da ırkçılığı ve kabileciği esas alarak dinin yerine milliyeti geçirdi. Hz. Muaviye’nin 
tavizi sonunda Arap ve Emevi ırkçılığını doğurdu.  

Hz. Hasan (ra) ve Hüseyin (ra) ile Yezid arasındaki mücadele ise devlete hâkim olan 
Irkçı ve Arap/Emevi milliyetçiliği ile dinin mücadelesi şeklindedir. Emeviler İslam devletini 
Arap milliyetçiliğine dayandırmak istediler Hz. Hasan (ra) ve Hz. Hüseyin (ra) “Şeriat-ı 
İslamiye” kılıcını çekerek onlarla mücadele etti; ama o zamanın insanı ve şartları, bozulan 
toplum Yezidin saltanatına ve ırkçı düşüncesine güç verdiği için Hz. Hüseyin (ra) Kerbela’da 
şehit edildi. Nitekim Hz. Hüseyin’i kendisine biat etmek için çağıran Kufe’liler Yezid’den 
korkarak dünyevi kaygılarla “Hüseyin bizi affeder ama Yezid bizden intikam alır” korkusu ile 
Hz. Hüseyin’i yalnız bıraktılar.  

Emevilerin devleti ırkçılığa alet etmeleri hem dine hem Emevilere iki yönden büyük 
zarar verdi: Birincisi, diğer milletlerin Müslüman olmalarını geciktirdi ve korkuttu. İkincisi de 
ırkçı düşünceye sahip olan kendi ırkdaşını düşündüğü içi asla adil düşünemez. Bu nedenle 
devletin adaleti zarar gördü bu da dine zarar verdiği gibi pek çok zulme ve haksızlıklara kapı 
açtı. Adalet ve hakkaniyet ortadan kalktı. Bunun sonucunda Abbasiler Emevi devletini 
ortadan kaldırarak Emevileri saltanattan da uzaklaştırdılar ve cezalarını çektiler. 

Kader açısından olaylara baktığımız zaman Hz. Ali, (ra) Hz. Hasan (ra) ve Hz. Hüseyin 
(ra) ve onların nesilleri dünyevî, geçici ve maddi bir saltanattan çok, kalpler ve gönüller 
üzerinde kurulan ve insanlığa hak ve hakikati öğreten manevî, daimi ve ebedi bir saltanata 
namzet idiler. Dünya saltanatı ile bu manevi ve gerçek saltanatın beraber olması çok zordur. 
Zira dünya kötüdür, kötüleri sever ve destek olur. Allah onlara ve onların şahsında insanlığa 
dünyanın gerçek yüzünü gösterdi ve ders verdi. Onlar da geçici dünya saltanatından 
çekildiler; ama ebedi, daimi manevi bir saltanata tayin edildiler. Adi vali ve idareci yerinde 
âlimlere, evliyalara, velilere ve kutuplara lider oldular. 

 
Sual: O mübarek zatların başına gelen o feci, gaddrâne muamelenin hikmeti nedir? 
 
Cevap: Bu konuda Bediüzzaman Said Nursi hazretleri özetle şöyle der: “Emevilerin 

saltanatında Hz. Hüseyin’e (ra) yapılan muamelenin üç sebebi vardır: Birincisi, Siyaseti 
birinci plana alanların ve merhametsiz siyasetin “Hükümetin selâmeti ve asayişin devamı için 
şahıslar feda edilir” prensibini uygulamaları ve siyasetlerini buna bina etmeleridir. İkincisi, 
Emevi’lerin saltanatı ırkçılığa ve milliyete dayandığı için milliyetin gaddar ve zalimane bir 
prensibi olan “milletin selameti için her şey feda edilir” prensibini uygulamalarıdır. 
Üçüncüsü,  Emevi’lerin Haşimi’lere karşı tarihinde bulunan rekabet damarı Yezid gibi 
bazılarında aşırı derecede bulunduğu için şefkatsiz bir gadre ve zulme sebep olmuştur. 
Dördüncüsü de Hz. Hüseyin’in yanındakilerde vardı ki bu da Emeviler ırkçılık damarı ile 
Arap olmayanlara “Memâlik” ve “köle” gördükleri için milli gururları çok rencide olmuştu. 
Bunlar “Din ve iman için” “Allah rızası ve Adaleti korumak ve Hilafeti savunmak” için değil, 
kırılan gururlarını korumak amacı ile intikam almak için Hz. Hüseyinin (ra) yanında yer 
aldılar. Bu da Emevileri daha çok tahrik etti ve her iki durum da Hz. Hüseyin’e (ra) ve Ehl-i 
Beyte zarar verdi.”  



Bu dört sebep görünüşteki sebeplerdir. Kader açısından bakıldığı zaman Hz. Hüseyin 
(ra) ve akrabalarına o felaket sebebiyle verilen mükâfat ve ahiretteki neticesi, ruhani terakki 
ve saltanat o derece değerli ve kıymetlidir ki o faciada çektikleri zahmet ve sıkıntı onlara 
gayet kolay ve ucuz düşer. Nasıl ki bir asker bir saat işkence altında şehit edilse Allah katında 
ve cennette öyle bir makam bulur ki, on sene devamlı çalışsa ve ibadet etse o makama 
yetişemez. Şehit olduktan sonra ona sorulsa “Az bir zahmetle çok büyük bir mükâfat 
kazandım” diyecek ve başına gelene sevinecektir. (Mektubat, 2004, s. 92-93) 

 
Sual: Hz. Ali (ra) haklı olduğu halde neden başarılı olamadı? 
 
Cevap: O hadiselere sebebiyet verenler birkaç Yahudi’den ibaret değildir ki onları 

bulmakla fesadın önü alınsın. Çünkü pek çok milletlerden ve kültürlerden gelenler Müslüman 
oldular ve İslamiyet’e girdiler. Birbirine zıt muhtelif cereyanlar ve fikirler karıştı. Bilhassa 
İran’lıların bin yıllık “Sasani İmparatorluğu” şanlı tarihleri ve kültürleri Hz. Ömer’in (ra) 
onları mağlup etmesi ve devletlerine son vermesiyle milli gururları kırıldı ve cibilli olarak 
İslam’dan intikam almaya sevk etti. Çünkü Hz. Ömer (ra) onların hem eski dinlerini iptal 
etmiş, hem şeref duydukları bin yıllık devletlerini yıkmış, hem medeniyetlerini ve kültürlerini 
yerle bir etmiştir. Onun için Yahudi gibi dessas bir kısım münafıklar bu durumdan istifade 
ederek kiminin taassubunu, kiminin intikam duygusunu, kiminin ahmaklığını, kiminin 
cehaletini ve kiminin kahramanlığını kullanarak ortalığı karıştırdılar. O zamanda ortaya çıkan 
bu fitnenin yatışması ancak farklı ve yanıltıcı fikirleri ıslah etmekle mümkün olurdu. Bir iki 
kişiyi Osman’ın (ra) katili diye asmakla veya kısas yapmakla – kim oldukları tam delilleriyle 
ispat edilerek gerçek suçluyu bulmadan – mesele çözülmediği gibi ortalık daha da karışacaktı. 
Üstelik Hz. Ali (ra) böyle hukuksuz bir kararı alsaydı bu durumda Hz. Ali (ra) haksız ve zalim 
olurdu. Hz. Ali (ra) asla böyle bir duruma düşmek istemedi. Toplum bozulduğu, yalancılık ve 
haksızlık çoğaldığı ve insanlar adalete yardımcı olmadığı için Hz. Ali (ra) da başarılı olamadı. 

 
Sual: Hz. Ali (ra) o derece hilafete layık olduğu halde, peygamberimize (sav) en yakın 

bulunduğu halde, harika cesareti ve derin ilmiyle beraber neden ilk halife olmadı ve neden 
onun hilafetinde pek çok kargaşa yaşandı? 

 
Cevap: Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu soruya da şöyle cevap verir: Al-i Beytten 

bir kutb-u âzam demiş ki: “Resûl-i Ekrem (asv) Hz. Ali’nin hilafetini arzu etmiş. Fakat 
gaibden ona bildirilmiş ki, murad-ı ilâhi başkadır. O da arzusunu bırakıp murad-ı ilâhiye tâbi 
olmuştur.” (Mektubat, 2004, s.171) Bu nedenle kendisinden sonra Ali’nin (ra) halife 
seçmeleri için sahabelerine bir şey söylememiştir. Hz. Ebubekir’in (ra) seçilmesi için de bir 
emir vermemiştir. Bu işi müslümanlara bırakmıştır. Peygamberimiz (sav) bir şey söylemiş ve 
bir vasiyette bulunmuş olsaydı peygamberimizin bir arzusu için ölüme atılan sahabeler 
kesinlikle bu vasiyeti yerine getirirlerdi.  

Murad-ı ilâhinin bir hikmeti şu olmak gerektir ki: “Peygamberimizin (asv) vefatından 
sonra en çok birlik ve beraberliğe muhtaç olan sahabeler şayet Hz. Ali (ra) hilafete geçmiş 
olsaydı (Hz. Ali’nin hilafeti döneminde meydana gelen olayların delaleti ve şahadeti ile) Hz. 
Ali’nin (ra) pervasız, zahidâne, kahramanca, kimseye minnet etmeyen tavrı ile alemde tanınan 
şöhreti ile çok kabilelerde rekabet damarını harekete geçirerek bölünmeye sebep olması 
muhtemeldi. En azından Emeviler ile Haşimiler arasındaki rekabetten dolayı Hz. Ali’ye biat 
etmemekte direneceklerdi. Bu durumda daha ilk başta müslümanların birliği bozulacaktı.  

Hz. Ali’nin hilafetinin geriye kalmasının bir hikmeti de şudur ki: “Gayet muhtelif farklı 
inanç ve kültürlerdeki kavimlerin İslama girmesi ile peygamberimizin (asv) haber verdiği 
yetmiş üç fırkanın fikirlerinin esaslarını taşıyan o kavimler içinde fitnelerin ortaya çıktığı bir 
dönemde Hz. Ali (ra) gibi harika cesaret ve feraset sahibi, ilim ve fazilet sahibi Haşimî ve Al-i 



Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir zat lazımdı ki dayanabilsin. Evet, dayandı. Peygamberimizin 
(sav) haber verdiği gibi “Ben Kur’ânın tenzili için harb ettim. Sen de tevili için harb 
edeceksin” (Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 6:244; Müsned-i Ahmed, 3:31, 33, 82; İbni Hibban, 
Sahih, 9:46) buyurmuş ve Hz. Ali (ra) gerçekten de dinden taviz vermeden bu dönemi 
atlatmıştır. 

Hem eğer Hz. Ali (ra) olmasaydı dünya saltanatı Emevileri bütün bütün yoldan 
çıkarması muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hz. Ali ve Al-i Beyti gördükleri için kendilerini 
korumak ve ehl-i İslam nazarında mevkilerini muhafaza etmek için, emevi reisleri ister 
istemez bütün güçleriyle imana ve Kur’ana bağlanma ihityacı hissederek müçtehitler, 
evliyalar ve asfiyalar yetiştirdiler. Karşılarında Al-i Beytin gayet kuvvetli velâyet ve diyanet 
ve kemâlatı olmasaydı, Abbasîlerin ve Emevîlerin son zamanlarında olduğu gibi bütün bütün 
çığırdan çıkmaları muhtemeldi. 

Hz. Ali’nin dördüncü halife olması onun şanına ve şerefine ve değerine noksanlık değil 
kemaldir. Zira en büyükler en son gelirler. Peygamberimiz (sav) ilk yaratıldığı halde son 
peygamber olarak gönderilmesi buna delildir.  

 
Soru: Neden hilâfet-i İslamiye Al-i Beyte nasip olmadı. Hâlbuki en çok layık ve 

müstehak onlardı? 
 
Cevap: Dünya saltanatı aldatıcıdır. Âl-i Beyt ise hakâık-ı İslamiyeyi ve ahkâm-ı 

Kur’âniyeyi muhafazaya memur idiler. (Şayet saltanata geçmiş olsalardı saltanatın 
muhafazası ve insanların maslahata göre idaresi için pek çok tavize mecbur olacaklardı. Bu 
durumda da tam olarak ahkâm-ı kur’âniyeyi korumak zorlaşacaktı veya tavizle tahrifine yol 
açılacaktı..)  Hilâfet ve saltanata geçen, ya nebî gibi mâsum olmalı, veyahut Hulefâ-i Râşidîn 
ve Ömer ibni Abdülâziz-i Emevî ve Mehdî-i Abbâsî gibi harikulâde bir zühd-ü kalbi olmalı 
ki, aldanmasın. Halbuki, Mısır'da Âl-i Beyt namına teşekkül eden devlet-i Fâtımiye hilâfeti ve 
Afrika'da Muvahhidîn hükûmeti ve İran'da Safevîler devleti gösteriyor ki, saltanat-ı 
dünyeviye Âl-i Beyte yaramaz; vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini ve hizmet-i İslâmiyeti onlara 
unutturur. Halbuki, saltanatı terk ettikleri zaman, parlak ve yüksek bir surette İslâmiyete ve 
Kur'ân'a hizmet etmişler. 

İşte, bak: Hazret-i Hasan'ın neslinden gelen aktablar, hususan Aktâb-ı Erbaa ve bilhassa 
Gavs-ı Âzam olan Şeyh Abdülkadir-i Geylânî ve Hazret-i Hüseyin'in neslinden gelen 
imamlar, hususan Zeynelâbidin ve Cafer-i Sadık ki, her biri birer mânevî mehdî hükmüne 
geçmiş, mânevî zulmü ve zulümatı dağıtıp envâr-ı Kur'âniyeyi ve hakaik-i imaniyeyi 
neşretmişler, cedd-i emcedlerinin birer vârisi olduklarını göstermişler. (Mektubat 2004, s.172-
173) 

 
Soru:  “Mübarek İslâmiyet ve nuranî Asr-ı Saadetin başına gelen o dehşetli, kanlı 

fitnenin hikmeti ve veçh-i rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra lâyık değildiler.” 
 
