
	
	

	
Hz.	EBUBEKİR	(RA)	

	
	

(Hayatı-Şahsiyeti-Hilafeti	ve	İslama	Hizmeti)	
	
	

 
	
	

M.	Ali	KAYA	
	
	

2020-	İstanbul	



Hz.	EBUBEKİR	(RA)	
(Hayatı-Şahsiyeti-Hilafeti	ve	İslama	Hizmeti)		

	
M.	Ali	KAYA	

Mukaddime	
Peygamberimizin	 (asm)	 nübüvvet	 nurundan	 doğrudan	 istifade	 eden,	

sohbetinde	bulunarak	iman	dersi	alan	ilk	kuşak	mü’minlere	“Sahabe”	denir.	
Tevhid	 hakikatini	 dünyaya	 hakim	 kılmayı	 ve	 ilây-ı	 kelimetullahı	 hayatın	

gayesi	yapan	sahabelerin	içinde	ilk	müslüman	olan,	“Sadakat”	ile	meşhur	olan	Hz.	
Ebubekir-i	Sıddık	(ra)	Hulefa-i	Raşidin’in	de	birincisidir.	

“İnsanlık	 için	 ortaya	 çıkarılmış	 hayırlı	 bir	 ümmet”in	 (Âl-i	 İmran,	 3:	 110.)	
başında	 sahabeler,	 sahabeler	 içinde	 en	 mümtaz	 olanı	 ve	 öne	 çıkanı	 Hz.	
Ebubekir’dir.	 (ra)	Hz.	Ebubekir	 (ra)	dinin	hayata	hakim	olması	 için	 çok	mühim	
hizmetler	 yapmıştır.	 Kur’ân-ı	 Kerimin	 öğrenilmesi,	 hakikatlerinin	 neşri	 ve	
yayılması,	 peygamberimizin	 ibadet	 hayatını	 ve	 ahlakını	 yansıtan	 sünnetinin	
muhafazası	ve	hayata	hakim	olması	için	olağanüstü	gayret	göstermişlerdir.	

Peygamberimiz	(asm)	Mekke	döneminde	“İman	Hakikatlerini”	işkencelere,	
malından	mülkünden	ve	yurdundan	ayrılıp	hicret	etme	bahasına	taviz	vermeden	
anlatmış	ve	mü’minler	de	bunu	kabul	 ederek	 iman	etmişlerdir.	Peygamberimiz	
(asm)	yüce	Allah’ın	emri	ile	Medine’ye	hicret	ettikten	sonra	imanın	gereği	olarak	
her	mü’minin	Medine’ye	hicretini	 şart	 koşmuştur.	Yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	
“İman	edip	hicret	etmeyenlerle	hicret	edene	kadar	sizinle	hiçbir	dostluğunuz	ve	
yakınlığınız	olamaz.”	(Enfal,	8:72.)	buyurarak	hicreti	imanın	gereği	göstermiştir.	
Bu	sebeple	peygamberimiz	(asm)	hicret	şartına	uymayanları	şiddetle	kınamıştır.	
(Buhari,	Megazi,	 53;	Müslim,	Birr,	 6;	 Vesâya,	 5.)	 ve	 “Müslüman	olduktan	 sonra	
kafirlerden	 ayrılıp	müslumanlara	 katılmadıkça	Allah	 onun	hiçbir	 amelini	 kabul	
etmez."	(İbn	Mâce,	Hudûd,	2;	Nesâî,	Zekât,	73.)	“Ben	muşrikler	arasında	yerleşip	
kalan	 kimselerden	 beriyim.”	 (Nesâî,	 Kasâme,	 25;Tirmizî,	 Siyer	 41;	 Ebû	 Dâvud,	
Cihad	105.)	buyurmuşlardır.	

Bu	dönem	Mekke’nin	 fethine	kadar	sürmüştür.	Mekke	fethinden	sonra	 ise	
hicret	 bitmiştir.	 Nitekim	 peygamberimiz	 (asm)	 “Mekke	 fethinden	 sonra	 artık	
hicret	yok;	fakat	cihad	ve	niyet	vardır.	Allah	yolunda	savaşa	çağırıldığınız	zaman	
hemen	katılın."	(Buhârî,	Menâkıbü'l-ensâr	45,	Cihâd	1,	27,	184;	Müslim,	Hac,	445,	
İmâret,	85.)	buyurmuşlardır.	

İşte	 böyle	 sıkıntılı	 bir	 dönemde	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 sadakatiyle	
peygamberimizin	(as)	en	yakın	dostu	ve	yardımcısı	olmuştur.	Peygamberimizin	
(asm)	İman	ve	Kur’an	hakikatlerini	tebliğ	konusundaki	gayretini	yüce	Allah	şöyle	
ifade	 eder:	 “Tebliğ	 ettiğin	 ilâhî	mesaja	 inanmayacaklar	 diye	 neredeyse	 kendini	
helak	edeceksin.”	(Kehf	Suresi,	18:6;	Şuarâ	Suresi,	26:3.)	

Gerçek	 imanın	 şartı	 peygamberi	 kendi	 canından	daha	 çok	 sevmektir.	 Zira	
yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 “Peygamber	 müminlere	 kendi	 canlarından	 daha	
önce	 gelir.	 Onun	 zevceleri	 de	 müminlerin	 anneleridir.”	 (Ahzab	 Suresi,	 33:	 6;)	
Müminlerin	 kendi	 canlarını	 onun	 canından	 üstün	 tutmaları	 yakışmaz”	 (Tevbe	
Suresi,	9:	120.)	buyurmuştur.	

Bu	 sebeple	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 Peygamberimize	 (asm)	 “Yâ	 Resulallah!	 Seni	
canımdan	 daha	 çok	 seviyorum”	 diyince	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Nefsim	 elinde	
bulunan	 Allah’a	 yemin	 ederim	 ki	 beni	 canından	 daha	 çok	 sevmedikçe	 olmaz”	
buyurdular.	 Bunun	 üzerine	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Vallahi	 şu	 andan	 itibaren	 seni	



canımdan	 daha	 çok	 seviyorum”	 dedi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “İşte	 şimdi	 oldu”	
buyurdular.	(Buhari,	Eyman,	3.)	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 iman	 ettiği	 günden	 itibaren	 kendi	 nefsinden	 daha	 çok	
sevmiş	ve	bunun	örneklerini	hayatında	göstermiştir.		

Fetih	 Suresinin	 son	 ayetinde	 yüce	 Allah	 Hulefa-i	 Raşidini,	 sahebeleri	 ve	
selef-i	 salihini	 sıfatları	 ile	 zikrederek	 ümmete	 örnek	 gösteriyor.	 Şöyle	 ki:	
“Muahammed	Allah’ın	resûlüdür.	Onunla	beraber	olanlar,	inkârcılara	karşı	çetin	
ve	 kendi	 aralarında	 merhanetlidirler.	 Onları	 rükû	 ve	 secde	 halinde	 Allah’ın	
lütfunu	ve	rızasını	isterken	görürsünüz.	Onların	secde	izleri	alametleridir.	İşte	bu	
onların	Tevratta	ve	İncildeki	vasıfları	bunlardır.	Onlar	filiz	vermiş,	kuvvetlenmiş	
ve	kalınlaşmış	gövdesi	üzerine	yükselen	ve	ziraatçıların	hoşuna	giden	güçlü	ekin	
gibidirler.	Allah	inkarcıları	öfkelendirmek	için	onları	böyle	güçlü	kılmıştır.	Allah	
iman	edip	salih	amel	işleyenleri	affedecek	ve	büyük	bir	mükâfat	vereceğini	vaat	
etmiştir.	(Fetih	Suresi,	48:	29.)	

Sahabeler	 arasında	 Cennetle	 müjdelenen	 ve	 “Aşere-i	 Mübeşşere”	 olarak	
meşhur	olan	on	sahabinin	birincisi	Hz.	Ebubekir’dir.	(ra)	Diğreleri	de	Hz.	Ömer,	
Hz.	Osman,	Hz.	Ali,	Talha	b.	Ubeydullah,	Zübeyir	b.	Avvam,	Abdurrahman	b.	Avf,	
Sa’d	b.	Ebi	Vakkas,	Ebu	U	beyde	b.	Cerrah,	Said	b.	Zeyd”dir.	 (Müslim,	Fedailü’s-
Sahâbe,	 28;	 Tirmizî,	 	 	 Menâkıb,	 26.)	 Bunların	 çoğu	 da	 Hz.	 Ebunbekir’in	 (ra)	
gayreti	 ile	 müslüman	 olmuşlardır.	 Ortak	 özellikleri	 hepsinin	 Kureyşî	 olup	 ilk	
müslümanlardan	 olmaları	 ve	 Hz.	 Peygembere	 destek	 olup	 İslam’ı	 en	 güzel	
şekilde	 anlayıp	 uygulayan	 ve	 doğru	 İslamın	 yayılmasına	 	 hizmet	 etmiş	
olmalarıdır.	

	
Vasat	Ümmet	ve	İstikametin	Rehberleri	
Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 Fetih	 Suresi	 son	 ayetinin	 sahabeleri	

anlattığını	 ifade	 ile	 “Muhammed	Allah’ın	Resulüdür.	Onunla	beraber	olanlar	da	
kâfirlere	karşı	şiddetli,	kendi	aralarında	ise	pek	merhametlidirler.	Onları	rukû	ve	
secde	 ederken	 görürsün”1	âyetinde	 “vellezîne	 maahû”	 maiyet-i	 mahsusa	 ve	
sohbet-i	 hâssa	 ile	 ve	 en	 evvel	 vefat	 ederek	 maiyetine	 girmekle	 meşhur	 ve	
mümtâz	olan	Hz.	Sıddık’ı	(ra)	gösterdiği	gibi,	“Eşiddâü	ale’l-küffâr”	ile	istikbalde	
küre-i	arzın	devletlerini	 fütühatı	 ile	 titretecek	ve	adaleti	 ile	zalimlere	saika	gibi	
şiddet	 gösterecek	 olan	 Hz.	 Ömer’i	 (ra)	 gösterir.	 Ve	 “Ruhamâ-i	 beynehüm”	 ile	
istikbalde	 en	 mühim	 bir	 fitnenin	 vukuu	 hazırlanırken,	 kemâl-i	 merhamet	 ve	
şefkatinden,	İslamlar	içinde	kan	dökülmemek	için	ruhunu	feda	edip	teslim-i	nefs	
ederek	mazlumen	şehit	olmasını	tercih	eden	Hz.	Osman’ı	(ra)	haber	verdiği	gibi	
“Terâhüm	rukkean	sücceden	yebteğûne	fazlan	minallahi	ve	rızvânen”	saltanat	ve	
hilâfete	kemâl-i	liyâkat	ve	kahramanlıkla	girdiği	halde	ve	kemâl-i	züht	ve	ibadet	
ve	 fakr	ve	 iktisadı	 ihtiyar	eden	ve	rükû	ve	sücudda	devâmı	ve	kesreti	herkesçe	
musaddak	 olan	 Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 istikbalde	 vaziyetini	 ve	 o	 fitneler	 içindeki	
harbleriyle	 mesul	 olmadığını	 ve	 niyeti	 ve	 matlûbu	 fazl-ı	 ilâhî	 olduğunu	 haber	
veriyor”2	demektedir.	

Ayrıca	Sırat-ı	Müstakim	ashabı	kimler	olduğunu	ifade	eden	“Peygamberler,	
sıddıklar,	şehitler	ve	salihler”3	ayetinde	de	“Sıddıklar”	kelimesinde	Hz.	Ebubekir-
i	 Sıddık’a	 ve	 “şehitler”	 kelimesi	 ile	 ekalli	 üç	 olan	 çoğul	 ifadesi	 ile	 şehit	 olarak	

	
1	Fetih	Suresi,	48:	29.	
2	Bediüzzaman,	Lem’alar,	2011,	s.	58-59.	
3	Nisa	Suresi,	4:	69.	



vefat	 eden	 Hz.	 Ömer,	 Hz.	 Osman	 ve	 Hz.	 Ali’ye	 (ra)	 işaret	 ettiğini	 ifade	
etmektedir.4	

Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 sahabeleri	 ve	 özellikle	 “Aşere-i	 Mübeşşere”	
denilen	ve	peygamberimizin	 (asm)	dünyada	cennete	gireceği	müjdesini	verdiği	
on	sahabe	ve	“Allah’ın	kendilerinde	razı	olduğu”	Ashab-ı	Bedir,	Ashab-ı	Uhud	ve	
Bey’at-ı	 Rıdvan’da	 bulunanları	 övmüş	 ve	 kendilerinden	 razı	 olduğunu	 beyan	
etmiştir.5	“Sizi	aşırılıklardan	uzak,	adalet	ve	istikameti	koruyan	vasat	bir	ümmet	
kıldım”6	“Sizler	insanlık	için	ortaya	çıkarılmış	doğruluğu	emreden,	fenalıklardan	
alıkoyan	ve	Allah’a	iman	eden	hayırlı	bir	ümmetsiniz”7	buyurmuştur.	

Sahabe	 dönemi	 yüz	 yıl	 sürmüştür.	 Nitekim	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Sizin	
içinizden	 hiç	 kimse	 şu	 gördüğüm	 geceden	 itibaren	 yüz	 yıl	 sonra	 yeryüzünde	
nefes	alıp	veren	hiçbiriniz	sağ	kalmayacaktır”8	buyurmuşlardır.	

	

	
4	Bediüzzaman,	Lem’alar,	65.	
5	Tevbe	Suresi,	9:	100;	Fetih	Suresi,	48:	18,	29;	Hadid	Suresi,	57:	10.	
6	Bakara	Suresi,	2:	143.	
7	Âl-i	İmran	Suresi,	3:	110.	
8	Müslim,	Fezail-i	Sahabe,	218;	Tirmizi,	Fiten,	64.	



BİRİNCİ	BÖLÜM	
Hz.	EBUBEKİR’İN	(RA)	MEKKE	HAYATI	

	
1.	Doğumu	ve	Nesebi	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Fil	 vak’asından	 üç	 sene	 sonra	 (M.	 572.)	 Mekke’de	

dünyaya	geldi.	Gerçek	adı	Abdulkâbe	b.	Osman	b.	Âmir	b.	Amr	b.	Ka'b	b.	Sa'd	b.	
Mürre	et-Teymi'dir.9	Peygamberimiz	 (asm)	adını	değiştirerek	 “Abdullah”	 ismini	
vermiştir.10	Babası	 Ebu	 Kuhâfe	 Osman	 b.	 Âmir	 et-Teymî’dir.11	Annesi	 Ümmü’l-
Hayr	Selmâ	bint.	Sahr’dır.12	Ümmü’l-Hayr,	hayırların	annesi	demektir	ve	devamlı	
hayırlı	 işlerle	 meşgul	 olduğu	 için	 ona	 bu	 isim	 verilmiştir.	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	
mensup	olduğu	Teym	kabilesinin	soyu	Peygamberimizin	(asm)	Mürre	b.	Kâ’b’da	
birleşir.		

Teym	 kabilesi	 Kureyş	 içinde	 hukuka	 önem	 verdiği	 için	 Peygamberimizin	
(asm)	 de	 katıldığı	 yardımsever	 Abdullah	 b.	 Cüd’ân’ın	 evinde	 yapılan	 “Hılfu’l-
Füdûl”	yani	“Faziletliler	Anlaşması”	yapıldığı	zaman	destek	vermiştir.		

Teym	kabilesi	güzel	ahlaklı	olup	ticaretle	uğraşıyordu.	Bunun	yanında	şiir	
ve	 edebiyat	 ile	 de	 yakından	 ilgileniyorlardı.	 Hz.	 Ebubekir’in	 tüccar	 olması	 ve	
şiirlerinin	bulunması	da	bunu	göstermektedir.	Cesaret	ve	sevimlilikleri	ile	Mekke	
yönetiminde	de	söz	sahibi	olduğu	için	bu	kabilenin	uhdesine	“eşnâk	ve	megârim”	
yani,	 kan	 davalarını	 ve	 diyetleri	 düzenleme	 görevi	 verilmişti.	 Bu	 vazifeyi	 son	
zamanda	Hz.	Ebubekir	(ra)	yürüttüğü	için	“Neseb	İlmini”	çok	iyi	biliyordu.	Aşere-
i	Mübeşere’den	olan	Talha	b.	Ubeydulah	da	Teym	kabilesine	mensuptu.13	

Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 Ümmü	 Fevre	 ve	 Kureybe	 isimlerinde	 iki	 kız	 kardeşi	
vardı.	Müslüman	olmadığı	 için	boşadığı	Kuteyle	bint.	Amr’dan	Abdullah	ve	Âişe	
doğmuştu.	 Esma	 Esmâ	 bint.	 Umeys	 adlı	 eşinden	 Muhammed,	 Habibe	 bint.	
Hârise’den	ise	kendi	vefatından	sonra	Ümmü	Gülsüm	isimli	çocukları	olmuştur.14		

	
2.	Lakabları	
Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 lakabı	 “Atîk”dir.	 Bu	 ismin	 ona	 verilmesinin	 sebebi	

kendisinden	önce	doğan	kardeşlerinin	ölmesidir.	Annesi	Ümmü’l-Hayr	kendisine	
hamile	kalınca	Kâbe’ye	giderek	“Allah’ım	bu	çocuğu	ölümden	azat	et;	onu	bana	
bağışla!”	diye	dua	etmiş,	doğup	biraz	büyüyünce	“Azat	edilen”	anlamında	“Atîk”	
adını	vermiştir.15	Atîk	ayrıca	hayır	sahibi,	yüzü	güzel	ve	ahlakı	temiz	anlamına	da	
gelmektedir.	 Peygamberimiz	 (asm)	 da	 onun	 bu	 ismine	 telmihen	 “Sen	 Allah’ın	
cehennemden	azat	ettiği	kişisin”	(Tirmizi,	Menâkıb,	16.)	buyurmuşlardır.	

Ayrıca	her	konuda	ve	hasseten	İsra	gecesi	sabahında	Allah	Rasulü'nü	(asm)	
ilk	 tasdik	 eden	 olması	 sebebiyle,	 ona	 “Sıddık”	 lakabı	 ile	 anılmıştır.	 Yüzünün	
güzelliğinden,	 ahlakının	 ve	 amellerinin	 güzelliğinden	 dolayı	 Allah’ın	 emri	 ile	

	
9	İbn-i	Saad,	Tabakatü’l-Kübra,	3:	169.	
10	Said	Havva,	El-Esas	fi’s-Sünne,	3:	1548.	
11	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	babası	Ebu	Kuhâfe	Osman	b.	Âmir	et-Teymî’dir.	 	Mekke	fethinden	(H.	
8/M.	630)	hemen	sonra	müslüman	oldu.	Hz.	Ömer’in	hilafeti	zamanında	92	yaşında	vefat	etti.	
12	Ümmü’l-Hayr	 Selmâ	 bint.	 Sahr	 bi’setin	 beşinci	 senesinde	 Peygamberimiz	 (asm)	 Erkam	 b.	
Ebi’l-Erkam’ın	 evinde	bulunduğu	 zaman	müslüman	olmuş	Hz.	Ebubekir	 (ra)	hayatta	 iken	vefat	
etmiştir.	
13	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:	169,	214.	
14	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:	169.	İbn-i	Kuteybe,	Maarif,	172-175.	
15	İbn-i	Hacer	el-Askalanî,	el-İsabe	fi	Temyizi's-Sahabe,	3:102.	



Peygamberimiz	(asm)	ona	“Ebubekir”	ismini	vermiştir.	Bu	sebeple	Ebubekir	ismi	
ile	şöhret	bulmuş	ve	tanınmıştır.16	

	
3.	Şemâili	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 beyaz	 tenli,	 zayıf	 bedenli,	 seyrek	 ve	 az	 sakallı,	 latif	

kıvırcık	 saçlı	 idi.	 Cahiliye	 döneminde	 de	 Kureyş’in	 büyüklerinden	 idi.	 Pek	 çok	
hususta	 kendisine	 danışılan	 ve	 görüşüne	 başvurulan	 saygın	 birisiydi.	 Yumuşak	
huylu	ve	güzel	ahlaka	sahip	olduğu	için	sevilir	ve	sayılırdı.17	

	
4.	Şahsiyeti	
Hz.	Ebubekir	(ra)	müslüman	olmadan	önceki	hayatı	hakkında	fazla	bilgiye	

ulaşılamamaktadır.	 Elbise	 ve	 kumaş	 tüccarı	 olarak	 bilinir	 ve	 yaklaşık	 40	 bin	
dirhem	sermayeye	sahip	olduğu	bilinmektedir.	Ticaret	amacı	 ile	Suriye,	Taif	ve	
Yemen’e	 gitmiştir.	 Peygamberimizin	 (asm)	 Hz.	 Hatice’nin	 (ra)	 malı	 ile	 ticaret	
kafilesi	ile	beraber	Busra’ya	gittiği	zaman	Ebubekir	(ra)	de	onunla	beraber	aynı	
kafilede	olduğu	ifade	edilmektedir.	

Kan	davalarına,	diyetlere	ve	ihtilaflı	konulara	baktığı	için	insanların	arasını	
düzeltme,	 anlaşmazlıklara	 çözüm	 bulma	 konusunda	 kendisine	 güvenilir	 ve	
dürüstlüğü	 ile	 tanınırdı.	 Cahiliye	 devrinin	 bütün	 kötü	 alışkanlıklarından	 uzak	
temiz	bir	hayatı	vardı.	İçki	içmez	ve	putlardan	uzak	dururdu.	“İçki	içen	namus	ve	
şerefini	 kaybeder”	 derdi.	 Anlaşmazlıklara	 ve	 diyetlere	 baktığı	 için	 “Neseb”	
ilminde	 nam	 yapmıştı.	 Her	 kabilenin	 ve	 ailenin	 yedi	 göbek	 nesebini	 çok	 iyi	
bilirdi.	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Peygamberimizin	 (asm)	 yakından	 tanıyan,	 ahlakını	 ve	
nesebini	çok	iyi	bilen	birisi	olduğu	kesin.	“Muhammedü’l-Emin”	olduğunu	çok	iyi	
bildiği	 ve	 Busra’da	 kervanda	 bulunmakla	 Peygamberimizin	 (asm)	 ticari	
dürüslüğüne	 ve	 Rahip	 Buheyra’nın	 Peygamberimiz	 tanıyarak	 Şam’a	 gitmemesi	
gerektiği,	Yahudilerin	kendisini	tanıyarak	ahir	zamanda	gelecek	peygamber	olma	
ihtimali	 ile	öldürebilecekleri,	 bu	 sebeple	Busra’da	 ticaretlerini	 yapıp	dönmeleri	
tavsiyesine	 uyarak	 Busra’da	 ticaretlerini	 yaparak	 döndükleri	 ve	 bu	 arada	
yaşanan	olağanüstü	mucizelere	de	şahit	olduğu	kesindir.	Bu	sebeple	müslüman	
olması	 ile	 ilgili	 gördüğü	 rüya	 ve	 Rahip	 Bahira	 ile	 görüştüğü	 ilgili	 anlatılan	
menkıbelere	 pek	 değer	 vermemek	 gerekir.	 O	 Peygamberimizin	 (asm)	
peygamberlik	 iddiasın	 duyar	 duymaz	 gidip	 iman	 ettiği	 gerçeği	 bizim	 için	
yeterlidir.	Sıddıkıyetin	gereği	ve	Hz.	Ebubekir’i	(ra)	“Sıddık”	yapan	husus	budur.	

Nitekim	 Peygamberimizin	 (asm)	 “Ebubekir’in	 hiç	 tereddüt	 etmeden	
inandığı	 ve	 her	 şeyini	 İslâmiyet	 için	 feda	 ettiğini	 söylemesi”18	bizim	 için	 bu	
konuda	en	önemli	delildir.	

Hz.	Ömer	(ra)	şöyle	der:	“Yüce	Allah	yeryüzündeki	kulların	kalplerine	baktı	
ve	 içlerinden	 Hz.	 Muhammed’i	 (asm)	 seçti	 ve	 peygamberliğe	 layı	 gördü.	 Yine	
kulların	 kalplerine	 baktı	 ve	 içlerinden	 ona	 uygun	 sahabeyi	 seçti	 ve	 içlerinden	
dini	en	güzel	şekilde	temsil	etsin	ve	kuluna	yardımcı	olsun	diye	ilk	müslümanları	
seçti	ve	hidayeti	onlara	nasip	etti.”19	

	
16	Cemalüddin	Ebi'l-Ferec	Abdurrahman	b.	Aliyyi'l-Cevzî,	Sıfetü's-Safve,	1:	99.		
17	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:	189;	İbn-i	Hacer,	El-İsâbe,	3:	102.	
18	Diyanet	İslam	Ansiklopedisi,	Ebu	Bekir	Md.	10:102.	
19	Ebu	Nuaym,	Hilyetü’l-Evliya,	1:	375.	



Hz.	Ebubekir	(ra)	cahiliye	döneminin	en	olgun	ve	en	güzel	ahlakına	sahipti.	
Kendisine	 daha	 sonra	 “Cahiliye	 döneminde	 hiç	 içki	 içtin	 mi?”	 diye	 sorulunca	
şöyle	 cevap	 vermiştir.	 “Hayır,	 aslâ	 içki	 içmedim.	 Zira	 ben	 insanın	 namuslu	 ve	
şerefli	 bir	 varlık	 olduğuna	 inanırım.	 İçki	 ise	 insanın	 namusunu	 ve	 şerefini	
kaybolmasına	sebeptir.”		

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 cahiliye	 döneminde	 okuma	 yazma	 bilenlerin	 çok	 az	
olduğu	 dönemde	 okur	 ve	 yazar	 olan	 seçkin	 insanlardan	 birisiydi.	 Bu	 sebeple	
peygamberimizin	 (asm)	 vahiy	 katipliğini	 yaptığı	 gibi	 okuma	 yazma	 bilmeyen	
sahabelere	de	okumayı	ve	yazmayı	öğretme	görevini	de	yürütmüş	ve	bunun	için	
evini	bir	mektep	ve		okul,	bir	mescid	ve	medrese	haline	getirmiştir.	

Hz.	Ebubekir	(ra)	ilme	ve	ilim	adamlarına	çok	değer	verirdi.	Ticaret	amacı	
ile	 gittiği	 Şam	 ve	 Yemen	 gibi	 beldelerde	 hep	 oranın	 değerli	 ve	 saygın	 ilim	
adamlarına	uğrar	ve	onlardan	ilme	ve	hikmete	ait	şeyleri	öğrenmeye	çalışırdı.	Bir	
defasında	Yemen’de	bilge	birisinin	yanına	gitmiş	ve	ondan	şu	bilgileri	almıştı:	

“Beklenen	son	peygamber	Harem	bölgesinden	çıkacak.	İlk	günlerde	kavmi	
ve	 kabilesi	 ona	 düşman	 kesilecek.	 Ona	 ilk	 inanan	 bir	 genç	 çocuk	 ile	 olgun	 bir	
adam	olacak.	Genç	güzel	ahlaklı,	cesur	ve	yiğit	biri	olacak,	olgun	ise	beyaz	tenli,	
yumuşak	huylu	ve	orta	boylu	olacak.”	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 bu	 bilgilere	 sahip	 olduğu	 için	 böyle	 bir	 peygamberin	
Mekke’den	çıkacağını	bekliyordu.	

	
5.	Kuss	b.	Saide’nin	Hitâbesi	
Kuss	b.	Saide	cahiliye	döneminde	yaşayan	bilge	bir	insandı.	Kutsal	kitapları	

okumuştu.	 Şiir	 ve	 hitabet	 kabiliyetine	 sahip	 saygın,	 sözü	 dinlenen	 birisiydi.	
Kureyşin	 putlara	 tapınmasına	 karşı	 çıkar	 ve	 bu	 sebeple	 onları	 kınardı.	 Allah’ın	
birliğine	 inanır	 ve	 az	 sayıdaki	 muvahhidlerle	 beraber	 Hz.	 İbrahim’in	 (as)	
yolundan	 gitmeye	 çalışırdı.	 Bu	 kişiler	 ahlak	 ve	 faziletli	 insanlar	 olup	 “Hanifler”	
olarak	 bilinir	 ve	 tanınırlardı.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 de	 onlarla	 beraber	 Allah’ın	
birliğine	inananır,	putlara	tapımaz,	içki	içmez	ve	cahiliye	ahlak	ve	adetlerini	hoş	
görmezdi.		

Irak,	 Yemen	 ve	 Suriye	 gibi	 	 birçok	 bölgeyi	 dolaşarak	 bu	 bölgelerin	 bilge	
insanları	 ile	 görüşen	 ve	 insanlara	 nasihatlerde	 bulunan	 Kuss	 b.	 Saide	 Bizans	
İmpartoru	ile	görüşerek	sohbetlerde	bulunduğu	da	anlatılır.		

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 zaman	 zaman	 Kuss	 b.	 Saide’nin	 sobhetlerine	 katılır	 ve	
sözlerine	 değer	 verirdi.	 Onun	 Ukaz	 panayırında	 yaptığı	 konuşmaların	 en	
meşhuru	 Allah’ın	 birliğini	 anlatan,	 Peygamberimizin	 (asm)	 geleceğini	
müjdeleyen	 ve	 Kureyşin	 putlara	 tapmasını	 kınayan	 bir	 konuşmasıdır	 ki	 bu	
konuşmayı	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 de	 dinlemiş	 ve	 önemine	 binaen	 ezberlemişti.	
Peygamberimiz	 (asm)	 de	 bu	 konuşmayı	 dinlemişti.	 Kuss	 b.	 Saide	 henüz	 vahy	
gelmeye	başlamadan	on	sene	önce	vefat	etmiştir.	(M.	600)		

Kızıl	bir	deve	üzerinde	meşhur	hutbesini	okuyan	Kuss	b.	Saide	şöyle	hitap	
etmişti:	

“Ey	 insanlar!	 Geliniz,	 dinleyiniz,	 belleyiniz,	 ibret	 alınız.	 Yaşayan	 ölür.	 Ölen	
fenâ	 olur.	 Olacak	 olur.	 Yağmur	 yağar,	 otlar	 biter.	 Çocuklar	 doğar,	 analarının	
babalarının	 yerini	 tutar.	 Sonra	 hepsi	 mahvolup	 gider.	 Hadiselerin	 ardı	 arkası	
kesilmez.	 Hemen	 birbirini	 takib	 edip	 kovalar.	 Kulak	 veriniz,	 dikkat	 ediniz!	 Gökte	
haber,	yerde	 ibret	alacak	şeyler	var.	Yeryüzü	bir	 ferş-i	 eyvân,	gökyüzü	bir	yüksek	
tavan.	Yıldızlar	yürür,	denizler	durur...	



Yemin	ederim	Allah’ın	 indinde	bir	din	vardır	ki,	 şimdi	bulunduğunuz	dinden	
daha	sevgilidir	ve	Allah’ın	gelecek	olan	bir	peygamberi	vardır	ki,	gelmesi	pek	yakın	
oldu.	Gölgesi	başınız	üstüne	geldi.	Ne	mutlu	o	kimseye	ki,	ona	iman	edip	de	o	dahi	
ona	 hidayet	 eyleye.	 Vay	 ona	 isyan	 ve	 muhalefet	 eden	 bedbahta!	 Yazıklar	 olsun	
ömürleri	gaflet	ile	geçen	ümmetlere!	

Ey	 İyad	 halkı!	 Hani	 dedeler,	 nerede	 babalar,	 hani	 hastalar	 ve	 ziyaretçileri?	
Nerede	o	bina	kurup	yükselten,	yaldızlayıp	süsleyen	Âd	ve	Semûd	kavimleri?	Hani,	
mal,	 hani	 evlat?	 Nerede	 o	 haddi	 aşıp	 azan,	 mal	 toplayıp	 biriktiren,	 hani	 dünya	
varlığına	 mağrur	 olup	 da	 kavmine:	 ‘Ben	 sizin	 tanrınızım!’	 diyen	 Firavun	 ile	
Nemrud?	 Onlar	 sizden	 daha	 zengin	 ve	 kuvvetli	 değil	 miydiler?	 Bu	 kara	 toprak	
onları	değirmeninde	öğütüp	toz	etti,	dağıttı.	Kemikleri	bile	çürüyüp	dağıldı.	Evleri	
yıkılıp	ıssız	kaldı.	Yerlerini	yurtlarını	şimdi	köpekler	şenlendiriyor.	Sakın	onlar	gibi	
gaflet	yoluna	gitmeyin.		

Her	 şey	 fanidir.	Baki	olan	ancak	Allah’tır	 ki,	mabud	ancak	O’dur.	O’nun	eşi,	
benzeri	 ortağı	 yoktur.	 O	 doğmamış	 ve	 doğurtulmamıştır.	 Evvel	 gelip	 geçenlerde	
bize	ibret	alacak	şey	çoktur.	Ölüm	ırmağının	girecek	yerleri	var	ama,	çıkacak	yeri	
yoktur.	Büyük,	küçük	hep	göçüp	gidiyor.	Giden	geri	gelmiyor.	Katiyetle	anladım	ki,	
herkesin	başına	gelen	benim	de	başıma	gelecek,	ben	de	öleceğim.”	

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	de	“Mektubat”	 isimli	eserinde	“Meşhur	
Kus	ibni	Sâide	ki,	kavm-i	Arabın	en	meşhur	ve	mühim	hatibi	ve	muvahhid	bir	zât-
ı	 rûşen-zamirdir”	 şeklinde	 vasıflandırıldıktan	 sonra,	 Peygamber	 Efendimizin	
(asm)	geleceğini	müjdelediği	onun	bir	şiirine	yer	verir.		

“Bize,	gönderilenlerin	en	hayırlısı,	peygamberlerin	en	üstünü	olarak	Ahmed’i	
gönderdi.	 Kafileler	 onu	 ziyaret	 için	 yollara	 düştükçe	 ve	 bu	 teşvik	 edildikçe,	 Allah	
ona	salat	eylesin!”20	

Kuss	 bin	 Saide’nin	 vefatından	 sonra	 kendi	 kabilesinin	 ileri	 gelenlerinden	
oluşan	bir	gurup	Carud	b.	Abdullah	başkanlığında	Medine’ye	giderek	Müslüman	
oldular.	Peygamber	Efendimiz,	kendilerine	Kuss	b.	Saide’yi	bilen	olup	olmadığını	
sordu.	 Carud,	 “Ya	 Resulallah	 hepimiz	 biliriz,	 ben	 daima	 onun	 izinden	
gidenlerdenim”	karşılığını	verdi.	Bunun	üzerine,	meşhur	hutbesinden	bir	kısmını	
okuyarak	 kendilerine	 hatırlattı.	 Hz.	 Ebu	 Bekir	 (ra)	 “Yâ	 Resulallah!	 Ben	 onun	
hutbesini	 dinledim	 ve	 ezberlemiştim.	 Şimdi	 de	 ezberimdedir”	 dedi.		
Peygamberimiz	(asm)	“Oku	bakalım!”	diye	izin	verince	baştan	sona	okudu.	

Bunun	üzerine	Peygamber	Efendimiz	 (asm)	“Ümid	ederim	ki,	Cenab-ı	Hakk	
kıyamet	gününde	Kus	bin	Saide’yi	bir	ümmet	olarak	haşreder”21	buyurdular.	

	
6.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Müslüman	Olması	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 eskiden	beri	 Peygamberimizin	 en	 yakın	dostlarındandı.	

Samimi	 olarak	 görüşür	 ve	 konuşurlardı.	 Cahiliye	 döneminin	 çirkin	 ahlak	 ve	
adetlerinin	hiç	sevmez,	içki	içmez	ve	putlara	tapmazdı.	Ruhunu	ve	kalbini	şirk	ve	
küfür	 kirlerinden	 uzak	 tutmuştu.	 Tanınmış	 iyi	 bir	 tüccardı.	 Kureyş	 onun	
görüşlerinden	 faydalanırdı.	Feraset	sahibi	ve	 ileri	görüşlü	 idi.	Kureyş’in	soyunu	
sopunu	 çok	 iyi	 bilir,	 kan	 davalarını	 hallederdi.	 O	 zamanın	 en	 önemli	
bilimlerinden	“Neseb	İlmi”nde	mahirdi.	Okuma	yazma	oranının	yüzde	bir	olduğu	
o	dönemde	okuma-yazma	bilen	nadir	insanlardan	birisiydi.		

	
20	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Mektubat,	2000,	s.	172.	
21	İbn	Hişam,	Sîre,	4:	221;	İbn	Sa’d,	Tabakat,	6:560;	Ahmet	Cevdet	Paşa,	Kısas-ı	Enbiya,	1:	62.	



Resul-i	 Ekrem	 (asm)	 henüz	 davetini	 açıklamamıştı.	 Ama	 gizliden	 gizliye,	
kulaktan	 kulağa	 peygamberlik	 iddia	 ettiği	 yayılmıştı.	 Bunu	 Kureyş’in	 ileri	
gelenleri	 de	 duymuşlardı.	 Yemen	 tarafına	 yaptığı	 ticari	 seyahatinden	 henüz	
dönmüştü	ki	Amr	bin	Hişam	(Ebu	Cehil)	Ukbe	b.	Ebi	Muayt,	başta	olmak	üzere	
Kureyş	eşrafından	bir	gurup	kendisine	“Hoş	geldin!”	demek	için	evine	geldiler.		

Hoşbeşten	 sonra	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 sordu:	 “Mekke’de	 ne	 var	 ne	 yok?	 Biz	
burada	yokken	önemli	bir	hadise	oldu	mu?”	

Amr	 b.	 Hişam:	 “Ya	 Ebâbekir!	 Senin	 arkadaşın	 Ebu	 Talibin	 yetimi	 olan	
Muhammed	peygamberlik	 iddiasına	kalkışmış.	Gelmeni	bekledik.	Git	kendisi	 ile	
konuş.	İddiasından	vazgeçmesini	söyle!”	dedi.		

Diğerleri	de	aynı	şeyleri	söylediler.			
Bunun	üzerine	Hz.	Ebubekir	(ra)	doğru	Peygamberimizin	(asm)	evine	gitti	

ve:	“Yâ	Ebe’l-Kâsım!	Senin	peygamberlik	iddia	ettiğin	doğru	mu?”	diye	sordu.	
Peygamberimiz	 (asm)	 tebessüm	 ederek:	 “Yâ	 Ebâbekir!	 Ben	 sana	 ve	 tüm	

insanlığa	 gönderilmiş	 Allah’ın	 elçisiyim.	 İnsanları	 “Lâ	 İlâhe	 İllallah”	 	 demeye	
davet	ediyorum”	buyurdular.	

Hz.	Ebubekir	(ra)	“Buna	delilin	nedir?”	diye	sordu.	
Peygamberimiz	(asm)	“Ya	Ebâbekir!	Görmüş	olduğun	rüya	delil	olarak	sana	

yeterli	değil	midir?”	diyince	yerinden	kalktı,	Peygamberimizi	(asm)	kucakladı	ve	
alnından	öptü	ve:	

“Ben	şahitlik	ederim	ki	sen	Allah’ın	Resulüsün”	dedi.	Müslüman	olduğunu	
açıkladı.	 Sonra	 şöyle	 dedi:	 “Şam	 tarafına	 yolculuk	 yaptığım	 bir	 sırada	 bir	 gece	
rüyamda	 bir	 ayın	Mekke’ye	 indiğini	 ve	 ışığı	 ile	 tüm	 evleri	 aydınlattığını,	 sonra	
benim	 evimin	 içine	 girdiğini	 görmüştüm.	 Rüyamı	 rahip	 Bahira’ya	
yorumlatmıştım.	 Rahip	 bana:	 ‘Sana	 müjdeler	 olsun!	 Mekke’de	 bir	 peygamber	
çıkacak	ve	iman	nuru	ile	tüm	evleri	aydınlatacak.	Sen	de	ona	iman	edenlerin	en	
yakını	 olacaksın’	diye	yorumlamıştı.	 Sana	olan	 imanına	da	beni	 şahit	 tutmuştu.	
Ben	 bu	 rüyayı	 başka	 hiç	 kimseye	 anlatmamıştım.	 Mekke’den	 bir	 peygamberin	
zuhurunu	 bekliyordum.	 Bu	 işe	 senden	 daha	 layık	 birisi	 de	 olamazdı.	 Senin	
peygamberlik	 iddianı	 duyunca	 sevinçten	 duramadım.	 Hemen	 koştum	 geldim.	
Sana	her	hususta	destek	olacağıma	söz	veriyorum”	dedi.22		

Mekke’de	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 Müslüman	 olması	 kadar	 Peygamberimizi	
(asm)		sevindiren	bir	olay	olmamıştır.		

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Peygamberimizi	 (asm)	 çok	 iyi	 tanıyordu.	 Doğruluğu,	
üstün	ahlakı,	emin	ve	güvenilir	olması	ve	hayâsı	halka	yalan	söylemesine	engel	
iken,	böyle	birinin	Allah’a	karşı	yalan	iddialarda	bulunması	elbette	imkânsız	idi.	
Bu	hususu	çok	iyi	bilen	Hz.	Ebubekir	(ra)	peygamberimizden	(asm)	bu	durumu	
öğrenince	 tereddütsüz	 iman	 etmişti.23	Bundan	 dolayı	 Peygamberimiz	 (asm)	
buyurdular:	 “İmana	 davet	 ettiğim	 herkes	 tereddüt	 etti	 ve	 düşündü;	 ancak	
Ebûbekir	 hiç	 tereddüt	 etmedi	 ve	 kabulde	 gecikmedi.	 Şüphesiz	 iman	 etti”24	
buyurdular.		

Hz.	Ebubekir’in	 (ra)	 tereddütsüz	 imanına	Peygamberimiz	 (asm)	en	büyük	
şahit	 oldu.	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 Müslüman	 olması	 ile	 İslam	 büyük	 bir	 gelişme	
kaydetti.		

	
	

	
22	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:268.	
23	Ebu’l-Fida,	el-Bidaye	ve’n-Nihaye,	3:27.	
24	Beyhaki,	Delailü’n-Nübüvve,	1:417;	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:269.	



7.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	İmana	Hizmeti	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 iman	 ettikten	 sonra	 o	 zamana	 kadar	 nazil	 olan	 Kur’an	

ayetlerini	ve	surelerini	ezberledi.	Anlamlarını	Peygamberimizden	(asm)	öğrendi.	
Gizli	olarak	yakınlarına,	tanıdıklarından	müsait	gördüklerine	anlatmaya	başladı.	
Tüccar	olduğu	için	hem	alışveriş	için	gelen	köleler	ile	ham	de	saygın	biri	olduğu	
için	Mekke’nin	 ileri	 gelen	 soylu	 ve	 saygın	 aileleri	 ile	 çok	 iyi	 ilişkiler	 içinde	 idi.	
Temiz	 fıtratlı	 ve	 güzel	 ahlaklı	 olanlarını	 iyi	 tanıyordu.	 Fıtratı	 İslam’a	 müsait	
olanları	 gizlice	 imana	 davet	 ediyor	 ve	 onlara	 Kur’an	 okuyordu.	 Sordukları	
soruları	 ve	 öğrenmek	 istediklerine	 bildiği	 hususlarda	 cevap	 veriyor,	
bilmediklerini	 de	 akşam	 olunca	 Peygamberimizden	 (asm)	 öğreniyordu.	 Gönlü	
İslam’a	ısınan	ve	müslüman	olmak	isteyenleri	de	geceleri	Peygamberimiz	(asm)	
ile	 görüştürerek	 şüphelerini	 ve	 tereddütlerini	 gidermeye	 çalışıyor,	 iman	
etmelerini	sağlıyordu.		

	
7.	1.	Bilal-i	Habeşî’nin	İslam	ile	Şereflenmesi	
Bilal-i	 Habeşi,	 Ümeyye	 b.	 Halef’in	 Habeşli	 kölesi	 idi.	 Çok	 temiz	 fıtratlı,	

çalışkan	ve	dürüsttü.	Hz.	Ebubekir	(ra)	onun	huyunu	ve	ahlakını	çok	beğenirdi.	
Devamlı	 alışverişe	gelirdi.	Hz	Ebubekir	 (ra)	ona	 imanı	anlattı	 ve	Kur’an	okudu.	
Varlıkların	 yaratılış	 amacını	 ve	 Allah’ın	 onları	 yaratmadaki	 hikmetini	 anlattı.	
İnsanın	 dünya	 hayatı	 için	 yaratılmadığını	 ebedi	 cennetin	 ve	 daimi	 bir	
cehennemin	kendisini	beklediğini	anlattı.	O	da	temiz	fıtratının	gereği	hemen	bu	
güzel	 hakikatleri	 anladı	 ve	 kabul	 ederek	 müslüman	 oldu.	 Geceleri	 müsait	
zamanlarda	 gizli	 olarak	 bir	 araya	 gelerek	 Kur’an	 okumaya	 ve	 namaz	 kılmaya	
başladılar.	 Böylece	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 gayreti	 ile	 kölelerden	 ilk	 olarak	 Bilâl-i	
Habeşi25	müslüman	olmuş	oldu.	Bilal-i	Habeşî	de	yakın	arkadaşı	Ebu	Fukeyhe’yi	
ve	annesi	Hamâme’yi	de	İman	ve	Kur’an	 ile	tanıştırdı.	Önce	Ebu	Fukeyhe	sonra	
da	annesi	Hamâme	müslüman	oldu.		

Onun	bu	gayretini	ve	kendisi	ile	beraber	başkalarının	müslüman	olması	için	
gayretini	 öğrenen	 efendisi	 Ümeyye	 b.	 Halef	 kendisini	 çağırdı	 ve	 gerçeği	 sordu.	
Bilal	 (ra)	 çekinmeden	 gerçeği	 söyledi.	 Vazgeçmeyeceğini	 de	 ifade	 etti.	 Bunun	
üzerine	 çok	 büyük	 işkencelere	 maruz	 bıraktı.	 Çölde	 kızgın	 kumlar	 üzerine	
bırakılıyor	 ve	 göğsüne	 kaldıramayacağı	 taşlar	 konarak	 günlerce	 aç	 ve	 susuz	
işkenceye	 tabi	 tutuluyordu.	 O	 ise	 “Ehad,	 Ehad!”	 diyerek	 Allah’ın	 birliğini	
haykırmaktan	 vazgeçmiyordu.	 Efendisi	 olan	 İslam	 düşmanı	 Ümeyye	 b.	 Halef	
“Andolsun	 ki	 sen	 ölmedikçe	 veya	 Muhammed’i	 inkâr	 edip	 Lat	 ve	 Uzza’ya	
tapınmadıkça	seni	bırakmam	ve	azabı	üzerinden	eksik	etmem”	diyordu.	

	
25	Bilâl-i	Habeşî:	(v.	M.	644	/	H.	20)	Habeşistanlıdır.	 	Babası	Rebâh	ve	annesi	Hamâme	de	köle	
idi.	 Bilal	 Mekke’de	 Cumahoğulları	 içinde	 Yemen	 ile	 Taif	 arasında	 Serah’ta	 doğdu.	 Ümeyye	 bin	
Halef’in	 kölesi	 idiler.	 Annesi	 ile	 beraber	 müslüman	 oldu.	 Çok	 temiz	 kalpli	 olduğu	 için	
Müslümanlığını	fazla	gizleyemedi.	Umeyye	bin	Halef	bu	durumu	öğrenince	çok	büyük	işkencelere	
uğrattı.	Lat	ve	Uzza	putuna	tapmadığı	 için	çölde	kızgın	kumlar	üzerinde	göğsüne	taş	konularak	
günlerce	aç	ve	susuz	bırakıldı.	Asla	müşriklerin	dedikleri	yapmadı.	Ancak	“Ehad,	Ehad”	diyerek	
Allah’ın	birliğini	haykırdı.	Hz.	Ebu	Bekir	(ra)	onu	400	dirheme	alarak	azad	etti.	Annesini	de	aynı	
şekilde	Hz.	Ebubekir	(ra)	satın	alarak	azad	etmiştir.	Sesi	çok	güzeldi.	Peygamberimiz	(sav)	onu	
müezzin	yaptı.	Peygamberimiz	(sav)	ona:	“Ya	Bilal!	Ben	cennette	senin	ayaklarının	sesini	işittim”	
(Buhari,	 Sahih,	 4:217;	Müslim,	 Sahih,	 4:1910;	Müsned-i	 Ahmed,	 2:333)	 buyurarak	 ona	 cenneti	
müjdelemiştir.	Peygamberimizin	(sav)	yanından	hiç	ayrılmadı.	Peygamberimizin	(sav)	vefatından	
sonra	Şam’a	gidip	yerleşmek	istedi.	Hz.	Ebubekir	(ra)	bırakmadı.	Hz.	Ömer	(ra)	zamanında	Şam’a	
gitti.	Hicrî	20	tarihinde	65	yaşında	iken	Dımışk’ta	vefat	etti.		



Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 bu	 duruma	dayanamadı	 ve	Ümeyye	 b.	Halef’e:	 “Sen	 hiç	
Allah’tan	korkmaz	mısın?”	 dedi	 ve	Bilal’i	 almak	 istedi.	Ancak	Ümeyye	 vermedi.	
Sonunda	 Bilal’in	 işkencelere	 aldırmayarak	 dininden	 dönmeyeceğini	 anlayınca	
400	dirhem	ile	Bilal’in	yerine	bir	güçlü	kuvvetli	köle	vermesi	karşılığında	Bilal’i	
Hz.	 Ebubekir’e	 (ra)	 sattı.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 onu	 aldı	 ve	 işkenceden	 kurtardı.	
Peygamberimizin	 (asm)	 huzuruna	 getirdi	 ve	 azad	 ettiğini	 söyledi.	 Hz.	 Bilal-i	
Habeşî	bir	daha	Resulullah’dan	(asm)	ayrılmadı.		

	
7.	2.	Ebu	Fukeyhe’nin	Müslüman	Olması			
Asıl	adı	Eflah	veya	Yesar	idi.	Abduddar	oğullarından	Safvan	b.	Ümeyyetü’l-

Cumahî’nin	 kölesi	 idi.	 Bilâl-i	 Habeşî’nin	 gayreti	 ile	 Müslüman	 oldu.	 Bunun	
üzerine	ağır	 işkencelere	maruz	bırakıldı.	Onu	da	Hz.	Ebubekir	 (ra)	 satın	alarak	
azat	 etmiştir.	 2.	 Habeşistan	 hicretine	 katılmış	 ve	 Bedir	 savaşı	 öncesinde	 vefat	
etmiştir.		

Böylece	 ilk	Müslümanlar	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Hz.	 Ali	 (ra)	 Hz.	 Zeyd	 (ra)	 Hz.	
Bilal	(ra)	ve	Hz.	Ebu	Fukeyhe	(ra)	geceleri	beraber	toplanıyorlar	Allah	Resulüne	
gelen	Kur’an	 ayetlerini	 okuyorlar,	 beraber	namaz	kılıyorlar	 ve	Allah’ın	 kitabını	
anlamaya	 çalışıyorlardı.	 Sabah	 olunca	 da	 öğrendiklerini	 müsait	 buldukları	 ile	
paylaşmaya	 çalışıyorlardı.	 Konuştukları	 insanların	 bir	 kısmı	 onları	 dinliyor,	 bir	
kısmı	 onlarla	 alay	 ediyor	 ve	 bazıları	 da	 onları	 inançlarından	 vazgeçirmeye	
çalışıyorlardı.		

Çoğu	 zaman	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 ın	 evinde	 toplanıyorlardı.	 Bazen	 de	
Peygamberimizin	 (sav)	 evinde	 bir	 araya	 geliyorlardı.	 Din	 hizmetlerini	 Hz.	
Ebubekir	 (ra)	 organize	 ediyordu.	 İşin	 başında	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 olduğu	 için	
Kureyş’liler	açıktan	bir	şey	diyemiyor	ve	baskı	yapamıyorlardı.	

	
7.	3.	Hz.	Ebubekir	(ra)	Hakkında	Leyl	Suresinin	Nüzulü:	
Yüce	Allah	Hz.	Ebu	Bekir’in	(ra)	dine,	imana	ve	Kur’ana	hizmetini,	elindeki	

servetini	 ve	malını	 fakir	 ve	 kimsesiz	 köleleri	 alarak	 azad	 etmesini	 överek	 Leyl	
Suresini	inzal	buyurdu:		

“Bismillahirrahmanirrahim.		
Yemin	olsun	her	yeri	kaplayan	geceye	ve	ağaran	güne	ve	kudreti	 ile	bunları	

yapana!	 Yemin	 olsun	 erkeği	 ve	 dişiyi	 yaratana!	 Sizin	 işleriniz	 ve	 kabiliyetleriniz	
ayrı	ayrıdır.		

Kim	 Allah’ın	 dinini	 tasdik	 eder,	 günahtan	 kaçınır	 ve	 bağışta	 bulunursa	 biz	
ona	 her	 zorluğu	 kolaylaştırırız.	 Onu	 da	 hayırlı	 ve	 kolay	 olan	 din	 yoluna	 sokarız.	
Kim	de	kendini	dinden	ve	imandan	müstağni	görür,	dine	olan	ihtiyacını	hissetmez	
de	 dini	 yalanlar	 ve	 cimrilik	 ederse	 biz	 de	 ona	 cehennem	 yolunu	 kolaylaştırırız.	
Cehenneme	girdiği	zaman	ona	dünyadaki	kazancı,	malı	ve	evladı	faydasızdır.		

	İnsanlığa	 doğru	 yolu	 gösteren	 biziz.	 Ahiret	 de	 bizimdir,	 dünyada	 bizimdir.	
Sizi	alev	saçan	cehennemden	sakındırmak	için	peygamberimizi	ve	Kur’anı	rahmet	
olarak	gönderdik.	O	cehenneme	ancak	Allah’ın	dinini	inkâr	eden	ve	hak	yoldan	yüz	
çevirenler	girer.	

Allah’ın	 dinini	 inkârdan	 sakınan,	 iman	 eden	 ve	 Allah’a	 isyandan	 kaçınan,	
malını	Allah	yolunda	harcayarak	günahtan	uzak	duranlar	 ise	cehennemden	uzak	
tutulurlar.	O	mümin	hiç	kimseye	minnet	etmeden,	verirken	karşılık	beklemeden	sırf	



Allah	 rızasını	 arayarak	 verirler.	 Allah	 da	 ona	 öyle	 mükâfatlar	 verecektir	 ki	 o	
zaman	da	o	Rabbinin	vereceği	bu	mükâfattan	razı	olacaktır.”26	

Peygamberimiz	 (asm)	 kendisine	 nazil	 olan	 bu	 sureyi	 akşam	 evinde	
toplanmış	 bulunan	 sahabelerine	 okudu	 ve	 Hz.	 Ebubekir’e	 (ra)	 yazdırdı.	 Sonra	
Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Ebubekir’e	 (ra)	 dönerek	 “Bu	 surede	 yüce	 Allah	 seni	
övmekte,	 dinin	 düşmanı	 olan	 cimri	 Übeyy	 b.	 Halef	 ve	 benzerlerini	 de	
yermektedir”	buyurdu.	

Sonra	peygamberimiz	 (asm)	 “dünyanın	ahirete	hazırlanma	yeri	olduğunu,	
imanın	 yolunun	 sonu	 cennete,	 küfür	 yolunun	 sonunun	 ise	 cehenneme	 çıktığını	
anlattı.	 Dünya	 malının	 veriliş	 amacının	 da	 Allah’ın	 rızası	 kazanmak	 olduğunu	
belirtti.	 Bir	 müslümanın	 üç	 mühim	 vazifesinin	 olduğunu,	 birincisinin	 Allah’ın	
birliğine	 inanmak,	 öldükten	 sonra	 dirildiği	 zaman	 hesabını	 düzgün	 vermek	 ve	
Allah’ın	elçisine	uymak	ve	son	olarak	da	Allah	rızası	için	fakiri,	yetimi	ve	yoksulu	
kayırmaktır”	mealinde	pek	çok	nasihatlerde	bulundu.		

	
7.	4.	Hâlid	b.	Said’in	(ra)	Müslüman	Olması	
Halid	 b.	 Said	 b.	 Âsî	 b.	 Ümeyye	 bir	 gece	 rüyasında	 büyük	 bir	 ateş	

uçurumunun	 kenarında	 durduğunu,	 babasının	 onu	 ateşe	 atmaya	 çalıştığını	
Resulullah’ın	 (asm)	 kendisini	 belinden	 tutarak	 ateşten	 kurtardığını	 gördü.	
Dehşetle	uyandı.		

Rüyasını	Hz.	Ebubekir’e	 (ra)	anlattı.	 “Zannedersem	bu	gerçek	bir	rüyadır”	
dedi.	Hz.	Ebubekir	(ra)	da	Peygamberimizin	(asm)	insanları	gelecekte	girecekleri	
cehennem	ateşinden	kurtardığını	anlattı.	Öğrendiği	Peygamberimize	(asm)	gelen	
ayetlerden	 ve	 surelerden	 okudu.	 Beraberce	 Peygamberimizin	 (asm)	 yanına	
gittiler.	 Peygamberimizi	 (asm)	 evinde	 bulamadılar.	 Hz	 Hatice	 (ra)	
Peygamberimizi	(sav)	Ciyad	mevkiinde	bulabileceğini	söyledi.	Oraya	gittiler.	Hz.	
Ali	(ra)	ile	beraber	buldular.		

Hz	 Halid	 rüyasını	 anlattı	 ve	 “Ya	 Muhammed,	 sen	 insanları	 neye	 davet	
ediyorsun?”	dedi.		

Peygamberimiz	 (sav)	 “Ben	 insanları	 “Lâ	 İlâhe	 İllallah”	 demeye,	 Allah’ın	
birliğine,	 şeriki	 ve	 naziri	 olmadığına,	 her	 şeye	 kadir	 olduğuna,	 her	 şeyi	
yarattığına	 inanmaya,	 taştan	 ve	 ağaçtan	 yapılan	 ve	 hiçbir	 şeye	 gücü	 yetmeyen	
putlardan	 yardım	 istenmesine	 ve	 saygı	 duyulmasına	 karşı	 çıkmaya	 davet	
ediyorum”	buyurdular.		

Bunları	dinleyen	Hâlid	bin	Said	“Lâ	İlâhe	İllallah”	diyerek	iman	etti.27	
Hz.	Hâlid	okuma	yazma	bilen,	arap	edebiyatına	vakıf	ender	gençlerden	olup	

zengin	ve	asil	bir	aileye	mensuptu.28		
Halid’in	Müslüman	olduğunu	öğrenen	babası	Said	(Ebu	Uhayha)	Müslüman	

olmayan	 çocuklarını	 onun	 üzerine	 saldı.	 Evine	 gelince	 de	 elindeki	 deyneği	 ile	
üzerine	 yürüdü.	 Döverek	 deyneği	 üzerinde	 kırdı.	 “Sen	 atalarının	 dinine	 ihanet	
eden	ve	ilahlarımıza	hakaret	eden	Muhammed’in	dinine	nasıl	girersin?”	diyordu.	
Halid	 ise:	 “Vallahi	Muhammed	 doğru	 söylüyor,	 ve	 doğru	 yapıyor!”	 diyince	 Ebu	
Uhayha	 büsbütün	 öfkelendi,	 sövdü-saydı	 ve	 “Ey	 zelil!	 Yaramaz!	 Defol	 git.	 Sana	
ekmek-aş	yok!”	diyerek	evinden	kovdu.	

	
26	Leyl	Suresi,	92:121	
27	İbn-i	Saad,	Tabakat,	4:99	
28	Halid	 bin	 Said:	 Zevcesi	 Ümeyne	 binti	 Halef	 ile	 beraber	 Habeş	 hicretine	 katıldı.	 Hicretin	 7.	
senesinde	 Mekke’nin	 fethine	 katıldı.	 Peygamberimiz	 (sav)	 onu	 Yemen’e	 zekat	 amilliğine	
gönderdi.	Hicretin	14.	senesinde	bir	seferde	şehit	olmuştur.		



Halid:	“Benim	rızkımı	sen	değil,	Allah	veriyor.	Rabbim	bana	her	yerde	rızık	
verir!”	diye	mukabele	edince	oğullarına	dönerek:	 “Yakalayın	ve	hapsedin!”	diye	
emretti.	 Yakaladılar.	 Bir	 odaya	 tıktılar.	 Sonra	 götürüp	 kızgın	 çölde	 harabe	 bir	
örene	bağladılar.	Aç	ve	susuz	bırakarak	tövbe	etmesini	beklediler.	Halid	bir	gün	
Allah’ın	yardımı	ile	bir	şekilde	oradan	kurtuldu.	Habeşistan’a	hicret	edene	kadar	
babasına	 görünmedi	 ve	 Peygamberimizin	 (sav)	 yanından	 ayrılmadı.	 Kur’an-ı	
kerimi	 yazarak	 ve	 yeni	 Müslüman	 olanlara	 öğreterek	 kendisini	 Allah’ın	 dinini	
öğrenmeye	ve	öğretmeye	verdi.	Gizlice	hanımı	ile	görüşerek	onun	da	Müslüman	
olmasını	sağladı.	Sonra	beraberce	Habeşistan’a	gittiler.	Kardeşi	Amr29	ve	hanımı	
da	Hâlid’in	(ra)	gayreti	ile	Müslüman	olan	ilk	sahabelerdendir.	

	
7.	5.	Fecr	Suresinin	Nüzulü	ve	Hz.	Ebubekir’i	Müjdelemesi	
Fecr	 Suresi	 nazil	 olmuştu.	 Peygamberimiz	 (asm)	 bu	 sureyi	 okudu	 ve	 Hz.	

Ebubekir	 (ra)	da	 yazdı.	 Surenin	 sonunda	 “O	gün	mü’minlere:	Ey	dünyada	nefsini	
iman	 ve	 ibadet	 ile	 terbiye	 etmiş,	 günahlardan	 korumuş,	 kalbini	 Allah’ın	 zikri	 ile	
doldurmuş	ve	kemâle	erdirmiş	olanlar!	Rabbin	senden	razı,	sen	de	Rabbinden	razı	
olmuş	 olarak	 Rabbine	 yönel!	 Has	 kullarımın	 arasında	 cennetime	 gir!”	 denilir”30	
Ayetine	 gelince	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 “Bu	 ne	 güzel	 ayet!”	 diyince	 Peygamberimiz	
(sav)	“Haberin	olsun	yâ	Ebâ	Bekir!	Sen	vefat	edeceğin	zaman	ölüm	meleği	bunu	
sana	söyleyecektir”31	buyurdular.		

	
7.	6.	Zübeyir	b.	Avvâm’ın	Müslüman	Olması	
Zübeyir	b.	Avvam	b.	Huveylid	b.	Esed,	Hz.	Ali	(ra)	 ile	aynı	sene	doğmuştu.	

Annesi	 Safiye	 binti	 Abdulmuttalip’tir.	 Bu	 Peygamberimizin	 (asm)	 emesidir.	
Peygamberimizin	(asm)		hanımı	Hz.	Hatice	de	Zübeyir’in	emesi	idi.	Babası	Avvam	
deve	kasabı	 idi.	Hz.	 Ebu	Bekir’in	 (ra)	daveti	 ile	Peygamberimizin	 (asm)	yanına	
geldiler.	Peygamberimiz	(asm)	ona	nazil	olan	sureleri	okudu	ve	anlaması	için	de	
gerekli	açıklamaları	yaptı.	O	zamana	kadar	nazil	olan	sureler	Fatiha,	Â’lâ,	Leyl	ve	
Fecr	sureleri	idi.	Zübeyir	akıllı	ve	temiz	ruhlu	olduğu	için	hemen	iman	etti.	Henüz	
11	yaşında	idi.		

Bundan	 sonra	Peygamberimizin	 (asm)	 “Okuma”	meclisine	 o	da	 katılmaya	
başladı.	Bir	gün	müşriklerin	peygamberimizi	 (asm)	öldürmek	 için	yakaladıkları	
haberi	 kendisine	 geldi.	 O	 zaman	 12	 yaşında	 idi.	 Eline	 kılcını	 aldı	 ve	 koşarak	
Peygamberimizin	 (asm)	 evinin	 olduğu	 Mekke’nin	 yukarı	 tarafına	
Peygamberimizin	(asm)	yanına	koştu.	Bir	 taraftan	da	“Öldürene	ve	ölene	kadar	
savaşacağım!	Peygamberimizi	 ya	kurtarırım	veya	da	ölürüm!”	diyordu.	Kan	 ter	
içinde	Peygamberimizin	(asm)	yanına	vardı.		