Cevap: Nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i nebâtâtın, tohumların, 

ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; herbiri kendine mahsus çiçek açar, fıtrî birer 
vazife başına geçer. Öyle de, Sahabe ve Tâbiînin başına gelen fitne dahi, çekirdekler 
hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. "İslâmiyet tehlikededir, 
yangın var!" diye her taifeyi korkuttu, İslâmiyetin hıfzına koşturdu. Her biri, kendi istidadına 
göre, câmia-i İslâmiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemâl-
i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir 
kısmı hakaik-ı îmâniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur'ân'ın muhafazasına çalıştı, ve hâkezâ, 
herbir taife bir hizmete girdi. Vezâif-i İslâmiyette hummâlı bir surette sa'y ettiler. Muhtelif 
renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan âlem-i İslâmiyetin aktârına, o fırtına ile tohumlar 



atıldı, yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat, maatteessüf, o güller ve gülistan içinde, ehl-i bid'a 
fırkalarının dikenleri dahi çıktı. 

Güya dest-i kudret, celâlle o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i himmeti 
gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anilmerkeziyye ile, pek çok 
münevver müçtehidleri ve nuranî muhaddisleri, kudsî hafızları, asfiyaları, aktabları âlem-i 
İslâmın aktârına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehl-i İslâmı heyecana getirip, 
Kur'ân'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. (Mektubat, 2004, s.172-173) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK-2 
 

HULEFA-İ RAŞİDİN DÖNEMİNDE HİLAFET VE SEÇİM 
Hilafet Nedir? 
Hilafet, peygamberimizden sonra yerine geçerek dini ve dünyevi vazifeleri yaptırma 

görevidir. Peygamberimiz (sav) “Halife kalkandır. Onunla savaşılır ve korunulur” (Müslim, 
İmare, H. No: 1841) buyurmuşlardır. Bu hadisten anladığımız halifenin idareci olduğudur. 
Nitekim Hz. Ebubekir (ra) peygamberimizin (sav) vefatından sonra Benî Saide de toplanan 
sahabelere “Peygamberimiz (sav) vefat etti. Bu dini ve dünyayı ayakta tutacak ve adaleti 
ikame edecek bir idareciye ihtiyaç vardır” buyurdu ve kimse itiraz etmedi. Hep beraber Hz. 
Ebubekir’e (ra) biat edip itaat ettiler. 

Peygamberimiz (sav) “Kim Allah’a itaatten elini çekerse, kıyamet gününde lehinde 
hiçbir delil bulunmadığı halde Allah’a kavuşmuş olur. Kim de boynunda halifeye biat 
olmadan ölürse cahiliye ölümü ile ölmüş olur” (Müslim, İmare, H. No: 1851) 

Peygamberimiz (sav) yine “Benden sonra sizi bir takım idareciler gelecektir. Takvalı 
takvası ile faciri de fücuru ile yönetecektir. Hakka uygun olan hususlarda onlara itaat edin. 
Onlar size iyilik yaparlarsa bu size ve kendilerine iyilik yapmış olurlar. Kötülük yaparlarsa bu 
sizin lehinize onların aleyhine olur” buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (sav) “Benî İsrail Nebiler tarafından idare ediliyorlardı. Bir nebi vefat 
edince Allah yeni bir nebi gönderiyordu. Benden sonra Nebi yoktur. Ancak bir çok halifeler 
olacaktır” buyurdular. Orada bulunanlar “Yâ Resulallah bize neyi emredersin?” diye sordular. 
Peygamberimiz (sav) “İlk olarak biat ettiğiniz halifeye itaat ediniz ve vefa gösteriniz. Ona 
karşı vazifelerinizi yerine getiriniz. Muhakkak ki Allah onlara da size karşı vazifelerini yapıp 
yapmadıklarını soracaktır” buyurdular. (Müslim, İmare, 10, H. No: 1842) 

Abdullah b. Abbas (ra) peygamberimizin (sav) “Kim idarecisinde hoşuna gitmeyen bir 
şey görürse sabretsin, isyan etmesin. Çünkü insanlardan kim olursa olsun sultandan bir karış 
uzaklaşırsa cahiliye ölümü ile ölür” (Müslim, İmare, H. No: 1847, 1849) buyurduğunu haber 
vermiştir.  

Halkın idarecisini seçmesi bir hak ve vazife olduğu gibi seçtiği idareciye itaat etmesi de 
idarecinin hakkı ve seçmenlerin de idareciye karşı görevidir. “Kim bir imama biat edip elini 
tuttuktan sonra gücünün yettiği kadar itaat etsin. Şayet ikilik çıkaran ikinci birisi çıkarsa bu 
kişinin boynunu vurun” (Müslim, İmare, 10, H. No: 1844) buyurmuşlardır. 

Halifenin birinci görevi adaletle hükmetmektir. Nitekim yüce Allah “Onların aralarında 
Allah’ın indirdikleri ile hükmet, insanların hevalarına uyma” (Maide, 48-49) ferman etmiştir. 
İnananlara da “Ey İman edenler! Allaha itaat edin, Resulüne ve sizden olan ulü’l-emre itaat 
edin” (Nisa, 4:59) ferman ederek itaati farz kılmıştır. 

Peygamberimiz (sav) “Sizin idarecilerinizin hayırlıları siz onları seversiniz, onlar da sizi 
severler. Sizler onlara dua edersiniz, onlar da sizin için dua ederler. İdarecilerinizin şerlileri 
ise siz onlardan nefret edersiniz, onlar sizden nefret ederler. Siz onlara lanet edersiniz, onlar 
da size lanet ederler.” Sahabelerden birisi sordu: “Ya Resulallah! Biz onlara kılıçlarımızla 
karşı çıkalım mı?” peygamberimiz (sav) cevap verdi: “İçinizde namazı ikame ettikleri ve sizin 
ibadetlerinize karışmadıkları sürece hayır!” (Müslim, İmare, 17, H. No: 1855) 

Hilâfet, peygamberden sonra insanları idare etme ve onları hayra ve iyiye sevk etmek 
demektir. Lügat manası peygamberden sonra gelen idareci, peygamberin temsil ettiği idarî 
görevleri yapmak demektir. Hukuk terimi olarak da İslam toplumunu idare eden devlet 
başkanlığını ifade eder. İmaret ve imamet kelimeleri de bu manayı ifade etmektedir. 
Sahabeler peygamberimizin (sav) vefatından sonra bu makama Hz. Ebubekir’i (ra) layık 
görmüş ve seçimle onu idareye getirerek kendisine samimi bir şekilde biat ve itaat etmişlerdir. 

İdareci verdiği hükümlerle dini ve dünyayı ikame etmeli, yani ayakta tutmalıdır. 
İdarecinin koruması gereken “Ahkâm” denen hükümler üçe ayrılır:  



Birincisi “İtikadî Hükümler” Bu dinin iman ve inançlarını korumak ve imana ait 
hükümlere aykırı hüküm vermemektir. Bu inanç hürriyetini korumakla sağlanır. İdareci İslam 
inancına aykırı olan hususlara insanları zorlamamalı ve iman konusunda insanları hür 
bırakmalıdır. Bu da “Din ve Vicdan Hürriyetini” sağlamakla uygulanabilir. 

İkincisi, ibadete ait hükümlerdir. İbadet ise Farzları yapmak, haramlardan 
sakındırmaktır. İbadet hürriyeti, eğitim hürriyeti ve muamelatta adaleti sağlamayı gerekli 
kılar. Bu da idarecinin “Adalet” ilkesini hayata geçirmekle uygulanabilir.  

Üçüncüsü, Ahlâkî hükümlerdir ki, fertlerin doğruluk, sadakat, iffet, haya, sevgi, saygı, 
merhamet, emniyet ve güven gibi değerleri hayata geçirmektir. Bu da “Fıtrata uygun eğitim” 
ile hayata geçirilir. Bu da peygamberin ahlakını ve sünnetini ikame etmekle korunur. 

İdareci bu hükümleri toplumda hâkim kıldığı ölçüde başarılı ve adil olabilir. Bunları 
ihlal eden idareciler toplumun da fesada gitmesine sebep olurlar. Yüce Allah bu görevleri 
sadece idareciye yüklememiş, her insanı sorumluluğunu taşıdığı kimselere halife olmak için 
yaratmıştır. (Bakara, 2:30) Sorumluluğu bütün insanlara yaymıştır. (En'âm: 6:165; A'râf: 7:69, 
74; Yûnus: 9:14, 73) 

Kur’an-ı Kerime göre her insan yeryüzünün halifesidir. Bunun anlamı her insan 
öncelikli olarak nefsinde Allah’ın hükümlerini uygulamakla mükellef olduğu gibi, kendisinin 
hâkimiyet ve idare alanında Allah adına ve onun namına adaletle ve Allah’a hesap verecek 
şekilde hareket etmekle mükelleftir. Ailesinde, sahip olduğu mülkünde ve idaresi altına aldığı 
ve sorumluluk yüklendiği alanlarda adaleti ve doğruluğu hâkim kılmak, farzları yapıp 
haramlardan kaçmakla mükelleftir. Elbette insanları idare etmek için seçilen bir yöneticinin 
de adalet ve hakkaniyet ölçülerine göre hareket etmesi zorunludur. İnsan her ne kadar hür ise 
de yine Abdullah, yani Allah’ın kuludur. Sonuçta her hususta Allah’a hesap verme 
durumundadır. 

Hâkimiyetin iki unsuru vardır. Birincisi mülk, ikincisi hükümdür. Malik olmayan hâkim 
de olamaz. Mülk bireyin sahip olduğu ve tasarrufunda hür olduğu mal varlığıdır. Veya kendi 
mülkü olmamakla beraber tasarrufuna verilen her şeydir. Hüküm ise malik olduğu ve tasarruf 
etmesinde hür olduğu varlıklarla ilgili verdiği talimatlar ve kararlarıdır. İnsan kendi bedeni 
dâhil tasarrufunda olduğu hiçbir şeyin hakiki sahibi ve maliki değildir. Allah gerek bedeni, 
gerekse eşyayı insana “temlik” suretinde değil, “emanet” olarak vermiştir. Asıl mülk sahibi 
Allah’tır. Bu nedenle insan hakiki sahibinin izni ve rızası dışında tasarruf edemez ve keyfî 
olarak hükmedemez. Mülkün sahibi namına ve hesabına tasarruf etmek ve hükmetmekle 
mükellef olduğu için insana “halife” denilmiştir. İnsanın bu konuda Allah’a hesap vereceğine 
dair pek çok ayet vardır. (Bakara: 2:107; Âl-i İmran: 3:26; Mâide: 5:18; İsrâ: 17:111; Hacc: 
22:56; Mü'min: 40:29; Hadîd: 57:5; Âl-i İmrân: 3:79; Mâide: 5:43; En'âm: 6:57; Yûsuf: 
12:40) Bu durumda insanın Allah’ın adil hükümleri ile hükmetmesi gerekir. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah’ın inzal buyurduğu hükümlerle hükmetmeyenlerin 
“kâfir, fasık ve zâlim” olduklarını açıkça ifade eder. Kişi Allah’ın inzal ettiği “İtikadi 
Hükümlere” göre hükmetmez, inancını düzeltmezse şirke ve küfre düşer ve kâfir olur. 
Allah’ın inanamayan ve inkâr edenlere verdiği hükmü “Kafir” olmasıdır. Kâfirlerin ahiretteki 
durumu ise ebediyen cehennemde kalmalarıdır. Allah kâfirler için böyle hükmetmiştir. İtikadi 
hükümleri kabul etmeyenlerin sonucu budur. (Maide, 5:44) 

İkincisi amelî hükümlerdir ki bunlar kişinin nefsine, çevresine ve toplumla olan 
ilişkilerinde adil olmaması, haksızlık ve zulüm yapmasıdır.  Haksızlık ve adaletsizlik ise 
zulümdür ki Allah’ın adil ve hak olan hükümleri ile hükmetmemesidir. Hukuku ihlal ederek 
haksızlık yapanlara Allah’ın hükmü ise “Zulüm yapmak” şeklindedir. Zülüm yapanlara da 
zalim denir. Allah’ın zalimlere ahirette verdiği hükmü ise bu konudaki Allah’ın hükümlerini 
inkâr etmediği sürece günahkâr, isyankâr ve zalim olmak ve günahın cezasını çekmek için 
cehenneme girmesi, cezasını tamamlayınca veya şefaatle affa mazhar olunca, imanından 
dolayı cennete girmesidir. (Maide, 5:45) 



Üçüncüsü, bireyin fiilî, ahlâkî, kalbî ve vicdanî olan davranış ve hükümleridir ki, ihlas- 
riya, sadakat-hıyanet, doğruluk-yalancılık, tevazu-kibir, merhamet-cevr, sevgi-nefret, güven-
güvensizlik, iyi niyet-kötü niyet ve iffet-iffetsizlik gibi davranış ve düşünce ile ilgili 
hükümlerdir. Bu konuda Allah’ın indirdiği hükümlerle yani Ahlak-ı hasene ile değil de 
yasakladığı “Ahlak-ı Seyyie” ile hükmetmemek “Fısk ve safahettir.” Bunu yapanlara Allah’ın 
hükmü “fasık ve sefih” olmasıdır. Fasıkların ahiretteki durumu ise fısklarının cezasını 
kabirde, mahşerde ve cehennemde çektikten sonra affa mazhar olarak cennete girmeleridir. 
(Maide, 5:47) 

Allah’ın hükümleri sadece yargıyı değil, imanı, ameli ve ahlakın tüm boyutlarını içine 
almaktadır. İnanç konusunda Allah’ın hükmünden sapmak küfre, adalet tevziinde ve beşeri 
münasebetlerde hak ve adaletten ayrılmak zulüm ve haksızlığa; ahlakî hususlarda Allah’ın 
rızasına aykırı davrananalar fıska ve sefahete girmiş olurlar. 