Peygamberimiz	(asm)	evinden	çıkıyordu.	Zübeyir’i	(ra)	elinde	kılıç	kan	ter	
içinde	görünce	sordu:	“Yâ	Zübeyir	nereye	koşuyorsun?”	Zübeyir	durumu	anlattı.	
Peygamberimiz	(asm)	tebessüm	buyurdular.	Teselli	ettiler.	Sonra	yanına	aldı	ve	
Kâbe’ye	doğru	yürüdüler.	Yolda	Peygamberimiz	(asm)	sordu.	“Beni	gerçekten	o	

	
29	Amr	b.	Said:	Ağabeyi	Hâlid’in	gayreti	soncu	hanımı	Fâtıma	binti	Safvan	ile	birlikte	Müslüman	
olmuştur.	2.	Habeş	hicretine	iştirak	etmiştir.	Habeş	muhacirleri	ile	Medine’ye	de	hicret	ederek	iki	
hicreti	gerçekleştirmiştir.	Mekke’nin	fethinde	hazır	bulunmuş,	Taif,	Huneyn	ve	Tebük	seferlerine	
katılmıştır.	Hicretin	13.	senesinde	bir	seferde	şehit	olmuştur.	Peygamberimiz	(sav)	mühür	olarak	
kullandığı	 yüzüğü	 ondan	 almış	 ve	 devlet	 başkanlarına	 gönderdiği	 mektupları	 onun	 ile	
mühürlemiştir.			
30	Fecr	Suresi,	89:28-30.		
31	Ebu	Nuaym,	Hilyetu’l-Evliyâ,	4:283–284	



şekilde	 bulmuş	 olsaydın	 ne	 yapardın?”	 Zübeyir	 (ra)	 dedi:	 “Elimdeki	 kılıçla	
müşrikler	 ile	 ölene	 kadar	 çarpışırdım!”	 bunu	 her	 hali	 ile	 o	 derece	 ciddi	
söylüyordu	ki	Peygamberimiz	(sav)	ona	ve	kılıcına	dua	etti.32	

Hz.	 Zübeyir	 (ra)	 Hz.	 Hamza	 (ra)	 ve	 Hz.	 Ali	 (ra)	 gibi	 kahraman	 ve	 şecaat	
abidesi	 bir	 şahsiyetti.	 Peygamberimizin	 (sav)	 bütün	 seriye	 ve	 savaşlarına	
katılmıştır.	Uhud	savaşında	herkesin	dağıldığı	bir	zaman	peygamberimizin	(sav)	
önünde	ölmek	için	yemin	ederek	savaşmaya	devam	enden	sahabelerdendir.		

	
7.	7.	Hz.	Osman	b.	Affan’ın	(ra)	ve	Talha	b.	Ubeydullah’ın	(ra)		İmanı	
Hz.	Ebubekir	(ra)	hiç	boş	durmuyordu.	Devamlı	Kur’an-ı	Kerimi	okuyarak	

ve	 anlatarak	 insanlara	 ulaşmaya	 çalışıyordu.	 Bunu	 yaparken	 de	 işi	 gizli	
tutuyordu.	 	 Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 Kalem	 Suresinde	 “Çokça	 yemin	 eden,	
haysiyetsiz	ve	şerefsiz	olan,	devamlı	kusur	arayan,	söz	taşıyan,	 insanları	hayırdan	
alıkoyan,	haddini	aşan,	çok	günahkâr	olan,	kötülükle	ün	yapmış	yalancı	kimselere	
iltifat	etme”33	emrine	uyarak	bu	vasıfta	olanlardan	kendini	koruyor	ve	onlardan	
gizli	 olarak	 temiz	 fıtratlı	 ve	 güzel	 huylu	 olan	 fıtratı	 bozulmamış	 olanları	 dine	
davet	ediyordu.		

Bu	 arada	 müşrikler	 de	 boş	 durmuyorlardı.	 Müslümanları	 gizlice	 takip	
ediyorlar,	 Peygamberimizin	 (asm)	 yanına	 Kur’an	 okumaya	 ve	 öğrenmeye	
gidenleri	 ve	 sohbetine	 katılanları	 tehdit	 ediyor,	 kimsesiz	 ve	 garip	 olanlara	
işkence	yaparak	inançlarından	vazgeçirmeye	çalışıyorlardı.		

Hz.	Ebubekir	(ra)	son	derce	ciddi	bir	gayretle	hak	dini	yaymaya	çalışıyordu.	
Kimsesizlere,	Müslüman	olduğu	için	evinden	kovulanlara,	işkenceye	uğrayanlara	
yardımcı	 oluyor,	 yiyecek	 gönderiyor	 ve	 köle	 ise	 satın	 alarak	 azat	 etmek	 için	
elinden	gelen	her	şeyi	yapıyordu.	

Bir	gün	Osman	b.	Affan’a	gitti.	Ona	Kur’an-ı	Kerimin	o	zamana	kadar	nazil	
olan	ayet	ve	surelerini	okudu	ve	anlayacağı	şekilde	açıkladı.	Peygamberimizden	
(asm)	 ve	 ölümden	 sonra	 ebedi	 olan	 ahiret	 hayatından	 bahsetti.	 Allah’ın	 insanı	
başıboş	 yaratmadığını	 ve	 bu	 kadar	 değer	 verdiği	 insanı	 dirilmemek	 üzere	
yokluğa	 mahkûm	 etmeyeceğini	 ve	 dünyada	 yaptıklarından	 mutlaka	 hesaba	
çekeceğini,	 zalimleri	 cezalandırıp	 iyileri	 mutlaka	 mükâfatlandıracağını	 anlattı.	
Sonunda	 şöyle	 dedi:	 “Allah’ın	 ihsanı	 olan	 cennete	 rağbet	 et	 ya	 Osman!	 Onun	
rızası	ve	iltifatı	her	şeyin	üzerindedir.	Onu	kazanmaya	çalış!”	dedi.		

Hz.	 Osman	 (ra)	 Ebubekir’in	 (ra)	 sözünü	 kesmeden	 sonuna	 kadar	 dinledi.	
Sonra	 şöyle	 dedi:	 “Emem	 Ervâ	 binti	 Abdulmuttalip’in	 hastalığında	 ziyaretine	
gitmiştim.	Allah’ın	Resulü	Muhammed	(asm)	de	ziyaretine	gelmişti.	İçeri	girince	
dikkatle	kendisini	izledim.	O	günlerde	kendisi	hakkında	bazı	şeyler	duymuştum.	
Bana:	 “Yâ	 Osman	 nasılsın?	 Ne	 durumdasın?”	 dedi.	 Ben	 de	 kendisine	 “Sana	
şaşıyorum.	 İçimizde	 çok	 üstün	 bir	 değerin	 vardı.	 Ama	 hakkında	 farklı	 şeyler	
işitiyorum”	dedim.	Bana	bütün	vücudu	ile	döndü	ve:	“Ya	Osman!	Bil	ki	 ‘Lâ	İlâhe	
İllallah’	 Allah	 birdir.	 Ondan	 başka	 yaratıcı	 ve	 ibadete	 layık	 bir	 mabud	 yoktur”	
dedi	ve	sonra	dönüp	gitti.	Allah	biliyor	ki	ürperdim,	 irkildim	ve	 tüylerim	diken	
diken	 olmuştu.	 O	 söz	 bana	 çok	 tesir	 etti.	 O	 günden	 bu	 tarafa	 o	 sözün	 tesiri	 ile	
yaşıyorum”	 dedi.34	Sonra	 “Akşam	 ben	 size	 gelirim.	 Beraberce	 O’nu	 dinlemeye	
gideriz”	dedi.		

	
32	İbnu’l-Esir,	Üsdü’l-Gâbe,	2:250.	
33	Kalem	Suresi,	52:10–14.	
34	İbn-i	Abdi’l-Berr,	El-İstiâb,	3:1779.	



Akşam	olunca	gizlice	Peygamberimizin	(asm)	evine	gitmek	için	buluştular.	
Yolda	 Talha	 b.	 Ubeydullah’a	 uğradılar.	 Ona	 da	 durumu	 anlattılar.	 O	 da	
Peygamberimizi	 (asm)	dinlemek	 istediğini	 söyledi.	Beraberce	Peygamberimizin	
(asm)	evine	gittiler.		

Peygamberimiz	 (asm)	 onları	 mütebessim	 bir	 şekilde	 karşıladı.	 Onlara	
Kur’an-ı	 Kerimden	 Kuvvirat,	 A’lâ	 ve	 Fecr	 surelerini	 okudu.	 Açıklamalarda	
bulundu	 ve	 gerekli	 izahlar	 yaptı.	 Sordukları	 sorulara	 cevaplar	 verdi.	 Dünya	
hayatının	 faniliğinden	 ahiretin	 baki	 olmasından	 ve	 öldükten	 sonra	 Allah’ın	
yeniden	 insanları	 diriltmesinden	 bahsetti.	 Allah’ın	 yüceliğini	 anlattı.	 Bütün	
bunları	dinleyen	Osman	b.	Affan	(ra)	ve	Talha	b.	Ubeydullah	(ra)	büyük	bir	tesir	
altında	kaldılar	ve	“Lâ	İlâhe	İllallah”	diyerek	iman	ettiler.		

Hz.	Osman	(ra)	söz	aldı	ve:	
“Yâ	 Resulallah!	 Ben	 son	 Şam	 yolculuğundan	 dönerken	 Maan	 ve	 Zerkâ	

arasında	mola	vermiştik.	Orada	dinlenirken	uyku	ile	uyanıklık	arasında	hatiften	
bir	ses	işittim.	Şöyle	diyordu:	‘Ey	uyuyanlar	uyanın!	Ahmed	Mekke’de	zuhur	etti.”	
Biz	Mekke’ye	geldik	ve	sizin	nübüvvet	haberinizi	duyduk”	dedi.35	

Talha	b.	Ubeydullah	da	 söz	alarak	 şöyle	dedi:	 “Ey	Allah’ın	Rasülü!	Ben	de	
ticaret	amacı	ile	Şam’a	gitmiştim.	Busra	panayırında	bir	rahip	‘İçinizde	Mekke’li	
var	mı?”	diye	sordu.	Ben	Mekke’li	olduğumu	söyledim.	Bana	yaklaştı	ve	 ‘Ahmed	
zuhur	 etti	 mi?”	 diye	 sordu.	 Ben	 ‘Ahmed	 de	 kim?’	 dedim.	 Bana	 ‘O	 Abdullah	 b.	
Abdulmuttalip	oğludur.	O	 ahir	 zaman	peygamberidir.	Mekke’den	 çıkarılacak	ve	
hurmalık	 taşlık	 bir	 yere	 hicret	 edecektir’	 dedi.	 Mekke’ye	 geldim	 ve	 sizin	
haberinizi	duydum.	Ebu	Bekir’in	(ra)	de	size	uyduğunu	söylediler.		

Bunun	 üzerine	 peygamberimiz	 (asm)	 dişleri	 görünecek	 şekilde	 tebessüm	
buyurdular.36		

Talha	 b.	 Ubeydullah	 (ra)	 Hz.	 Ali	 (ra)	 ve	 Hz.	 Zübeyir	 (ra)	 ile	 aynı	 sene	
doğmuşlardı.	Bu	durumda	Şam	seferinde	on	iki	yaşında	olduğu	anlaşılmaktadır.		

	
7.	8.	Sa’d	bin	Ebî	Vakkas’ın	(ra)	Müslüman	Olması		
Peygamberimiz	(sav)	bir	gün	genç	sahabeler	ile	Mekke’nin	Ciyad	mevkiinde	

oturmuş	Kur’an	okuyor	ve	öğretiyordu.	Saad	bin	Ebi	Vakkas	oradan	geçiyordu.	
Peygamberimizi	 (asm)	 ve	 genç	 sahabeleri	 görünce	 uzakta	 oturdu	 ve	 merakla	
konuşmalarını	 dinlemeye	 ve	 yaptıklarına	 hayranlıkla	 bakmaya	 başladı.	 Namaz	
vakti	 gelince	 Peygamberimiz	 (asm)	 ile	 sahabeleri	 namaz	 kıldılar.	 Namazdan	
sonra	 Kur’an	 okudular	 ve	 anlamadıklarını	 Peygamberimize	 (asm)	 sordular.	
Peygamberimiz	 (asm)	onlara	 ikna	olacakları	şekilde	cevaplar	verdi.	Saad	b.	Ebi	
Vakkas	uzaktan	gayet	ciddiyetle	dinliyordu.		

Peygamberimiz	 (asm)	 onun	 bu	 ciddiyetle	 dinlemesinden	 hoşlandı.	 Saad’a	
dönerek:	 “Ey	 Saad	 yaklaşmaz	 mısınız?	 Gel	 bizimle	 beraber	 ol”	 buyurdu.	 Saad	
yaklaştı.	 Peygamberimizin	 Kur’anı	 okumasını	 ve	 izahlarını	 yakından	 dinledi.	
Sohbetin	 sonunda	 Peygamberimiz	 (asm)	 Saad’a	 :	 “Ey	 Saad!	 Gel	 sen	 de	 Allah’ın	
dinini	kabul	et.	Bu	din,	insanı	bir	amaç	için	yaratan	Allah’ın	insanı	ebedi	saadete	
hazırlayan	dinidir”	buyurdu.		

Saad	 b.	 Ebi	 Vakkas	 henüz	 on	 yedi	 yaşındaydı.	 Okunanlardan	 ve	
gördüklerinden	 çok	 etkilenmişti.	 Nasıl	 müslüman	 olunacağını	 sordu.	
Peygamberimiz	(asm)	öğretti.	O	da	“Lâ	İlâhe	İllallah”	diyerek	müslüman	oldu.37		

	
35	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:55.	
36	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:214–216;	El-İsâbe,	2:220–221.	
37	İbnu’l-Esîr,	Üsdü’l-Gâbe,	2:368;	Beyhakî,	Delâilü’n-Nübüvve,	1:418.	



Sa’d	 b.	 Ebî	 Vakkas	 (ra)	 Peygamberimizin	 (sav)	 annesi	 tarafından	 yeğeni	
sayılırdı.38	Bu	yüzden	Hz.	Ebu	Bekir	(ra)	onunla	hususi	olarak	ilgilendi.			

	
7.	9.	İlk	Müslümanların	Özellikleri	
Peygamberimiz	 (asm)	 vahyin	 kendisine	 gelmesi	 ile	 insanın	 maddi	 ve	

manevi	 terakki	 ve	 tekâmülünün	 gereği	 olan	 okuma	 ve	 yazma	 faaliyetlerine	
başladı.	 Yüce	 Allah	 insanın	 terakkisini	 okumaya	 bağlamıştı.	 Öncelikli	 olarak	
Allah’ın	 adı	 ile	 başlayan	Allah’ın	 kelamı	 okunacaktı.	 Bunun	 ile	 insanın	 yaratılış	
amacı,	 yaratıcı	 ile	 münasebeti,	 ölüm	 ile	 insanın	 yok	 olmayacağı	 ve	 ebedi	 bir	
âleme	 hazırlanmak	 için	 dünyaya	 geldiği	 tahakkuk	 edecekti.	 Ebedi	 âlemde	
kendisine	 fayda	 verecek	 olan	 Allah’ın	 rızasına	 uygun	 ameller	 işlemesi	
gerekecekti.	Bütün	bunlar	Allah’ın	emri	olup	hepsi	de	ibadet	sınıfına	dâhil	idi.	

Bu	 hizmetleri	 yapma	 yanında	 ataların	 devam	 edegelen	 puta	 tapınma	 ve	
dünya	hayatını	her	yönü	ile	kazanma	gibi	yanlış	ve	batıl	inançlardan	vazgeçmek	
gerekiyordu.	Bu	da	pek	çok	sıkıntıyı	göze	almak	demekti.	Bunun	için	geleneklere	
bağlı	olarak	bir	hayat	 süren	yaşlılardan	ziyade	peygamberimizin	davetine	genç	
ve	 fıtratı	 bozulmamış	 kimseler	 icabet	 ediyordu.	 Bu	 babda	 ilk	 müslümanların	
özelikleri	şunlardı:	

• Genç	Olmaları:	Hz.	Ali	(10)	Hz.	Zübeyr	(10)	Hz.	Talha	(10)	Hz.	Saad	
b.	 Ebi	 Vakkas	 (17)	 Hz.	 Zeyd	 b.	 sabit	 (18)	 Hz.	 Bilal-i	 Habeşî	 (22)	
yaşlarındaydı.	

• Temiz	Ahlaklı	ve	Saygın	Olmaları:	Hz.	Ebubekir	ve	Hz.	Osman	(ra)	
gibi	itibarlı,	saygın	ve	ahlak	ve	fazilet	timsali	kimseler	ilk	Müslüman	
olmuşlardı.	

• Okur-Yazar	 Olmaları:	Hz.	 Ebubekir,	 Hz.	 Osman,	 Hz.	 Zübeyir,	 Hz.	
Talha,	 Halid	 b.	 Said	 (ra)	 hep	 okur-yazardı.	 Bunun	 için	 okunan	 ve	
yazılan	bir	kitaba	değer	vermişlerdi.	Peygamberimiz	(sav)	Hz.	Ali	ve	
Hz.	Zeyd’i	 (ra)	 	de	okuma	yazma	öğrenmek	 için	 teşvik	etmiş,	onlar	
da	kısa	zamanda	öğrenmişlerdi.		

• Kur’anı	 İyi	 Anlamaları	 ve	 İslam	 İçin	 Çile	 Çekmeleri:	 İslam	
davasını	 her	 şart	 ve	 durumda	 savunmuş	 ve	 asla	 taviz	
vermemişlerdir.	 Bunun	 için	 pek	 çok	 çile	 çekmişler	 ve	 işkencelere	
maruz	 kalmışlardır.	 Kur’an-ı	 Kerimi	 doğrudan	 Peygamberimizden	
(asm)	öğrenmiş	ve	sohbetlerinde	çok	bulundukları	için	anlamını	da	
Peygamberimizin	(asm)	açıklamalarından	çok	iyi	kavramışlardı.		

• Cennetle	 Müjdelenmişlerdir:	 Hizmetlerinden,	 Kur’ana	
bağlılıklarından	 ve	 imandaki	 salâbetlerinden	 dolayı	 cennetle	
müjdelenmişlerdir.	

	
7.	10.	Abdurrahman	b.	Avf’ın	(ra)	Müslüman	Olması	
Asıl	 adı	 Abdulkâbe	 olan	 Abdurrahman	 b.	 Avf	 ticaret	 amacı	 ile	 Yemen’e	

gitmişti.	 Orada	 yaşlı	 bir	 dostu	 olan	 Askalan	 b.	 Avakıru’l-Himyerî’nin	 misafiri	
olmuştu.	Her	zaman	onun	misafiri	olurdu.	Bu	defasında	 “İçinizde	 sizin	dininize	
karşı	çıkan	var	mı?”	diye	sordu.	 “Evet,	var!”	diyince	“Sana	bu	ticaretinden	daha	
hayırlı	bir	şey	haber	vereyim	mi?”	dedi.	“Evet,	bu	nedir?”	diyince	Yemenli	Avakır	
şöyle	dedi:	 “Şüphesiz	yüce	Allah	senin	kavminden	kendisinden	razı	olup	seçtiği	
bir	 peygamber	 gönderdi.	 Ona	 kitap	 verdi.	 O	 insanları	 putlara	 tapmaktan	 men	

	
38	Tirmizi,	Sünen,	5:	49.	



edecek,	 Hakkı	 söyleyecek	 ve	 batılı	 iptal	 edecektir.	 O	 Haşimoğullarındandır.	 Ey	
Abdulkâbe	sen	onun	dayılarından	sayılırsın.	Çabuk	dön	ve	git	ona	yardımcı	ol!”	
dedi.		

Sonra	 peygamberimiz	 için	 yazmış	 olduğu	 beyitleri	 kendisine	 verdi	 ve	
“Benin	ona	imanıma	şahit	olan	şu	beyitleri	de	ona	götür”	dedi.	Kendisine	birkaç	
beyitlik	şiir	verdi.		

Abdurrahman	 döner	 dönmez	 hemen	 peygamberimizin	 (asm)	 yanına,	 Hz.	
Hatice’nin	evine	geldi.	Peygamberimiz	(asm)	onu	görünce	gülerek	karşıladı.	“Hoş	
geldin!”	 faslından	 sonra	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Yemen’den	 ne	 haberler	 ile	
döndün?”	buyurdu.	Bu	soruya	şaşıran	Abdurrahman,	“Ne	haberi,	bu	ne	demek?”	
diyince,	Peygamberimiz	(asm)	“Bana	verilmek	üzere	getirdiğin	Yemen’li	ihtiyarın	
emanetinden	haber	ver”	buyurdu.	Sonra	“Bunu	bana	gönderen	Avakıru’l-Hımyerî	
müminlerin	 en	 üstün	 olanlarındandır”	 buyurdu.	 Bu	 mucizeyi	 gören	
Abdurrahman	 hemen	 “Lâ	 İlâhe	 İlallah”	 diyerek	 müslüman	 oldu.	 Yemenlinin	
gönderdiği	şiiri	koynundan	çıkardı	ve	Peygamberimize	(asm)	okudu.			

Sonra	Peygamberimiz	(asm)	ona	Hz.	Ebubekir	(ra)	ile	görüşmesini	söyledi	
ve	akşam	sohbetlerine	Kur’an-ı	Kerimi	okumaya	davet	etti.	

Akşam	 olunca	 Peygamberimizin	 (asm)	 evinde	 toplandılar.	 Hz.	 Ebubekir	
(ra)	 ile	 görüşen	 Abdurrahman	 (ra)	 da	 gelmişti.	 Peygamberimiz	 (asm)	
sahabelerine	Abdurrahman’ı	tanıttı.	Yeni	müslüman	olduğunu	söyledi.		Başından	
geçen	 macerasını	 anlatmasını	 istedi.	 	 Yemenli’nin	 şiirini	 okuttu.	 Sonra	 şöyle	
buyurdu:	 “Allah’ın	öyle	iyi	kulları	vardır	ki	onlar	beni	görmeden	iman	etmişlerdir.	
Benden	 önce	 benim	 geleceğimi	 ve	 Allah’ın	 kitabının	 bana	 nazil	 olacağını	 bilerek	
bekleyen	müminler	olduğu	gibi,	benden	sonra	da	beni	görmeden	bana	ve	Allah’ın	
kitabına	 inanacak	mü’minler	olacaktır.	 İşte	benim	gerçek	kardeşlerim	onlardır”39	
buyurdu.	

Peygamberimiz	(asm)	sonra	Abdulkâbe	ismini	değiştirerek	“Bundan	sonra	
senin	 adın	 Abdurrahman	 olsun.	 Çünkü	 sen	 Rahman	 olan	 Allah’ın	 rahmeti	 ile	
iman	şerefine	erdin”	buyurdu.	Ondan	sonra	Abdurrahman	ismi	ile	meşhur	oldu.	
Peygamberimiz	(asm)	ona	“Ticarette	helal	kazanç	için	dua	etti.”40	Ondan	sonra	o	
derece	eli	bereketlendi	ki	taşa	uzansa	onda	bir	kazanç	bulur,	altın	ve	gümüş	gibi	
değerli	hale	gelirdi.		

Mü’minler	 gecenin	 geç	 saatlerinde	 kalpleri	 Kur’an	 nuru	 ile	 aydınlanmış,	
gönülleri	şevk	ve	heyecan	ile	dolmuş	olarak	evlerine	dağıldılar.	Abdurrahman’ın	
müslüman	 olması	 ve	 Yemen’den	 getirdiği	 haberler	 Müslümanların	 şevkini	
artırmış,	kalplerini	neşe	ve	sürur	ile	doldurmuştu.	

Abdurrahman	b.	Avf	büyük	bir	gayretle	imandan	başkalarının	şereflenmesi	
için	çalışmaya	başladı.	Bu	gayretleri	sonunda	Osman	b.	Mazun,	Ubeyde	b.	Hâris,	
Ebû	 Seleme	 b.	 Abdulesed	 ve	 Ebu	 Ubeyde	 b.	 Cerrah	 (ra)	 iman	 ile	 şereflendiler.	
Abdurrahman	 Peygamberimizin	 (asm)	 evine	 gizli	 olarak	 onları	 götürmüş	 ve	
müslüman	olmalarını	sağlamıştı.41	

	
7.	11.	Erkam	b.	Ebi’l-Erkam’ın	(ra)	Müslüman	Olması	
Kureyşlilerin	 akıllılarından	 sayılan	 ve	 sevilen	 birisi	 olan	 Erkam	 b.	 Ebi’l-

Erkam	 Ebu	 Ubeyde	 b.	 Cerrah’ın	 müslüman	 olmasından	 sonra	 müslüman	
olanlardandır.	Kendisi	“Hulfu’l-Fudul”	ashabından	idi.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	teşviki	

	
39	Aliyyu’l-Muttakî,	Kenzu’l-Ummal,	13:227–229.	
40	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:126.	
41	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:393.	



ile	 müslüman	 olmuştur.	 Peygamberimize	 (asm)	 evini	 açmıştır.	 Peygamberimiz	
(asm)	 de	 Kureyşin	 kendisini	 rahatsız	 etmemesi	 için	 Erkam’ın	 safa	 tepesi	
dibindeki	 evinde	 gizlenir	 ve	 gelenlere	 Kur’an	 okuyarak	 İslam’ı	 anlatırdı.	 Dine	
davetini	burada	yapardı.	Birçok	insan	burada	İslam	ile	şereflenmiştir.		

Erkam’ın	bu	evi	“Daru’l-Erkam”	ve	“Daru’l-İslam”	diye	şöhret	bulmuştur.42	
	
7.	12.	Şerh-i	Sadr	ve	İnşirah	Suresinin	Nüzulü	
Duha	 suresinin	 nüzulünden	 sonra	 Peygamberimizin	 (sav)	 kalbi	 rahatladı.	

Göğsü	genişledi	ve	feraha	erdi.	Mekke’nin	ileri	gelen	akıllı	ve	 itibarlı	kimselerin	
müslüman	 olması	 da	 Peygamberimizi	 (asm)	 sevinç	 ve	 sürura	 boğmuştu.	
Peygamberimiz	 (asm)	artık	yalnız	değildi.	En	bilgili	ve	şerefli	 insanlar;	akıllı	ve	
ahlaklı	 olanlar	müslüman	olmuşlardı.	 Kadınları	 saymazsak	 erkeklerin	 adedi	 on	
beşi	geçmişti.	Bu	durum	Peygamberimizin	(asm)		bütün	endişelerini	gidermişti.	
Peygamberimiz	(asm)	artık	yalnız	değildi.		

İşte	 böyle	 bir	 durumda	 İnşirah	 Suresi	 nazil	 oldu.	 Yüce	 Allah	 bu	 surede	
meâlen	şöyle	buyuruyordu:	

“Bismillahirrahmanirrahim.	
Biz	 senin	 göğsünü	 açıp	 temizlemedik	 mi?	 Göğsüne	 genişlik	 ve	 ferahlık	

vermedik	mi?	Sana	kuvvet	ve	metanet	vererek	üzerindeki	ağır	yükü	hafifletmedik	
mi?	 Biz	 senin	 şanını	 ve	 şerefini	 yükseltmedik	mi?	 Şüphesiz	 bil	 ki	 zorluk	 kolaylığı	
celbetmek	 içindir.	 Kolaylık	 zorlukla	 beraberdir.	 Zorlukla	 beraber	 kolaylık	 vardır.	
Öyle	 ise	 hiçbir	 zorluktan	 çekinme,	 yılma,	 boş	 bulunduğun	 zaman	 hemen	 kalk	 ve	
yorulmak	için	çalış.	Yalnız	Rabbini	razı	edebileceğin	şeylere	rağbet	et.	Allah’ı	razı	
ve	memnun	edecek	şeylere	önem	ve	değer	ver.”43	

Cebrail	(as)	vahyi	getirdikten	sonra	peygamberimize	(sav)	sordu:	
“Benim	ve	senin	Rabbi	olan	Allah	senin	şanını	nasıl	yüceltti	biliyor	musun?”	
Peygamberimiz	(sav)	buyurdu:	“Allah	daha	iyi	bilir!”	
Cebrail	(as)	cevap	verdi:	
“Senin	adın	Allah’ın	zikri	 ile	beraber	anılacaktır.	Bundan	sonra	Allah	iman	

edenlerin	imanını	Allah’ın	birliği	ile	beraber	senin	onun	Resulü	olduğuna	şahitlik	
etmeden	 kabul	 etmeyecektir.	 Kelime-i	 Şahadet	 “Eşhedü	 en	 Lâ	 İlâhe	 İllallah	 ve	
Eşhedü	enne	Muhammeden	Abduhu	ve	Rasûlühü”		şeklinde	olacaktır”	buyurdu.44	

Akşam	olunca	yeni	bir	surenin	nazil	olduğunu	duyan	sahabeler	merakla	ve	
öğrenme	 aşkı	 ile	 Peygamberimizin	 (asm)	 evinde	 toplandılar.	 Peygamberimiz	
(sav)	 önce	 kendisine	 gelen	 vahyi	 katiplerine	 yazdırdı.	 Sonra	 okudu	 ve	
ezberlemelerini	 tavsiye	 etti.	 Peygamberimiz	 (asm)	 Cebrail’in	 (as)	 kendisine	
öğrettiği	“Kelime-i	Şahadeti”	mü’minlere	de	öğretti.	Bundan	sonra	Allah’ın	adı	ile	
beraber	 adının	 zikredileceğini,	 imanın	 ancak	 bu	 şekilde	makbul	 olacağını	 izah	
etti.	 İman	 edenler	 o	 zamana	 kadar	 “Lâ	 İlâhe	 İllallah”	 diyerek	 imanlarını	 izhar	
ediyorlardı.	Bundan	sonra	“Lâ	İlahe	İllallah	Muhammed	Resûlullah”	diyeceklerdi.	

İlk	sahabeler	Hz.	Ebubekir,	Hz.	Osman,	Hz.	Ali,	Bilal-i	Habeşî,	Abdurrahman	
b.	Avf,	Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah,	Erkam	b.	Ebi’l-Erkam,	Zübeyir,	Talha	ve	Hz.	Zeyd	
(ra)	hepsi	pür	dikkat	dinliyorlardı.		

Hz.	Ebu	Bekir	(ra)	sordu:	“Ayette	geçen	göğsün	açılması	ne	demektir?”	

	
42	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:243.	
43	İnşirah	Suresi,	94:1–8.	
44	İbn-i	Kesir,	Tefsir,	4:561;	İbn-i	Hibban,	Sahih,	5:162.	



Peygamberimiz	(sav)	cevap	verdi:	“Bu	göğsün	içine	iman	nurunun	girerek	
hakikate,	 imana	ve	 islama	açılması	 ve	 iman	nuru	 ile	 aydınlanıp	 ışıklanmasıdır”	
buyurdu.	

Hz.	Ebubekir	(ra)	yine	sordu:	“Ya	Resulallah!	Bunun	alameti	nedir?”		
Allah’ın	Resulü	cevap	verdi:	“Bunun	alameti,	fani	ve	aldatıcı	dünyadan	yüz	

çevirmek,	 ebediyet	 yurdu	 olan	 ahirete	 yönelmek,	 ölüm	 gelmeden	 önce	 ölüme	
hazırlıklı	 olmaktır.	 İşte	 böyle	 birisinin	 kalbi	 İslama	 açılmıştır”45	buyurdu.	 Ve	
daha	 önce	 nazil	 olan	 şu	 ayeti	 okudu	 “Allah	 kime	 hidayet	 etmek	 isterse	 onun	
göğsünü	İslam’a	açar.	Kimi	de	sapıklığa	düşürmek	isterse	onun	da	kalbini	daraltır	
ve	sıkıştırır.”46		

Sonra	 şöyle	 devam	 etti:	 “Allah	 katında	 dünyanın	 bir	 sinek	 kanadı	 kadar	
değeri	yoktur.	Şayet	Allah	katında	dünyanın	bir	sinek	kanadı	kadar	değeri	olmuş	
olsaydı	kâfirlere	bir	yudum	su	içirmezdi.47	Allah	dünyayı	ahiret	amellerini	meyve	
vermesi	 için	 yarattı.	 Bu	 şekliyle	 dünyayı	 ahiretin	 tarlası	 kıldı.	 Allah	 dünyada	
ancak	 Allah’ın	 zikrine,	 imana	 ve	 ilme	 değer	 verir.	 Bunların	 dışında	 hiçbir	 şeye	
değer	vermez”	buyurdu.48	

Erkam	b.	Ebi’l-Erkam	sordu:	“Ya	Resulallah!	Zorlukla	beraber	nasıl	kolaylık	
olur?”	

Peygamberimiz	 (asm)	 cevap	 verdiler:	 “Allah	 her	 güçlüğün	 arkasından	 bir	
kolaylık	 yaratır.49	Sonra	 ferah	 ve	 neşe	 içinde	 gülerek	 şöyle	 buyurdular:	 “Bir	
zorluk	iki	kolaylığı	yenemez.”50		

Böylece	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Bir	 işin	 sıkışınca	 genişleyeceğini,	 nimetin	
külfete	 göre	 geleceğini”	 söyledi.	 Allah’ın	 adının	 yücelmesi	 için	 çok	 çalışmaları	
gerektiğini,	boş	durmamak	gerektiğini,	bir	 işten	sonra	bir	başka	 işe	ve	hizmete	
bakmak	 icap	 ettiğini,	 tüm	 gayret	 ve	 çabaları	 ile	 Allah’ın	 rızasını	 kazandıracak	
ameller	peşinde	koşmayı	Allah’ın	emrettiğini	anlattı.		

Sonra	 Peygamberimiz	 (asm)	 sahabelerine	 sabır	 ve	 metanet	 dersi	 verdi.	
Gayretlerini	 uyandırdı.	 Sıkıştıkları,	 daralıp	 bunaldıkları	 zaman	 “Elem	 Neşrah	
Leke	 Sadrak”	 suresini	 okuyarak	 Allah’tan	 yardım	 istemelerini	 tavsiye	 etti.	
Böylece	sohbetini	tamamladı.	

Sahabeler	 gecenin	 geç	 vaktinde	 dağılarak	 evlerine	 gittiler.	 Okuyup	
ezberledikleri	 sureyi	 hanımlarına	 ve	 çocuklarına	 öğrettiler.	 Peygamberimizin	
konuşmalarını	aktararak	onları	da	bilgilendirdiler.	

	
45	Buhari,	Tefsir,	Sure-94.	
46	En’am	Suresi,	6:125.	
47	Tirmizi,	Zühd,	13;	İbn-i	Mâce,	Zühd,	3.	
48	Tirmizi,	Zühd,	14	;	İbn-i	Mâce,	Zühd,	3	;	Dârimî,	Mukaddime,	32.	
49	Daha	sonra	Medine	döneminde	de	şu	mealde	bir	ayet	daha	nazil	oldu:	“Allah	güçlüğün	
arkasından	kolaylık	yaratacaktır.”	(Talak,	65:7.)	
50	Malik,	Muvatta,	Cihad,	6.	



8.	Açıktan	Davette	Hz.	Ebubekir	(ra)	
Yüce	 Allah	 Şuara	 Suresinde	 “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.”51	

Bu	ayetlerin	nüzulünden	sonra	Peygamberimiz	(sav)	müminleri	Hz.	Ali	(ra)	
aracılığı	 ile	 topladı	 ve	 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	 (asm)	 Ebu	 Talib’in	 evinde	 bir	 ziyafet	 tertip	 edilmesini	 ve	
akrabalarını	 bu	 ziyafete	 davet	 etmesini	 teklif	 ettiler.	 Peygamberimizin	 (asm)	
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	 (asm)	 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	(asm)	onların	gözü	önünde	“Bismillah”	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.	

Herkes	 doyup	 kalktı.	 Sofra	 da	 kaldırıldı.	 Peygamberimiz	 (asm)	 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	

	
51	Şuara	Suresi,	26:	216-217.	



kardeşimin	 oğlu!	 Ben	 atalarımız	 ve	 bizim	 içimizde	 senin	 getirdiğin	 gibi	 şer	 ve	
kötülük	getiren	birisini	bilmiyorum”	dedi.52	

Ebu	Leheb’in	bu	münâsebetsiz	konuşması	ve	saygısızlığı	Peygamberimizin	
(asm)	 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.53		

Ertesi	günü	Peygamberimiz	(asm)	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	(asm)	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	 (asm)	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	(asm)	“Ya	Ali	otur,	sen	henüz	küçüksün!”	buyurdu.	
Peygamberimiz	(asm)	tekrar	sordu:	
“Bu	 davada	 hanginiz	 kardeşim	 ve	 sâhibim	 olmak	 üzere	 bana	 yardımcı	

olur?”	

	
52	İbn-i	Esir,	El-Kâmil,	(Beyrut,	1965)	2:61.	
53	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.54	

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	 (asm)	 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.55		

Toplantı	böylece	sona	erdi.	
	
9.	Asr	Suresinin	Nazil	Olması	
Bu	toplantının	üzerinden	kısa	bir	zaman	geçmişti	ki	“Asr	Suresi”	nazil	oldu.	

Yüce	 Allah	 bu	 surede	meâlen:	“Asra	ve	ahir	zaman	devrine	yemin	olsun	ki	 insan	
zararda	 ve	 hüsran	 içindedir.	 Ancak	 iman	 edenler	 ve	 Salih	 amel	 işleyenler	 ve	
birbirlerine	hakkı	ve	sabrı	tavsiye	edenler	bundan	müstesnadırlar”56	buyuruyordu.			

Çok	 kısa	 bir	 sure	 idi;	 ama	 çok	 anlamlı	 ve	 derin	 manalara	 nüfuzu	 vardı.	
İnsanın	yaratılış	 amacına	uygun	davranmadığı	 zaman	daima	zararda	olduğunu,	
yaratılış	 amacının	 ise	 iman	 ve	 Salih	 amel	 işlemek	 olduğunu	 anlatıyordu.	 İmanı	
korumak	ve	 Salih	 amel	 işlemek	 ise	 ancak	 inananların	birbirlerine	daima	Hakkı	
tavsiye	 etmeleri,	 birbirlerine	 sabır	 tavsiye	 ederek	 büyük	 bir	 sabırla	 hareket	
etmeleri	ile	mümkün	olduğunu	ders	veriyordu.		

	
54	Taberi,	Tarih,	2:217;	İbn-i	Kesir,	Sire,	1:459.	
55	Halebi,	İnsanu’l-Uyun,	Mısır,	1964,	s.	1:285.	
56	Asr	Suresi,	103:1–3.	İmam-ı	Şafi	“Yüce	Allah	sadece	Asr	suresini	inzal	buyurmuş	olsaydı	bir	
başka	sure	inzal	etmeseydi	insanlın	kurtuluşu	için	kifayet	ederdi”	demiştir.		



Sahabeler	 Peygamberimizin	 (asm)	 evinde	 toplandılar.	 Peygamberimizin	
(asm)	 lisanından	 sureyi	 öğrendiler.	 Kâtipler	 de	 sureyi	 yazarak	 iman	 edenlerin	
öğrenmeleri	 için	 evlere	 gönderdiler.	 Sonra	 öğrenmek	 istedikleri	 hususları	
Peygamberimize	(sav)	sormaya	başladılar.		

Biri	sordu:	“Ya	Resulallah!	Salih	amel	nedir?”		
Peygamberimiz	 (sav)	 cevap	 verdiler:	 “Allah’tan	 korkman	 ve	 her	 ağaç	 ve	

taşın	yanında	Allah’ı	zikretmendir”57	buyurdu.	
Bir	başka	sahabe	sordu:	“Allah’ı	nasıl	zikretmeliyiz	ya	Resulallah!”		
Peygamberimiz	 (sav)	 cevap	 verdi:	 “Bâkıyât-ı	 Sâlihât”	 denilen	 tesbih,	

tahmid,	 tekbir	 ve	 tehlil	 ile..	 Yani	 “Sübhanallahi	 ve’l	 hamdü	 lillahi,	 ve	 Lâ	 ilâhe	
illallahu	vallahu	ekber.	Ve	la	havle	vela	kuvvete	illa	billahi’l-aliyyi’l	azîm”	diyerek	
buyurdu.58		

Surenin	feyzinden	ve	peygamberimizin	açıklamalarından	sahabelerin	kalbi	
ve	 gönlü	 o	 derece	 iman	 ve	 feyizle	 doldu,	 ve	 öyle	mesrur	 oldular	 ki	 bu	 surenin	
nazil	olmasından	sonra	birbirleriyle	karşılaştıkları	zaman	biri	diğerine	mutlaka	
“Asr	Suresini”	okur,	birbirlerine	hakkı	ve	sabrı	tavsiye	ederler	öyle	ayrılırlardı.59		

	
10.	Medine’li	Amr	b.	Abese’nin	İman	Etmesi	
Yesrib’de	 bulunan	 Amr	 b.	 Abese	 câhiliye	 döneminde	 halkın	 gidişatını	

beğenmeyenler	 arasında	 idi.	 Putların	 bir	 değerinin	 olmadığını,	 halkın	 dalâlet	
içinde	 olduğuna	 inanıyordu.	 Mekke’de	 çıkan	 birisinin	 halkı	 Allah’ın	 birliğine	
davet	ettiğini	duymuştu.	Devesine	binerek	Mekke’ye	gitti.	Gördü	ki	halkı	ona	her	
yönü	ile	karşı	çıkmakta,	o	da	insanları	gizli	olarak	Allah’ın	dinine	davet	etmekte.	
Günlerce	araştırma	yapar	ve	bir	gün	Peygamberimizi	 (sav)	gördü.	Yanında	Ebu	
Kuhâfe’nin	 oğlu	 Ebubekir	 (ra)	 ile	 Bilâl-i	 Habeşî	 (ra)	 bulunuyordu.	 Yanına	
yaklaştı.	Aralarında	şöyle	bir	muhavere	cereyan	etti:	

“	-Sen	kimsin?”	
“	-Ben	Allah’ın	nebisiyim.”	
“	-Allah’ın	Resulü	ne	demek?”	
“	-Allah’ın	Resulü	demektir.	Yani	Allah’ın	sizin	katınızda	elçisi,	sizin	de	Allah	

katında	elçisi	ve	şefaatçiniz	demektir.”		
“	-Seni	Allah	mı	elçi	olarak	gönderdi?”	
“	-Evet.”	
“	-Allah	seni	ne	ile	gönderdi?”	
“	 -Allah’ın	 birliğine	 inanmaya,	 ona	 hiçbir	 şeyi	 eş	 ve	 ortak	 koşmamaya,	

putlara	 tapmamaya,	 akrabalık	 haklarını	 görüp	 gözetmeye	 çağırmakla	
emrolundum.”	

“	-Senin	bu	davetine	kimler	‘Evet’	dediler.”	
Peygamberimiz	 (sav)	 yanında	 bulunan	 Ebubekir	 (ra)	 ile	 Bilâl-i	 Habeşî’yi	

(ra)	göstererek,	“Bir	hür	ile	bir	de	köle..”	buyurdu.	
Amr	b.	Abese	bunun	üzerine:	
“	-O	halde	sana	tabi	oluyorum”	dedi.		
Peygamberimiz	 (sav)	 buyurdu:	 “Bu	 gün	 bana	 tabi	 olmaya	 gücün	 yetmez.	

Aile	efradının	yanına	dön.	Ne	zaman	alenî	olarak	ortaya	çıkarsam	o	zaman	gelir	
bana	tabi	olursun.”	

	
57	Celaleddin	Suyuti,	Camiu’s-Sağir,	YAN-	İst–1996,	s.	2:581.	
58	Müsned-i	Ahmed,	3:75.	
59	Beyhaki,	Şuabu’l-İman,	Hadis	No:	4676;	Elmalılı,	9:	435.	



Amr	 b.	 Abese	 Medine’ye	 döndü.	 Devamlı	 Peygamberimizin	 haberlerini	
takip	 ediyordu.	 Medine’ye	 hicret	 edince	 hemen	 yanına	 vardı.	 Peygamberimiz	
(asm)	onu	tanıdı	ve	muhabbetle	kucakladı.	Ondan	sonra	yanından	ayrılmadı.60		

	
11.	Zilzal	Suresinin	Nazil	Olması	ve	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Ağlaması	
Vahiy	gelmeye	devam	ediyordu.	Gelen	vahiyler	genellikle	Allah’ın	birliğine	

ve	 ahiret	 gününe	 imanı	 ders	 veriyordu.	 Bilhassa	 kıyametin	 kopması	 yeniden	
dirilme	 ve	 ahiret	 hayatına	 dikkatleri	 çekiyordu.	 Peygamberimiz	 (asm)	 de	
Kur’anın	dört	maksadından	ikisi	olan	Allah’a	ve	ahirete	imanı	ders	veriyordu.		

Peygamberimiz	(asm)	bir	taraftan	gelen	vahyi	yazdırıyor,	gizli	olarak	iman	
edenler	vasıtası	ile	neşrettiriyor,	diğer	taraftan	Kur’an	hakikatlerini	sahabelerine	
öğretiyordu.	 Bir	 araya	 geldikleri	 zaman	 da	 gelen	 vahiyleri	 sahabelerine	
öğretiyordu.		

“Zilzâl	Suresi”	nazil	olmuştu.	Yüce	Allah	surede	meâlen	şöyle	buyuruyordu:	
“Bismillahirrahmanirrahim.	
Yerin	 büyük	 bir	 zelzele	 ile	 sarsıldığı,	 içindekileri	 dışına	 çıkardığı	 ve	 insanın	

‘Neler	oluyor!”	diye	hayret	ve	şaşkınlık	ile	koşuştuğu	zaman	haliniz	ne	olacaktır?	O	
gün	yeryüzü	Rabbinin	ilhamı	ile	üzerinde	yaşanan	tüm	hadiseleri	haber	verecektir.	
Yine	 kıyametin	 koparak	 insanların	 tekrar	 dirildiği	 ve	 haşir	 meydanının	 açıldığı	
zaman	 insanlar	 Rablerinin	 huzuruna	 bölük	 bölük	 çıkarılacaklardır.	 Kim	 zerre	
kadar	hayır	yapmışsa	onun	mükâfatını	görecek;	kim	de	zerre	kadar	şer	işlemiş	ise	
cezasını	çekecek,	karşılığını	görecektir.”61	

Sureyi	 talim	 için	 toplanan	 sahabeler	 aşk	 ve	 şevkle	 okudular,	 yazdılar	 ve	
ezberlediler.	Büyük	bir	merakla	peygamberimizin	(asm)	izahlarını	dinlemek	için	
pür	dikkat	kesildiler.		

Sahabelerden	 birisi	 sordu:	 “Ey	 Allah’ın	 Resulü!	 Ben	 her	 amelimi	 görecek	
miyim?”	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Evet!”	 buyurdu.	 “En	 küçüğünü	 bile	 görür	
müyüm?”	 diye	 sorusunu	 yeniledi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 yine	 “Evet!”	 şeklinde	
cevap	 verdi.	 O	 zaman	 sahabe	 “Vay	 bana!	 Desene	 anam	 ağlayacak!”	 diyince	
Peygamberimiz	(sav)	şöyle	buyurdu:	

“Sevin	ey	Ebu	Said!	Çünkü	sen	yaptığın	her	amelinin	karşılığı	olarak	bire	on	
mükâfat	göreceksin.	Hiçbir	amelin	zayi	olmayacaktır.	Öyle	 ise	hayırlı	amellerini	
çoğaltmaya	çalış.”62	

Bu	arada	Hz.	Ebu	Bekir	(ra)	ağlamaya	başladı.	Bunu	gören	Peygamberimiz	
(asm)	 sordu:	 “Ya	Ebu	Bekir!	Niçin	ağlıyorsun?”	Hz.	Ebu	Bekir	 (ra)	 cevap	verdi:	
“Bu	 sûre	 beni	 ağlattı	 ya	 Rasulallah!	 Bizim	 pek	 çok	 kusurlarımız	 oluyor..	 Zerre	
kadar	kusurumuzun	cezasını	çekeceksek	halimiz	nice	olur..”	dedi.		

Peygamberimiz	 (asm)	 “Allah’tan	af	dileyen	 için	Allah	 çok	affedicidir.	 Eğer	
sizler	 affedilecek	 hata	 ve	 günahlar	 işlemeyecek	 olsaydınız	 Allah	 sizin	 yerinize	
kendilerini	bağışlayabileceği	hata	ve	günahları	işleyen,	sonra	hatasını	anlayarak	
Allah’tan	af	dileyen	kullar	yaratırdı”	buyurdu.63	

Diğer	bir	sahabe	sordu:	“Ey	Allah’ın	resulü!	Zerre	ne	kadardır?”	

	
60	İmam-ı	Ahmet	bin	Hambel,	Müsned,	4:112;	Ebu	Nuaym,	Delâilu’n-Nübüvve,	86.	
61	Zilzal	Suresi,	99:1-8.	
62	Suyutî,	Celaleddin,	Tefsir,	8:549;	Yazır,	M.	Hamdi,	Tefsir,	9:368.	
63	İbn-i	Kesir,	Tefsir,	4:540.	



Peygamberimiz	 (asm)	 elini	 toprağa	 sokup	 çıkardı,	 sonra	 elini	 silkeledi,	
elinde	 kalan	 toza	 üfledi	 ve	 şöyle	 buyurdu:	 “İşte	 zerre	 bunlardan	 her	 birine	
verilen	isimdir”	dedi.64			

Sonra	 Peygamberimiz	 (asm)	 sohbetine	 devam	ederek	 şöyle	 konuştu:	 “Bir	
kul	 dört	 şeye	 tam	 iman	 etmedikçe	 inanmış	 sayılmaz.	 Allah’tan	 başka	 ilah	
olmadığına,	 Benim	Allah’ın	 hak	 ve	 hidayet	 üzere	 gönderdiği	 Resulü	 olduğuma,		
öldükten	 sonra	 tekrar	 ölmemek	 üzere	 dirilerek	 Allah’ın	 huzurunda	 dünyada	
yaptıklarından	 hesap	 vermek	 üzere	 toplanılacağına	 ve	 kadere,	 yani	 her	 şeyin	
Allah’ın	 takdiri	 ve	 kazası	 ile	 emri	 ve	 izni	 dairesinde	 cereyan	 ettiğine	
inanmaktır.”65	

Ve	 şöyle	 devam	 etti:	 “İşte	 bu	 Zilzal	 suresi	 imanın	 bu	 dört	 hakikatinden	
birisi	olan	ahirete	 imanı	tamamen	ders	verdiği	 için	Kur’anın	yarısına	denktir”66	
buyurdu.		

Sahabeler	kalpleri	iman	ve	ahiret	duygusu	ile	dolmuş	olarak	kalkıp	evlerine	
gittiler	 ve	 Peygamberimizin	 (asm)	 anlattığı	 şeyleri	 evlerindeki	 hanımlarına	 ve	
çocuklarına	 anlattılar.	 Sabah	 olunca	 diğer	 Müslümanlara	 ulaştırdılar	 ve	 yakın	
akrabalarına	 anlattılar.	 Onlar	 bir	 insanın	 iman	 etmesi	 için	 ellerinden	 gelen	
gayreti	gösteriyorlardı.	

	
12.	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 Peygamberimizle	 (asm)	 Hac	 Mevsiminde	

İslamı	Anlatması	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 çok	 akıllı,	 sabırlı	 ve	 mütehammildi.	 Bu	 sebeple	

Peygamberimiz	 (asm)	 Hac	 ve	 Umre	 için	Mekke’ye	 gelen	 kabilelerin	 çadırlarını	
dolaşır	 ve	 Kur’an	 okuyarak	 iman	 hakikatlerini	 onlara	 anlatır	 ve	 sordukları	
sorulara	 cevap	 verirdi.	 Peygamberimizi	 (asm)	 dinleyenler	 olduğu	 gibi,	 hakaret	
edip	kovanlar	 ve	 çok	 ters	 cevap	verenler	de	olurdu.	Diğer	 taraftan	 amcası	Ebu	
Leheb	 Peygamberimizin	 (asm)	 arkasından	 çadırlara	 girer	 ve	 “Bu	 benim	
yeğenimdir.	Son	zamanlarla	bir	tuhaf	olmuştur.	Şayet	onun	dedikleri	doğru	olsa	
önce	biz	ona	inanır	ve	sahip	çıkarız.	İçimize	fitne	vermiştir.	Sizin	de	içinize	fitne	
vermesinden,	 akrabalar	 arasında	 ayrılıklar	 çıkarmasından	 korkarım!”	 şeklinde	
insanların	inanmasına	engel	olmaya	çalışırdı.	

Bazen	 genç	 sahabeler	 peygamberimiz	 (asm)	 ile	 dolaşmak	 isterlerdi	 ama	
peygamberimiz	 (asm)	 buna	 engel	 olur	 ve	 “Siz	 genç	 ve	 cesursunuz;	 ama	 bize	
yapılanlara	dayanamazsınız	ve	ters	cevap	verir	veya	kavga	edersiniz.	Bu	sebeple	
beni	yalnız	bırakın.	Allah	beni	korur”	buyururdu.	Çok	defa	kabileleri	tanıyan	ve		
neseplerini	 çok	 iyi	 bilen	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Peygamberimiz	 (asm)	 ile	 beraber	
çadırları	 dolaşıyor	 kabilenin	 ileri	 gelenleri	 daha	 önce	 görüşüp	 görüşme	 talep	
ediyor	 ve	 onları	 Peygamberimizi	 (asm)	 tanıştırarak	 “İmanı”	 anlatması	 için	
greken	 ortamı	 hazırlıyor	 ve	 Peygamberimizi	 yalnız	 bırakmayarak	 destek	
oluyordu.	

Peygamberimiz	 (asm)	 4.	 sene	 davasını	 ilan	 ettikten	 sonra	 tüm	 fırsatları	
değerlendiriyordu.	 Üstün	 gayreti	 ile	 her	 yerde,	 her	 kesime	 davasını	 anlatmaya	
çalışıyordu.	 Ukaz,	 Mecenne,	 Zül-Mecaz	 panayırlarını	 geziyor,	 müsait	 bulunan	
çadıra	 giriyor,	 müsait	 kişilere	 anlatıyordu.	 Ebu	 Lehep	 de	 arkasından	 takip	
ediyordu.	“O	benim	yeğenimdir.	Onu	dinlemeyin”	diyordu.			

	
64	Suyutî,	Tefsir,	8:598.	
65	Tirmizi,	Kader,	10	;	İbn-i	Mace,	Mukaddime,	10	;	Müsned-i	Ahmed,	1:97.	
66	Tirmizi,	Sevâbu’l-Kur’an,	10.	



Peygamberimiz	 (sav)	 kabileleri	 soruyor,	 kabilelerin	 konakladığı	 yerleri	
araştırıyordu.	 Beni	 Amir	 b.	 Sa’sa	 kabilesine	 vardı.	 Onlardan	 gördüğü	 eziyeti	
kimseden	görmedi.	Onu	taş	yağmuruna	tuttular.		

Taş	yağmuru	arasında	Beni	Muharip	b.	Hasefe	kabilesine	vardı.	Aralarında	
120	yaşında	bir	ihtiyar	gördü.	Belki	o	beni	anlar	diye	yanına	yaklaştı.	Kendisi	ile	
konuştu.	Kur’an’dan	ayet	ve	sureler	okudu.	Sonra:	

“Rabbimin	risaletini	tebliğ	etmem	için	bana	yardımcı	ol!”	dedi.		
İhtiyar:	“Ey	kişi!	Kavmim	seni	daha	iyi	tanır	ve	bilir.	Allah’a	yemin	ederim	

ki	senin	söylediklerini	kabul	eden	bir	kişi	ailesine	buradakilerin	en	şerlisi	olarak	
döner.	Kendini	bizden	uzak	tut.	Yardımı	başka	yerde	ara”	dedi.	

Ebu	Lehep	de	ayakta	bu	konuşmaları	dinliyordu.	Hemen	Muharib’in	yanına	
gitti	ve	“Eğer	hacıların	tamamı	senin	gibi	olsa	bu	adam	üzerinde	bulunduğu	dini	
terk	eder.	Bu	adam	sapıtmıştır.	O	sapıtmıştır”	dedi.	

Beni	 Muharipli	 adam:	 “Vallahi	 sen	 bu	 adamı	 daha	 iyi	 bilirsin.	 Zira	 o	
kardeşinin	oğludur.	Senin	bir	parçandır.	 Sen	öyle	diyorsan	öyledir”	dedi.	 Sonra	
şöyle	devam	etti:	

“Ey	 Ebu	 Utbe!	 (Ebu	 Lehep’in	 künyesi)	 Bu	 adamı	 cinler	 çarpmış	 olabilir.	
Bizim	kabilede	bir	adam	vardır.	Cinlere	uğrayanları	tedavi	edebilir.	Yeğenini	ona	
götür”	dedi.		

Ebu	Lehep	buna	hiç	cevap	vermedi.	O	ancak	peygamberin	uğradığı	yerlere	
uğramaya,	girdiği	çadıra	girmeye	ve	arkasından:	“Buna	inanmayın,	o	sapıtmıştır”	
demeye	devam	etti.67			

	
13.	 Kureyşlilerin	 Peygamberimize	 Saldırmaları	 ve	 Hz.	 Ebubekir’in	

Cesareti	
Bir	 gün	 Kureyşin	 ileri	 gelenlerinden	 Ukbe	 b.	 Ebi	 Muayt’ın	 adamları	 ve	

müşrikler	Hicr	mevkiinde	 toplanmışlardı.	Ben	de	küçük	bir	 çocuktum	ve	orada	
bulunuyordum.	Kureyşliler	Allah	Resulü	hakkında	şöyle	konuşuyorlardı.	“Biz	bu	
adama	 sabrettiğimiz	 kadar	 hiçbir	 şeye	 sabretmedik.	 Bu	 adam	bizi	 akılsızlık	 ile	
ittiham	 etti.	 Babalarımıza	 ve	 dedelerimize	 hakaret	 etti.	 Dinimizi	 ayıpladı.	
Birliğimizi	bozdu.	Putlarımıza	hakaret	etti.	Biz	onun	bunca	yaptığı	işlerine	sabır	
ve	tahammül	ediyoruz.”		

Kureyşliler	 böle	 konuşurlarken	 birden	 Allah’ın	 Resulü	 görünüverdi.	
Yürüyerek	 geldi	 ve	 Hacerü’l-Esvedi	 öptü.	 Sonra	 Kâbe’yi	 tavaf	 etmek	 üzere	
yanımızdan	 geçti.	 Kureyşliler	 kendisine	 laf	 attılar.	 Allah’ın	 Resulü	 son	 derece	
üzüldü.	 Üzüntüsünü	 birden	 değişen	 yüzünün	 renginden	 anladım.	 Yine	 de	
aldırmadan	 tavafa	devam	etti.	 İkinci	defa	Kureyşlilerin	yanından	geçerken	yine	
onların	 sözlü	 sataşmalarına	 maruz	 kaldı.	 Ben	 yine	 onun	 çok	 üzüldüğünü	 fark	
ettim.	Üçüncü	defa	yanlarından	geçiyordu,	yine	sataştılar.	Bunun	üzerine	Allah’ın	
Resulü	durdu	ve	onlara	dönerek	şöyle	dedi:		

“-Ey	 Kureyş!	 Sözlerimi	 duyuyor	 musunuz?	 Varlığım	 kudret	 elinde	 olan	
Allah’a	yemin	ederim	ki	başınıza	büyük	bir	felaket	gelecektir.”		

	Nebiyy-i	Ekrem’in	bu	sözü	o	topluluğa	öyle	bir	tesir	etti	ki,	hiçbiri	yerinden	
kıpırdayamadı.	 Ebu	 Cehil	 dâhil	 bir	 birbirlerini	 onun	 aleyhine	 kışkırtanlar	 ona	
tatlı	 sözler	 söylemeye	 ve	 gönlünü	 almaya	 başladılar.	 “Ya	 Ebe’l-Kâsım!	 Haydi,	
selametle	git.	Vallahi	sen	kendini	bilmez	cahillerden	değilsin!”	dediler.		

	
67	Ebu	Nuaym	Delail	s.	101,	Hayatü’s	Sahabe,	1:77.	



Ertesi	günü	yine	Kureyşliler	aynı	yerde	toplanarak	konuşuyorlardı.	Ben	de	
yine	yanlarında	onları	dinliyordum.	Şöyle	diyorlardı:	“Muhammedin	yaptıklarını	
biliyor	ve	aleyhine	konuşup	duruyoruz.	Fakat	yanına	gelip	karşısında	durunca	ve	
yüzümüze	 karşı	 kötü	 şeyler	 (!)	 söyleyince	 susup	 dinliyoruz.	 Sonra	 onu	 yine	
konuşması	için	serbest	bırakıyoruz.”	

Onlar	böyle	konuşurlarken	yine	Allah’ın	Resulü	(sav)	çıkageldi.	Kureyşliler	
etrafını	 sardılar	 ve	 “Şöyle	 şöyle	 söyleyen	 sen	 misin?”	 dediler.	 Allah’ın	 Resulü	
“Evet,	benim!”	buyurdu.		

Birden	 Resulullah’ın	 üzerine	 saldırdılar.	 Yakasına	 yapıştılar	 ve	 vurmaya	
başladılar.	Bunun	üzerine	onu	sevenlerden	birisi	koşarak	Ebubekir’e	(ra)	haber	
verdi.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 koşarak	 Mescid-i	 Harama	 geldi.	 Gözyaşları	 içinde	
müşriklere	 bağırdı.	 “Allah	 belanızı	 versin!	 ‘Rabbim	 Allah’tır’	 diyen	 ve	 size	 bir	
zararı	olmayan	bir	zattan	ne	istiyorsunuz?	Onu	öldürmek	mi	istersiniz?	Allah’tan	
korkmaz	mısınız?”	diyerek	üzerlerine	yürüdü.		

Ebu	Bekir’in	(ra)	geldiğini	gören	Peygamberimiz	(asm)	“Bırak	ya	Ebâ	Bekir!	
Varlığım	kudret	elinde	olan	Allah’a	yemin	ederim	ki	ben	tek	başıma	onlarla	başa	
çıkarım.	Hepsinin	hakkından	gelirim”	diyordu.	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 derhal	 saldıran	 grubun	 arasına	 girerek	 Önüne	 geleni	
tekme	ve	yumruklarla	devirdi	ve	Resulullah’ın	(asm)	önüne	geçti.	Firavuna	karşı	
imanını	 gizleyen	 bir	 müminin	 ifadesini	 haber	 veren	 “Yazıklar	 olsun	 size!	
Rabbinizden	 açık	 delillerle	 haber	 getiren	 ve	 ‘Rabbim	 Allah’tır’	 diyen	 birini	
öldürmek	 mi	 istiyorsunuz?”	 (Mümin,	 40:	 28.)	 ayetini	 okuyarak	 yumruklar	 ve	
tekmelerle	müşrikleri	uzaklaştırdı.	Beraberce	saldırgan	grubu	dağıttılar.68	

Bu	 arada	 Peygamberimizin	 (asm)	 aldığı	 darbelerle	 yüzü	 kızarmış,	 Hz.	
Ebubekir’in	 (ra)	 de	 başı	 kanamıştı.	 Bir	müddet	 Kâbe’nin	 gölgesinde	 oturdular.	
Peygamberimiz	 (asm)	 ellerini	 kaldırdı	 ve	 “Allahım!	 Kureyşi	 Sana	 havale	
ediyorum!”	buyurdular.69		

Bu	hadiseyi	 çocuk	yaşında	olduğu	 için	uzaktan	gören	Hz.	Ali	 (ra)	 “Allah’a	
yemin	 ederim	 ki	 insanların	 en	 cesur	 ve	 kahramanı	 Ebubekirdir.	 Bizim	 korkup	
yaklaşamadığımız	 bu	 hadisede	 Ebubekir	 (ra)	 hayatını	 ortaya	 koyarak	
Peygamberimizi	 (asm)	 kurtarmıştır.	 Ebubekir’in	 (ra)	 bu	 davranışı	 Firavun	
ailesinden	 olan	 kişinin	 davranışından	 daha	 önemlidir.	 Zira	 Firavun’un	 yakını	
imanını	gizlemişti,	Ebubekir	ise	açıkça	iman	davasını	savunmuş,	malını	ve	canını	
bu	 yolda	 feda	 etmiştir.	 Peygamberimizi	 (asm)	 Kâbe’de	 kahramanca	 kurtarışını	
unutmam	mümkün	değildir”70	demiştir.	