 
“Ehl-i Hal ve’l-Akd” Kimlerdir? 
İslam bilginleri haifeyi seçenlerin “Ehl-i hal ve’l-akd” olduğunu söylemişlerdir. Ancak 

“ehl-i hal ve akdin” kimlerden oluşacağı konusunda fazla bir açıklama getirmemişlerdir. Hz. 
Ebubekir’i (ra) seçenler Medine’de 33.000 sahabe olduğuna göre “ehl-i hal ve akd” tüm 
seçmenler olur. Hz. Ömer’i (ra) Hz. Ebubekir (ra) aday göstermiş Medine halkı kabul etmiş 
ve biat etmiştir. Bu durumda “Ehl-i hal ve akd” yine Medine halkı olur. Hz. Ömer (ra) ise 
aday belirleme işini “Aşere-i Mübeşşere”den altı sahabeye bırakmıştır. Bu altı sahabe halife 
adayını belirlemişler, seçme işini yine Medine halkına bırakmıştır. Her üç durumda da “Ehl-i 
hal ve’l-akd” seçmenlerin tümü olmuştur. 

Seçmenlerin sadece bir şehirde değil de ülke çapında olduğunu düşündüğümüz zaman 
tüm halkın halifeye biat ederek seçmesi elbette zordur. Bu durumda halk halifeyi seçecek 
temsilcisini çoğunluk esasına göre seçer. Seçilen temsilciler de halkın temsilcisi olarak 
parlamentoda yani Temsilciler Meclisinde kendi içlerinden birisini halife, yani devlet başkanı 
olarak seçerler. Bu durumda ise “Ehl-i Hal ve’l-Akd” halkın temsilcilerinden oluşan 
milletvekilleri ve meclisin tamamı olur. Bu da zamanın ve zeminin şartlarına göre değişiklik 
gösterebilir. 

 
Hilafet ile saltanat arasındaki fark nedir?  
Saltanat hâkimiyetin kaynağının ve temsilin bir kişide toplanmasıdır. O da seçimle ve 

halkın rızası ile değil, kendi gücü ile iktidara gelir veya iktidarı zorla ele geçirir, ölene kadar 
iktidarda kalır. Kendisinden sonra da yerine geçecek olanı yine kendisi belirler. 

Hilafette ise, idarecinin kalbinde Allah korkusu hâkimdir. Seçimle iktidara gelir, yine 
seçimle gider. Cumhurun yani toplumun ekseriyetinin rızası, yani biatı ile yönetime geçer. 
Adalet ve hakkaniyetle hükmeder. Zulme ve haksızlığa müsaade etmez. Saltanatla halkı idare 
eden adil padişahlar da olabilir; ancak onlar seçimle gelmedikleri için halife sayılmazlar. 
Nitekim peygamberimiz (sav) “Hilafet benden sonra otuz senedir” buyurarak seçimin 
hilafetin şartı olduğunu vurgulamıştır. Daha sonra gelecek adil padişahların halife 
olmayacağını belirtmiştir. Onlara verilen “halife” unvanı sadece bir şeref unvanıdır. 
Padişahlar iktidarlarını güçlendirmek için Kur’ân-ı Kerimde “Ben yeryüzünde bir halife 
yaratacağım” (Bakara, 2:30) ayetinden iktibasla kendilerine “Halifetullah” yani Allah’ın 
halifesi unvanını bir şeref unvanı olarak vermişlerdir.  

Hilafetin bir şartı da “İstişare” ve “Şura” ile yönetmesidir. Hükümdarlar ise başkalarına 
danışmaya ihtiyaç duymazlar. Bununla beraber onlar da bir “Encümen-i Şura” teşkil ederek 
şura ile devlet işlerini yönetseler de yine halife olamazlar. Çünkü hilafetin olmazsa olmaz 
şartı “seçim”dir.  

Günümüzde hilafet adını değiştirmiş “Demokrasi” adını almıştır. Zira demokraside “hür 
seçim” vardır. Halk temsilcilerinden oluşan “Şura Meclisi” vardır. Devlet başkanı ya 



doğrudan seçimle gelir veya meclis tarafından meşveretle seçilir. Hürriyet ve Adaleti 
sağlamaya çalıştığı sürece tam bir hilafetten başka bir şey olmaz. Şayet seçenler ve seçilenler 
dindar, yani Allah korkusu taşıyan insanlar olurlarsa bu tam bir “hilafet” sayılır. 

 
Halife adayında ne gibi şartlar aranır? 
Herhangi bir işin başına geçecek olan kim olursa olsun o işi hakkıyla yapabilecek 

liyakate sahip olması gerekir. Devlet idaresi ve halk yönetimi de böyledir. Bu nedenle halife 
adayında her şeyden önce yönetim becerisi ve liyakat şarttır.  

Liyakat şartları ise İslam bilginlerine göre, Hz. Ebubekir’in (ra) seçimi esas alınarak 
şöyle sıralanmıştır: Müslüman olmak, mükellef yani akıl baliğ olmak, erkek olmak, içtihat 
yapabilecek seviyede, (yeni durumlarda hukuka aykırı, adalete münafi hüküm vermemek için) 
müçtehit seviyesinde ilim sahibi olmak, düşmanları defetmek için cesaret sahibi olmak, 
geleceği görecek ve dünyanın gidişatını tespit edecek akıl ve zekaya sahip olmak, azaları 
sağlam olmak ve adil olmaktır.  

 
İlk Halife Nasıl Seçilmiştir? 
Peygamberimizin (sav) vefat ettiği gün Hz. Ali (ra) Hz. Zübeyir (ra) ve Hz. Talha (ra) 

Resulullah’ın teçhiz ve tekfin işi ile meşguldü. Hz. Ebubekir (ra) Sunh’taki evindeydi ve 
peygamberimizin (sav) vefat haberini duyar duymaz koşarak gelmişti. Müslümanların bir 
kısmı şaşkındı. Hz. Ebubekir (ra) veciz bir konuşma yaparak onları teskin etti. Ensar (Evs ve 
Hazrecliler) Sa’d b. Ubade’nin (ra) ev sahibi olduğu Benî Saide’de kendi aralarında 
toplanmışlar ve “Bundan sonra ne olacak?” “bu dinin temsilciliğini ve peygamberimizin (sav) 
halifeliğini kim yapacak?” diye konuşuyorlardı. Ensar da ikiye ayrılmıştı. Hazrecliler “biz bu 
işe daha layıkız” derken Evs’liler “Hazrec bu işte liderliği alırsa biz Evslilere hiçbir hak 
tanınmaz” diye eski düşmanlıkların ortaya çıkacağından endişe ediyorlardı. Ehl-i Beyt ve 
Haşimiler ise cenaze işi ile meşguldüler ve “Biz Resulullah’ın yakınlarıyız, müslümalar bize 
danışmadan hiçbir işe teşebbüs etmezler” diye düşünüyorlardı. 

Hz. Ali (ra) Hz. Abbas (ra) Fadl b. Abbas ve Kusem b. Abbas (ra) ve Zeyd b. Sabit (ra) 
peygamberimizin (sav) cenaze işleri ile meşguldüler. Hz. Ömer (ra) ve muhacirlerden bir grup 
Hz. Ebubekir’in (ra) etrafında ve Hz. Fatıma’nın evinde toplanmışlardı.  

Beni Saide’de toplanan Ensar kendilerinin İslam’a büyük hayırları olduğunu söyleyerek 
hilafetin kendilerinde olması gerektiğini düşünerek hemen harekete geçmişler ve Evsliler 
Usyd b. Hudayr’ı (ra) Hazrecliler de Sa’d b. Ubade’yi halife adayı gösterdiler. Bu durumu 
gören Muğire b. Şube (ra) hemen Hz. Ömer’e (ra) koştu ve “Ensar Saideoğullarının avlusunda 
toplanarak halife seçimini konuşuyorlar. Kendi kendilerine karar verirlerse aramızda savaş 
çıkar” dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer (ra) Hz. Ebubekir (ra) ve Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) ile 
beraber Benisaide avlusuna koştular. Baktılar ki tartışma devam ediyor, Sa’d b. Ubade (ra) 
konuşma yapıyordu.  

Önce Hz. Ebubekir (ra) sonra Hz. Ömer (ra) birer konuşma yaptılar. “Peygamberden 
sonra ihtilaf çıkarsa İslam’ın geleceği tehlikeye girer” dediler. Bu nedenle “seçilecek halifenin 
birliği sağlayacak, fitneleri def edecek ve Kur’an’ın hâkimiyetini sağlayacak” birisi olması 
gerektiğini hatırlattılar. Bunun üzerine Ensar’dan Hubab b. Münzir (ra) “Öyle ise Ensar’dan 
bir emir, muhacirlerden de bir emir olsun” teklifini ortaya attı. Ancak Hz. Ömer (ra) buna 
şiddetle karşı çıktı. “Bir kında iki kılıç, bir beldede iki idareci olmaz” dedi. Ebu Ubeyde b. 
Cerrah (ra) da “Ey Ensar! İslam’a ilk yardım eden sizler oldunuz; sakın ilk bozgunculuk 
çıkaran da sizler olmayasınız” dedi.  

Hz. Ebubekir (ra) ortalığı yumuşatmak amacı ile çok yumuşak bir üslup kullanarak 
şöyle dedi: “Ey Ensar topluluğu! Gerek Hz. Muhammed’i (sav) gerekse biz muhacirleri sizler 
himaye ettiniz. Ancak Araplar içinde soyca ve sayıca çok olup daima onlara liderlik eden 
Kureyş olmuştur. Bedeviler ancak Kureyş’e itaat eder, onların arkasından giderler. Bu 



nedenle Müslümanların birliğini de ancak Kureyş sağlayabilir. Söz konusu olan liderlik 
sadece Medine ve çevresi ile sınırlı değildir. Ben peygamberimize (sav) bu konuyu açtığım 
zaman bana ‘İmamlar Kureyştendir’ buyurdular. Bunun için bizlerin kureşten olan bir lider 
seçmemiz daha uygun olur” dedi. Bu konuşma ortalığın yatışmasını sağladı. 

Sonra Hz. Ebubekir (ra) şöyle devam etti: “Bizler emirleriz, sizler ise vezirlersiniz. Biz 
sizlere danışmadan hiçbir şey yapmayız” dedi. Sonra Sa’d b. Ubade’ye (ra) döndü ve “Ey 
Sa’d! Biz beraber Hz. Resulullah’ın huzurunda oturduğumuz bir gün bize ‘İmamlar 
Kureyştendir. Kureyşliler yöneticileridir. Bundan sonra da böyle olacaktır. İnsanların iyileri 
Kureyşin iyilerine, kötüleri de kötülerine tabidirler’ demişti, hatırlar mısın?” diye sordu. Hz. 
Sa’d b. Ubade (ra) “Evet yâ Ebabekir! Doğru söylüyorsun. Sizler idareci, bizler de vezirleriz” 
dedi.  

Beşir b. Saad (ra) “Sizden bir idareci, bizden de bir idareci olsun” görüşünde idi. Bu 
konuşmayı dinleyince söz aldı ve “Biz dinimiz için müşriklerle savaştık. Muhacirleri koruduk. 
Amacımız Allah rızasını ve Resulullah’a itaat faziletini kazanmaktı. Hiçbir zaman dünyanın 
fani malını ve metaını kazanmayı düşünmedik. Biliyoruz ki Muhammed (sav) Kureyş 
kabilesinden idi. Kavmi de bu işe en layık olan kavimdir. Ben bu konuda asla bir tartışma 
içinde bulunmak istemem. Bu nedenle ey Ensar! Allah’tan korkun ve hilafet meselesinde 
muhacirlerle çekişmeyin!” dedi. Bunun üzerine halife adayı olarak adı geçen Hubab b. 
Münzir (ra) “Sen amcaoğlun olan bana haset ediyorsun!” dedi. Beşir (ra) “Hayır vallahi! Ben 
bu işin Kureyş’e ait olduğunu düşünüyorum ve onların hakkına tecavüz etmek istemiyorum” 
diye cevap verdi. 

Durumdan Hz. Abbas’ın (ra) haberi oldu. Hz. Abbas (ra) Hz. Ali’nin (ra) yanına gitti. 
Zübeyir b. Avvam (ra) Mikdad b. Esved (ra) Selman-ı Farisi (ra) Ebu Zerr-i Gıfari (ra) 
Ammar b. Yasir (ra) ve Ubey b. Kaab (ra) Hz. Ali’nin yanında oturuyorlardı. Hz. Abbas (ra) 
Hz. Ali’ye sordu: “Resulullah (sav) hilafet için sana veya bir başkasına vasiyet ettiğine dair 
bir şey biliyor musun?” dedi. Hz. Ali (ra) cevap verdi: “Vallahi hayır! Bu hususta hiçbir şey 
bilmiyorum!” dedi. Hz. Abbas (ra) oradan ayrıldı Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer’in (ra) 
yanına gitti. “Peygamberimizin (sav) kendisinden sonra yerine geçmesi ve halife olarak halkı 
idare etmesi konusunda herhangi bir vasiyeti olduğunu biliyor musunuz?” dedi. Onlar da aynı 
şekilde “Vallahi bu konuda Resulullah’ın herhangi bir sözünü ve işaretini bilmiyoruz” dediler. 
Diğer sahabelere de sordu. Onlar da aynı cevabı verdiler. 

Hz. Abbas (ra) oradan ayrıldı doğru Hz. Ali’nin (ra) yanına gitti. “Yâ Ali! Uzat elini ben 
sana biat edeceğim. Halk Abbas Ali’ye biat etti derler de sana biat ederler” dedi. Hz. Ali (ra) 
bunu reddetti ve “Allah iyiliğini versin amca! Bize sormadan bu işe kim karar verir!” dedi. 
Hz. Abbas (ra) “Zannım odur ki bu olacaktır!” diye cevap verdi.1  

Beni Saide de toplananların tartışmaları uzayıp gidiyordu ki bunun fitneye sebep 
olmasını önlemek için Hz. Ebubekir (ra) Hz. Ömer’i ve Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın (ra) 
elini tutarak “Bu ikisinden birisine biat edin!” dedi. Ensar’ın ileri gelenlerinde olan Ubey b. 
Kaab (ra) Hz. Abbas’ın (ra) soruları ile “Hilafetin kimseye vasiyet edilmediğini” öğrenip 
gördükten sonra Ensar’a hitaben “Ey Ensar! Vallahi halifelik işinde hiçbir hakkınız yoktur” 
dedi ve Hz. Ebubekir (ra) ile Hz. Ömer’i (ra) göstererek “Bu iş bu ikisine aittir” dedi.2 

Hz. Ömer (ra) erken davrandı ve Hz. Ebubekir’in (ra) elini tuttu “Uzat elini ben sana 
biat ediyorum” dedi. Arkasından Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) biat etti. Hemen arkasında 
Ensar’dan Beşir b. Saad (ra) ve Ubeyy b. Kaab (ra) Hz. Ebubekir’e biat ettiler. Sonra Beni 
Saide’de bulunan sahabelerin tümü Hz. Ebubekir’e (ra) biat ettiler. Yalnız Sa’d b. Ubade (ra) 
biat etmedi. Daha sonra Hz. Ömer (ra) onun biatını almak istedi ise de oğlu Kays (ra) “O ölür 
de biat etmez. Zorlarsanız Evs ile Hazrec arasında bozgunculuk yeniden başlar. Onu kendi 

 
1 İbn-i Saad, Tabakat, 2:246; Taberi, Tarih, 3:207-209 
2 Taberi, Tarih, 209 



haline bırakın” diyince Hz. Ömer (ra) üzerine gitmedi. Nitekim Hz. Ebubekir’in hilafetini 
kabul etmeyen Sa’d b. Ubade (ra) Medine’yi terk etmiş ve Suriye’ye giderek oraya yerleşmiş 
ve orada vefat etmiştir. 

Ertesi günü Salı günü idi. Salı günü mescitte umumi biat oldu. Bütün sahabeler bölk 
bölük gelerek Hz. Ebubekir’e biat ettiler ve hilafetini tebrik ettiler. Bu “Umumi Biat”te 
bulunmayan sahabeler “Hz. Ali, Hz. Abbas, Fadl b. Abbas, Zübeyir b. Avvam, Mikdad b. 
Esved, Selman-ı Farisi, Ebu Zerr-i Gıfari, Ammar b. Yasir, Berae b. Azib (rae) ve bir kısım 
Haşimîler” olmuştur. 

Hz. Ali’nin mescide gelmediğini gören Hz. Ömer (ra) ile Hz. Ebubekir (ra) bir grup 
Ensar ve Muhacir sahabe ile Hz. Ali’nin (ra) evine geldiler. Hz. Ali (ra) orada Hz. Ebubekir’e 
bu konuda Haşimilerin fikirlerinin alınmamasının kendilerini üzdüğünü söyledi. Bunun 
Resulullah’ın yakınları olarak kendilerinde bir hak olarak gördüğünü söyledi. Bu serzenişe 
önce Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) söz aldı ve “Ey amcaoğlu! Sen daha çok gençsin. Buradaki 
insanlar ise hep yaşlılardır. Sen onlar kadar tecrübeli değilsin. Ebu Bekir bu işte senden daha 
kuvvetli ve bu işe daha yakındır. Onun için bu işi Ebubekir’e teslim et. Çünkü senin önünde 
daha uzun bir ömür var, sonra sen ilmin, faziletin, soyun ve yakınlığın ile gelecekte bu işe 
daha layık olacaksın” dedi. Gerçekten de Hz. Ali (ra) o gün H.33/M.32 yaşında bulunuyordu. 

Hz. Ebubekir (ra) söze girdi ve “Ya Ali! Senin bu işe muhalefet edip itiraz edeceğin hiç 
aklıma gelmemişti. Ben bu işin peşine koşmadım ve bunu talep de etmedim. Ama şu anda 
herkes bana biat etmiş durumdadır. Sen muhalefet edersen başkaları da sana destek olur ve bu 
durumda Müslümanlar bölünür. Ey Resulullah’ın amcasının oğlu ve damadı! Müslümanların 
bölünmesini ister misin?” dedi.  

Hz. Ali (ra) “Yâ Ebabekir! Benim sizden bir şikâyetim ve size herhangi bir dargınlığım 
yoktur” dedi ve orada kendisine biat etti. Allame İbn-i Kesir der ki “Hz. Ali (ra) peygamberin 
vefatının ikinci gününde Hz. Ebubekir’e (ra) biat etmiştir. İşin aslı ve gerçeği budur. Hz. Ali 
(ra) hiçbir zaman Hz. Ebubekir’den ayrılmadı ve arkasında namaz kılmayı da terk etmedi.”1  

Hz. Ali’nin (ra) biatından sonra Haşimiler de gelerek Hz. Ebubekir’e biat etmişlerdir. 
Böylece İmam-ı Şafiî’nin ifadesi ile Medine’de 33.000 sahabe Hz. Ebubekir’e biat etmiş ve 
bu konuda “İcma-i Sahabe” vaki olmuştur.  

 
Hz. Ali’nin (ra) Hilafet Teklifini Kabul Etmemesi: 
Haşimiler bir araya gelerek hilafet meselesini konuştular. Ebu Leheb’in çocukları “Bu 

işin Kur’anı ve sünneti en iyi bilen ve peygambere en yakın olan Ebu’l-Hasen’den kaçıp 
gideceğini tahmin edemezdik” dediler. Fadl b. Abbas (ra) da “Ey Teymoğuları! Sizler 
sülalenizden bir peygamberin halifeliğini elde ettiniz, buna karşılık biz sülâle olarak hilafete 
daha çok hak sahibiyiz” dedi.  

Hz. Ali (ra) bu konuşmaların yapıldığını haber alınca onlara haber gönderdi ve 
“Selâmetü’d-dîni ehabbü ileynâ min gayrihî” yani “Dinin selameti bizim için her şeyden daha 
önemlidir”2 diye haber gönderdi ve kendilerini böyle konuşmalar yapmalarından men etti. 

Hz. Ebubekir’in (ra) halife olmasına tepki gösterenlerden birisi de peygamberimizin 
(sav) vergi toplamak için görevlendirip gönderdiği Ebu Süfyan (ra) idi. “Niçin Abbas veya 
Ali olmadı?” diyordu. Medine’ye geldi. Hz. Ali (ra) ile görüştü ve şöyle dedi: “Ya Ebu’l-
Hasen! Uzat elini sana biat edeyim. Siz Ebu Kuhâfe’nin oğlunun size ait olan yönetim işini 
üzerine almasına razı oldunuz. Bu iş Kureyş’in içinde en küçük bir kabileye mi verilir? Sen 
istersen ortalığı atlı ve yaya birçok savaşçılarla doldururum ve sana destek olurum” dedi. 

Hz. Ali (ra) ona cevaben “Ya Ebu Süfyan! Müslümanın karakteri samimiyet ve 
dürüstlüktür. Onlar birbirlerine uzakta da olsa severler ve saygı gösterirler. Müslümanların 

 
1 İbn-i Kesir, El-Bidâye ve’n-Nihâye, (14 Cilt, Beyrut-1981) 4:187 
2 İbn-ü Ebü’l-Hadîd, Şerh-u Nehcü’l-Belâga, 6:18 



kim ve neci olduğu, hangi kabileden olup olmadığına bakmazlar ve tüm Müslümanların 
iyiliğini ve hayrını isterler. Bunu da bir menfaat için değil Allah rızası için yaparlar. Kalbi ile 
zıt olmak, sözü kalbine muhalif olmak, sözü ile davranışının farklı olması münafıklık 
alametidir. Bizce Ebubekir bu işin ehlidir. Biz Ebubekir’i bu makama layık gördük. Onda bu 
liyakati görmemiş olsaydık bu işi ona teslim eder miydik?”1 dedi. 

 İbn-i Ebi’l-Hadîd Hz. Ali’nin (ra) “Nehcü’l-Belâga” şerhinde şu ifadelere yer verir: 
“Yâ Ebu Süfyan! Sen bizden erbabı olmadığımız bir işi istiyorsun. Allah’ın Resulü bana bir 
tavsiyede bulunmuştur. Ben o tavsiyeye bağlı kalıyorum.” 

Sonra Ebu Süfyan (ra) Hz. Abbas’ın (ra) yanına gider ve ona: “Ya Ebu’l-Fadl! Sen 
halife olmaya daha layık değil miydin? Elini uzat sana biat edeyim” deyince Hz. Abbas (ra) 
gülerek “Yâ Ebu Süfyan! Ali’nin reddettiği şeyi ben mi kabul edeceğim?” der. Bunun üzerine 
Ebu Süfyan geri döner.2 

Yine rivayetlerde Hâlid b. Said’in Hz. Ali’ye (ra) “Ya Ebu’l-Hasen! Halifelik 
konusunda yenilgiye mi uğradın?” diye sitemkâr ve tahrik edici sorusuna cevaben Hz. Ali’nin 
(ra) “Sen bu işi bir yarış olarak görüyorsun? Yoksa bir hilâfet meselesi olarak mı?” diye cevap 
verdiği ifade edilir.3 

Ancak Hz. Ali (ra) Hz. Ebubekir’in (ra) hilafetinin ilk altı ayında evinden fazla dışarı 
çıkmadı ve siyasete karışmadı. Daha sonra bunun sebebi sorulduğu zaman Hz. Ali (ra) 
“Resulullah’ın bize en büyük emaneti Kur’ân-ı Kerimdir. Ben bu emaneti korumak için 
Kur’ân-ı Kerimi toplamak ve yazmak ile meşgulüm. Bu işi bitirmeden hiçbir işe 
başlamayacağım” demiştir. Tarihçilerin Hz. Ali hilafeti istediği veya Hz. Fatıma’nın (ra) 
Fedek Arazisini istediği halde Hz. Ebubekir’in “Ben peygamberimizden ‘Peygamberler mal 
miras bırakmazlar, onların mirası ilimdir’ dediğini işittim” buyurarak Fedek arazisini 
hazineye devretmesinden dolayı kırılan Hz. Fatıma’yı rencide etmemek için biatı geciktirdiği 
gibi iddiaları bu bakımdan yersizdir ve doğru değildir. O yüce insanlar bu gibi dünyevî ve 
basit meselelerle uğraşmayacak kadar âl-i himmet insanlardır. 

Ancak münafıklar ve işlerine geldiği için onların uydurmalarına sahip çıkan Şia 
kendilerini haklı çıkarmak için bu uydurmalara sarılmışlardır. Hz. Ali’nin (ra) hilafet sevdası 
olmadığı gibi Resulullah’ın gözbebeği olan Hz. Fatıma (ra) da peygamber aşkı ile yanarak 
dünyadan el etek çekmiş ve altı ay sonra vefat ettiği bir gerçek iken miras sevdasına düşmesi 
ve dünyalık peşinde koşmasının hiçbir mantığı olamaz. 

 
Hz. Ali’nin (ra) Hz. Ebubekir’e (ra) Vezir Olması:  
Hz. Ali’nin (ra) Hz. Fatıma’nın vefatından sonra Hz. Ebubekir’in (ra) vezirliğini 

yapmış, aktif olarak yanında yer almış ve her konuda yardımcı olmuştur. Hz. Ali (ra) Hz. 
Ebubekir’i (ra) o derece çok seviyordu ki çocuklarından birisinin adını Ebubekir koymuştur.  

Hz. Ali (ra) Hz. Ebubekir’e umumi biatın yapıldığı ikinci günü, yani Salı günü bu 
umumi biatta bulunmamış ancak ertesi günü biat etmiştir. Ancak Haşimi’lerin kendisine biat 
etmek için gelmeleri ve bozguncuların fitne çıkarmaya çalışmalarını görerek bunlara 
bulaşmamak ve fitneyi ortadan kaldırmak için Kur’ân-ı Kerimi toplamak için çalışarak 
evinden dışarı çıkmamıştır. Kur’ân-ı Kerimi bir kitap halinde yazıp toplamayı siyasi işlere 
tercih etmiştir. Çünkü peygamberimiz (sav) “Size iki şey bırakıyorum. Biri Allah’ın kitabı 
Kur’ân, diğeri ise benim sünnetim ve sünnetimin muhafızı ehl-i beytim” buyurmuşlardı. Bu 
iki emanetten en önemli olan Allah kelamı Kur’ân-ı Kerimdi. Hz. Ali (ra) da Kur’âna hizmet 
için evinden çıkmamış, bir kitap haline getirmek için çalışmıştır. 

 
1 Aliyyu’l-Muttakî, Kenzu’l-Ummal, 3:141; Taberi, Tarih, 2:202-208; Ali Tantavî, Ebubekir Es-Sıddîk, 163 
2 İbn-i Ebu’l-Hadîd, Şerh-u Nehcü’l-Belâga, 6:18 
3 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 2:366 



Altı ay sonra Hz. Fatıma’nın (ra) vefatını müteakip Hz. Ebubekir’in (ra) yanına gitmiş, 
biatını tazelemiş ve o zamana kadar evinden çıkmamasının sebebini şöyle açıklamıştır: 
“Şimdiye kadar gelmeyişim hilafetinizi kabul etmediğimden, şimdi gelmem de korkumdan 
değildir. Ben sözümü ciddi söylerim. Sözün nereye varacağını bilir öyle konuşurum. Fakat 
belâ üzerine gelen belâdan Allah’a sığınıp atımın dizginini pek tuttum”1 demiştir. Hz. Ali (ra) 
burada bela ile birincisi Hz. Peygamberin (sav) vefatını, ikincisi de Haşimîlerce kendisinin 
hilafete zorlanmasını anlatmak istemiştir. 