	
14.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	İman	Davasını	Savunmadaki	Cesareti		
Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 kızı	 Esma	 (ra)	 anlatıyor:	 “Müşrikler	 bir	 mecliste	

oturmuş	 Peygamberimizin	 (asm)	 tapındıkları	 ilahları	 hakkında	 söylediklerini	
müzakere	 ediyorlardı.	 Peygamberimizi	 (asm)	 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.		

	
68	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:309;	Taberi,	Tarih,	2:223.	
69	Sahih-i	Müslim,	5:	180;	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:309.	
70	Bezzâr,	Müsned,	3:	15;	Heysemi,	Zevaid,	9:	36.	



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.71	

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.72				

	
15.	Hz.	Ebubekir’e	(ra)	Yapılan	Zulümler	
Müslümanların	 sayısı	 30	kişiyi	 bulmuştu.	Bir	 gün	 sahabeler	Dâru’l-Erkâm	

da	otururlarken	Hz.	Ebubekir	 (ra)	peygamberimize	 (asm)	 “Yâ	Resulullah!	Artık	
kendimizi	gizlemeyelim.	Hak	dini	açıktan	yaymaya	başlayalım”	dedi.		Bu	hususta	
ısrar	etti.	Peygamberimiz	(asm)	“Henüz	sayımız	azdır”	dedi	ise	de	ısrarına	devam	
etti.		

Peygamberimiz	 (asm)	 Daru’l-Erkam’dan	 çıktı.	 Sahabeler	 de	 kimi	 evlerine	
gitti	 ve	 kimisi	 de	 Kâbe’nin	 etrafına	 dağıldılar.	 Yakınlarının	 arasına	 girdiler	 ve	
Kur’an	 okuyarak	 açıktan	 davete	 başladılar.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Kâbe	 yakınında	
yüksek	bir	yere	çıktı	ve	veciz	bir	hutbe	okumaya	başladı.	Hz.	Peygamber	(sav)	de	
Ebubekir’i	 (ra)	 dinliyordu.	 Ebubekir’in	 (ra)	 konuşmasına	 dayanamayan	
müşrikler	 üzerine	 yürüdüler.	 Mü’minler	 de	 işe	 karıştı	 ve	 ortada	 büyük	 bir	
kargaşa	ve	arbede	yaşandı.	Ortalık	karıştı.		

Bu	 esnada	 Hz.	 Ebubekir’i	 (ra)	 o	 derece	 dövmüşler	 ve	 hırpalamışlardı	 ki	
düşüp	bayıldı.	Müşriklerin	en	şakilerinden	olan	Utbe	bin	Ebi	Rebia	Ebubekir’in	
(ra)	üzerine	çıktı.	Altı	 çivili	 ayakkabısı	 ile	yüzüne,	gözüne	vurmaya	başladı.	Hz.	
Ebubekir’in	(ra)	yüzü	kan	revan	içinde	kaldı	ve	tanınmaz	hale	geldi.	Bunu	duyan	
Teymoğulları	 koşarak	 geldiler	 Hz.	 Ebubekir’i	 (ra)	 bir	 örtüye	 sararak	 evine	
götürdüler.	Sonra	Kâbe’ye	gelerek	“Şayet	Ebubekir	(ra)	ölecek	olursa	biz	de	Utbe	
bin	 Ebi	 Rebia’yı	 öldüreceğiz!”	 dediler	 ve	 tehditlerde	 bulundular.	 Tekrar	 eve	

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



döndüler	ve	babası	Ebu	Kuhafe	 ile	beraber	onu	uyandırmaya	ve	konuşturmaya	
çalıştılar.		

Nihayet	Ebubekir	(ra)	gözlerini	açtı	ve	ilk	olarak	ağzını	açtı	“Allah’ın	Resulü	
ne	 durumdadır?”	 diye	 sordu.	 Resulullah’a	 (sav)	 olan	 sevgisini	 gösterdi.	
Akrabaları	 ona:	 “Sen	 onun	 yüzünden	 bu	 felakete	 uğradın.	 Sen	 ise	 gözünü	 açar	
açmaz	 onu	 soruyorsun”	 dediler	 ve	 “Ne	 halin	 varsa	 gör!”	 diyerek	 yanından	
ayrıldılar.		

Annesi	Ümmü’l-Hayr	bir	şeyler	yedirmeye	çalışıyordu.	O	ise	mütemadiyen	
“Hz.	Peygambere	ne	oldu?	Allah’ın	Resulü	ne	durumdadır?”	diye	soruyor,	başka	
bir	 şey	 demiyordu.	 Annesi	 “Bilmiyorum!”	 diyince	 “O	 halde	 Ümm-ü	 Cemil	 binti	
Hattab’a	git.	Ondan	sor!”	dedi.	Nihayet	annesi	Ümm-ü	Cemil’e	gitti.	Peygamberin	
durumunu	 sordu.	 O	 da	 henüz	Müslüman	 olmayan	 Ümm-ü	 Hayr’dan	 çekinerek	
“Bilmiyorum!	Haberim	yok,	Ebu	Bekir’e	gidelim”	dedi	ve	beraber	geldiler.	Ümm-
ü	Cemil	Ebubekir’i	(ra)	ve	yara-bere	içinde	görünce	bir	çığlık	attı	ve	“Seni	bu	hale	
getirenler	 kesinlikle	 kâfir	 ve	 fasıklardır.	 Ümit	 ederim	 Allah	 senin	 intikamını	
onlardan	alır”	dedi.		

Ebubekir	 (ra)	 ona	 “Hz.	 Peygamberin	 durumu	 nasıl?”	 diye	 sordu.	 Ümm-ü	
Cemil	“Annen	burada”	diyince	Ebubekir	(ra):	“Annemden	çekinme!”	dedi.	Bunun	
üzerine	“Resulullah	iyidir,	merak	etme”	cevabını	verdi.		

Hz.	Ebubekir	 (ra)	 “O	 şimdi	nerededir?”	diye	 sordu.	Ümm-ü	Cemil	 “Dâru’l-
Erkamda’dır”	dedi.	Hz.	Ebubekir	(ra)	“Vallahi	onu	görüp	iyi	olduğuna	tam	kanaat	
getirmedikçe	bir	lokma	ekmek	yemem	ve	bir	damla	su	içmem”	dedi.		

Gece	 yarısı	 aralarına	 Ebubekir’i	 (ra)	 alarak	 “Dâru’l-Erkam’a	 gittiler.	 Hz.	
Ebubekir	 (ra)	 peygamberimizi	 (sav)	 görür-görmez	 gözyaşları	 içinde	 boynuna	
sarıldı.	Allah’ın	resulü	ve	oradaki	mü’minler	kendisi	için	üzüldüklerini	söyleyince	
şöyle	dedi:	“Anam	ve	babam	sana	feda	olsun	ey	Allah’ın	Resulü!	O	fasığın	yüzüme	
vurmasından	başka	derdim	yok.	 Sen	mübareksin	 annem	Ümm-ü	Hayr	 için	 dua	
buyurun	 da	 Allah	 onu	 da	 iman	 ve	 hidayet	 ile	 şereflendirsin.	 Sizden	 ve	 ondan	
başka	bir	derdim	ve	düşüncem	yoktur”	dedi.		

Peygamberimiz	(sav)	dua	buyurdular.	Bu	hali	gören	annesi	Ümm-ü	Hayr	da	
daha	fazla	direnmedi	ve	kemle-i	şahadet	getirerek	Müslüman	oldu.73		

			
16.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	İşkence	Gören	Köleleri	Alarak	Azat	Etmesi	
Müşrikler	 kimsesiz	 kölelere	 olmadık	 işkenceler	 yapıyorlardı.	 Bu	 hususta	

kadın	erkek	ayırımı	da	yapmıyorlardı.	Bunlardan	bazıları	şunlardı.	
a)	 Zinnire	 Hatun:	 Abduddâr	 oğullarının	 cariyesi	 idi.	 İlk	

Müslümanlardandı.	 Müslümanlıktan	 vazgeçmesi	 için	 dövüldü,	 boğazı	 sıkılarak	
bayıltıldı.	Ebu	Cehil’in	yaptığı	işkenceler	sonucu	gözleri	kör	oldu.	Sonra	da	“Bak	
Lât	 ve	 Uzza	 gözünü	 kör	 etti.	 Eğer	 Muhammed’in	 getirdiği	 şeyde	 hayır	 olsaydı	
önce	koşar	biz	 inanırdık”	dediler.74	O	 ise	tüm	bu	işkencelere	sabırla	katlandı	ve	
inancından	asla	taviz	vermedi.	

b)	Ümm-ü	Ubeys	Hatun:	Zinnire	Hatun’un	kızı	olup	Kureyz	bin	Rebia’nın	
zevcesi	idi.	Oğlu	Ubeys’ten	dolayı	kendisine	Ümm-ü	Ubeys	denmekteydi.	Buna	da	
Esved	bin	Abd-i	Yeğus	işkence	yapıyordu.		

Hz.	Ebubekir	(ra)	annesini	ve	kendisini	satın	alarak	azat	etti.75	
	

	
73	Hayatu’s-Sahabe,	1:270–271;	Halebi,	İnsanu’l-Uyun,	1:275.	
74	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:340.	
75	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:340.	



c)	 	Nehdiyye	Hatun:	Nehd	bin	Zeydoğulları’nın	câriyesi	 idi.	Sahibesi	olan	
Abdu’ddâr	 oğullarından	 müşrik	 bir	 kadın	 ona	 işkence	 yapardı.	 “Vallahi	 seni	
azdıranlardan	biri	alıp	azat	etmedikçe	elimden	kurtulamazsın”	derdi.		

Hz.	Ebubekir	(ra)	onu	alarak	azat	etti.76	
d)	 Lübeyne	 Hatun:	 Müemmel	 bin	 Habib’in	 câriyesiydi.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	

Müslüman	 olmadan	 önce	 Lübeyne	 Hatuna	 işkence	 yapmıştır.77	Hassan	 b.	 Sabit	
(ra)	 Hz.	 Ömer’in	 bu	 cahiliye	 döneminde	 Zinnire’ye	 ve	 Lübeyne’ye	 işkence	
yaparak	 boğazını	 sıkarak	 bayılttığını	 görür.	 Lübeyne	 ise	 “Ya	 Ömer!	 Sen	 de	
Müslüman	 ol	 da	 kurtul.	 Müslüman	 olmazsan	 Allah	 sana	 bunun	 mislini	
yapacaktır”	dediğini	aktarır.78		

Hz.	Ebubekir	(ra)	Lübeyne’yi	de	satın	alarak	kurtarmıştır.79	
e)	 Amir	 bin	 Fuheyre:	 Tufeyl	 bin	 Abdullah’ın	 kölesiydi.	 Bilâl-i	 Habeşî	 ile	

urgana	 bağlanarak	 Mekke’de	 dolaştırılarak	 çocuklara	 taşlattırılmış	 ve	 yollarda	
sürüklendirmişlerdir.80	

Hz.	Ebubekir	(ra)	onu	da	satın	alarak	azat	etmiştir.81	
f)	Ebû	Fukeyhe:	Abduddâr	oğullarının	kölesiydi.	Onlar	Fukeyhe’ye	ve	oğlu	

Âmir’e	 çok	çeşitli	 işkenceler	yapmışlardır.	Çıplak,	 ayakları	 zincire	vurulmuş	bir	
şekilde	 öğlenin	 şiddetli	 sıcağında	Ramadî’ye	 çıkarılır,	 göksüne	kocaman	bir	 taş	
konularak	terk	edilirlerdi.	Susuzluktan	ve	sıcaktan	ağzından	dili	sarkardı	da	öldü	
diye	bırakıp	giderlerdi.		

Ebu	Fukeyhe	bu	durumda	iken	bir	gün	Umeyye	b.	Halef	yanından	geçerken	
bir	böceği	göstererek	“Senin	Rabbin	bu	değil	mi?”	diye	alay	etti.	Ebu	Fukeyhe	ise	
“Benim	de,	senin	de	bu	böceğin	de	Rabbi	Allah’tır”	diye	cevap	verdi.	Umeyye	b.	
Halef	 öfkelendi,	 boğazını	 sıktı.	Kardeşi	Ubeyy	b.	Halef	 ise	 “Muhammed	 sihri	 ile	
gelip	onu	kurtarıncaya	kadar	onun	azabını	artır”	diyordu.82		

Hz.	Ebubekir	(ra)	onu	da	satın	aldı	ve	azat	etti.83	
Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 servetini	 köleler	 için	 harcamasına	 kızan	 babası	 Ebu	

Kuhafe	şöyle	dedi:	“Oğulcuğum!	Görüyorum	ki	sen	bir	takım	köleleri	alarak	azat	
edip	 duruyorsun.	 Bari	 güçlü	 ve	 kuvvetli	 olanlarını	 alsan	 da	 sana	 yardımcı	
olsalardı”	dedi.	Hz.	Ebubekir	(ra)	buna	mukabil	“Babacığım!	Ben	bununla	arkamı	
güçlendirmek	istemiyorum.	Ancak	Allah	rızasını	talep	ediyorum”	dedi.84	

Bu	konuşma	üzerine	yüce	Allah	Hz.	Ebubekir’i	(ra)	öven	Leyl	Suresi’nin	son	
ayetlerini	inzal	buyurdu:		

“Allah	 yolunda	 malını	 veren	 ve	 temizlenen	 kimselerin	 mükâfatı	 dünyada	
verilecek	hiçbir	nimet	karşılayamaz.	Mademki	o	Allah’ın	rızasını	talep	etmektedir,	
bunun	için	servetini	harcamaktadır.	Elbette	en	yakın	zamanda	Allah’ın	kendisinden	
razı	olduğunu	anlayacaktır.”85	

Ayetler	nazil	olunca	peygamberimiz	(sav)	Hz.	Ebu	Bekir’e	(ra)	döndü	ve	“Yâ	
Ebabekir!	 Bu	 ayetler	 senin	 için	 nazil	 olmuştur.	 Allah	 seni	 müjdelemektedir”	

	
76	İbn-i	Hişam,	1:341.	
77	İbn-i	Hişam,	1:341.	
78	İbn-i	Esir,	El-Kâmil,	2:69.	
79	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:341;	Halebî,	İnsanu’l-Uyûn,	1:482.	
80	Belazurî,	Ensabu’l-Eşraf,	1:185.	
81	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:230.	
82	İbni’l-Esir,	Üsdü’l-Gabe,	6:248;	Halebî,	İnsanu’l-Uyun,	1:482.	
83	İbn-i	Saad,	Tabakat,	4:123.	
84	Suyutî,	Dürrü’l-Mensûr,	6:358;	Hâkim,	Müstedrek,	2:525;	Elmalılı,	Tefsir,	9:262–263.	
85	Leyl	Suresi,	92:18–21.	



buyurdular.	 Hz.	 Ebu	 Bekir	 (ra)	 o	 derece	 mütehassıs	 oldu	 ki	 “Bizler	 de	 kim	
oluyoruz	ki!”	diyerek	gözyaşlarını	tutamadı.			

	
17.	Hz.	Ebubekir	(ra)	Hicrete	Zorlanıyor	
Peygamberimizin	 (sav)	 en	 yakın	 dostu,	 arkadaşı	 ve	 en	 sadık	 şakirdi	 ve	

talebesi	 olan	 Hz.	 Ebubekir’e	 (ra)	 en	 büyük	 baskılar	 yapılıyor	 ve	 onu	
peygamberimizi	 (sav)	 terke	zorluyorlardı.	Tüccar	olan	Hz.	Ebubekir	 (ra)	ve	Hz.	
Osman	(ra)	ile	alışveriş	yasaklanmıştı.	Bu	sebepten	hiç	kimse	onlardan	alışveriş	
yapmaya	 cesaret	 edemiyorlardı.	 Malları	 ve	 dükkânları	 yağmalanmıştı.	
Evlerinden	dışarı	 çıkmalarına	müsaade	 edilmiyordu.	 Çıkanlar	 da	dönene	kadar	
çeşitli	 sataşma	 ve	 hakaretlere	 maruz	 kalıyorlardı.	 Cevap	 verdikleri	 zaman	 da	
öldüresiye	dövülüyorlardı.		

Zulüm	ve	işkence	Mekke’de	sürüp	gidiyordu.	Her	kabilede	Müslüman	vardı;	
ancak	 hayatları	 emniyet	 ve	 güven	 altında	 değildi.	 Kendi	 aileleri	 bile	 onlara	
düşmandı.	Said	b.	Âs	oğlu	Hâlid	b.	Saide	öyle	bir	dayak	atmıştı	ki	kafasından	ağır	
bir	şekilde	yaralanmıştı.86		

Müşriklerin	işkenceleri	gittikçe	artıyordu.	Sahabelerin	bir	kısmı	bu	işkence	
ve	baskılara	dayanamayarak	yeniden	gizli	olarak	Habeşistan’a	hicret	etmek	için	
müsaade	istemeye	başladılar.		

Peygamberimize	 (asm)	 her	 gün	 bu	 nevi	 şikâyetlerin	 gelmesi	 üzerine	
şehirde	 alınacak	 bir	 tedbir	 ve	 başvurulacak	 herhangi	 bir	 çâre	 kalmadığını	
görerek	şöyle	buyurdu:	

“Şayet	 isterseniz	 ve	 yapabilirseniz	 Habeşistan’a	 sığının.	 Zira	 orada	
ülkesinde	hiç	kimseye	zulmetmeye	müsaade	etmeyen	bir	hükümdar	iktidardadır.	
Orası	bir	doğruluk	ve	adalet	ülkesidir.	Allah	işlerimizde	bir	kolaylık	verene	kadar	
orada	 ikamet	 edin.”87		 Peygamberimiz	 (asm)	 böylece	 sahabelerine	 ikinci	 defa	
Habeşistan’a	hicret	izni	verdi.88	

Zulüm	ve	işkence	döneminin	yöneticisi	Amr	b.	Hişam	olup	Peygamberimiz	
(asm)	ona	bilerek	ve	 isteyerek	hak	ve	hakikate	düşman	olduğundan	dolayı	Ebu	
Cehil	 adını	 vermişti.	 Müslümanların	 aleyhinde	 her	 olayın	 ve	 her	 komplonun	
arkasında	 o	 ve	 Abdu’l-Uzza	 adındaki	 Ebu	 Leheb	 vardı.	 Ebu	 Leheb	 üstelik	
Peygamberimizin	(asm)	amcası	idi.	Ebu	Cehil	de	Peygamberimizin	(asm)	amcası	
Hişam	b.	Abdulmuttalib’in	oğlu	idi.		

Ebu	Cehil	ne	zaman	asil	ve	kudretli	birinin	Müslüman	olduğunu	öğrenirse	
gidip	ona	“Sen	senden	daha	iyi	olan	baban	ve	atanın	dinini	terk	mi	ediyorsun?”	
diyordu.	 	 Şayet	 o	Müslüman	 onun	 bu	 gibi	 sözlerine	 aldırmaz	 ve	 dininde	 sebat	
ederse	 ağız	 dolusu	 küfür	 ve	 hakaretler	 yağdırıyordu.	 Sonra	 da	 tehdit	 ederek	
yanından	 ayrılıyor	 ve	 ona	 her	 kötülüğü	 yapmayı	 mubah	 sayıyordu.	
Müslümanlardan	 birine	 kötü	 davranan	 bir	 müşriği	 görünce	 de	 ona	 iltifatlar	
ediyor	ve	teşvik	ediyordu.		

Şayet	Müslüman	olan	kimse	bir	 tüccar	 ise	 ona	da	 şöyle	diyordu:	 “Vallahi,	
sana	 öyle	 şeyler	 yapacağız	 ki	 hiçbir	 müşterin	 kalmayacak	 ve	 malların	 eriyip	
gidecek.”	Şayet	Müslüman	olan	zayıf	ve	himayeye	muhtaç	kimsesiz	birisi	ise	ona	
dayak	 atıyor,	 bağlayarak	 işkence	 ediyor	 ve	 başkalarını	 da	 buna	 teşvik	 ediyor,	
hatta	zorluyordu.89	

	
86	Suheylî,	1:205;	Hamidullah,	İslam	Peygamberi,	1:109.	
87	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:209.	
88	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:207;	İbn-i	Kayyum,	Zadu’l-Meâd,	2:50.	
89	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:204.	



Ebu	Talip	kız	kardeşinin	oğlu	olan	Ebu	Seleme	b.	Abdu’l	Esed’i	himayesine	
almıştı.	Mahzumoğulları	kabilesine	ait	olan	bu	gencin	himayesinden	vazgeçmesi	
için	kabilenin	ileri	gelenleri	Ebu	Talib’e	geldiler.	

“Ey	 Ebu	 Talip!	 Haydi,	 kardeşinin	 oğlu	 Muhammedi	 bize	 karşı	 koruyup	
durdun.	Bizim	adamımız	olan	Ebu	Seleme’yi	bizden	korumanı	anlayamıyoruz.	O	
sizi	 ne	 ilgilendirir?”	 dediler.	 Ebu	 Talip	 de	 onlara:	 “O	 da	 benim	 kız	 kardeşimin	
oğludur.	Ben	kız	kardeşimin	oğlunu	koruyamayacak	mıyım?”	dedi.		

Mahzumoğulları	 çekişmede	 ileri	 giderek	 işi	 Ebu	 Talib’e	 karşı	 saygısızlığa	
götürdüler.	Bu	saygısızlığı	kabile	gururuna	yediremeyen	ve	sinirlenen	Ebu	Leheb	
ayağa	kalktı	ve	“Ey	Kureyş	cemaati!	Vallahi	siz	şu	ihtiyar	şeyhe	karşı	saygısızlıkta	
çok	 ileri	gittiniz.	Himayesine	aldığı	kişiler	konusunda	bile	aşırıya	kaçıyorsunuz.	
Vallahi	 ya	 onunla	 uğraşmaktan	 vazgeçersiniz	 veya	 biz	 Haşimiler	 olarak	 hep	
beraber	size	karşı	harp	ilen	ederiz”	dedi.		

Ebu	Leheb’i	de	kızdıracak	derecede	ileri	gittiklerini	gören	Mahzumoğulları:	
“Hayır	yâ	Ebâ	Utbe!	Biz	senin	hoş	görmediğin	şeyden	vazgeçeriz”	dediler.90		

Bu	 hadise	 liderlerin	 zulme	 teşvik	 ettiği	 ayak	 takımının	 aşırıya	 giderek	
liderlerini	bile	 zora	 sokacak	derece	 işi	 ileri	 götürmelerini	 göstermesi	 açısından	
enteresandır.		

Bu	 babda	 Peygamberimizin	 (asm)	 en	 yakın	 dava	 arkadaşı	 Hz.	 Ebubekir’e	
(ra)	 büyük	 sıkıntı	 veriliyordu.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 sıkıntılara	 karşı	 son	 derece	
sabırlı	 idi;	 ancak	ailesi	buna	 tahammül	edemez	hale	geldi	ve	Ebubekir’den	 (ra)	
gizli	 olarak	 Peygamberimize	 (asm)	 gittiler.	 Kureyş’ten	 gördükleri	 tahammül	
edilmez	 sıkıntıları	 anlattılar.	 Peygamberimizin	 (asm)	 vicdanı	 dayanamadı	 ve	
gözünden	 yaşlar	 aktı.	 Sabır	 ve	 sebat	 tavsiyesinde	 bulundu.	 Sonra	Hz.	 Ebubekir	
(ra)	yanına	gelince	şöyle	buyurdu:	

“Yâ	 Atîk!	 Ben	 senin	 de	 bir	 fırsatını	 bulunca	 Habeşistan’a	 hicret	 etmeni	
uygun	 buluyorum.	 Ehlini	 ve	 ayalini	 yanına	 al.	 Birkaç	 gün	 de	 olsan	müşriklerin	
şerrinden	 ve	 kahrından	 kurtul.	 Ailene	 de	 rahat	 bir	 nefes	 aldır.	 Görelim	Mevlâ	
neyler…”	buyurdu.		

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Peygamberimizin	 (asm)	 tavsiyesi	 ve	 müsaadesi	 ile	
hanımını	 ve	 çocuklarını	 yanına	 alarak	 bir	 gece	 Habeşistan’a	 gitmek	 üzere	
Mekke’den	 ayrıldı.	 Bir	 günlük	 yola	 gitti.	 Mola	 verdiği	 yerde	 tüccar	 dostu	 İbn-i	
Da’daşe’nin	 kervanına	 rastladı.	 Bu	 zat,	 zaman	 içinde	 Habeşistan’a	 yerleşmişti;	
ama	Mekke	ile	alakasını	kesmemişti.	Her	sene	ticaret	kervanı	ile	Mekke’ye	gelir	
ticaret	için	bir	müddet	kalır	sonra	tekrar	Habeşistan’a	dönerdi.		

İbn-i	 Da’daşe91	Hz.	 Ebubekir’i	 (ra)	 çocukları	 ile	 perişan	 vaziyette	 görünce	
yanına	 geldi	 ve:	 “Merhaba	 yâ	 Ebâbekir!	 Böyle	 nereye	 gidiyor,	 bu	 çocuklarla	
nereye	göç	ediyorsun?”	diye	sordu.		

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 cevap	 verdi:	 “Yâ	 İbn-i	 Da’daşe!	Mekke	 artık	 benim	 için	
yaşanmaz	bir	yer	haline	geldi.	Ben	Hz.	Muhammed’in	 (asm)	dinine	girdiğim	ve	
hak	yolu	seçtiğim	için	Kureyş	bana	kahır,	işkence	ve	zulüm	yapmaktadır.	Ailemi	
ve	 çocuklarımı	 taciz	 ediyorlar.	 Yoksa	 bana	 yapılan	 işkence	 ve	 zulümler	
umurumda	değil…”	dedi.		

İbn-i	 Da’daşe:	 “Yâ	 Seyyid!	 Sen	 Temimoğulları	 ulularından	 olasın	 ve	
Mekke’yi	 terk	 edesin.	 Buna	 imkân	 yok!	 Senin	 gibi	 birinin	Mekke’yi	 terk	 etmesi	
doğru	değildir.	Benimle	dön.	Gel,	ben	sana	ne	kadar	istersen	mal	vereyim;	bana	

	
90	Köksal,	İslam	Tarihi,	4:183.	
91	‘İbn-i	Da’daşe’	veya	‘İbn-i	Duğûne’	lakabındaki	bu	tüccarın	asıl	adı	“Subey’at	İbn-i	Rufey”dir.		



ortak	olursun.	O	zaman	sana	ve	yanındakilere	kimse	tacizde	bulunamaz.	Çünkü	
ben	 onların	 Habeşistan’da	 ticari	 işlerini	 yürütüyorum.	 Onlar	 her	 zaman	 bana	
muhtaçtırlar”	dedi.		

Zaten	 gitmemek	 için	 bahane	 arayan	 ve	 Resulullah’tan	 (asm)	 ayrılmaya	
tahammül	edemeyen	Hz.	Ebubekir	 (ra)	hemen	kafileye	karışarak	geri	dönmeye	
karar	 verdi.	 Oğlu	 Abdurrahman	 ve	 hanımı	 Ümm-ü	 Ruman	 (ra)	 sordular:	 “Yâ	
Seyyid!	 Niçin	 dönüyoruz?”	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 cevap	 verdi:	 “Ey	 sevgili	
ciğerpârelerim!	 Ben	 Resulullah’ın	 (asm)	 yüzünü	 iki	 defa	 görmedim.	 Onunla	
sohbette	 bulunmadım.	 Ondan	 ayrı	 kalmaya	 tahammül	 edemiyorum.	 Onun	 için	
her	türlü	zulme	ve	hakarete	katlanmaya	razıyım”	dedi.			

Böylece	geri	döndüler.		
Mekke’ye	 yaklaşınca	 Mekke	 reisleri,	 tüccarları	 ve	 ileri	 gelenleri	 kervanı	

karşılamak	 üzere	 Mekke	 dışına	 geldiler.	 İbn-i	 Da’daşe	 onları	 görünce	 Hz.	
Ebubekir’i	(ra)	yanına	çağırdı.	Yanında	Ebubekir	(ra)	olduğu	halde	onlara	şöyle	
dedi:		

“Ey	 Kureyş	 Seyyidleri!	 Ebubekir	 Atiyk	 b.	 Ebî	 Kuhafe	 Habeş	 iline	 hicret	
etmekteydi.	Ben	onu	yoldan	çevirdim.	Benim	hürmetim	için	içinizden	hiç	kimse	
ona	 husumet	 etmesin.	 Ben	 ona	 mal	 verdim	 ve	 kendime	 ortak	 ettim.	 Bundan	
sonra	o	benim	ortağımdır.	Bundan	sonra	herkes	benimle	olan	ticari	alışverişini	
ve	irtibatını	onun	aracılığı	ile	sağlasın”	dedi.92		

Kureyş	 tüccarları	 ve	 ileri	 gelenleri	 işin	 içinde	 ticari	 çıkarları	 söz	 konusu	
olduğu	 için,	 ister	 istemez	 bu	 durumu	 kabul	 etmek	 zorunda	 kaldılar.	 Mekke’ye	
geldikleri	zaman	Hz.	Ebubekir	(ra)	hemen	Peygamberimizin	(asm)	yanına	koştu.	
Kendisi	ile	hasret	giderdi	ve	başından	geçenleri	Peygamberimize	(asm)	anlattı.		

	
18.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Evinin	Avlusuna	Mescid	Yapması	
Ebubekir	 (ra)	 Kureyşten	 emniyet	 ve	 güven	 sözü	 aldıktan	 sonra	 kapısının	

önüne	ve	evinin	avlusuna	bir	mescid	yaptırdı.	Mü’minler	akşam	ve	sabah	namazı	
için	buraya	toplanıp	hem	Kur’an	öğreniyor,	hem	de	namaz	kılıyorlardı.	Böylece	
Din	 Eğitimi	 için	 Daru’l-Erkam	 dışında	 bir	 eğitim	 ve	 öğretim	 merkezi	 daha	
oluşturulmuştu.				

Hz.	 Aişe	 (ra)	 anlatıyor:	 “Babamın	 güzel	 bir	 sesi	 vardı.	 Dili	 sade	 ve	
anlaşılırdı.	 Kur’an-ı	 Kerimi	 çok	 güzel	 okuyordu.	 Sabah	 namazından	 sonra	 çok	
güzel	 bir	 seda	 ile	 Kur’anı-ı	 Kerimi	 okurdu.	 Yoldan	 geçenler	 dinlemeden	
geçemezdi.	Kur’an-ı	Kerim	Arapça	olduğu	için	manasının	bir	kısmını	anlayanlar	
da	dinledikçe	etkisinde	kalır	ve	gözleri	yaşla	dolar,	hatta	bazıları	ağlardı.	Babam	
da	zaman	zaman	Kur’an-ı	Kerimi	ağlayarak	okurdu.”		

Bu	 duruma	 tahammül	 edemeyen	 müşriklerin	 reislerinden	 Ebu	 Cehil	
adamları	ile	beraber	olduğu	halde	İbn-i	Da’daşe’yi	çağırttı	ve	onu	tehdit	etti:	“Yâ	
İbn-i	Da’daşe!	Atiyk	b.	Ebî	Kuhâfe	senin	himayendedir.	Biz	bu	durumda	kendisine	
söyleyemeyiz.	 Senin	 himayende	 olduğu	 için	 git	 kendisine	 söyle	Kur’anı	 açıktan	
okuyarak	 dinini	 yayma	 faaliyetinden	 vazgeçsin.	 Kureyşlilere	 dini	 telkinlerde	
bulunmasın.	Adamlarını	toplayarak	namaz	falan	da	kılmasın.	Bu	bizden	bazı	aklı	
kıt	olanların	ona	meyletmesini	sağlıyor.	Bu	da	aramızdaki	nifakı	artırıyor”	dedi.		

İbn-i	Da’daşe	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	yanına	gitti.	Kureyşin	teklifini	getirdi.		

	
92	Mustafa	Darîr,	Siyer-i	Nebî,	Sadeleştiren	M.	Faruk	Gürtuna,	Sağlam	Kitabevi	(Tarihsiz	–	
İstanbul)	2:35–39.	



Ebubekir	 (ra)	ona:	 “Niçin	kendileri	gelmediler	de	 seni	bana	gönderdiler?”	
diye	sordu.		