Hz. Ali (ra) kendisine hilafet konusunda soru soranlara “Allah Resulü (sav) bize bir şey 
vasiyet etmiş olsaydı şüphesiz ki onu yerine getirirdik. Yine bize bir şey emretmiş olsaydı 
ölünceye kadar onun mücadelesini verirdik”2 diyerek Şia’nın Hz. Peygamber (sav) Hz. Ali’yi 
(ra) halife adayı gösterdiği halde Hz. Ebubekir (ra) ve Ömer (ra) Ali’ye (ra) hilafeti 
vermediler” iddiasını çürütmüştür. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer (ra) hakkında şöyle derdi: 
“Biliniz ki, peygamberden sonra bu ümmetin en iyileri Ebubekir ve Ömer’dir. Kim beni 
Ebubekir ve Ömer’den üstün görürse ve bunu iddia ederse ona iftira haddi uygularım.”3    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, 1:274-275  
2 Taberi, Tarih, 4:236 
3 Muhibiddin el-Hatîp, Hamletu Risaleti’l-İslam, Kâhire, s.11-12 



EK-3 
 

Hz. ALİ HAKKINDAKİ HADİSLER1 
  

1. Zeyd b. Erkam (ra) ve Habbetu’l-Urenî (ra) dan mervidir. “Allah resulü ile ilk namaz 
kılan kişi Hz. Ali’dir. (ra)” (Müsned-i Ahmed, 1:141; İbn-i Saad, Tabakat, 3:21; 
Tirmizi, tuhfe, 10:238; Nesai, Hasâis-i Kübra, Hadis No: 1,2,3,4) 
 

2. Hz. Ali (ra) şöyle der: “Ben Allah’ın kulu ve Resulullah’ın (sav) kardeşiyim. Ben 
sıddık-ı ekberim. Ben insanlardan tam yedi sene önce iman ettim.” (İbn-i Mâce, 
Sünen, 1:578; Nesâi, Hasâis-i Ali, Hadis No: 6-7) 
 

3. Aişe binti Sa’d b. Ebî Vakkas’dan (ra) mervidir. “Babamdan işittim Resulullah (sav) 
Cuhfe nam mevkide insanlara hitap etti. Allah’a hamd-ü senâdan sonra Hz. Ali’nin 
(ra) elini tuttu ve ‘Ey Nâs! Ben sizin velinizim. Ali de benim velîmdir. Benim namıma 
borcumu öder. Ben ona dost olanın dostuyum; düşmanın da düşmanıyım.” (İbn-i 
Kesir, Bidâye, 5:212; Nesâî, Hasais-i Ali, No: 8) 
 

4. Âmir b. Sa’d b. Ebî Vakkas (ra) babasından nakleder: “Resulullah (sav) Tebük 
Seferine giderken Ali’yi (ra) Medine’de yerine vekil bıraktı. Hz. Ali (ra) ‘Yâ 
Resulallah! Beni kadınlara ve çocuklara mı bırakıyorsun?’ dedi. Bunun üzerine 
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Benim katımda sen Musâ’nın (as) katında Hârun (as) 
gibisin. Sen buna razı değil misin? Ama ne var ki benden sonra nebi gelmeyecektir” 
buyurdular. (Müslim, Nevevi Şerhi, 15:175-176; Tirmizi, Tuhfe, 10:228-229; 
Müsned-i Ahmed, 1:185; Nesai, Hasais-i Ali, No: 9-10-11) 
 

5. Hayber’in en dehşetli günü Resulullah (sav) “Yarın sancağı Allah ve Rasülünün en 
çok sevdiği, kendisinin de Allah’ı ve Resulünü çok sevdiği birisine vereceğim” 
buyurdular. Ertesi sabah “Bana Ali’yi çağırın!” ferman ettiler. “Yâ Resulallah o 
gözlerinden hasta, ağrısında yerinden kalkamıyor” dediklerinden “Olsun çağırın!” 
buyurdular. Hz. Ali (ra) gelince peygamberimiz (sav) onun gözlerini tükrüğü ile ovdu. 
Anında iyi oldu. Sonra sancağı eline verdi ve kendisine dua etti. Hz. Ai (ra) bu şevkle 
mucize-i nevebi ve kerâmet-i alevî olarak Hayber kalesinin kapısını kopardı ve 
hendeğin üzerine attı. Daha sonra kırk yiğit onu yerinden kaldıramadılar. (Müsned-i 
Ahmed, 1:99; İbn-i Mâce, Sünen, 1:56; Beyhaki, Delail-i Nübüvve, 4:212-213; Nesai, 
Hasais-i Ali, No: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 21, 22) 
 

6. Enes b. Mâlik (ra) rivayet etti: “Bir defasında kuş eti getirilmişti. Peygamberimiz (sav) 
‘Yâ Rab! Yarattıkların içinde en çok sevdiğin birini gönder de bu eti beraber yiyelim’ 
dedi. Biraz sonra Hz. Ali (ra) geldi. O kuşun etini beraber yediler.” (Tirmizi, Tuhfe, 
10:223; Nesai, Hasais-i Ali, No: 9, 10, 11) 
 

7.   Allah-ü Teâla Sahabe-i Bedir ve Ashab-ı Şecere’den razı olmuştur. Bir defasında Hz. 
Ömer (ra) işlediği kusurdan dolayı birinin boynunu vurmak için Resulullah’a gelerek 
“Yâ Resullallah! İzin verir misin filanın boynunu vurayım!” dedi. Peygamberimiz 
(sav) “Yâ Ömer! Sen bunu nasıl yaparsın? Allah Teâla Bedirde bulunanlar için 

 
1 Bu bölüm İmam Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en- Nesaî’nin “Kitab-u Hasâis-i Emire’l Mü’minîn” isimli 

eserinden özetlenerek alınmıştır. (M. Ali KAYA) 



‘İstediğinizi yapın serbestsiniz!’ buyurmuştur” diye onu ikaz etti. (Müsne-i Ahmed, 
1:330-331; Hâkim, Müstedrek, 3:132-133; Nesai, Hasâis-i Ali, No: 23) 
 

8. Abdullah b. Seleme’den (ra) mervidir: “Allah resulü Hz. Ali’ye şöyle dedi: ‘Sana 
birkaç kelime öğreteyim mi? Sen bağışlamış olduğun halde bunları okursan gelecek 
günahların da bağışlanır. Sana ferahlık verir ve üzüntülerini giderir. ‘Lâ ilâhe 
illallahu’l-Halîmu’l Kerîm. Lâ ilâhe illallahu’l-Aliyyu’-Azîm. Sübhânallahi Rabbi’s-
semâvâti’s-Seb’i ve Rabbi’l-Arşi’l-Azîm. Elhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn!” (İbn-i Ebî 
Âsım, Sünne, 2:597; İbn-i Hibban, Sahih, H. No: 2206; Nesâi, Hasais-i Ali, No: 24, 
25, 26, 27, 28; Hakim, Müstedrek, 3:138; Tirmizi, Hadis No: 3504) 
 

9. Bir gün peygamberimiz (sav) Kureyşe nasihat etti. Onlar peygamberimizle (sav) alay 
ettiler. Bunun üzerine “Ey Kureyş! Vallahi Allah içimizden iman için kalbini imtihan 
ettiği bir adam gönderecek ve din için sizin boynunuzu vuracaktır” buyurdular. Hz. 
Ebu Bekir (ra) “Yâ Resulallah o kişi ben miyim?” diye sordu. Resulullah (sav) 
“Hayır!” dediler. Hz. Ömer atıldı “O kişi ben miyim?” dedi. Peygamberimiz (sav) 
“Hayır! O adam pabucumu tamir eden kişidir” buyurdular. O sırada Hz. Ali (ra) 
peygamberimizin (sav) pabucunu yamıyordu. (Müsned-i Ahmed, Hadis No: 1335; 
Tirmizi, Tuhfe, 10:217-218; Nesai, Hasais-i Ali, No: 30) 
 

10.  Peygamberimiz (sav) genç yaşında Hz. Ali’yi (ra) Yemen’e göndermişti. Hz. Ali (ra) 
“Yâ Resulallah! Aralarında pek çok olayların ve karışıklıkların olduğu bir yere benim 
gibi genç birini mi gönderiyorsun?” dedi. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdular: 
“Allah senin kalbini hidayete erdirecek ve dilini de sabit kılacaktır.” Sonra şöyle 
buyurdular: “İki hasım arasında hüküm vereceğin zaman her ikisini de dinlemeden 
asla hüküm verme!” (Nesai, Hasais-i Ali, No: 32, 33, 34, 35, 36) Hz. Ali (ra) der ki: 
“Ondan sonra iki kişi arasında hüküm verirken aslâ tereddüt etmedim.” (İbn-i Mâce, 
Hadis No: 2310; Hâkim, Müstedrek, 3:135; Ebu Nuaymi Hilyetü’l-Evliya, 4:381-328; 
Nesai, Hasais-i Ali, No:31)  
 

11. Zeyd b. Erkam (ra) rivayet etti: “Allah’ın Resulünün (sav) ashabından bir grup insanın 
mescide açılan kapıları vardı. Peygamberimiz (sav) “Alin’in kapısı hariç diğer kapıları 
kapatınız” ferman buyurdular. Cemaat-i sahabe bunun üzerine ileri geri konuşmaya 
başlayınca peygamberimiz (sav) “Ali’nin kapısından başka kapıların kapatılması ile 
emr olundum. Bu konuda ileri geri konuştunuz. Vallahi ben onu ne kapattım ve ne 
açtım. Sadece emrolundum ve ben bu emre uydum” buyurdular. (Müsned-i Ahmed, 
4:369; Hâkim, Müstedrek, 3:125; Nesai, Hasais-i Ali, No: 37, 38, 39, 40, 41, 42) 
 

12. İkrime b. Abbas’dan (ra) mervidir: “Ali (ra) peygamberin (sav) sağlığında şöyle derdi: 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde ‘Peygamber ölür veya öldürülürse geriye mi 
döneceksiniz?’ (Al-i İmran, 3:144) buyuruyor. Allah bizi hidayete erdirdikten sonra 
vallahi geriye dönenlerden olmayız. Vallahi O ölür veya öldürülürse ben de onun gibi 
ölene kadar Allah yolunda savaşacağım. Allah bizi Kur’ân ile hidayete erdirmiştir. 
Tabii ki ben de her fani gibi öleceğim. Vallahi ben O’nun velisiyim, kardeşiyim, 
varsiyim ve kardeşinin oğluyum. O’na benden daha layık ve daha sahip kim vardır 
ki?” (Taberani, Mü’cemu’l-Kebir, 1:176; Hâkim, El-Müstedrek, 3:126; Nesai, Hasais-i 
Ali, No:62) 
 

13. Bir adam Hz. Ali’ye (ra) dedi ki: “Yâ Emire’l-Mü’minîn! Neden diğer amcaların değil 
de sen O peygambere vâris oldun?” Hz. Ali (ra) ona şu cevabı verdi: “Resulullah (sav) 



Abdulmuttaliboğullarını yemeğe davet etti. Doyuncaya kadar yediler; ama yemek hiç 
dokunulmamış gibi kaldı. Sonra su getirdi. Kanıncaya kadar içtiler. Geriye su sanki 
hiç içilmemiş gibi kaldı. Sonra peygamberimiz (sav) Allah’ın kendisine nübüvvet 
görevi verdiğini söyledi, onları imana davet etti ve şöyle buyurdu: “Ben Allah 
tarafından size özel ve tüm insanlığa da genel olarak gönderildim. İşte bu mucizeyi de 
gördünüz. İçinizde hanginiz benim kardeşim, dostum ve vârisim olmak için bana biat 
eder?” Hiç kimseden ses çıkmadı. Kavmin en küçüğü olduğum halde (O zaman sekiz 
yaşındaydı) ben ayağa kalktım ve “Ben olurum!” dedim. Bana “Sen küçüksün otur!” 
buyurdular. Peygamberimiz (sav) bu sözü üç defa tekrar ettiler. Hiç kimseden ses 
çıkmayınca her defasında ben ayağa kalktım. Bana “Sen küçüksün, otur!” diyordu. 
Üçüncüsünde başka kalkan olmayınca mübarek eli ile elimi tuttu ve bana dua etti. 
Bunun için ben amcama değil, amcamın oğluna varis oldum” dedi. (İmam Nesai, 
Hasais-i Ali, No: 63) Peygamberler mal miras bırakmadıkları için Hz. Ali (ra) 
peygamberin ilmine varis olmuştur. Bu nedenle peygamberimiz (sav) onun hakkında 
“Ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır” (Tirmizi, 4:374, Hadis No: 3969; Cami’us-
Sağir 1:415, Sevaik’ul Muhrika 73; Tehzib’ut-Tehzib 6:320; Müstedrek-i Hâkim 
3:126) buyurmuşlardır. 
 

14. İmran b. Husayn’dan (ra) mervidir: “Allah resulü buyurdular: ‘Şüphesiz Ali 
bendendir, ben de ondanım. O benden sonra da mü’minlerin velisidir.” (Buhari, Fetih, 
7:303-304; Tirmizi, tuhfe, 10:209; Müsned-i Ahmed, 4:437-438; İbn-i Hibban, Sahih, 
H. No:2203; Müstedrek-i Hâkim, 3:110; Taberaini, Mu’cemu’l-Kebir, Hadis No: 
3511-3512; İbn-i Saad, Tabakat, 3:43; 4:36; İmam Nesai, Hasais-i Ali, No: 65, 66, 67, 
68) 
 

15. Zeyd b. Erkam’da (ra) mervidir. Peygamberimiz (sav) “Veda Haccı”ndan dönerken 
“Gadir-i Hum” mevkiinde ağaçların altını temizleterek oraya oturulmasını emretti. 
Herkes çevresinde toplanınca şöyle buyurdular: “Size iki şey bırakıyorum. Bunlardan 
biri diğerinden daha önemlidir. Bunlardan birisi Allah’ın kitabı, diğeri itretim, yani 
ehl-i beytim. Benden sonra bu ikisine nasıl davranacağınıza dikkat edin. Bu ikisi 
havzumun başına gelene kadar birbirinden ayrılmazlar.” Sonra şöyle buyurdu: 
“Şüphesiz benim mevlâm Allah’tır. Ben de her mü’minin velisiyim. Sonra Ali’yi 
yanına çağırdı. Elini tuttu ve şöyle buyurdu: “Ben kimin velisi isem Ali de onu 
velisidir. Allahım bunu seveni sev, buna düşman olana da düşman ol.” Zeyd b. 
Erkâm’a sordular. “Sen bunu bizzat Resululah’dan işittin mi?” Cevap verdi. “Evet, 
benimle beraber o ağaçlıkta bulunan herkes bunu bizzat gözleriyle gördü ve 
kulaklarıyla işitti” dedi. (Müsned-i Ahmed, 1:118; İbn-i Ebi Asım, Sünne, Hadis 
NO:1354-1365; İbn-i Hİbban, Sahih, H. No: 2204; Nesai, Hasais-i Ali, 76, 77, 78, 79, 
80) 
 

16. Umeyye b. Saad anlatıyor: Hz. Ali (ra) Kufe mescidinde insanlara “Allah aşkına 
söyleyin! Allah resulü ‘Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır’ dediğini 
içinizde duyan var mı?” bunun üzerine hemen altı kişi kalkarak “Biz bunu 
Resulullah’tan (sav) bizzat duyduk” diye şahitlik ettiler. (Müsned-i Ahmed, 5:366; 
Bezzar, Hadis No: 254; Nesai, Hasais-i Ali, No: 82, 83, 84) 
 

17. Hz. Ali (ra) bir konuşmasında şöyle demiştir: “Taneleri yaratıp insanları halk eden 
Allah’a yemin olsun ki, şu husus peygamberlerin ahdidir. Buyurdular ki “Ali’yi ancak 
mü’min olan sever, Ali’den ancak münafık olan nefret eder.” (Müslim, Sahih, 2:64; 



Tirmizi, Tuhfe, 10:239; İbn-i Mâce, 114; İbn-i Ebî Âsım, Sünne, 2:598; Müsned-i 
Ahmed, 1: 84, 95, 128; Nesai, Sünen, 7: 115-116; Nesai, Hasais,No: 97, 98, 99) 
 

18. Rabia b. Nâcid’den (ra) mervidir. Hz. Ali (ra) şöyle dedi: Allah resulü şöyle 
buyurdular: “Yâ Ali! Sende İsa’nın (as) örneği vardır. sende onun gibi iki grup insan 
helak olur. Yahudiler İsa’ya nefretinden, Hristiyanlar ise ona aşırı sevgilerinden dolayı 
helâk oldular” buyurdu. (Bezzar, 3:202; Ebû Yâ’lâ, Müsned, 406-407; Nesai, Hasais-i 
Ali, No:100) 
 

19. Hz. Aişe (ra) Hz. Ali hakkında şöyle dedi: “Resulullah’ın (sav) erkekler içinde 
Ali’den, kadınlar içinde de Fatıma’dan daha çok kimseyi sevdiğini görmedim.” (Ebu 
Davud, Sünen, H. No: 4999; bezzar, Müsned, 3:194-195; Müsned-i Ahmed, 4:271, 
275; Tirmizi, tuhfe, 10: 375; Nesai, Hasâis-i Ali, No: 107, 108, 109, 110) 
 

20. Hz. Ali (ra) dedi ki: Mekke döneminde Resulullah (sav) ile yürüyerek Kâbe’ye gittik. 
Benim güçsüzlüğümü görerek “Omuzuma çık!” emrettiler. Mübarek omzuna çıktım. 
Birden bana göğün ufuklarını tutabilecek bir keyfiyet göründü. Kâbe’nin üzerinde sarı 
madenden bakır karışımı bir heykel vardı. Onu öne, arkaya, sağa ve sola salladım. 
Resulullah (sav) “Onu aşağıya at!” emrettiler. Hemen attım. Düştü, cam gibi dağıldı. 
Sonra omzundan indim. Resulullah (sav) ile birlikte kimseye görünmeden oradan 
uzaklaştık. (İmam Nesai, Hasais-i Ali b. Ebi Tâlib, No: 110) 
 

21.  Peygamberimizin (sav) kızını Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer (ra) istedi. 
Peygamberimiz (sav) “küçüktür” diye vermedi. Hz. Ali (ra) isteyince hemen verdi. 
(Nesai, Hasais-i Ali, No:120) Hz. Fâtıma’ya hitaben “Ey kızım! Vallahi seni ehlimin 
en iyisi ile evlendirmek istedim” buyurdular. (Nesai, Hasais-i Ali, No: 122) 
 

22. Ebu Said’den (ra) mervidir. Resulullah (sav) “Hasan ile Hüseyin Cennet ehli gençlerin 
efendileridir. Fâtıma ise Meryem b. İmran hâriç ehl-i cennet kadınların hanım 
efendisidir. (Tirmizi, Tuhfe, 10:272; İbn-i Hibban, H. No: 2228; Hâkim, Müstedrek, 
3:166-167; Nesâi, Hasâis, No:126, 127) Vefatından önce peygamberimiz (sav) Hz. 
Fâtıma’nın kulağına “Ehl-i Beytimden bana ilk kavuşacak olan sensin. Bu ümmetin ve 
müminlerin ulusu olmaktan hoşnut olmaz mısın?” (Buhari, Feth, 11:79-80; Müslim, 
Nevevi Şerhi, 17:5; Hâkim, Müstedrek, 3:156; Nesai, Hasais-i Ali, No: 128-129) 
 

23. Muhammed b. Üsame b. Zeyd (ra) babası Zeyd b. Sabit’ten (ra) rivayet ediyor: 
“Peygamberimiz (sav) buyurdular: Yâ Ali! Sen benim kardeşimsin; aynı zamanda 
çocuğumun da babasısın. Sen bendensin, ben de sendemin.” (Nesai, Hasais-i Ali, 
No:135) 
 

24. Ebu Said el-Hudrî’den (ra) mervidir. Resulullah (sav) buyurdular: “Hasan ile Hüseyin 
cennet ehlinin gençlerinin ulularındandır.” (Heysemi, Mecmâu’z-Zevâid, 9:184; 
Müsned-i Ahmed, 3:3, 62, 64, 80, 82; Ebu Nuaym, Hilye, 5:71; Nesai, Hasâis-i Ali, 
No: 137, 138, 139) 
 

25. Enes b. Mâlik’den (ra) mervidir. Resulullah (sav) buyurdular “Benim iki oğlum, bu 
ümmetin iki güzel kokulu çiçeği, iki reyhanıdır.” (Buhari, Feth, 10:426; Tirmizi, 
Tuhfe, 10:274-275; Müsned-i Ahmed, 2:93, 114; Nesai, Hasais-i Ali, No:140, 141) 
 



26. Hz. Ali (ra) buyurdular: “Resulullah (sav) bana ‘Soğuğun, sıcağın ve açlığın zarar 
vermemesi için dua buyurdular. Bu nedenle hiç yemeden günlerce durabilir, sıcak ve 
soğuktan hiç etkilenmem.” (Nesai, Hasais-i Ali, No:147) 
 

27. Ümm-ü Seleme’den (ra) mervidir. Peygamberimiz (sav) Ammar’a (ra) buyurdu: “Seni 
bağî ve azgın bir taife öldürecektir.” (Müslim, Şerh-u Nevevi, 18:40-41; Ebu Davud, 
Müsned, H. No: 1598; İbn-i Saad, Tabakat, 3:252; Müsned-i Ahmed, 6: 298, 300, 311, 
315; Nesai, Hasais-i Ali, No: 149) Bu nedenle Hz. Ali (ra) Sıffın muharebesinde 
kendisi ile beraber savaşırken Muaviye taraftarları tarafından şehit edilen Hz. 
Ammar’ı göstererek onların “Bâğî, yani zulmeden azgın bir topluluk” olduğunu 
söylemiş ve haklılığına delil olarak göstermiştir.  
 

28. Ammar b. Yasir’den (ra) mervidir. Peygamberimiz (sav) Hz. Ali’yi (ra) toprak 
üzerinde yatmış ve yüzü toprak olmuş olduğu halde gördü. “Neyin var, yâ Ebâ 
Türâb!” dedikten sonra şöyle buyurdular: “Size insanların en bedbahtı olan iki adamı 
haber vereyim mi? Bunlardan birisi Semud’un Uveymir’i, diğeri de senin başına darbe 
indirip kanın ile sakalını boyayacak kişidir” (Müsned-i Ahmed, 4:263; Nesai, Hasais-i 
Ali, No: 149) 
 

29. Ebu Said el-Hudrî’den (ra) mervidir. Bir gün oturup Resulullah’ı (sav) bekliyorduk. 
Bir de pabucunun tasması çıkmış ve pabucunu eline almış şekilde geldi. Pabucunu 
tamir etmek için Hz. Ali’ye attı. Sonra şöyle buyurdu: “İçinizden birisi var ki benim 
Kur’ânın tenzili için harb ettiğim gibi o da Kur’ânın tevili için harb edecektir. Hz. 
Eubekir (ra) “O ben miyim yâ Resulallah?” diye sordu. Resulullah (sav) “Hayır!” O 
pabucumu tamir eden kişidir” buyurdular. (İbn-i Hibban, Sahih, H. No: 2207; 
Müsned-i Ahmed, 3:31, 33, 82; Hâkim, Müstedrek, 3:122-123; Nesai, Hasais, No: 8, 
52) 
 

30. Ebu Said el-Hudri’den (ra) mervidir. Resul-i Ekrem (sav) buyurdular: “Ümmetim iki 
fırkaya bölünecek. Aralarında yoldan çıkanlar olacak. Onların öldürülmesinde hakka 
daha yakın olanlar üstlenecektir. Bunlar iki taifenin evlası olacaktır. Onların alameti 
Kur’an okuyacaklar ancak bu hançereden/okumadan öteye geçemeyecektir. Onların 
namazları ve oruçları yanında siz kendi ibadetlerinizi hor göreceksiniz. Ancak onlar 
okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklardır. İçlerinde birinin kolu olmayacak ve 
kolunun ucunda kadın memesi gibi bir et parçası olacak ve üzerinde beyaz kıllar 
bulunacaktır. (Zü’s-sedye) Ebu Said (ra) der ki yemin ederim ki bunu ben 
Resulullah’tan duydum. Yine şehadet ederim ki Ali b. Ebi Talib (ra) onlarla savaştı. 
Ben de bu savaşta (Nehrevan) onunla beraberdim. Hz. Ali (ra) o adamı bulmalarını 
emretti. Adam getirildi. Baktım Resulullah’ın söylediği gibidir. Hz. Ali (ra) onu 
haklılığına delil gösterdi. (Buhari, Sahih, 4:617-618 (Hadis No: 3611, 5057, 6930); 
Müslim, Sahih, Şerh-u Nevevi, 7:165 (Hadis No: 1066); Ebu Davud, H. No: 4767; 
Nesai, Sünen, 7:119; Müsned-i Ahmed, 1:81, 113, 131; 3:32; Nesai, Hasais-i Emire’l-
Mü’minîn Ali (ra) No: 163-188)  

 
 

 
 
 
 



EK-4 
MENÂKIB-I Hz. ALİ (RA) 

(Şahsiyeti, Menkıbeleri, Hutbeleri ve Sözleri) 
 

Hz. ALİ’NİN (RA) ŞAHSİYETİ 
 

1. İSMİ: Ali b. Ebi Tâlib b. Abdulmuttalip b. Benî Hâşim b. Abdumenâf b. Kusay b. 
Kilâb 

 
2. KÜNYESİ: “Ebu’l-Hasen” “Ebu’l-Hüseyn” “Esedullah” “Haydâr” “Haydar-ı 

Kerrar” “Ebû Türâb” “Murtazâ” “Esedullah’i-l Gâlib” “Kerremellah-ü Vecheh” “Şah-ı 
Velayet” “Fetâ” “Mevlâ” “Veliyyullah” “Şâh-ı Merdân” “Şîr-i Yezdân” “Emire’l-Mü’minîn” 
“İbn-i Amm-i Mustafa” “Ehl-i Beytin İmamı” 

 
3. ŞEMAİLİ: Ortaya yakın kısa boylu, koyu esmer tenli, iri siyah gözlü idi. Sakalı sık 

ve genişti. Gülümserken dişleri inci gibi görülürdü. İki omzu arası geniş, pazu ve baldırları 
kalın, aslan gibi pençeleri kuvvetli ve gayet karaman bir insan güzeli idi. Kiminle savaşmışsa 
mutlaka ona galip gelmiştir. Bununla beraber halim-selim, cömert ve kerem sahibi idi. Zahit, 
adaletten şaşmaz, kadri yüce ve emsalsiz bir insandı. 

Hayatının gayesi Rabbin rızası ve Resulullah’ın (sav) memnuniyeti idi. Mü’minleirn en 
temiz kalplisi ve mütevazi olanıydı. Yanında dünya malı ve mevkiinin hiçbir değeri yoktu. 
Resülullah’tan (sav) aldığı terbiye ile dünya malı ve mevkiinin hiçbir değeri yoktu. Dünya 
gözünde çok küçüktü.  

Çok cömertti, canını almak isteyenlere canını verirdi. Doğru bildiğini hiç kimseden 
çekinmeden söylerdi. Daima yoksulun ve mazlumun dostu idi. Zalim ve zorbadan hiç 
hoşlanmaz, haksızlık karşısında asla susmazdı. Bunun için doğrudan hoşlanmayanlar onu pek 
sevmezlerdi. 

Abdullah b. Abbas (ra) der ki: “Peygamberin ilmi Allah’tan Ali’nin ilimi de 
Resulullah’tandır. Ben de öğrendiklerimi Ali’den öğrendim. Benim ve tüm sahabelerin ilmi 
Ali’nin ilminin yanında yedi deryadan bir damladır.” İlminin genişliğine ve derinliğine Hz. 
Ali’nin şu sözü delildir. Bir gün Benî İsrail ulemasının Tevratı bir deve yükü tefsir ettikleri 
söylendi. Hz. Ali (ra) “Ömrüm ve imkânım olsa ben Fatiha’nın tefsirini yetmiş deve yükü 
yazardım” buyurdu. 