İbn-i	 Da’daşe:	 “Sen	 benim	 himayemde	 olduğun	 için	 bu	 işi	 bana	 havale	
ettiler”	dedi.		

Hz.	 Ebubekir	 (ra):	 “Yâ	 öyle	mi?	Demek	bunu	 sana	 onun	 için	 teklif	 ettiler.	
Sen	de	himayende	olmamdan	cesaret	alarak	bunu	bana	söylersin.	Ben	de	bundan	
sonra	 senin	 himayeni	 ve	 ortaklığını	 kabul	 etmiyorum.	 Allah’ın	 ve	 Resulünün	
himayesi	 ve	 koruması	 bana	 kâfidir.	 Git	 seni	 bana	 gönderen	 Kureyşlilere	 de	 ki:	
‘Ben	 artık	 onu	 himaye	 etmiyorum.	 O	 benim	 himayemi	 reddetti.	 Onlar	 da	
ellerinden	 geleni	 koymasınlar	 ve	 yapsınlar.	 Şayet	 güçleri	 yeterse	 beni	 bundan	
alıkoysunlar…”	diyerek	onlara	meydan	okudu.		

Bu	şekilde	ret	cevabı	alan	İbn-i	Da’daşe	de	giderek	Kureyş	ileri	gelenlerine	
durumu	haber	verdi.	Onlar	da	eskisi	gibi	zulümlerini	yapmaya	başladılar.93	

Kureyş	 ileri	 gelenleri	 işi	 o	 derece	 ileri	 götürmüşlerdi	 ki	 Said	 b.	 Âs	 b.	
Umeyye	 oğlu	Halid’i	 (ra)	 öldüresiye	 döverek	 kafasını	 kırmıştı.	 Allahtan	 kendisi	
de	hastalanarak	yatağa	düşmüştü.	Ama	hasta	yatağında	bile	şöyle	diyordu:	“Eğer	
Allah	bana	 şifa	verirse	Mekke	çevresinde	 İbn-i	Ebî	Kebşe’nin	 (Sa’doğullarından	
süt	 emdiği	 için	 Peygamberimize	 bu	 lakabı	 vermişlerdi)	 ilahına	 asla	 ibadet	
edilmeyecek”	diyordu.	

Oğlu	 Halid	 b.	 Said	 (ra)	 ona	 şöyle	 demişti:	 “Ey	 Allah’ım	 ona	 şifa	 verip	
yatağından	kaldırma!”	Allah	duasını	kabul	etmişti	de	Said	b.	Âs	birkaç	gün	sonra	
ölmüştü.94	

İşkencelere	 dayanamayan	 sahabeler	 Peygamberimize	 (asm)	 gelerek	
şikâyetlerini	dile	getirdiler	ve	şöyle	dediler:	“Ey	Allah’ın	Resulü!	Allah’tan	bizim	
için	 yardım	 istemez	misiniz?	Bizim	 için	Allah’a	 duâ	 etmez	misiniz?”	Bu	 şekilde	
dua	ve	yardım	ricasında	bulundular.		

Peygamberimiz	 (asm)	 onlara	 şöyle	 buyurdu:	 “Ey	 Ashabım!	 Sabredin!	
Sizden	 önceki	 ümmetler	 içinde	 öyle	 kimseler	 vardı	 ki,	 müşrikler	 onlar	 için	
sahrada	 çukurlar	 kazar,	 onları	 başı	 dışarıda	 kalacak	 şekilde	 oraya	 gömerler,	
sonra	 da	 başları	 üzerine	 testere	 koyar	 ve	 başını	 o	 testereyle	 ikiye	 keserlerdi.	
Fakat	bu	onları	dinlerinden	döndürmezdi.	Bir	başkası	getirilir	demir	taraklar	ile	
etleri	taranarak	lime	lime	ayrılır,	parçalanır,	kemikleri	ve	sinirleri	ortaya	çıkardı.	
Yine	de	hak	yoldan	ayrılmaz	ve	dinlerinden	asla	taviz	vermezlerdi.	Sabır	ve	sebat	
ederlerdi.	Elbette	bize	de	onlar	gibi	sabır	ve	sebat	etmek	yakışır.		

Ashabım!	 Allah’a	 yemin	 ederim	 ki,	 şu	 İslam	 dini	 muhakkak	 kemâle	
erecektir.	 Öyle	 ki	 bir	 atlı	 tek	 başına	 San’a’dan	 Hadramut’a	 kadar	 gidecek	
Allah’tan	 başka	 hiçbir	 şeyden	 korkmayacaktır.	 Çoban	 kurdun	 saldırısından	
endişe	etmeyecektir.	Fakat	siz	acele	ediyorsunuz!”	buyurdular.95		

	
19.	Hz.	Ebubekir’e	(ra)	Yapılan	Hakaret	
Peygamberimiz	 (asm)	 bizatihi	 en	 çok	 hakarete	 uğrayanların	 başında	

geliyordu.	 Haşimoğuları	 Ebu	 Talib’in	 emriyle	 kendi	 aralarında	 40–50	 kişilik	
gençler	 gurubu	 oluşturmuş,	 bunlar	 nöbetleşe	 peygamberimizi	 (asm)	 kabile	
taassubundan	dolayı	korumak	için	ellerinden	geleni	yapıyorlardı.	Bundan	dolayı	
fiilî	tecavüze	maruz	kalmamakla	beraber	sözlü	hakaretler	ve	yakınlarına	yapılan	

	
93	Mustafa	Darîr,	Siyer-i	Nebi,	2:38–39;	İbn-i	Hişam,	Sire,	2:143;	Buhari,	Sahih,	4:254.	
94	Hâkim,	Müstedrek,	3:249;	Said	Havva,	El-Esas	Fi’s-Sünne,	(Hadislerle	Peygamberimizin	Hayatı-	
Hikmet	Neşriyat)	1:309.	
95	Buhari,	Menâkıb,	(Bab–61)	6:619;	Ebu	Davut,	Kitabu’l-Cihat,	3:47.		



işkence	 ve	 zulümlerden	 dolayı	 büyük	 sıkıntı	 çekiyordu.	 Bunun	 dışında	
Peygamberimiz	 (asm)	 ümmetine	 olan	 merhamet	 ve	 şefkatinden	 dolayı	 her	
mü’mine	 yapılan	 işkence	 ve	 hakaretin	 mesuliyetini	 ve	 sorumluluğunu	 üzerine	
aldığı	 için	 manen	 büyük	 bir	 sıkıntı	 içinde	 bulunuyordu.	 Adeta	 her	 mü’mine	
yapılan	 hakareti	 doğrudan	 vicdanında	 ve	 ruhunda	 hissediyordu.	 Bunun	 için	
bütün	müslümanların	 sıkıntılarına	ortaktı.	Bir	gün	 “Hiç	kimse	benim	hak	yolda	
uğradığım	 eza	 ve	 cefanın	 bir	misline	 uğramamıştır”96	buyurdular.	 Yine	 bir	 gün	
Medine’deki	 sahabelerine	 şöyle	 demişti:	 “Mekke’de	 çektiğim	 sıkıntı	 gündüzün	
üzerine	düşseydi	gece	olurdu.	Medine	de	ise	münafıkların	ve	Yahudilerden	dolayı	
bu	sıkıntı	iki	misli	olmuştur.”		

Peygamberimize	 (sav)	 verilen	 sıkıntı	 bu	 seviyede	 idi.	 Hz.	 Ebubekir’e	 (ra)	
verilen	 sıkıntıdan	 bir	 örnek	 vererek	 sıkıntının	 boyutları	 konusunda	 bir	 örnek	
sunalım:		

Bir	 gün	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 yolda	 giderken	 müşriklerden	 birisi	 başından	
aşağı	gübre	ve	çöp	boşalttı.	O	sırada	Velid	b.	Muğire’yle	karşılaştı.	Hz.	Ebubekir	
(ra)	 durumu	 ona	 söyledi.	 Şu	 beyinsizin	 yaptığı	 terbiyesizliği	 görüyor	musunuz	
dedi.	 Velid	 b.	Muğire	 bunu	 kendi	 başına	 sen	 getirdin	 dedi.	Hiç	 aldırış	 etmeden	
gitti.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 “Ey	 Rabbim	 sen	 ne	 kadar	 halimsin.	 Ey	 Rabbim	 sen	 ne	
kadar	halimsin”	diyor	ve	başını	temizliyordu.97	

	
20.	Sahabelerin	Eğitim-Öğretim	Gayreti	ve	Evlerini	Okul	Yapmaları	
Sahabeler	 Peygamberimize	 (asm)	 nazil	 olan	 Kur’an	 ayet	 ve	 surelerini	

öğrenme	 ve	 öğretme	 konusunda	 çok	 gayretliydiler.	 Bir	 surenin	 nâzil	 olduğunu	
duydukları	 zaman	 hemen	 “Acaba	 Yüce	 Allah	 ne	 buyurdu?”	 diyerek	 heyecanla	
öğrenmeye	koşarlardı.	Öğrendikleri	zaman	da	yine	aynı	heyecanla	duymayan	ve	
işinden	dolayı	 gelemeyen	kardeşlerine	ulaştırmayı	büyük	bir	 ibadet	 sayarlardı.	
Çünkü	 o	 dönemde	 Kur’an-ı	 Kerimi	 öğrenmek	 ve	 öğretmekten	 başka	 ibadet	
emredilmemişti.	 Aynı	 heyecan	 ve	 gayretle	 evlerinde	 gizli	 olarak	 eşlerine,	
çocuklarına	ve	komşularına	Kur’an	öğretirlerdi.		

Peygamberimiz	 (asm)	 de	 bu	 hususta	 sahabelerini	 teşvik	 ederlerdi.	 Bir	
defasında	 iki	 kardeşten	 birisi	 Peygamberimize	 (asm)	 gelerek	 diğer	 kardeşini	
şikâyet	 etti.	 “Kardeşim	 bana	 yardımcı	 olmuyor.	 Ben	 tek	 başına	 işlerin	 çoğunu	
yapmak	durumunda	kalıyorum.	O	ise	devamlı	sizin	yanınıza	gelerek	beni	yalnız	
bırakıyor”	dedi.		

Peygamberimiz	(sav)	“Umulur	ki	sen	onun	sayesinde	rızıklanıyorsun.	Öyle	
bırak	 onu	 ilim	 öğrensin,	 başkalarına	 da	 öğretsin.	 Sen	 de	 ilim	 yönünden	 ondan	
faydalanmaya	bak”	buyurdular.98		

Peygamberimiz	(sav)	kendisine	bir	şeyler	öğrenmek	için	gelenleri	de	tebrik	
eder	 ve	 teşvik	 eder,	 şöyle	 derdi:	 “İlim	 öğrenmek	 için	 yanıma	 gelene	merhaba!	
İlim	 öğrenmek	 için	 yola	 çıkan	 kimseye	 melekler	 arkadaş	 olurlar.	 Etrafını	
kuşatırlar	 ve	 sevinçlerinden	 kanatlarını	 onun	 ayakları	 altına	 sererler.	 O	 kişiyi	
görmek	 ve	 tebrik	 etmek	 için	 göklerin	 birinci	 katına	 kadar	 birbirinin	 sırtına	
çıkarlar.”99	

	
21.	Peygamberimiz	(sav)	Gelenlere	Ne	Öğretirdi?	

	
96	Bilmen,	Ömer	Nasuhi,	500	Hadis,	(Bilmen	Yay-İst)	s.	222.	
97	İbn-i	Hişam,	Sîre,	2:13.	
98	Cem’u-l	Fevâid,	1:20.	
99	Münziri,	Terğib	ve	Terhib,	1:59.	



Sahabelerin	 bilhassa	 fakir	 ve	muhtaç	 olanları	 “Dâr-ı	 Erkâm”dan	 günlerce	
dışarı	 çıkmadan	 dururlardı.	 Bazen	 olur	 ki	 açlıktan	 karınları	 yapışırdı.	 Çoğu	
zaman	biri	kendilerini	çağırır	da	yemek	yedirir	diye	beklerlerdi.	Peygamberimiz	
(asm)	 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	b.	Ebî	Talip	(ra)	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.100		

Peygamberimiz	 (asm)	 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”101	diye	ders	verirdi.		

Bir	 kişi	 iman	 ederek	Müslüman	 olduğu	 zaman	Peygamberimiz	 (asm)	 ona	
henüz	 farz	 olmadığı	 halde	 namaz	 kılmayı	 öğretirdi.102	Hakem	 b.	 Umeyr	 (ra)	
anlatıyor:	 “Hz.	 Peygamber	 (asm)	 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.103		

Yine	 peygamberimiz	 (asm)	 Kur’an	 surelerini	 ve	 bilhassa	 Fatiha	 ve	 İhlâs	
suresini	talim	eder,	öğretirdi.104	Hz.	Ali	(ra)	anlatıyor:	“Hz.	Peygamber	(asm)	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	(asm)	buyurdu:	“Yâ	Ali!	Allah’a	şöyle	dua	et:	
‘Allahım!	 Günahlarımı	 affet.	 Ahlâkımı	 güzelleştir.	 Bana	 helal	 rızık	 ver.	 Bana	
verdiğin	nimetlerle	yetinmemi	sağla.	Beni	yasaklamış	olduğun	şeylere,	amellere	
meylettirme.	Kalbimi	muhafaza	et!”105	

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

	
22.	Peygamberimiz	(asm)	Sahabelere	İman	Dersi	Verirdi	
Peygamberimiz	 (asm)	 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	

	
100	Terğib	ve	Terhib,	1:75.	
101	Kenzu’l-Ummal,	1:70.	
102	Heysemi,	Mecmâu’z-Zevâid,	1:293.	
103	Kenzu’l-Ummal,	4:203.	
104	Kenzu’l-Ummal,	4:218.		
105	Kenzu’l-Ummal,	1:305.	



ibadete,	hukuka	ve	ahlaka	dair	emir	ve	yasaklar	nâzil	olmamıştı.106	İbadet,	hukuk	
ve	ahlak	iman	ağacının	meyvesi	olduğu	için	Peygamberimiz	(asm)	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.107 	Çünkü	
Kur’an’ın	üçte	ikisi	Allah’a	ve	ahirete	imanı	anlatmaktaydı.			

Peygamberimizin	(asm)	en	birinci	talebesi	şüphesiz	Hz.	Ali’dir.	(ra)	Çünkü	
o	 henüz	 sekiz	 veya	 on	 yaşında	 Müslüman	 olarak	 vahye	 ilk	 muhatap	 olmuş,	
Peygamberimizin	(asm)	arkasında	ilk	olarak	namaz	kılmış	ve	vefatına	kadar	tüm	
bilgilerini	 ilk	 kaynak	 olan	 bizzat	 Peygamberimizden	 (asm)	 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’108	buyurmaktadır.	Bunun	 için	dini	en	 iyi	bilenler	en	
yakını	olan	bizleriz.	Hz.	Peygamber	(asm)	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.”109	

Bundan	 dolayı	 sahabeler	 peygamberimizden	 (asm)	 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.110	Böylece	sahabeler	 ilmi	amel	 için	öğreniyorlar	ve	amelsiz	 ilmi	
kabul	etmiyorlardı.111	

Peygamberimiz	 (asm)	 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”112	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”113	

	
106	Heysemi,	Mecmâu’-Zevâid,	1:65.	
107	İbn-i	Mâce,	1:93	(Hadis	No:	61.)	
108	Âl-i	İmran,	3:68.	
109	Kenzu’l-Ummal,	1:232.		
110	Kenzu’l-Ummal,	1:232;	Müsned-i	Ahmed,	5:410.	
111	İbn-i	Saad,	Tabakat,	5:172.	
112	Mişkâtü’l-Mesâbih,	20–21.	
113	Mişkâtü’l-Mesabih,	21.	



Bir	bedevi	Peygamberimizin	 (asm)	yanına	gelmişti.	Peygamberimiz	 (asm)	
sordular:	“Seni	bizim	yanımıza	getiren	sebep	nedir?”	

Bedevi	cevap	verdi:	“Buraya	ilim	öğrenmeye	geldim.”	
Peygamberimiz	(asm)	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!”	114	

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

“Tâ-Hâ	Suresi”	nâzil	 olmuştu.	Peygamber	 efendimiz	 (asm)	bu	 surenin	 “Ey	
Rabbim	ilmimi	artır!”115	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.116	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!”117		

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?		

Peygamberimiz	(asm)	cevap	verdiler:	 “İlim	 isteyen	hiçkimse	yoktur	ki,	bu	
istek	onun	geçmiş	günahlarına	kefaret	olmasın”118	buyurdular.	

Bir	diğer	sahabe	sordu:	“Ey	Allah’ın	Resulü!	Amellerin	hangisi	üstündür?”		
Peygamberimiz	 (asm)	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	 (asm)	 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” 119	
buyurdular.		

Sahabe	sordu:	“Ey	Allah’ın	Resulü!	İman	nedir?”		
	

114	Cem’ul-Fevâid,	1:20.	
115	Tâ-Hâ,	20:114.	
116	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)	
117	İbn-i	Kesir,	tefsir-i	Kebir,	3:175.	
118	Cem’ul-Fevâid,	1:20.	
119	Gazali,	İhya,	1:92.	



Peygamberimiz	(asm)	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”120	buyurdular.		

Sahabe	sordu:	“Ya	Resulallah	biz	bu	mertebeye	nasıl	ulaşırız?”		
Peygamberimiz	(asm)	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”121	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.”122		

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

	
23.	Müslümanların	Büyük	Bir	Açlık	ve	Yoksulluk	Çekmeleri	
Müşrikler	 yaptıkları	 ahitleşme	 gereği	 olarak	 müslümanların	 çarşı	 ve	

pazarlara	çıkmalarını	engellediler.	Yol	başlarını	kestiler	ve	mahalleye	yiyecek	ve	
giyecek	 girmesini	 önlediler.	 Böylece	 açlık	 ve	 yoksulluk	 içinde	 mü’minlerin	
ölmelerini	veyahut	dinerinden	vazgeçmelerini	istiyorlardı.123		

Hz.	Hatice	(ra)	ve	Hz.	Ebubekir	(ra)	bütün	mallarını	Allah	için	mü’minlerin	
ihtiyaçlarını	 gidermek	 üzere	 harcadılar	 ve	 tükettiler.124	Yiyecek	 bulamayarak	
açlık	 sonucu	hastalığa	yakalanarak	ölenler,	 ağaç	yapraklarını	ve	otları	yiyenler,	
deri	 parçalarını	 ve	 deriden	 yapılmış	 olan	 çarıklarını	 üç	 gün	 ıslatarak	 yiyenler	
oldu125	Açlıktan	ağlayan	çocukların	feryadı	başka	mahallelerden	duyuluyordu.126	
Kendilerine	 güvenen	 sahabeler	 yiyecek	 bulmak	 ve	 almak	 için	 mahalleden	
çıktıkları	zaman	müşriklerin	engellemeleri	ile	karşılaşıyor,	dövülerek	mahalleye	
tekrar	geri	gönderiliyorlardı.	Hz.	Abbas	(ra)	henüz	Müslüman	olmadığı	halde	bu	
sıkıntıya	maruz	kalanlardan	birisiydi.127	

Kureyşin	merhametli	 tüccarları	da	yok	değildi.	Hakîm	bin	Hizam	Şam’dan	
buğday	yüklü	kafilesi	ile	gelirken	Ebu	Talip	mahallesine	birkaç	devesini	azdırmış	
ve	kaçtı	intibaını	verdirerek	mü’minlere	yiyecek	ulaştırmıştı.128	Hişam	b.	Amr	b.	
Rebia	 da	 böyle	 yardım	 edenlerdendi.	 Kureyş	 müşrikleri	 bunu	 öğrendiler	
kendisine	 ihtar	 çektiler	 ve	 onu	 gözetim	 altında	 tutmaya	 başladılar.	 Bir	 daha	
yapınca	onu	öldürmeye	kalktılar.	Ebu	Süfyan	b.	Harb	onu	kurtardı.129	

	
120	Suyuti,	Camiu’s-Sağir,	Hadis	No:	586,	1512;	İbn-i	Mâce,	Cihad,	8.	
121	Buhari,	Fedailu’l-Kur’an,	23.	
122	Suyuti,	Camiü’s-Sağir,	Hadis	No:1556.	
123	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:	209;	Ebu	Nuaym,	Delâil,	1:	227–233;	Beyhakî,	Delâil,	2:81.	
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Yine	 bir	 defasında	Hakîm	b.	Hizam’ın	 Şı’ba	 yiyecek	 soktuğunu	 gören	 Ebu	
Cehil	 üzerine	 hücum	 etti	 ve	 ‘Demek	 sen	 Haşimlere	 yiyecek	 götürüyorsun	
hâa!...’diyerek	saldırdı.	Oradan	geçmekte	olan	Ebu’l-Buhterî	b.	Hişam	b.	Hâris	b.	
Esed	 de	 ‘Emesine	 yiyecek	 götüren	 birisini	 niçin	 engelliyorsun?’	 diyerek	 Ebu	
Cehil’e	saldırdı.	Ebu	Cehil’in	kafasına	bir	deve	çene	kemiği	 ile	vurdu	ve	kafasını	
yaraladı.	Hz.	Hamza	 (ra)	da	bu	olaya	 şahit	olanlardandı.	Olayı	Peygamberimize	
(asm)	haber	vermişti.130	

“Eşhuru’l-Hurum”	 denilen	 mukaddes	 aylarda	 dışarıdan	 gelen	 hacı	
adaylarından	hububat	temin	edilme	imkânı	doğuyordu.	Mekke’de	cereyan	eden	
tüm	 ticari	 ve	 iktisadi	 imkânlardan	 mahrum	 bırakılan	 sahabeler	 kısa	 zamanda	
ellerindeki	 tüm	paraları	 da	 tükettiler.	 Gerek	Hz.	 Hatice’nin	 (ra)	 ve	 gerekse	Hz.	
Ebubekir’in	 (ra)	 tüm	 mal	 ve	 para	 varlığı	 bir,	 bir	 buçuk	 sene	 içinde	 tamamen	
tükendi.131	

	
24.	Sahabelerin	Çektiği	Açlık	ve	Sefalet	
Hz.	Ömer	(ra)	anlatıyor:	“Ben	Resulullah’ı	(asm)	gördüm.	Bütün	gün	ızdırap	

çekiyor	 ve	 karnına	 girecek	 bir	 şey	 bulamıyordu.132	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”133	buyuruyordu.		

Peygamberimiz	 (asm)	 isteseydi	 bu	 sıkıntıyı	 çekmez	 ve	 yiyebilirdi	 ancak	
başkalarını	 kendine	 tercih	 ediyor,	 isar	 hasletinin	 kemalini	 yaşıyordu.134	Bunun	
için	 sahabelerine	 ve	 bilhassa	 fakir	 ve	 kölelere,	 “Dâr-ı	 Erkam”da	 bakmak	 ile	
sorumlu	olduğu	sahabelerine	veriyordu.	Bu	şekilde	Hz.	Hatice’nin	(ra)	bütün	mal	
varlığını	harcamış	ve	bitirmişti.	

Sahabelerde	çok	büyük	açlık	ve	sıkıntı	içindeydiler.	Saad	b.	Ebi	Vakkas	(ra)	
bir	deve	derisinin	parçasını	bulmuş	onu	yıkayıp	ateşte	pişirerek	 taşın	arasında	
ezerek	yemiş	ve	bununla	üç	gün	idare	etmişti.135			

	
25.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Rumlarla	İlgili	İddiaya	Tutuşması	
O	 dönemde	 dünyaya	 hükmeden	 iki	 büyük	 devlet	 vardı.	 Biri	 putperest	 ve	

ateşperest	olan	İran,	Sasani	devleti,	diğeri	de	Ehl-i	Kitap	ve	Hıristiyan	olan	Bizans	
İmparatorluğu.	 Nübüvvetin	 beşinci	 yılı	 olan	 615	 tarihinden	 620	 yılına	 kadar	
geçen	 yıllar	 içinde	 İran	 ile	 Bizans	 ordusu	 İran	 ile	 Şam	 toprağı	 arasında	 Busrâ	
denilen	mevkide	karşılaşarak	çarpışmışlar	ve	bu	savaşta	ateşperest	ve	putperest	
olan	İran	ehl-i	kitap	olan	Hıristiyan	Rumları	yenerek	bozguna	uğratmışlardı.	Bu	
öyle	dehşetli	bir	bozgun	olmuştu	ki	İran	orduları	beş	sene	içerisinde	Irak,	Suriye	
ve	 Anadolu’dan	 geçerek	 Bizanslıları	 İstanbul’a	 kadar	 kovalamış	 ve	 bir	müddet	

	
130	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:379–380;	Ebu	Nuaym,	Delâil,	1:230.	
131	Prof.	M.	Hamidullah,	İslam	Peygamberi,	1:114.	
132	Kenzu’l-Ummal,	4:40;	Münziri,	Terğib	ve	Terhib,	4:154.	
133	Kenzu’l-Ummal,	4:41.	
134	Münziri,	Terğib,	4:148.	
135	Hilye,	1:93.	



İstanbul’u	kuşatma	altına	almışlardı.136	Bunun	sonucu	olarak	İran	şahı	Bizans’tan	
yüklü	bir	tazminat	almıştı.		

Kureyş	 müşrikleri	 bu	 duruma	 çok	 sevinmişlerdi.	 Müslümanlar	 Ebu	 Talip	
mahallesinden	çıktıktan	sonra	müşrikler	onları	devamlı	rahatsız	ediyor	ve	“Sizler	
gibi	Ehl-i	Kitap	olan	ve	İsa’ya	inanan	Hıristiyanlar,	bizim	gibi	kitap	ve	peygamber	
tanımayan	 İranlılara	 müthiş	 bir	 şekilde	 yenildiler.	 Siz	 de	 bizimle	 çarpışacak	
olursanız	 sonunuz	 bunlar	 gibi	 olacaktır”	 diyorlardı.137	Müslümanlar	 da	 bu	
durumda	çok	mahzun	oluyorlar	ve	bir	cevap	veremiyorlardı.		

Yüce	Allah	Rum	Suresi’nin	ilk	ayetlerini	inzal	buyurdu:		
“Bismillâhirrahmânirrahîm.	
Elif-Lâm-Mîm.	 Rumlar	 size	 yakın	 bir	 yerde	 mağlup	 oldular.	 Fakat	 kısa	 bir	

zaman	 içinde	 galip	 geleceklerdir.	 Önce	 de	 sonra	 da	 bütün	 zamanlarda	 hüküm	
Allah’a	 aittir.	 O	 gün	 gelince	 mü’minler	 Allah’ın	 yardımını	 görerek	 sevinecek	 ve	
müferrah	 olacaklardır.	 Allah’ın	 kudreti	 her	 şeye	 galiptir	 ve	 Allah	 çokça	
bağışlayandır.	 Bu	 Allah’ın	 bir	 vadidir	 ve	 Allah	 vadinden	 asla	 caymaz;	 ama	
insanların	çoğu	bunu	bilmezler.”138	

Bu	 ayetlerin	 nüzulü	 üzerine	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Kureyş	 müşriklerine	 bu	
ayetleri	 okudu.	 Sonra	 da	 “Sizler	 kendiniz	 gibi	 putperest	 Farslıların	 Ehl-i	 Kitap	
kardeşlerimiz	olan	Rumlara	galip	gelmesine	mi	seviniyorsunuz?	Hiç	sevinmeyin!	
Allah	 sizin	 gözlerinizi	 aydın	 etmeyecektir.	 Vallahi	 Rumlar	 Farslılara	 galip	
geleceklerdir.	Bunu	bize	Peygamberimiz	(asm)	Allah’ın	vahyi	ile	bildirdi”	deyince	
Ubey	b.	Halef	kalktı	ve	Hz.	Ebubekir’e	(ra):	“-Yalan	söylüyorsun!”	dedi.		

Hz.	 Ebubekir	 (ra):	 “Ey	 Aduvvallah,	 ey	 Allah’ın	 düşmanı!	 Yalan	 söyleyen	
sensin!”	dedi.	 Sonra	da	 “Eğer	üç	 sene	 içinde	Rumlar	Farslıları	 yenerse	bana	on	
deve	 borçlan;	 yok	 Farslılar	 galibiyetlerinde	 devam	 ettirirse	 ben	 sana	 on	 deve	
vermeyi	taahhüt	ediyorum”	diyerek	bahse	girdi.	Ubey	b.	Halef	de	bunu	kabul	etti.	
Böylece	karşılıklı	ahitleşmiş	oldular.	

Durumu	 Peygamberimize	 (asm)	 haber	 verince	 peygamberimiz	 (sav)	
gülerek:	 “-Ayette	geçen	“Bid’i	Sinîn”	kelimesinin	 ifade	ettiği	zaman	dilimi	üç	yıl	
ile	 sınırlı	 değildir.	 Belki	 üç	 ile	 dokuz	 yıl	 arasını	 kapsar.	 Bu	 durumda	 sen	 git	
develerin	sayısını	artır	ve	seneyi	de	ona	göre	uzat!”	buyurdular.	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 da	Ubey	 b.	Halef	 ile	 karşılaştı.	 Ubey	 iddiacı	 biri	 olduğu	
için	Ebubekir’e	(ra)	“Galiba	sen	bahse	girdiğine	pişman	oldun”	dedi.	Hz.	Ebubekir	
(ra)	 “Hayır,	 pişman	 olmadım.	 İsterseniz	 develerin	 sayısını	 artıralım	 ve	 süreyi	
uzatalım.	Develer	yüz	olsun	sene	de	on	yıl	olsun”	dedi.	Ubey	b.	Halef:	“Peki,	öyle	
olsun”	diyerek	bahsi	uzattı	ve	develerin	sayısını	da	artırdı.139	

Ubey	 b.	 Halef	 Uhut	 savaşında	 Peygamberimizin	 (asm)	 attığı	 bir	 harbe	 ile	
yaralanarak	 öldü.	 Rumlar	 da	 yedi	 sene	 sonra	 İranlıları	 büyük	 bir	 hezimete	
uğrattılar.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Ubey	 b.	 Halef’in	 varislerinden	 yüz	 deveyi	 alarak	
Peygamberimize	(asm)	getirdi.140	Peygamberimiz	(asm)	de	bu	develeri	fakirlere	
dağıttı.141		

Bu	olay	pek	çok	Mekke’linin	Müslüman	olması	ile	sonuçlanmıştır.142				

	
136	Taberi,	Tefsir,	21:18	
137	Taberi,	Tefsir,	21:17–18	
138	Rum	Suresi,	30:1–5		
139	Taberi,	Tefsir,	21:18;	Suyuti,	Dürrü’l-Mensur,	5:152	
140	Ebu	Nuaym,	Delâilu’n-Nübüvve,	2:296–297	
141	Kurtubi,	Tefsir,	14:3	
142	Tirmizi,	Sünen,	5:345	



	
26.	Peygamberimizin	(asm)	Arap	Kabilelerini	İmana	Davet	Etmesi	
Peygamberimiz	 (asm)	 Hac	 mevsiminde	 Ukaz,	 Mecenne	 ve	 Zülmecaz	

panayırlarına	 gider,	 çevre	 kabilelerden	 hac	 ve	 alışveriş	 için	 gelen	 insanlara	
Allah’ın	birliğini,	ahireti,	öldükten	sonra	dirilmeyi	anlatırdı.	Kendisine	nazil	olan	
Kur’anı	okur	ve	merak	ettikleri	konularda	bilgiler	verirdi.		

Ukaz	 panayırı	 panayırların	 en	 büyüğü	 idi.143	Zilkade	 ayında	 kurulur	 ve	
yirmi	 gün	 boyunca	 devam	 ederdi.	 Havazin,	 Gatafan,	 Eslem,	 Benî	 Haris	 ve	
Mustalıklar	hep	oraya	gelir	mallarını	sergiler,	şairlerini	ve	hatiplerini	getirir	hem	
hac,	hem	ticaret,	hem	de	yarışmalar	yaparlardı.144	Her	yerin	eşrafı,	Hac	ve	ticaret	
mevsiminde	orada	hazır	olurlardı.	Mecenne	panayırı	on	gün,	Zülmecaz	ise	sekiz	
gün	devam	ederdi.		

Peygamberimiz	 (asm)	 bu	 panayırlara	 hem	 hac,	 hem	 de	 ticaret	 için	 gelen	
kabilelerin	 konakladıkları	 yerleri	 gezerek	 onlara	 kendini	 tanıtır	 ve	 davası	 olan	
“Tevhid	ve	Haşir”	davasını	anlatırdı.	Peygamberimiz	(asm)	bu	şekilde	Benî	Âmir	
b.	 Sa’sâ,	 	 Muharib	 b.	 Hasafe,	 Fezâre,	 Gassan,	 Mürre,	 Hanife,	 Süleym,	 Abs,	 Benî	
Nasr,	 Benî	 Bekâ,	 Kinde,	 Kelb,	 Hâris	 bin	 Kâab,	 Uzre,	 Hadârime	 gibi	 Arap	
kabilelerini	 dolaşmıştı.145	Onlar	 Peygamberimizi	 (asm)	 dinledikten	 sonra	 kimi	
Kureyşten	çekindikleri	için,	kimisi	de	düşmanlığından	dolayı	“İçinde	bulunduğun	
cemaat	ve	kavmin,	yakınların	ve	akrabaların	seni	daha	iyi	tanırlar.	Onların	kabul	
etmediği	bir	şeye	bizi	davet	etmen	doğru	değil”	veya	“Önce	onlar	kabul	etsinler	
sonra	 biz	 de	 sana	 uyarız”	 derlerdi.146	Bazıları	 çok	 iyi	 davranır,	 dinlerlerdi;	
bazıları	 ise	 çadıra	 hiç	 kabul	 etmezdi;	 bazıları	 ise	 Peygamberimize	 (asm)	 laf	
atardı.	Bazı	kendini	bilmezlerin	taş	attıkları	da	olurdu.		

Bu	arada	Ebu	Leheb	ve	Ebu	Cehil	gibi	peygamberimizin	(sav)	hem	akrabası	
ve	 hem	 de	 Kureyşin	 ileri	 gelenleri	 “Sakın	 hâ!	 Kureyşin	 genci	 sizi	 aldatmasın,	
dininizden	 döndürmesin.	 Kendi	 kavmini	 bozup	 dağıtan	 birisi	 sizi	 ıslah	 edecek	
değil!”	diyerek	peygamberimizin	arkasından	gezerlerdi.147	

Peygamberimiz	 (asm)	 bir	 gün	 yanına	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 ve	 Hz.	 Ali	 (ra)	
alarak	kabilelere	 imanı	 anlatmak	üzere	Mina’ya	gitti.	Dolaşa	dolaşa	bir	meclise	
vardı.	O	mecliste	 sükûnet	ve	ağırbaşlılık	hâkimdi.	Olgun	bir	 cemaat	olduğu	her	
haliyle	 belli	 oluyordu.	 Önce	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 onların	 yanına	 vardı	 ve	 selam	
verdi:	“Sizler	hangi	kavimdensiniz?”	diye	sordu.	

Onlar:	“Biz	Şeyban	ve	Sa’lebeoğullarıyız”	dediler.		
Mefruk	b.	Amr,	Hânî	b.	Kabusâ,	Müsennâ	b.	Hârise,	Numan	b.	Şerik	bu	kavm	

içinde	bulunuyordu.	Hz.	Ebubekir’e	(ra)	en	fazla	yakınlık	göstereni	de	Mefruk	b.	
Amr	 idi.	Bu	zat	yakışıklı	ve	endamlı	olup,	saçlarını	örgü	gibi	yaparak	 iki	yanına	
salmıştı.	 Çok	 düzgün	 bir	 konuşması	 vardı.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 onunla	 konuştu.	
Asker	sayılarını,	düşmana	karşı	mücadelelerinde	nasıl	olduklarını	ve	kendilerine	
sığınanı	nasıl	himaye	ettiklerini	sordu.	Sonra	Peygamberimiz	(sav)	göstererek:	

“Kureyş’in	kendisine	eziyet	ettiği	Allah’ın	peygamberi	işte	budur.	Siz	de	bu	
hususta	bazı	şeyleri	duymuşsunuzdur”	dedi.	Onlar	“Gelsin	konuşalım”	dediler.		

	
143	İbn-i	Hişam,	Sire,	2:63;	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:216;	Müsned-i	Ahmed,	3:222	
144	İbn-i	Hacer,	Fethu’l-Bari,	3:473	
145	İbn-i	Saad,	Tabakât,	1:216–217;	Ebû	Nuaym,	Delâil,	2:248;	İbn-i	Kayyum,	Zadu’l-Meâd,	2:56	
146	İbn-i	Saad,	Tabakât,	1:217;	İbn-i	Kayyum,	2:	56	
147	Müsned-i	Ahmed,	3:322;	Hâkim,	Müstedrek,	2:264;	Heysemî,	Mecmau’z-Zevâid,	6:	46;	
Beyhakî,	Delâil,	2:181	



Hz.	Ebubekir	 (ra)	döndü	ve	Peygamberimizin	 (asm)	yanına	geldi	ve	 şöyle	
dedi:	“Şeyban	ve	Sa’lebeoğullarının	ileri	gelen	şerefli	kişileri	buradadır.	Mefruk	b.	
Amr,	 Hânî	 b.	 Kabîsâ,	 Müsennâ	 b.	 Hârise,	 Numan	 b.	 Şerik	 bu	 kavm	 içinde	
bulunuyorlar”	dedi.	

Peygamberimiz	 (asm)	 onlara	 yaklaştı.	 Ayağa	 kalkarak	 karşıladılar	 ve	
Peygamberimize	(asm)	yer	gösterdiler,	oturdu.	Mefruk	b.	Amr	Peygamberimize	
(asm)	dönerek:	“Sen	insanları	neye	davet	ediyorsun?”	diye	sordu.	

Peygamberimiz	 (asm)“Ben	 sizi	 kendisinden	 başka	 ilah	 olmayan	 Allah’ın	
birliğini	 tasdik	 etmeye,	 benim	 O’nun	 peygamberi	 olduğuma	 inanmaya,	 Allah	
tarafından	 bana	 emredilen	 şeyleri	 yerine	 getirinceye	 kadar	 beni	 korumaya,	
barındırmaya	 ve	 bana	 yardımcı	 olamaya	 davet	 ediyorum.	 Kureyş	 bu	 konuda	
bana	yardımcı	olmuyor,	batılı	yüce	tutup	Hak’tan	yüz	çeviriyorlar”	buyurdu.		

Mefruk:	 “Ey	Kureyşli	kardeş!	Sen	insanları	daha	nelere	davet	ediyorsun,	bize	
anlat”	dedi.	

Peygamberimiz	(asm)	Kur’andan	bazı	ayetleri	okuyarak	cevap	verdi:	
“Ey	 Rasülüm	 de	 ki:	 Gelin	 Rabbinizin	 neyi	 haram	 kıldığını	 size	 bildireyim.	

Hiçbir	şeyi	ona	ortak	koşmayın.	Anne	ve	babaya	iyilikte	bulunun.	Fakirlik	endişesi	
ile	çocuklarınızı	öldürmeyin;	sizi	de	onları	da	rızıklandıran	biziz.	Fuhşun	gizlisine	
de	açığına	da	yaklaşmayın.	Allah’ın	haram	kıldığı	cana	haksız	yere	kıymayın.	 İşte	
akıl	edip	düşünesiniz	diye	Allah	bunları	size	haram	kılmıştır.	

Rüştüne	 erişinceye	 kadar	 yetim	malını	 koruyun,	 ölçü	 ve	 tartıda	 da	 adaleti	
gözetin.	 Biz	 kimseye	 gücünden	 fazla	 yük	 yüklemeyiz.	 Kendi	 akrabanız	 hakkında	
bile	olsa	konuştuğunuz	zaman	adil	olun.	Allah’ın	emirlerini	ve	Allah	için	yaptığınız	
ahitlerini	 yerine	 getirin.	 Düşünüp	 öğüt	 alasınız	 diye	 Rabbiniz	 bunları	 size	
emretmiştir.		

İşte	benim	dosdoğru	yolum	budur;	siz	de	ona	uyun.	Başka	yollara	sapmayın	ki	
sizi	fırkalara	bölüp	Allah’ın	yolundan	ayırmasın.	Allah’ın	emi	ve	yasaklarına	karşı	
gelmekten	sakınasınız	diye	Allah	bunları	size	emretti.”148	

Mefruk	ve	yanındakiler	okunan	bu	Kur’an	ayetlerini	dinledi	ve:	
“Ey	 Kureyşli!	 Bu	 sözler	 yeryüzü	 halkının	 sözleri	 değildir;	 olsaydı	 bize	

meçhul	olmazdı,	biz	bilirdik.	Söyle	bakalım	Allah	daha	başka	neleri	emretti.”	
Bunun	 üzerine	 peygamberimiz	 (asm)	 buyurdu:	 “Şüphesiz	 Allah	 adaleti,	

iyilik	yapmayı	ve	akrabayı	görüp	gözetmeyi	emreder.	Haksızlık	ve	zulümden,	aklın	
ve	dinin	çirkin	gördüğü	kötülüklerden	ve	nefsin	çirkin	arzu	ve	isteklerine	uymaktan	
sizleri	sakındırır.	İyice	anlayıp	uygulayasınız	diye	size	böyle	öğüt	veriyor.”149		

Bu	 ayetleri	 dinledikten	 sonra	 Mefruk	 b.	 Amr	 şöyle	 dedi:	 “Ey	 Kureyşli	
kardeş!	 Sen	 beni	 ahlakın	 en	 güzeline,	 en	 üstününe	 ve	 amellerin	 en	 iyisine	
çağırdın.	 Seni	 yalanlayan	 sana	 iftira	 etmiş	 olur.	 İçimizde	Hâris	 b.	 Kabîsâ	 bizim	
büyüğümüz	ve	önderimizdir.	Bir	de	onun	ne	dediğine	bakalım.”		

Bunun	 üzerine	 söz	 alan	 Hâris	 b.	 Kabîsâ	 Peygamberimize	 (asm)	 dönerek	
şöyle	dedi:	 “Ey	Kureyşli	kardeş!	Söylediklerini	dinlemiş	ve	sözünü	 tasdik	etmiş	
bulunuyorum.	 Bu	 söylediğin	 şeyler	 doğrudur.	 Ancak	 ben	 iyice	 düşünmeden	 ve	
kavmimizin	 çoğunun	 onaylamayacağı,	 bizi	 acele	 etmekle	 ve	 tedbirsiz	
davranmakla	 suçlayacağı	 bir	 şekilde	 dinimizi	 terk	 edip	 dininize	 girmeyi	 ve	
kavmimizin	gıyabında	herhangi	bir	akit	yapmayı	da	uygun	görmüyorum.	Şimdi	
sen	 dön	 git,	 iyice	 düşün;	 biz	 de	 düşünelim.	 Müsennâ	 b.	 Hârisâ	 bizim	 askerî	

	
148	En’am	Suresi,	6:51–53.	
149	Nahl	Suresi,	16:90.	



kumandanımızdır	ve	savaş	işlerinden	anlayan	birisidir,	onu	da	dinlemeliyiz.	O	da	
fikrini	söylesin.”		

Müsennâ	 b.	 Hârisâ	 söz	 aldı	 ve	 şöyle	 dedi:	 “Ey	 Kureyşli!	 Ben	 de	 sizleri	
dinlemiş	bulunuyorum.	Söylediğin	şeyler	hoşuma	gitti.	Ben	de	Hâris	b.	Kabîsâ’ya	
katılıyorum.	 Biz	 iki	 bulanık	 suyun	 arasında	 konaklamış	 bir	 topluluğuz.	 Biz	 bir	
taraftan	Araplara	ve	Kureyş’e,	diğer	yandan	da	Farslılara	bağlıyız.	Herhangi	bir	
hadise	 çıkarmayacağımıza	 dair	 Kisra	 bizden	 söz	 almıştır.	 Sizi	 Kureyş’e	 karşı	
korursak	Farslılara	karşı	kendimizden	emin	olamayız.”	

Peygamberimiz	(asm):	“Sizler	kötü	cevap	vermediniz;	gerçeği	apaçık	ifade	
ettiniz.	 Ancak	 her	 iki	 taraftan	 emin	 olmayan	 Allah’ın	 dinine	 yardımcı	 olamaz”	
buyurdu	ve	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	elinden	tutarak	onların	yanından	ayrıldı.150	

	
27.	Peygamberimizin	(asm)	Hz.	Aişe	(ra)	İle	Nişanlanması	
Osman	 b.	 Mazun’un	 zevcesi	 olan	 Havle	 binti	 Hakîm	 es-Sülemiyye	

Peygamberimize	 (asm)	 gelerek:	 “Ya	 Rasulallah!	 Evine	 gelince	 Hz.	 Hatice’nin	
yokluğunu	hissediyorum”	dedi.	

Peygamberimiz	 (asm)	 buyurdu:	 “Evet	 öyledir.	 O	 çocuklarımın	 annesi	 ve	
evimin	sahibi,	görüp	gözeteni	idi.”	Aralarında	şöyle	bir	konuşma	cereyan	etti.	

“	-Ya	Rasulallah!	Evlenmez	misiniz?”		
“	-Kiminle	evleneyim?”	
“	-Kız	istersen	kız	ile,	dul	istersen	dul	ile..”	
“	-Kız	kimdir?”	
“	-Sana	en	sevgili	olan	Ebu	Bekir’in	kızı.”	
“	-Dul	olan	hangisidir?”	
“	-Zem’â’nın	kızı	Sevde..”	
“	-O	zaman	git,	her	ikisi	için	de	konuş.”	
Havle	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 evine	 vardı.	 Hanımı	 Ümm-ü	 Ruman	 orada	 idi.	

Ona:	 “Ey	 Ümm-ü	 Ruman!	 Yüce	 Allah	 size	 hayır	 be	 bereketten	 neyi	 nasip	 etti,	
biliyor	musun?”	

Ümm-ü	Ruman:	“Neyi	nasip	etti?”		
Havle:	“Resulullah	kendisine	Aişe’yi	istemek	üzere	beni	gönderdi.”	
Ümm-ü	Ruman:	“Bekle.	Ebubekir	gelsin.”	
Ebubekir	 (ra)	 gelince	 Havle	 ona	 da	 aynı	 şeyi	 söyledi.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	

düşündü	ve	şöyle	dedi:	 “Ben	onun	din	kardeşiyim.	Aişe’de	onun	din	kardeşinin	
kızıdır.	Bu	kendisine	helal	olur	mu?”	

Havle	hemen	dönerek	Peygamberimize	(asm)	geldi	ve	durumu	haber	verdi.	
Peygamberimiz	 (asm)	 şöyle	 buyurdu:	 “Dön	 ve	 Ebubekir’e	 de	 ki:	 Benim	 ona	
kardeş	oluşum	nesep	yönü	ile	ve	süt	kardeşliği	cihetiyle	değildir.	Din	yönü	iledir.	
Dolayısıyla	kızı	bana	helaldir.”	

Havle	 hemen	 dönerek	 durumu	 Hz.	 Ebubekir’e	 (ra)	 haber	 verdi.	 Hz.	
Ebubekir	(ra)	Peygamberimizi	(asm)	evine	davet	etti	ve	Hz.	Aişe’yi	(ra)	kendinse	
nişanladı.	Hicretin	birinci	senesinde	Medine’de	de	nikâhlayarak	Peygamberimize	
(asm)	 verdi.	 Böylece	 Peygamberimiz	 (asm)	Hz.	 Aişe	 (r.anha)	 ile	 iki	 veya	 üç	 yıl	
nişanlı	kaldılar.151	

	
	

	
150	Ebu	Nuaym,	Delailü’n-Nübüvve,	1:237–241.	
151	Müsned-i	Ahmed,	6:210–211;	İbn-i	Saad,	Tabakât,	8:	57–63.	



28.	Miracı	Tasdik	Etmesi	ve	Sıddık	Unvanını	Alması	
Peygamberimiz	(asm)	Mirac	gecesinin	sabahı	Kâbe’nin	Hicr	mevkiine	vardı.	

Hatim	denilen	yerde	ayakta	durdu.	Kureyş	müşrikleri	oradaydılar.	Onlara	 “Ben	
bu	 gece	 Cebrail	 (as)	 ile	 Beyt-i	 Makdise	 gittim.	 Orada	 tüm	 peygamberler	 ile	
görüştüm.	 Oradan	 da	 Mirac	 merdiveni	 ile	 göklere	 yükseldim.	 Cennet	 ve	
cehennemi	gezdim	ve	geldim”	buyurdu.		

Kureyş	müşrikleri	bu	söze	şaştılar	ve	“Doğrusu	biz	şimdiye	kadar	böyle	bir	
şey	asla	işitmedik,	bu	inanılmaz	bir	şeydir.	Biz	develerimizle	oraya	ancak	birkaç	
ayda	 gidebiliyoruz.	 Sen	 bir	 gecede	 gidip-geldiğini	 söylüyorsun…”	 dediler.		
İnanmadılar	 ama	 “Muhammed	 çok	 acayip	 şeyle	 söylüyor!”	 diyerek	 yaymaya	
başladılar.152	

Peygamberimiz	 (asm)	 onların	 yalanlamalarından	 ve	 alay	 etmelerinden	
üzülmüş	bir	şekilde	bir	kenara	çekilip	oturdu.		

Ebu	 Cehil	 durumdan	 haberdar	 olur-olmaz	 hemen	 alay	 etmek	 ve	 köşeye	
sıkıştırmak	için	koşup	geldi.	Alaylı	bir	tavırla	konuşmaya	başladı:	

“	-Bu	gece	neler	yaptın	bakalım.	Yaptığın	bir	şeyler	var	mı?”	
“	-Evet!”	
“	-Ne	imiş	o?!”	
“	-Geceleyin	Beytü’l-Makdise	götürüldüm.”	
“	-Sonra	da	geldin	aramızda	sabahladın	hâ!”	
“	-Evet!”	
“	-Bana	söylediğin	bu	sözü	şuradaki	topluluğa	da	açıkça	söyler	misin?”		
“	-Olur,	söylerim”	diyince	Ebu	Cehil	onları	çağırdı:	
“	-Ey	Kaab	ve	Lüey	oğulları	cemaatı	gelin!”	diyince	onların	hepsi	koşuşarak	

geldiler	ve	peygamberimiz	(asm)	ile	Ebu	Cehil’in	etrafını	sardılar.		
Ebu	 Cehil	 Peygamberimize	 (asm)	 “Haydi	 bana	 söylediğin	 şeyi	 onlara	 da	

söyle!”	dedi.	 Peygamberimiz	 (asm):	 “Ben	bu	gece	Beytu’l-Makdise	 götürüldüm”	
buyurdu.	 “Sonra	 da	 sabahleyin	 buraya	 döndünüz	 öyle	 mi?”	 dediler.	
Peygamberimiz	(sav):	“Evet!”	buyurdu.	

Onlar	 şaşkınlıklarından	 ve	 inkârlarından	 kimisi	 elini	 ısırdı,	 kimisi	 de	
ellerini	 başlarına	 koydular.153 	Bazıları	 da	 hemen	 müslümanların	 yanlarına	
koştular.	Kendilerine	göre	peygamberimizin	(asm)	bir	açığını	bulmuşlardı.	Böyle	
imkânsız	 bir	 olayı	 iddia	 eden	 ve	 buna	 inanan	 insan	 saçmalıyordu.	 Amaçları	
peygamberlik	 iddia	 eden	 Muhammed’in	 (asm)	 artık	 saçmalamaya	 başladığını	
söyleyerek	müslümanların	imandan	vazgeçirmekti.		

Ebubekir’in	(ra)	yanına	gidenler	sözlerine	şöyle	başladılar:		
“	 -Yâ	 Ebâbekir!	 İşittin	 mi	 senin	 arkadaşın	 güya	 bu	 gece	 Beytu’l-Makdise	

varmış	ve	orada	namaz	kılarak	dönmüş”	dediler.		
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 hiç	 tereddüt	 etmeden	 cevap	 verdi:	 “Vallahi	 o	 bunu	

söylemişse	 kesinlikle	 doğrudur.	 O	 sadıktır;	 asla	 yalan	 söylemez”	 buyurdu.154	
Sonra	devam	etti:	 “Bunda	şaşılacak	ne	var?	Ben	onun	bundan	daha	uzakta	olan	
göklerden	haber	aldığına	inanıyor,	melekler	ile	görüştüğünü	kabul	ediyorum	ve	
doğru	buluyorum”	dedi.155		

	
152	İbn-i	Hişam,	Sire,	2:43.	
153	Müsned-i	Ahmed,	1:309.	
154	İbn-i	Hişam,	Sire,	2:40.	
155	Zehebî,	Tarihu’l-İslâm,	2:159;	Hâkim,	Müstedrek,	3:62.	



Müşrikler	yüz	bulamayarak	döndüler.	Hz.	Ebubekir	 (ra)	Peygamberimizin	
(sav)	zor	durumda	olduğunu	düşünerek	hemen	yanına	koştu	ve	“Yâ	Resulallah!	
Bu	gece	Beytu’l-Makdise	gidip	geldiğin	doğru	mu?”	dedi.	

Peygamberimiz	 (asm)	 “Evet!”	 buyurunca,	 “Tasdik	 ederim	 ki	 sen	 doğru	
söylüyorsun”	 dedi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 de	 “Yâ	 Ebâ	 Bekir!	 Sen	 ‘Sıddık’sın”	
buyurdu.156		

Bu	 durumu	 gören	 müşrikler	 Peygamberimiz	 (asm)	 	 ile	 çekişmeye	
başladılar.	 Sorular	 sorarak	 bunaltmayı	 amaçladılar.	 Sordular:	 “Bize	 söyle	
bakalım,	Beytu’l-Makdis’in	kaç	kapısı	var?	Kaç	penceresi	var?”		

Peygamberimiz	 (asm)	 bu	 sorulardan	 çok	 bunaldı.	 Hemen	 Cebrail	 (as)	
gözünün	 önündeki	 perdeyi	 kaldırdı.	 Peygamberimiz	 (asm)	 Beytu’l-Makdisi	
karşısında	 gördü.	 Onların	 sorduğu	 her	 soruya	 ona	 bakarak	 cevap	 vermeye	
başladı.	Müşrikler	“Doğru	söylüyor.	Vallahi,	tarifi	ve	tavsifi	doğrudur”	dediler.157		

Bu	 defa	 müşrikler	 “Bizim	 Şam’dan	 gelecek	 olan	 bir	 kervanımız	 var.	 Ona	
rastladın	mı?	 Şimdi	 hangi	mevkidedir?	 Ne	 zaman	 buraya	 gelecek?	 Ondan	 bize	
haber	ver	de	sana	inanalım”	dediler.		

Peygamberimiz	(asm)	cevap	verdi:	“Evet,	ben	yolda	bir	kafileye	rastladım.	
Onlar	 bir	 vadide	 develerini	 kaybetmiş	 arıyorlardı.	 Ben	 devenin	 yerini	 onlara	
gösterdim.	 Şimdi	 o	 kafile	 önlerine	 boz	 ve	 siyah	 renkli	 bir	 deveyi	 katarak	
Beyzâ’dan	 Tenim	 yokuşundan	 inmektedirler.	 İterseniz	 onlara	 sorabilirsiniz”	
buyurdu.		

Müşrikler	 hemen	 denilen	 yere	 koştular.	 Gerçekten	 de	 önlerine	 boz	 bir	
deveyi	 katmış	 olarak	 geldiklerini	 gördüler.	 Yanlarına	 gelince	 sordular:	 “Sizin	
deveniz	kaybolmuş	muydu?”	onlar	dediler:	“Evet!	Bir	vadide	devemiz	ürktü,	gece	
olduğu	 için	 göremiyor	 ve	 arıyorduk.	 Bizi	 çağıran	 bir	 ses	 işittik	 gittik.	 Deveyi	
orada	bulduk”	dediler.		

Kureyş	 müşrikleri	 tüm	 bu	 haberlerin	 doğru	 olduğunu	 gördükleri	 halde	
inatlarından	 vazgeçerek	 “Mirac”	 olayına	 inanmadılar.	 Ancak	 peygamberimiz	
(sav)	hakkında	Velid	b.	Muğire	gibi	“Bu	apaçık	bir	sihirdir”158	dediler.	

	
156	İbn-i	Hişam,	Sire,	2:39–40.	
157	Müsned-i	Ahmed,	1:309;	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:215;	El-Bezzaz,	Keşfu’l-Estâr,	1:46.	
158	İbn-i	Hişam,	Sire,	2:44;	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:215.	



İKİNCİ	BÖLÜM	
HİCRET	VE	MEDİNE	DÖNEMİ	

	
Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Peygamberimiz	(asm)	İle	Beraber	Hicret	Etmesi	
	
1.	Yüce	Allah’ın	Hicret	İzni	Vermesi	(1	Rebiul-Evvel	622)		
Cebrail	 (as)	 peygamberimize	 (asm)	 gelerek	 müşriklerin	 kendisini	

öldürmek	 için	 yaptıkları	 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	(asm)	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	 (asm)	 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	tutamayıp	Peygamberimize	(asm)	sarılarak	ağlamaya	başladı.		
Hz.	Aişe	(ra)	oradaydı.	O	anı	şöyle	ifade	etmektedir:		
“	 -O	 güne	 kadar	 duyardım;	 ama	 bir	 insanın	 sevinçten	 ağladığını	

görmemiştim”	demektedir.159			
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 zaten	 hazır	 bekliyordu.	 Hemen	 kendisine	 ve	 sözüne	

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

Peygamberimiz	(asm)	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	Kureyşten	yirmi	kadar	genç	silahşör	Peygamberimizin	(asm)	
evini	kuşatacak,	bunlardan	beş	tanesi	gece	yarısından	sonra	aniden	içeri	girerek	
Peygamberimizi	 (asm)	 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	 (asm)	 evi	 gözetim	 altına	
alındı.	 Yatsı	 vaktinde	 kuşatma	 tamamlandı.	 Artık	 kuş	 uçurulmuyordu	 ve	
beklemeye	 başlandı.	 İçeriden	 Peygamberimizin	 (asm)	 okuduğu	 Kur’an	 sesi	
geliyordu.	 Böylece	 evde	 olduklarından	 tamamen	 emin	 oldular.	 Beklemeye	
başladılar.		

Gecenin	 üçte	 biri	 geçince	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Yasin	 Suresini”	 okudu.	
Avucuna	bir	parça	toprak	aldı	ve	“Biz	onların	önlerine	ve	arkalarına	set	koyduk	
ve	 çevrelerini	 de	 kuşattık.	 Artık	 görmez	 oldular”	 (Yasin	 Suresi,	 36:9.)	 ayetini	

	
159	Buhari,	Sahih,	2:332;	İbn-i	Hişam,	Sire,	2:128–129.	



okuyarak	 kapıyı	 açıp	 üzerlerine	 savurdu.	 Sonra	 içlerinden	 çıkıp	 gitti.	 Onlardan	
hiçbiri	 ne	 Peygamberimizin	 (asm)	 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	(asm)	doğru	Ebubekir’in	(ra)	evine	gitti.	Hz.	Ebubekir	(ra)	
hazır	bekliyordu.	Peygamberimiz	 (asm)	yol	hazırlığı	 olarak	Ebubekir’e	 (ra)	 “Ya	
Ebâbekir!	 Allah	 bana	 vahiy	 gönderirse	 onu	 yazmak	 için	 gerekli	 olacak	 olan	
kamış,	 divit	 ve	 sahifeleri	 yanına	 almalısın”	 buyurdu.	 Peygamberimiz	 (asm)	 her	
şeyden	önce	asıl	vazifesi	olan	muallimlik	görevinin	gereğini	düşünüyordu.			

Evin	 arka	 penceresinden	 çıktılar	 ve	 bahçenin	 arka	 küçük	 kapısından	
çıkarak	 Mekke’nin	 aşağısında	 güneybatısına	 düşen	 şehre	 takriben	 üç	 mil	
mesafede	olan	 Sevr	Dağına	doğru	 gittiler.	 Peygamberimiz	 (asm)	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.160		

Vakit	 gece	 yarısı	 olduğu	 için	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 kâh	 Peygamberimizin	
(asm)	önünde	yürüyor,	kâh	arkasında	yürüyordu.	Peygamberimiz	 (asm)	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.”161		

Peygamberimiz	 (asm)	 ise	 Sevr	 dağındaki	 Hira	Mağrasına	 yöneldi.162	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	(asm)	içeriye	davet	etti.	Böylece	Mekke’ye	iki	saat	
mesafede	bulunan	Hira	mağarasına	Cuma	gecesi	seher	vakti	sığınmış	oldular.163		

	
2.	Müşrikler	Peygamberimizin	(asm)	ve	Ebubekir’in	(ra)	Evinde	
Peygamberimiz	 (asm)	 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	 (asm)	

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?	

	
160	Heysemi,	Mecmau’z-Zevâid,	3:283.		
161	Kadı	Iyaz,	Şifa-i	Şerif,	1:308;	Bediüzzaman,	Mektubat,	135.	
162	Bediüzzaman,	Mektubat,	135,	152.	
163	Beyhaki,	Delail,	2:465;	Kadı	Iyaz,	Şifa-i	Şerif,	1:349;	Bediüzzaman,	Mektubat,	159.	



“	 -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.164	

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.	
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	 b.	 Mâlik	 ve	 Kürz	 b.	 Alkama	 adında	 iki	 kişiyi	 yanlarına	 alarak	
Peygamberimizin	(asm)	izini	sürmeye	başladılar.		

Beri	 taraftan	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 kölesi	 Âmir	 b.	 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.165		

Bütün	bu	tedbirlere	rağmen	Süraka	b.	Mâlik	Peygamberimizin	(asm)	izini	
sürerek	 Sevr	Dağı	Hira	Nur	mağarasına	 kadar	 geldi.166	Süraka	 “İşte	 şu	 taşta	 izi	
var;	 ama	 bundan	 sonra	 nereye	 ayak	 basmış	 bilemiyorum”	 dedi.	 Yanındaki	
müşrikler	mağaraya	50	zira’	kadar	yaklaşmışlardı.167	

Yüce	 Allah	 Peygamberimizi	 (asm)	 korumak	 ve	müşrikler	 ile	 alay	 etmek	
için	Peygamberimizin	 (asm)	mağaraya	girmesinden	hemen	sonra	bir	örümceğe	
mağarayı	 kapatacak	 şekilde	 ağ	 ördürmüş	 ve	 iki	 güvercine	 de	 yuva	 yaptırarak	
yumurtlatmıştı.168		

Süraka	daha	sonra	“Şu	mağaraya	bir	bakınız”	diyerek	mağarayı	gösterdi.	
Hemen	 Ubeyy	 b.	 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.169	

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.		

	
164	Taberi,	Tarih,	2:245.		
165	İbn-i	Hişam,	Sire,	2:130;	Taberi,	Tarih,	2:247.		
166	Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	Sevr	dağındaki	bu	mağarayı	Hira	Mağarası	olarak	belirtir.	
(Mektubat,	1998,	s.	135,	159.		
167	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.		
168	Kadı	Iyaz,	Şifa,	1:686;	Kastallani,	Mevâhib-i	Ledünniye,	1:81.		
169	Buhari,	4:263;	Müsned-i	Ahmed,	1:384;	Beyhaki,	Delâil,	2:465;	Bediüzzaman,	Mektubat,	159.	



Yüce	 Allah	 “Ankebut	 Suresinde”	 onlarla	 şöyle	 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!”170	Bu	ayet	 ile	
yüce	 Allah	 örümcek	 yuvası	 ile	müşriklerin	 nasıl	 aldandıklarını	 telmihen	 işaret	
etmiştir.		

	
3.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Telaşı	ve	Peygamberimizin	(sav)	Tevekkülü	
Müşriklerin	 mağara	 yakınına	 kadar	 geldiklerini	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 ve	

Peygamberimiz	 (asm)	 görüyor	 ve	 konuşmaların	 hepsini	 işitiyorlardı.	 Hz.	
Ebubekir	(ra)	çok	fazla	korku	ve	telaşa	kapıldı:	

“	 -Yâ	 Resulallah!	 Anam	 babam	 sana	 feda	 olsun.	 Bu	 müşrikler	 beni	
öldürseler	 asla	 gam	 yemem.	 Sizin	 için	 kendimi	 feda	 ederim.	 Allah	 göstermesin	
size	bir	zarar	gelirse	bu	ümmete	ve	bu	dine	zarar	gelir”	dedi.	