Dinde son derece fakih ve anlayış sahibi idi. Nitekim bir gün peygamberimiz (sav) 
“Falan ve filan kimselerin bizim dinimizi anladıklarını zannetmiyorum.” (Doğuştan 
Günümüze Büyük İslam Tarihi, (1986-İst) Heyet, 1:294) Dinin doğru anlaşılması için 
peygamberimiz (sav) Hulefa-i Raşidin, Abadile-i Seb’a ve Ebu Hureyre (ra) gibilere çok önen 
vermiştir. Hz. Ali (ra) bunların başında gelmekteydi. Nitekim Hz. Ömer (ra) “Ali olmasaydı 
Ömer helak olurdu” diyerek Hz. Ali’ye (ra) danışmadan karar vermezdi.  

Hz. Ali (ra) “Sahifetu Ali b. Ebi Talib” adında bir tomar kitabı yanında taşırdı. Bunda 
diyetlere, zekâta ve ahkâma dair hadisler vardı ve Hz. Ali (ra) bunu yanından ayırmazdı.1 
Hilafeti döneminde Hadis rivayetine önem verir ve hadis ravilerine yemin ettirirdi.2  

Hz. Ali (ra) Arap dili ve edebiyatına son derece vakıftı. O derece ki bir gün bir grup 
Arap dilinde elifin çok istimal edildiğini, neredeyse elif harfinin içinde bulunmadığı bir cümle 
olamayacağını tartışıyorlardı. Hz. Ali (ra) yağa kalktı ve içinde hiç elifin bulunmadığı uzun 
bir hutbe okudu. Çok iyi bir hatip ve şairdi. Kendisine ait pek çok şiirleri ve münacatları 
vardır ki bunların misli ne daha önce ve ne de daha sonra yazılmamıştır. 

 
1 Bu tomar daha sonra H.1406/M.1986 yılında Kahire’de basılmıştır. 
2 Tirmizi, Tefsir, 4 



Hz. Ali (ra) bir gün zeki bir talebesi olan Ebu Esved Ed-Düeli’yi yanına çağırdı ve 
“Arap dili Kur’ânın dilidir. Acemden pek çok insan Müslüman olmakta ve farklı ilimleri ve 
kültürleri İslam içine taşıma ve Kur’ânın ayetlerini tefsir ederek asıl maksadından 
uzaklaştırma tehlikesi vardır. Bu nedenle Arap dilini korumak şarttır. Şimdi sen Arap dil 
grameri olan Nahvi tertip et. Bil ki Arap dilinde üç türlü kelime vardır. “İsim, Fiil ve Harf” 
Kendi başına manası olan kelimeye isim, zamana delalet eden kelimeye fiil denir. Kendi 
başına anlamı olmayan ve yanında bulunan kelimeye göre anlam kazanan kelimeye ise harf 
denir. Şimdi sen bu tertip üzere Arap dilini tedvin et” ferman etti. Böylece Sarf ve Nahiv ilmi 
doğdu. Kur’an ve Hadis yabancı etkilerden korunmuş oldu. 

Hz. Muaviye (ra) hilafette rakibi olduğu halde müşkül meseleleri Hz. Ali’ye gönderir ve 
onun görüşüne ve fıkhına müracaat ederdi. Zira onlar hakperest oldukları için Adalet, İlim ve 
Fıkıh ile siyasi meseleleri birbirinden ayırırlardı.  

Hz. Ali (ra) çok az ve öz konuşurdu. Kendisine sordular “Akıllıyı nasıl biliriz?” “Az 
konuşmasından” diye cevap verdi. “Ya konuşmazsa?” dediler. “O kadar akıllı adam daha 
anasından doğmadı” diye cevap verdi.  

Yine birisi Hz. Ali’ye (ra) sordu: “Yâ Ali Adalet nedir?” Hz. Ali (ra) “Her şeyi yerli 
yerine koymak, hak sahibine hakkını vermek” diye cevap verdi. “Peki, zulüm nedir?” dediler. 
Hz. Ali (ra) “Cevabını verdim ya!” buyurdular. 

 
4. FAZİLETİ VE MENKIBELERİ: 
1. Peygamberimiz (sav) buyurdular: “Sende yedi haslet var ki kıyamette bunlarla 

kimse sana yetişemez. İman bakımından mü’minlerin ilkisin. Allah’a olan ahdini en 
çok gözeten sensin. Allah’ın emrini en çok uygulayan sensin. Tebaaya karşı en 
merhametli olan sensin. Adalet, müsavat ve taksimatı en iyi yapan sensin. Hüküm 
vermede en bilgili oaln sensin. Kıyamette meziyet bakımından en iyi olan sensin. 
Bu nedenle Allah, Allah’ın Resulü ve Cibril senden razıdır. 
  

2. Allah Resulü Hz. Ali’yi uzaktan gördü ve “İşte Arabın efendisi” buyurdular. Hz. 
Aişe (ra)  “Arabın efendisi siz değil misiniz yâ Resulallah!” dedi. Peygamberimiz 
(sav) “Ben insanların efendisiyim. Ali Arab’ın efendisidir” buyurdular.  
 

3. Allah resulü bir gün Ali’yi gördü ve şöyle selam verdi: “Esselâmü Aleyke yâ Ebâ 
Reyhâneteyn” “Sana selam olsun ey iki cennet çiçeğinin babası!”  
 

4. Bir gün peygamberimiz (sav) sahabelerine şöyle buyurdular. “Allah bana dört 
kişiyi sevdiğini söyledi, benim de onları sevmemi istedi.” Sahabeler “Kimdir 
bunlar?” dediklerinde “Onlar kimlerdir yâ Resulallah?” dediler. Peygamberimiz 
(sav) “Onlar Ali, Ebu Zer, Selman ve Mikdat” buyurdular.  
 

5. Peygamberimiz (sav) bir gün Hz. Ali’ye şöyle buyurdu: “Ente Seyyidün fi’d-dünyâ  
ve seyyidün fi’l-âhireti men ehabbeke ehabbenî ve habîbüke habîbullah…” “Sen 
dünya ve ahiretin efendisisin. Kim seni severse beni sevmiş olur, seni seveni Allah 
sever” buyurdular.  
 

6. Hz. Ali (ra) zaruri ihtiyaçlarını Kûfe çarşısından alır ve elinde taşıyarak evine 
götürürdü. “Biz götürelim de ehl-i beyte hizmet etmiş olalım” diyenlere de “Aile 
reisi bunları taşımaya daha layıktır. Evine ve ehline hizmet kişiye noksanlık 
vermez, şeref verir” diye cevap verirdi. 
 



7. Halife olmadan önce nasıl sade bir hayat yaşamışsa halife olduktan sonra da aynen 
öyle yaşamıştır. Bir gün birisi sordu: “Ey Mü’minlerin Emiri! Neden yamalıklı 
elbise giyiyorsunuz?” Cevap verdi: “Bu kalbi dünya süs ve ziynetinden temizler ve 
mü’minlere iyi örnek olur” buyurdular.  
 

8. Bir gün birisi çok güzel bir yemek göndermişti. Hz. Ali (ra) “Çok güzel bir yemek; 
ama yiyemem, nefsim alışır” dedi ve geri gönderdi.  
 

9. Bir gün peygamberimiz (sav) Hz. Ali’ye hitaben “Yâ Ali! Allah kimseyi senin gibi 
züht ve takva libası ile süslemedi. Bu zühd ve takva sende varken ne sen dünyadan 
ne de dünya senden bir şey alamaz” buyurdular. 
 

10. Hz. Ali (ra) bir şiirinde şöyle demiştir: 
“Âdî dünyanın aldattığı insana yazıklar olsun. 
O süse ve ziynete aldanır kimseye faydası olmaz. 
Dünya güzel bir kadın şeklinde geldi de ona dedim: 
Sen git başkasını aldat, ben sende çok tez bıkarım. 
Hem sana aldanacak cahillerden değilim ben… 
Peygamberin pâk cesedi toprak altında dururken, 
Sana kanmak muhal bana, benden fayda yoktur sana.” 

 
11. Ahnef b. Kays anlatıyor. Bir gün Ali’nin (ra) evine gittim. Arpa ekmeği yiyordu. 

“Ey Allah’ın halifesi, niçin böyle yapıyorsun? Niçin herkesin yediği helal 
yemeklerden kaçıyorsun?” dedim. Bana döndü ve “İmam olanlara halkın zayıfları 
gibi yaşamak ve gıdalanmak icap eder, ta ki yoksullar şikâyetçi olmasınlar, 
senginler de mallarına güvenmesinler” dedi. 
 

12. Peygamberimiz (sav) Ali’ye (ra) şöyle dua etti: “Allahümme’nsur nem nasara 
Aliyyen. Allahümme erkim men erkeme Aliyyen. Allahümmehzül men hazele 
Aliyyen.” “Allahım! Ali’ye yardım edene yardım et. Ali’ye ikram edene ikram et. 
Ali’yi zelil edeni zelil et…”  
 

13. Ali (ra) için “O mü’minlerin efendisi, müttakilerin velisi, seçkin insanların 
kumandanıdır” denilmiştir.  
 

14. Enes b. Mâlik (ra) anlatıyor: “Allah Resulü ile oturuyorduk. Ensar’dan Ebu Ukal 
(ra) sordu: “Ey Allah’ın Resulü! Senden sonra insanların üstünü kimdir?” 
Peygamberimiz (sav) “Ebu Bekir Sıddıktır” buyurdular. “Sonra?” dedi. “Ömerü’l-
Faruk’tur” “Sonra?” dedi “Osman b. Affan’dır” “Sonra?” diyince “Ali b. Ebi 
Taliptir” buyurdular. Ebu Ukayl “Ey Allah’ın resulü! Ali’yi en sona bırakmadınız 
mı?” diyince peygamberimiz (sav) “Vay sana yâ Ebâ Ukayl! Benim son peygamber 
olduğumu bilmiyor musun?” buyurdular.  
 

15. Peygamberimiz (sav) buyurdular: “Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır.” 
(Tirmizi, 4:374, H. No: 3969) Bu nedenle Abdullah b. Abbas (ra) “İlmin onda 
dokuzu Ali’ye gerisi tüm insanlara verilmiştir” demiştir. Bunda yadırganacak ve 
akla uymayacak bir şey yoktur. İlim, bütün ilimlerin şahı ve padişahı olan iman 
ilmi ve marifetullah’tır. Bütün fenni ilimler ancak bu ilimle değer kazanır. İlimler 
marifetullah’a vesile olmazsa cehildir. Marifetullah da tamamıyla Hz. Ali’de vardır. 
 



16.  Abdullah b. Mesut (ra) der ki, “Hz. Ali (ra) dışında “Bir müşkülünüz varsa bana 
danışınız” diyen insan bulunmaz. Çünkü o diyor ki: “Ey Nâs! Allah’ın kitabını 
bana sorun. Hangi ayet nâzil olmuşsa ben onun kim hakkında, nerede, ne için nâzil 
olduğunu bilirim” derdi.    
 

17.  Bir gün peygamberimiz (sav) ile dururken bir sahabe geldi. Birinin öküzü diğerinin 
merkebini öldürmüştür. Merkeb sahibi hak dava eder. Peygamberimiz (sav) “Bir 
hüküm verin” buyurur. Sahabenin biri “Şuursuz hayvanların fiillerinden sahibi 
mesul olmaz” der. Peygamberimiz (sav) Hz. Ali’ye döner ve “Yâ Ali! Hükmü sen 
ver” buyurur. Hz. Ali (ra) sorar. “Her iki hayvan da başıboş mu idi?” der. “Merkep 
bağlı öküz ise başıboştu” derler. “Öyle ise merkebin tazmini gerekir” diye cevap 
verir. Peygamberimiz (sav) bu hükmü beğenir ve “İçinizde en iyi hüküm vereniniz 
Ali’dir” buyururlar. 
 

18. Bir gün Hz. Ali (ra) ata binerken bir Yahudi gelir “Yâ Ali! Bana öyle bir sayı söyle 
ki birden ona kadar tüm sayılara bölünsün de kesirsiz olsun” der. Hz. Ali (ra) cevap 
verdi: “Haftanın günlerini senenin günlerine çarp bu sayıyı bulursun” der. Yahudi 
çarpar ve gerçekten böyle olduğunu görür ve Ali’nin (ra) ilmine hayran olur. 
(7x360 = 2520)  
 

19. İki kişi bir araya gelerek yanlarında bulunan çörekleri yemeye başlarlar. Birinin üç 
diğerinin beş çöreği vardır. Bir üçüncü şahıs gelir. Beraber yerler. Üçüncü şahıs 8 
dirhem bırakır gider. Beş çöreğin sahibi beş dirhemi alır. 3 dirhemi de üç çörek 
sahibine bırakır. Adam hakkına razı olmaz ve Hz. Ali’ye (ra) giderler. Hz. Ali (ra) 
sorar: “Hak ölçüsü ile hükmedersem zarar edersin. İsterseniz helalleşin. Adam 
“Hayır hak ölçüsü ile hakkımı istiyorum” der. Hz. Ali (ra) dedi. “Adam sana iki 
kuruş fazla vermiş. Senin hakkın bir kuruş, onunki yedi kuruştur. “Nasıl olur?” dedi 
adam. “Hak hüküm böyledir ve hakkın budur” dedi. “İzah eder misin?” dediği 
zaman Hz. Ali (ra) “Üçünüz de çörekten yediğiniz için 8 çöreği 3 ile çarparız. 24 
parça olur. Üç çörek sahibinin hakkı 9 sülüs, 5 çörek sahibinin malı ise 15 sülüstür. 
Yediklerinizi çıkarırsanız 9-8=1 pay üç çörek sahibine, 15-8=7 pay 5 çörek 
sahibine kalır. Böylece üç çörek sahibinin hakkı 1 kuruş, 5 çörek sahibinin hakkı 
ise 7 kuruş olur” dedi. 
 

20. Peygamberimiz (sav) buyuruyor: “Hubb-u Aliyyin hasenetün, lâ tedurru maahâ 
seyyietün” yani, “Ali’yi sevene günahı zarar vermez” buyurdular. 
 

21. Hz. Ali (ra) şairdi. Şiirinden bir örnek: 
 
“Ennâsü min ciheti’t-temâsüli ekfâü.  İnsanların kök itibarıyla birdir. 
Ebûhüm Âdemün, ve’l-ümmü Havvâü.  Babaları Âdem, anneleri Havvâdır. 
 
Fe in yekün lehüm fî asluhüm şerefün  Şeref onların aslında olsaydı, 
Yüfâhirûne bihî fe’ttînü ve’l-mâü   Su ve çamur ile övünürlerdi. 
 
Mâ’l-fahrü illâ li-ehli’l-İlmi innehüm,  Ancak ilim sahibi övünebilir 
Ale’l-hüdâ limen istihdâmî edillâü  Hak ve hidayet delilleri onlardır. 
 
Ve kadrü küllü emrin mâ kâne yuhsinühû Herkes kendi işi ile övünür 
Ve’l-câhilûne li-ehli’l-ilmi a’dâü   Cahiller ehl-i ilme düşmandır. 



Ve in eteyte bi-cûdin fî zevî nesebin  Şayet cömertlik neseb olsaydı 
Fe inne nisbetünâ cûdin ve ulyâü   Bizim nisbetimiz yüce olurdu 
 
Fe izze bi-ilmin teiş hayyen bihî ebeden  İlim sahibi ebediyen yaşar 
Ennâsü mevtâ ve ehlü’l-ilmi ahyâü.  İnsanlar ölü ilim sahibi haydır. 
 

22. Derrar b. Hamza’ya dediler ki: “Ali’yi bize anlatın.” Şöyle dedi: “Hz. Ali (ra) 
hikmetle söyler, adâletle hükmeder, yüreğinden ilim fışkırır, lisanından hikmet 
akardı. Dünyanın süs ve ziynetinden tiksinirdi. Geceleri işi ibadetti. Allah 
korkusundan ağlar ve olayların sebeplerini derinliğine düşünürdü. Giyiminde sade 
ve temiz, yemesi basit ve çok azdır. Aramızda bizden birisidir, bir şey soracak 
olursak ilmini ortaya koyardı. Bir toplantıya davet edersek hemen gelirdi. Aramızda 
ülfet olduğu halde heybetinden huzurunda konuşamazdık. Dine bağlı olanlara 
saygılı, fakirlere ilgilidir. Kuvvetli onun korkusundan zulme meyledemez, zayıf 
olan da adaletinden yoksun kalmazdı” diye cevap verdi. 
 

23. Niçin Ali’yi bu kadar çok seversin diyenlere Derrar b. Hamza şöyle demiştir: “Üç 
faziletinden dolayı onu çok seviyorum. Öfkesine hâkimdir, sözüne sadıktır, 
hükmünde âdildir.” 
 

24. Hz. Ömer (ra) onun için şöyle demiştir: “Levlâ Aliyyin, le heleke Ömer.” “Ali 
olmasaydı, Ömer helak olurdu.”  
 

25. Peygamberimiz (sav) “Âdem’in ilmine, Nuh’un anlayışına, İbrâhim’in ahlakına 
bakmak isteyen Ali b. Ebi Talib’in yüzüne baksın” buyurdular.  
 

26. Hz. Ali (ra) peygamberimizden 580 hadis rivayet etmiştir.  
 

27. Peygamberimiz (sav) bir gün “Yâ Ali! Benden sonra cennetin kapısından hesapsız 
cennete girecek olanların ilkisin” buyurdular.  
 

28. Hz. Ali’nin bir kürkü vardı. Cemel’de kaybolmuştu. Bir gün çarşıda bir Yahudi’nin 
sırtında gördü. Hz. Ali adamdan kürkünü isteyince Yahudi reddetti ve iş 
mahkemeye intikal etti. Mahkeme reisi Kadı Şüreyh Hz. Ali’den şahit istedi. Hz. 
Ali (ra) de Hz. Hasan’ı şahit gösterdi. Kadı Şüreyh “O senin yakınındır, olmaz” 
dedi ve şahitliğini kabul etmedi. Sonuçta hüküm Hz. Ali’nin aleyhine cereyan etti. 
Yahudi kürkü aldı ve çıkacağı zaman geriye döndü ve “Yâ Ali! Doğrusu kürk 
senindir. Madem dininiz bu derece adalete önem veriyor, o din haktır” dedi ve 
Müslüman oldu. 
 

29. Bir gün adamın birisi geldi Hz. Ali’ye “Bir günah işlediğim zaman ne 
yapmalıyım?” diye sordu. Hz. Ali (ra) “Tövbe etmelisin” diye cevap verdi. Adam 
“Ya yine aynı günahı işlersem?” Hz. Ali (ra) “Yine tövbe etmen gerekir” dedi. 
Adam sordu “Ne zamana kadar tövbe etmeliyim?” Hz. Ali (ra) “Şeytanı susturup 
mağlup edene kadar” diye cevap verdi. 
 

30. Hz. Ali (ra) bir gün şöyle dedi: “Yanında Allah’ın, Resulullah’ın ve Evliyânın 
sünneti olmayan kimsensin hiçbir şeyi yok demektir. Sordular “Allah’ın sünneti 
nedir?” Cevap verdi: “Sırrı gizlemektir.” “Resulullah’ın sünneti nedir?” “İnsanlara 
güzel ahlakla muamele etmek ve onları idare etmektir.” “Evliyanın sünneti nedir?”  



“İnsanlardan gelen eza ve cefaya katlanmaktır” dedi ve ilave etti: “Sizden öncekiler 
üç hasletle vasiyetleşirlerdi. Birincisi, ahiret için çalışana Allah din ve dünyası için 
kâfidir. İkincisi, gizli hallerini iyileştirenin Allah açık hallerini iyileştirir. 
Üçüncüsü, Allah ile arasını düzelten kimseni insanlarla münasebetini Allah 
düzeltir.” 
  

31. Hz. Ali (ra) bir gün şöyle dedi: “Allah yanından insanların hayırlısı ol. Nefsinin 
yanında insanların şerlisi ol. İnsanların yanında onlardan birisi ol.” 
 

32. Hz. Ali (ra) dedi: “Kim ilmi isterse cenneti istemiş olur. Kim de günahı isterse 
cehennemi istiyor demektir.” 
 

33. Hz. Ali (ra) buyurdu: “Dünyada nimet olarak İslam yeter. Meşguliyet olarak itaat 
yeter. İbret olarak ölüm yeter. Şeref olarak Allah’a kul olmak yeter.” 
 

34. Hz. Ali (ra) dedi: “Dört şey devam ettiği sürece din ve dünya baki kalır. Zenginler 
mallarında cimrilik etmezlerse… Âlimler bildikleri ile amel ettikçe… Cahiller 
bilmediklerini öğrenmeye kibirlenmedikçe… Fakirler dinlerini dünyalarına 
satmadıkça…” 
 

35. Hz. Ali (ra) dedi ki: “Dört şeyin azı da çoktur. Ağrı, fakirlik, ateş ve düşman…” 
 

36. Hz. Ali (ra) dedi ki: “Amellerin güç olanı dört haslettir. Öfkeli iken affetmek. 
Sıkıntıda iken cömert olmak. Tenhada nefsini korumak. Korktuğu ve menfaat 
umduğu kimse için hakkı söylemek.” 
 

37. Hz. Ali (ra) dedi ki: “Beş huy olmasaydı insanlar hep Salih olurdu. Cehle kanaat. 
Dünyaya hırs. Malda cimrilik. Amelde riyakârlık. Kendi görüşünü beğenmek.” 
 

38. Hz. Ali (ra) dedi ki: “Nimetler altıdır: İslam, Kur’an, Resul-i Ekrem, âfiyet, 
ayıpların gizlenmesi, insanlara muhtaç olmamak…” 
 

39. Hz. Ali (ra) dedi ki: “Huşusu olmayan namazda, boş şeylerden sakınmadan tutulan 
oruçta, Tefekkürsüz Kur’an okumada, İffetsiz ilimde, Cömertliksiz malda, 
Muhatapsız kardeşlikte, Bekası olmayan nimette, İhlaslı olmayan duada hayır 
yoktur.”  
 

40. Hz. Ali (ra) bir şiirinde şöyle der: 
“Kâle’n-necmü ve’t-tabîbü kilâhümâ  
Len yehşuru’l-ecdâsü kultü ileyhimâ 
Fein yekü kâziben fe-lestü bi-hâsirin 
Ve in yekü sâdıkan fe’l-husrânü aleyhimâ. 
 
“Müneccim ile tabib bana geldiler 
Cesetler hiç dirilmeyecek dediler. 
Dedim, yalancı isem bir zararım yok 
Şayet doğru isem çok yazık olur size.”



 
41. Hz. Ali (ra) der ki: “İyilik ettiğin kimsenin emiri, istediğin kimsenin esiri, müstağnî 

olduğun kimsenin de dengi olursun.” 
 

42. Hz. Ali (ra) der ki: “Alçakça söylenen söze cevap verme! Onu söyleyenin sepetinde 
daha nice alçak sözler vardır. Size yine cevap verir. Buna fırsat vermiş olursun.” 
 

43. Hz. Ali (ra) der ki: “İnsanın ahmaklığı üç şeyle anlaşılır. Sözleri saçma sapandır. 
Soruları bir şeye taalluk etmez. İşlerinde daima öfke hâkimdir.” 
 

44.  Hz. Ali (ra) der ki: Ayıpları örtmek, nefsini selâmete ulaştırmak istersen çok dinle 
az konuş. Böylece fikrin terakki eder, kalbin nurlanır ve insanlara karşı taarruzda 
bulunmamış olursun.” 
 

45. Hz. Ali (ra) der ki: “İnsanlar dört sınıftır. Bilmediğin bilen isteklidir, ona öğretin. 
Bildiğini bilen âlimdir, ondan öğrenin. Bildiğini bilmeyen uykudadır onu uyandırın. 
Bilmediği halde fetva vermeye kalkar, o ahmaktır, ondan kendinizi sakının.” 
 

46. Hz. Ali’ye (ra) sordular: “Rabbini gördün mü?” Cevap verdi: “Görmediğim rabbe 
ibadet etmem; ancak o akılla ve kalple görülür. Gözler onu görmez; ama kalpler 
iman hakikatleriyle onu idrak ederler. Şunu da bilin ki; perde-i gayb açılsa yakînim 
ziyadeleşmez.” 
 

47. Biri Hz. Ali’ye (ra) geldi ve sordu: “Kader Nedir?” Hz. Ali (ra) cevap verdi: “O 
derin bir okyanustur; ona dalma!” “Kaza nedir?” dedi. Hz. Ali (ra) “O karanlık bir 
yoldur; ona girme!” dedi. Adam ısrar etti “Bana kaderi anlat.” Hz. Ali (ra) cevap 
verdi: “Beni dinlemiyorsun. Söyle bakalım Allah’ın rahmeti kullarında önce midir, 
sonra mıdır?” Adam dedi “Allah’ın rahmeti mahlûkatından öncedir.” Hz. Ali (ra) 
“Bu adama hürmet edin. Bu müslümandır” dedi. Adam yine döndü ve sordu: 
“Benim oturmam ve kalkmam, memnun olmam ve rahatsız olmam Allah’ın kaderi 
ile midir?” Hz. Ali (ra) bu inatçı adama cevap verdi “Sana bazı sorular soracağım, 
anlayacaksın ki her şey kader ile takdir edilmiştir ve her şey Allah’ın dilediği gibi 
olur.  
- Allah yarattıklarını istediği gibi mi yaratmıştır, yoksa onların istediği gibi mi? 
- Allah istediği şekilde yaratmıştır. 
- Allah mahlûkatı kendi istediği şey için mi yaratmıştır, yoksa onların istediği şey 
için mi yaratmıştır? 
- Allah kendi istediği şey için yaratmıştır. 
- Mahşerde kullar Allah’ın isteği ile mi gelirler, yoksa kullar kendi istekleri ile mi 
gelirler?  
- Allah’ın isteği ile gelirler. 
- Söyle bakalım anne ve babanı sen mi seçtin? 
- Allah seçmiştir. 
- Söyle bakalım cinsiyetini sen mi belirledin Allah mı tespit etti? 
- Elbette Allah tespit etmiştir. 
- Söyle bakalım ırkını ve milletini sen mi seçtin, yoksa Allah mı seçti? 
- Elbette Allah seçti? 
-  Söyle bakalım bedenini, aklını ve kabiliyetlerini sen mi belirledin yoksa Allah mı 
onları sana dilediği gibi verdi? 
- Elbette Allah’ın belirlediği ve verdiği şekilde olmuştur. 



Hz. Ali (ra) şöyle dedi: “Haydi git işine! Görüyorsun ki bu hususlarda senin hiçbir 
rolün ve isteğin yoktur. Kaderin ve isteklerin sana bırakılmış değildir. Bunları sana 
veren Allah senden hayırlı amel istemektedir. Git hayırlı amelleri işlemeye ve 
Allah’ı razı etmeye çalış.” 
 

48. Hz. Ali’nin (ra) kardeşi Âkil borca girmişti. Kûfe’ye halife olan kardeşinin yanına 
geldi. 100.000 dirhem olan borcunun hazineden ödenmesini talep etti. Hz. Ali (ra) 
ona “maaşımı alınca sana maaşımdan yardımda bulunurum” dedi. Âkil, “Hazine 
senin elinde değil mi?” diye sordu. Hz. Ali (ra) “O müslümanların malıdır. Ondan 
hakkımız olmayanı almak hırsızlığın en büyüğüdür” diye cevap verdi.  
 

49. Hz. Ali (ra) son zamanlarda sık sık mezarlığa gider ve uzun müddet orada kalırdı. 
Kendisine “Niçin böyle yapıyorsun?” diyenlere “Onlar sözlerime itiraz etmiyorlar 
ve benim gıybetimi yapmıyorlar” şeklinde cevap veriyordu. 
 

50. Hz. Ali (ra) der ki: “Kişi dilinin altıda gizlidir. Konuşturunuz nasıl biri olduğunu 
anlayacaksınız.” 