Peygamberimiz	 (asm)	 gayet	 rahat	 ve	 sükûnet	 içinde	 son	 derece	
mütevekkilâne	 bir	 şekilde	 “Ya	 Ebâbekir!	 Korkma	 ve	 üzülme!	 Allah	 bizimle	
beraberdir”	buyurdular.	Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	Peygamberimizin	(asm)	bu	
tevekkülünü	ve	Allah’a	olan	güvenini	överek	anlatır	ve	bize	örnek	gösterir.171	Hz.	
Ebubekir	(ra)	Hira	Nur	mağrasında	öyle	sırlara	ve	hakikatlere	vakıf	olmuştur	ki	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Ben	 bütün	 ömrümü	 Ebubekir’in	 mağarada	 kaldığı	 üç	 geceye	
değişirim”	demiştir.	

Peygamberimiz	 (asm)	 Rebiu’l-Evvel	 ayının	 birinci	 günü	 Cuma	 gecesi	
evinden	 ayrılarak	 Sevr	 mağarasına	 sığınmıştı.	 Üç	 gün	 üç	 gece	 orada	 kaldılar.	
Dördüncü	günü	(4	Rabiu’l-Evvel	622)	Pazartesi	günü	yola	çıkıldı	ve	12	Rebiu’l-
Evvel	622	tarihinde	Kuba	köyüne	gelindi.	Peygamberimiz	(sav)	orada	da	23	gün	
kaldı.	Sonra	Medine-i	Münevvere’ye	girdi.	Mevsim	olarak	yazın	bitimi	ve	güzün	
başlangıcı	idi.	Yani	Eylül	ayı	içinde	bulunuyordu.172	

Hz.	Ebubekir’in	(ra)	oğlu	Abdullah	çok	becerikli,	çok	zeki	ve	çok	iyi	anlayışlı	
idi.	 Babasının	 emri	 üzerine	 her	 gece	 yarısı	 Sevr	 mağarasına	 gelir	 ihtiyaçlarını	
görür,	 Kureyş	 hakkında	 Peygamberimizi	 (asm)	 bilgilendirir	 ve	 dönerek	 yine	
Kureyş	 ile	 sabahlardı.173	Azaldı	 kölesi	Âmir	b.	 Fuheyre	de	koyun	 sürüsü	 ile	Hz.	
Abdullah’ın	 izlerini	 yok	 ederdi.	 Diğer	 çobanlar	 işin	 farkına	 varmazdı,	 onlardan	
ayrılmaz	ve	onları	yönlendirir	asla	şüphelendirmezdi.174	

Hz.	Ebubekir’in	(ra)	kılavuzu	Abdullah	b.	Ureykıt	sözleştikleri	gibi	Pazartesi	
sabahı	 seher	vakti	Sevr	mağarasının	önüne	 iki	deve	 ile	geldi.	Hz.	Ebubekir	 (ra)	
develerin	iyisini	Peygamberimize	(asm)	takdim	etti.	“Anam-babam	sana	fedadır	
Ya	Resulallah!	Lütfen	bininiz	bu	deve	sizindir”	buyurdu.		

Peygamberimiz	 (asm):	 “Allah	 için	 söyle!	 Bu	 deve	 kaç	 paradır?	 Parasını	
vermeyince	binmem”	buyurdular.		

Hz.	 Peygamber	 (asm)	 “Kasvâ”	 adındaki	 bu	 deveyi	 önce	 400	 (Dört	 yüz)	
dirheme	 satın	 aldı.	 Sonra	 üzerine	 bindi.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 da	 kendi	 devesine	

	
170	Ankebut	Suresi,	29:41.	
171	Tevbe	Suresi,	9:40;	Sahih-i	Buhari,	4:263;	Bediüzzaman,	Mektubat,	2004-İst,	s.273.		
172	Hicri	Takvimin	kabulü	müslümanların	 sistemli	 bir	devlet	 yapısına	kavuşması	Hz.	Ömer	 (ra)	
döneminde	 olup	 Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 teklifi	 ile	 Peygamberimizin	 (asm)	 Hicreti	 takvim	 başı	 kabul	
edilmiştir.	 Ay	 olarak	 Arapların	 yılbaşı	 olarak	 kabul	 ettikleri	 Muharrem	 ayından	 başlanmış,	
Peygamberimizin	hicret	ettiği	ay	takvim	başı	kabul	edilmemiş,	yıl	esas	alınmıştır.		
173	Buhari,	Tarih,	4:256;	Bey	haki,	Delail,	2:208.		
174	Taberi,	Tarih,	2:246.	



bindi	ve	kılavuz	Abdullah	b.	Ureykıt	da	yol	göstermek	için	develerin	önüne	düştü.	
Sahil	yolundan	Medine’ye	doğru	gitmek	üzere	Hira	mağarasından	ayrıldılar.175		

Üç	 gün	 sonra	 Mekke’lilerin	 arama	 çabaları	 yavaşladı.	 Sözleşildiği	 şekilde	
Abdullah	b.	Ureykıt	develerle	Hira	Mağarasına	yakın	geldi.	Ebubekir’in	(ra)	azatlı	
kölesi	Âmir	b.	Füheyre	(ra)	de	kafileye	alınarak	dört	kişilik	bir	kafile	halinde	sarp	
dağ	 geçitlerinden	 ve	 çöllerden	 yol	 alınarak	 Medine’ye	 yola	 çıkıldı.	
Müdlicoğulları’nın	memleketi	olan	Kudeyd’den	geçerken	Sürâka	b.	Mâlik	adında	
bir	süvari	Peygamberimizin	(asm)	arkasından	yetişti.	Ebu	Cehil’in	vaad	ettiği	200	
deveyi	 alabilmek	 için	 saldırıya	 geçti.	 Ancak	 Peygamberimizin	 (asm)	 toprağa	
işaret	etmesi	ile	tökezleyen	atından	düşerek	Peygamberimizin	önüne	yuvarlandı.	
Peygamberimiz	 (asm)	 ona	 “Sen	 buna	muvaffak	 olamazsın.	 Allah	 beni	 koruyor.	
Kendine	 zarar	 gelmesini	 istemiyorsan	 dön	 arkamızdan	 gelenlere	 öyle	 şeyler	
söyle	ki	bizi	takip	etmekten	vazgeçsinler”	buyurdu.	Bunun	üzerine	özür	diledi	ve	
kendisine	bir	emannâme	verilmesini	 istedi.	Hz.	Ebubekir	 (ra)	peygamberimizin	
(asm)	 emri	 ile	 bir	 emannâme	 yazdı	 ve	 verdi.	 Süraka	 oradan	 ayrıldı	 ve	 daha	
Peygamberimizle	ve	müslümanlarla	uğraşmadı.176		

	
4.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Medine	Yolculuğu	
Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 ile	 sahil	 yolundan	 giderken	

oralarda	 sürü	 otlatan	 bir	 çoban,	 sürüyü	 arkadaşlarına	 bırakarak	 hemen	
Mekke’ye	haber	vermek	 için	koştu.	Mekke’ye	gidince	niçin	 geldiğini	unuttu.	Ne	
kadar	 düşündü	 ise	 de	 bir	 türlü	 aklına	 getiremedi	 ve	 döndü	 gitti.177	Allah’ın	
kendisini	koruduğu	ve	“Allah	seni	insanlardan	korur”178	buyurduğu	birisini	ihbar	
etmek	hiç	mümkün	müdür?	

Peygamberimiz	 (sav)	 Hira	 mağarasından	 ve	 Mekke’den	 mahzun	 bir	
şekilde	 ayrılmıştı.	 Çünkü	Mekke’yi	 çok	 seviyordu.	 Cuhfe	mevkiine	 gelince	 yüce	
Allah	şu	ayetleri	inzal	buyurdu:		

“Kur’an	 okumayı	 ve	 tebliğ	 etmeyi	 ve	 ona	 uymayı	 sana	 farz	 kılan	 Allah,	
muhakkak	seni	tekrar	oraya,	Mekke’ye	geri	döndürecektir.	En	sonunda	ahirette	de	
en	 yüce	makam	olan	 “Makam-ı	Mahmuda”,	 şefkat	makamına	 seni	 yükseltecektir.	
‘Kimin	 hidayet	 üzere	 olduğu,	 kimin	 de	 apaçık	 sapıklık	 içinde	 bulunduğunu	
muhakkak	 ki	 Rabbim	 daha	 iyi	 bilir’	 de.	 Sen	 bu	 kitabın	 sana	 indirileceğini	
ummuyordun.	O	Kur’an	Allah’ın	bir	 rahmet	eseri	olarak	 sana	vahyolundu.	Sen	de	
asla	inkârcılara	arka	çıkma.		

Allah’ın	ayetleri	sana	inzal	edildikten	sonra	onu	tebliğ	etmekten	inkârcılar	
seni	 alıkoymasınlar.	 Sen	 halkı	 Allah’a	 kulluk	 etmeye	 davet	 et	 ve	 ona	 şirk	
koşanlardan	olma!	Allah	ile	beraber	bir	başkasına	ibadet	etme.	Allah’tan	başka	bir	
ilah	ve	tasarruf,	güç	ve	kudret	sahibi	yoktur	ki	ona	kulluk	edesin.	Sebepleri	de	tesir	
sahibi	bilme.	Allah’ın	rızası	için	ve	sadece	Allah	için	yapılan	şeyler	müstesna	her	şey	

	
175	Buhari,	Tarih,	4:256;	Beyhaki,	Delâil,	2:208.	
176	Mekke	 fethinden	 sonra	 peygamberimiz	 (asm)	 Taif	 seferinden	 dönerken	 Sürâka	 b.	 Mâlik	
elinde	emanname	 ile	gelerek	müslüman	oldu.	Peygamberimiz	 (asm)	ona	 İran’ın	 fethedileceğini	
ve	 kendisinin	 de	 Kisrâ’nın	 tacını	 giyeceğini	 söyledi.	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 hilafeti	 zamanında	 İran	
fethedilerek	Kisrâ’nın	 özel	 eşyaları	 ve	 tacı	Medine’ye	 getirilip	Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 ayakları	 dibine	
konulunca	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 Sürakâ’ya	 elbise	 ve	 takılarını	 verip	 tacını	 giydirmiştir.	 O	 da	
Peygamberimizin	 (asm)	 kendisine	 bunu	 söylediğini	 hatırlayarak	 “Kisrâ’nın	 elbiselerini	 kendisi	
gibi	 bir	 bedevi	 Araba	 giydiren	 Allah’a	 hamd	 etmiştir.”	 (İbn-i	 Saad,	 Tabakat,	 1:	 181,	 232;	 İbn-i	
Hazm,	Cevamiu’s-Sire,	74.)	
177	Kadı	Iyaz,	Şifa-i	Şerif,	1:351;	Bediüzzaman,	Mektubat,	159–160	
178	Maide	Suresi,	5:	67.	



helâk	 olur.	 Allah	 için	 ne	 yaparsan	 sana	ahirette	 yarayacak	olan	 odur.	Hüküm	ve	
hükümranlık	 yalnız	 Allah’a	 aittir.	 Siz	 de	 sonunda	 Allah’ın	 huzuruna	
döndürüleceksiniz.”179		

Peygamberimiz	 (asm)	 hemen	 kendisine	 vayhedilen	 ayetleri	 Hz.	
Ebubekir’e	(ra)	yazdırdı.	Sonra	tekrar	yola	koyuldular.		

	
5.	Yolda	Meydana	Gelen	Mucizeler	
Süraka’nın	 ayrılmasından	 sonra	 bir	 müddet	 yol	 alan	 Peygamberimizin	

(asm)	kafilesi	 bir	 obada	konakladı.	Hz.	Ebubekir	 (ra)	 orada	bir	 çobanın	yanına	
vardı	ve	yolcular	için	süt	istedi.		

Çoban:	“	-Yanımda	süt	verecek	bir	koyunum	yoktur.	Bir	keçim	vardı;	o	da	
hamile	oldu	ve	sütü	kesildi”	dedi.180		

Peygamberimiz	 (asm):	 “	 -Keçiyi	 getirin”	 ferman	 etti.	 Ellerini	 keçinin	
memelerine	 uzattı	 ve	 “Bismillâhirrahmânirrahîm”	 diyerek	 sağmaya	 başladı.	
Hepsine	yetecek	kadar	süt	çıktı.		

Çoban	şaşkınlık	içinde:	“	-Allah	için	söyle	sen	kimsin?”	dedi.	
Peygamberimiz	(asm):	“	-Kimliğimi	gizli	tutarsan	söylerim”	buyurdu.	
Çoban	dedi:	“Olur.	Gizli	tutarım.	Kimseye	söylemem!”		
Peygamberimiz	(asm):	“	-Ben	Allah’ın	elçisi	Muhammed’im”	dedi.	
Çoban:	“Demek	Kureyş’in	‘Yolunu	sapıttı’	dediği	zat	sensin	öyle	mi?”	dedi.	
Peygamberimiz	(asm):	“Onlar	öyle	söylüyorlar”	buyurdu.	
Çoban:	 “Ben	 şahadet	 ederim	 ki	 sen	 gerçek	 bir	 peygambersin.	 Getirdiğin	

din	 de	 şüphesiz	 haktır.	 Senin	 yaptığını	 ancak	 bir	 peygamber	 yapabilir.	 Ben	 de	
sana	iman	ediyorum”	dedi.		

Sonra:	“Ne	olur,	beni	de	yanına	al	ve	götür”	dedi.		
Peygamberimiz	(asm):	“Senin	bizimle	gelmeye	gücün	yetmez.	Hem	senin	

bir	anlaşman	ve	bir	görevin	var.	Sonra	dilersen	gelir	bize	katılırsın”	buyurdu.181		
Oradan	ayrılan	Peygamberimiz	(asm)	birkaç	gün	sonra	Kudeyd	mevkiine	

geldi.	 Orada	 da	 yiyecek	 satın	 almak	 üzere	 Ebu	Mâbed’in	 çadırı	 önüne	 geldiler.	
Oraya	 sordular.	 İçeriden	 Ümm-ü	 Mâbed	 çıktı.	 “Çadırda	 hiçbir	 yiyecek	 yoktur”	
dedi.		

Peygamberimiz	 (asm)	sürüye	gidememiş	zayıf	ve	hasta	bir	keçiyi	gördü.	
“Bunda	süt	yok	mudur?”	diye	sordu.		

Ebu	Mâbed’in	hanımı	Atike:	“Bunda	kan	yok	ki	nerede	süt	olsun”	dedi.	
Peygamberimiz	(asm):	“Bir	kap	getirin.	Ben	sağarım!”	buyurdu.		
Kap	 getirildi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Bismillâhirrahmânirrahîm”	 diyerek	

keçiyi	 sağmaya	 başladı.	 Birden	 canlanan	 keçi	 büyük	 bir	 kabı	 süt	 ile	 doldurdu.	
Yolcular	 içtiler.	 Kap	 yine	 dolu	 kaldı.	 Süt	 dolu	 kabı	 hane	 sahibine	 veren	
peygamberimiz	(asm)	“Bu	keçiyi	kesmeyiniz”	buyurdu.		

Ebu	Mâbed	gelince	süt	dolu	kabı	gördü	ve	sordu:	“	-Bu	nedir?”	
Atike:	“	-Buraya	kutlu	bir	zat	geldi.	Hasta	keçiyi	sağdı	ve	kendileri	doyana	

kadar	içtiler.	Bu	da	arttı.	Bana	da	bu	keçiyi	kesmeyin	dedi.”	
“	-Nasıl	birisiydi?”		

	
179	Kasas	Suresi,	28:85–88.	
180	Bu	da	gösteriyor	ki	peygamberimizin	hicreti	Eylül	ayına	rastlamaktadır.	Zira	bu	aylardan	
koyunların	ve	keçilerin	sütleri	kesilir	ve	hamile	olurlar.		
181	Isfahanî,	Delail-i	Nübüvve,	279;	Beyhaki,	Delâil,	6:83;		İbn-i	Kayyum,	Zadu’l-Meâd,	1:138;	
Mektubat,	150.	Bediüzzaman’ın	Mektubat’ında	belirttiğine	göre	bu	çoban	Abdullah	bin	Mesut	(ra)	
dır.	Abdullah’ın	Müslüman	olması	böyle	olmuştur.	(Mektubat,	150.)	



“	-Orta	boylu	ve	karakaşlı,	kara	gözlü,	gayet	nurani	yüzlü	idi.”	
“	 -Vallahi	 bu	Mekke’de	 zuhur	 eden	 peygamberdir.	 Keşke	 ben	 de	 burada	

olsaydım”	dedi.				
Bu	 keçi	 hicretin	 18.	 yılına	 kadar	 yaşadı.	 Sabah-akşam	 sağılırdı.	

Mevsiminde	 sütü	 asla	 kesilemezdi.	 Böylece	 keçi	 Peygamberimizin	 (asm)	 bir	
mucizesi	olarak	Hz.	Ömer	(ra)	hilafet	dönemine	kadar	yaşamış	oldu.182			

	
6.	Sehmoğulları’nın	Peygamberimizi	(sav)	Korumaya	gelmeleri	
Sehmoğulları	yurduna	yakın	gelmişlerdi.	Sehmoğullarının	Elsem	kabilesi	

reislerinden	 Büreyde	 b.	 Huseyb	 Mekke	 müşriklerinin	 yüz	 deve	 vadi	 ile	
Peygamberimizi	 (asm)	 aradıklarını	 duymuştu.	 O	 da	 kabilenin	 seksen	 cengâver	
yiğidi	 ile	 Peygamberimizi	 (asm)	 korumayı	 amaçlayarak	 etrafa	 adamlar	
göndermiş	Peygamberimizi	(sav)	arıyordu.		

Peygamberimizi	 (asm)	gördüler	ve	kendisine	haber	verdiler.	O	da	adam	
göndererek	 görüşmek	 istediğini	 ve	 kendisini	 korumak	 istediğini	 söyledi.	
Peygamberimiz	(asm)	de	kabul	etti.	Büreyde	bin	Huseyb	geldi.		

Peygamberimiz	(asm)	sordu:	“	-Sen	kimsin	ve	hangi	kabiledensin?”	
Büreyde	cevap	verdi:	“	-Eslem	kabilesinden	Büreyde’yim.”	
Peygamberimiz	(asm)	Hz.	Ebubekir’e	(ra)	dönerek:	“	 -Yâ	Ebâbekir!	Artık	

selâmete	erdik.	İşimiz	düzeldi”	buyurarak	ismi	ile	tefe’ül	etti	ve	iyiye	yordu.	
Peygamberimiz	 (asm)	 onun	 ile	 konuştu.	 Amacını	 öğrendi	 ve	 kendisine	

imanı	arzetti.	O	da	yanındaki	 seksen	cengâver	adamı	 ile	Müslüman	oldu.	Sonra	
Peygamberimize	(sav)	şöyle	bir	teklifte	bulundu:	

“	-Ya	Resulallah!	Yanında	bir	bayrak	bir	alem	olmadan	Medine’ye	girmen	
doğru	olmaz.	Müsaade	et,	ben	sana	bir	alem	yapayım.	Senin	önünde	yürüyerek	
Medine’ye	 gireyim”	 dedi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 kabul	 etti.	 Büreyde	 de	 sarığını	
çıkardı	 ve	 mızrağının	 ucuna	 takarak	 bir	 bayrak	 yaptı.	 Böylece	 Kuba	 köyüne	
kadar	Peygamberimizin	(asm)	önünde	yürüyerek	ve	adamları	ile	koruyarak	gitti.		

Peygamberimiz	 (asm)	onu	kastederek	 “Ashabımdan	biri	 uzak	bir	 diyara	
gidecek	 ve	 orada	 vefat	 edecek.	 Kıyamette	 oranın	 nuru	 ve	 önderi	 olacak”	
buyurmuştu.	Büreyde	(ra)	Horasan’a	gitti	ve	Merv’de	vefat	etti.183	

Zübeyir	 b.	 Avvam	 (ra)	 da	 Şam’a	 ticaret	 seferi	 için	 gitmişti.	 Medine’ye	
gelmiş,	 oradan	Mekke’ye	 doğru	 yol	 alıyordu	 ki	 yolda	 Peygamberimiz	 (asm)	 ile	
karşılaştı.	 Peygamberimize	 (asm)	 ve	 Hz.	 Ebubekir’e	 (ra)	 birer	 Şam	 maşlahı	
hediye	 etti	 ve	 giydirdi.	 Medine’lilerin	 kendilerini	 beklediğini	 haber	 verdi.	
Peygamberimiz	(sav)	ondan	sonra	süratini	artırdı.184	

	
7.	Peygamberimizin	(sav)	Kuba’ya	Ulaşması	
(12	Rebiu’l-Evvel	1/23Eylül	622)		
Peygamberimiz	 (sav)	12	Rebiu’l-Evvel	pazartesi	günü	kuşluk	vakti	Kuba	

köyüne	 Amr	 b.	 Avfoğulları	 yanına	 geldi. 185 	Medine’li	 heyetler	 kendisini	
karşıladılar.	 Peygamberimiz	 (asm)	 Avfoğullarından	 Gülsüm	 b.	 Hidm’in	 evine	
misafir	 oldu.	 Burada	 kaldığı	 on	 gün	 içerisinde	 geceleri	 Gülsüm’ün	 evinde	 kalır,	
gündüzleri	 de	 Ensardan	 bekâr	 olan	 ve	 bekâr	 muhacir	 sahabeleri	 misafir	 eden	
Sa’d	b.	Hayseme’nin	(ra)	evinde	sahabelerini	kabul	eder	ve	onlarla	sohbet	ederek	

	
182	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:231.		
183	İbn-i	Saad,	Tabakat,	4:242.		
184	Buhari,	Tarih,	2:333.	
185	Buhari,	Sahih,	4:258;	İbn-i	Hişam,	Sire,	2:137.		



vahyi	 öğretirdi.	 Muhacir	 olan	 bekâr	 sahabeler	 bu	 evde	 kaldıkları	 için	 bu	 eve	
“Beytu’l	Uzab”	yani,	“bekârlar	evi”	denilmiştir.186		

Peygamberimiz	 (asm)	 Kuba	 köyünde	 yirmi	 üç	 gün	 kalmıştır.	 Bu	 arada	
hemen	Kuba	mescidi’nin	inşasını	emir	buyurdular.	Böylece	ilk	inşa	edilen	mescid	
“Kuba	 Mescidi”	 olmuştur.	 Gülsüm	 b.	 Hedm’in	 (ra)	 üzerinde	 hurma	 kuruttuğu	
arsasına	 inşa	 edilen	 bu	 ulvî	 mescidin	 inşasında	 Peygamberimiz	 (asm)	 bizzat	
çalışmıştır.	Büyük	bir	şevkle	taş	taşıyarak	sahabelerine	örnek	olmuştur.	Burada	
mescidin	bitmesine	kadar	bekledi.		

Artık	 yeni	 bir	 devir	 başlıyordu.	 Yüce	 Allah	 bu	mescide	 “Takva	Mescidi”	
adını	 vermiştir.	 “Namaz	kılmaya	layık	olan	mescid	ilk	günden	beri	namaz	kılmayı	
amaç	 edinerek	 inşa	 edilen	 ve	 takva	 üzerine	 kurulmuş	 olan	 mesciddir.	 Onda	
Allah’tan	 korkan	 ve	maddi-manevi	 temizlenmeyi	 amaç	 edinen	 ve	 günahlarından	
arınmayı	 amaç	 edinerek	 ibadet	 eden	 kimseler	 vardır.	 Allah	 çokça	 temizlenenleri	
sever.	 Bunun	 dışındaki	 amaçlar	 için	 yapılan	 mescidlerde	 asla	 namaz	 kılma!”187	
buyurmuştur.		

Böylece	 farklı	 amaçlar	 için	 yapılan	 mescidlerde	 namaz	 kılmayı	
yasaklayarak	 fitnenin	 önünü	 kesmiştir.	 Bundan	 dolayı	 Peygamberimiz	 (asm)	
Medine’de	bulunduğu	süre	içinde	Cumartesi	günleri	bazen	yaya	yürüyerek	bazen	
de	 binitli	 olarak	 bu	mescide	 gelir,	 ziyaret	 eder	 ve	 namaz	 kılar	 dönerdi.	 Başka	
amaçlarla	 kurulmuş	 olan	Kur’anın	 “Mescid-i	Dırar”	 adını	 verdiği	mescidde	 asla	
namaz	kılmamış	ve	hatta	onu	yıktırmıştır.		

Peygamberimizin	 (asm)	Kuba’da	kaldığı	 süre	 içinde	Hz.	Ali	 (ra)	Mekke’de	
Peygamberimizin	 kendisine	 verdiği	 görevleri	 yaparak	 emanetleri	 de	 yerlerine	
teslim	 etmiş	 ve	 yola	 çıkarak	 yaya	 olarak	 çöllerden,	 tepelerden	 aşarak	 gelip	
peygamberimize(asm)	 kavuştu.	 Yürümekten	 ayakları	 şişmiş	 ve	 yer	 yer	 yara	
olmuştu.	 Peygamberimiz	 (asm)	 onu	 kucakladı	 ve	 gözlerinden	 öptü.	 Ayağı	 için	
dua	 ederek	 elleri	 ile	 ayaklarını	 mesh	 etti.	 Yüce	 Allah	 anında	 şifa	 ihsan	 etti	 ve	
ayağında	şişkinlikten	ve	yaradan	eser	kalmadı.188	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Kubâ’da	 ikamet	 ettiği	 günlerde	 Hübey	 b.	 İsâf’ın	 evinde	
misafir	 oldu.	 Kuba	Mescidi’nin	 temeline	 Peygamberimizden	 (asm)	 sonra	 ikinci	
taşı	 koydu.	 Medine’de	 Hârice	 b.	 Zeyd’e	 misafir	 oldu.	 Peygamberimiz	 (asm)	
onunla	 Hârice	 b.	 Zeyd’i	 kardeş	 ilan	 etti.	 Ancak	 Harice	 b.	 Zeyd’in	 servetine	 ve	
malına	 ortak	 olmayarak	 yanında	 getirdiği	 5000	 dirhem	 ile	 Medine’de	 ticaret	
yaptı	ve	onunla	geçimini	sağladı.	Ayrıca	bir	miktar	koyun	alarak	onların	sütünü	
bizzat	kendi	elleri	ile	sağıyor	ve	satıyordu.	Buna	halife	olana	kadar	devam	etti.		

Peygamberimiz	 Mescid-i	 Nebevinin	 inşası	 için	 Mescid	 yapılmasını	 uygun	
gördüğü	 yeri	 10	 dinar	 karşılığı	 satın	 alan	 ve	 mescide	 tahsis	 eden	 de	 Hz.	
Ebubekirdir.	(ra)189	

	
186	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:233.	
187	Tevbe	Suresi,	9:108.		
188	Halebi,	İnsanu’l-Uyun,	2:233.	
189	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:	175;	Buhari,	Menâkıbu’l-Ensar,	45.	



MEDİNE’DE	Hz.	EBUBEKİR	(RA)	
 
1. Hz. Âişe’nin (ra) Düğünü 
Hz. Aişe (ra) Peygamberimiz (asm) ile hicretten iki sene önce dokuz yaşlarında 

Mekke’de nişanlanmış ve Allah'ın emriyle nikâhlanmıştı. Ancak evlilikleri 
ertelenmişti. Medine’de hicretin birinci senesinde Şevval ayında düğünleri yapıldı.190 
Bu esnada peygamberimiz (sav) 55 yaşlarında, Hz. Aişe (ra) ise on bir  (11) veya on 
iki (12) yaşında olduğu tarihçiler tarafından ifade edilmiştir.  

Mescid-i Nebevînin etrafına hücreler yapılmıştı. Hz. Ebubekir (ra) 
Peygamberimize (asm) “Sizi düğün yapmaktan alıkoyan nedir?” diye sordu. 
Peygamberimiz (sav) “Mehirdir” buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ebubekir (ra) mehr 
olarak on iki buçuk ukiyye gönderdi.191 Peygamberimiz (sav) Şevval ayında Hz. Aişe 
(ra) ile evlendi.192 Düğün için ne deve kesildi ne de koyun. Yalnız Sa’d b. Ubade (ra) 
Peygamberimize (asm) büyük bir kabla yemek gönderdi.193 

Peygamberimiz (asm) Hz. Aişe’nin düğününü Ramazan ayı ile Hac ayları 
arasında yapmıştır. Halk arasında “İki bayram arasında düğün olmaz” sözü Bayram 
namazı Cuma gününe denk gelirse, kuşlukta kılınan bayram namazı ile öğle vakti 
arasında kılınan Cuma namazı arasında zaman darlığından dolayı nikâh 
kıyılamayacağını ifade etmek için söylenmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Hz. Aişe’nin (ra) Peygamberimizin (asm) yanında özel bir yeri vardı. Çünkü 
Hz. Aişe (ra) Hz. Ebubekir’in (ra) Müslüman olduktan sonra doğan çocuğu olup küfür 
ve şirkin asla bulaşmadığı örnek bir İslam ailesinde dünyaya gelmiş ve Hz. 
Ebubekir’in (ra) ve Peygamberimizin (asm) özel eğitiminden geçmişti. Bu nedenle 
istidat ve kabiliyetleri Kur’ân-ı Kerimi ve Allah'ın emirlerini anlamaya ve yaşamaya 
müsait bir şekilde gelişmiştir. Hz. Ebubekir’in (ra) evi bir ilim ve irfan mektebi 
şeklindeydi. Hz. Ebubekir’in Mekke’deki evi ilk mescid ve medrese niteliğindeydi. 
Hz. Aişe (ra) böyle bir aile ortamında dünyaya gelmiş ve büyümüştü. Bu nedenle 
Peygamberimiz (sav) onu beşeri bir sevgi ile değil, nübüvvetin verdiği imanî sevgi ile 
seviyor ve dini hükümlerin gelecek nesillere bilhassa kadınlara yönelik ahkâmın 
aktarılmasında temel taşı olma özelliğinden kaynaklanıyordu. Bu nedenle 
Peygamberimize (sav) “En çok kimi seviyorsunuz?” diye sorulduğu zaman “Âişe’yi” 
şeklinde cevap vermiştir. “Daha sonra kimi seviyorsunuz?” denince de “Âişe’nin 
babası” cevabını vermişlerdir.194 Çünkü Aişe’nin babası olan Hz. Ebubekir (ra) İman 
ve İslam davasının Peygamberimizden (asm) sonraki ilk temsilcisi olması münasebeti 
ile sevdiği ve değer verdiği malumdur. 

Hz. Aişe (ra) ince, kıvrak ve anlayışlı bir zekâya sahipti. Kur’ân-ı Kerim 
yanında Hz. Peygamberin (sav) hadislerine de vakıftı. Bu nedenle Kur’an-ı Kerimi 
anlama yanında hüküm çıkarmada da mahirdi. Bu nedenle Peygamberimiz (asm) 
kendisine “Humeyrâ” der ve “Dininizin yarısı bu Humeyrâ’dan” öğrenin” 
buyururlardı. Ebu Musa el-Eş’âri (ra) “Biz çoğu zaman Kur’ân’dan anlamadığımız 
hususları Hz. Aişe’den (ra) sorardık”195 demesi meşhurdur. 

Peygamberimizin (asm) Allah'ın emri ile onunla evlenmesindeki hikmetlerinden 
en önemlisi dinin yarısını teşkil eden kadınlara ait hükümlerin çoğunun Hz. Aişe (ra) 
kanalı ile ümmetine öğretilmesidir. 

	
190	Tabakat,	8:58.	
191	Bir	ukıyye	40	dirhemdir.		
192	İbn-i	Saad,	Tabakat,	8:58.	
193	Müsned-i	Ahmed,	6:211.	
194	Tabakat,	1:67.	
195	Tabakat,	1:67.	



	
2.	Peygamberimizin (asm) Yazışmaları ve Kâtipleri	
Peygamberimiz (asm) Mekke’de yazacağı mektuplara ve yazılara “Bismike 

Allahümme! =Allahım! Senin isminle başlarım!” kelimesi ile başlardı. Daha sonra 
“Bismillahi mecrâhâ”196  ayeti nazil olunca peygamberimiz (sav) mektuplarının ve 
yazılarının başına “Bismillah” cümlesini koymaya başladı. 

Daha sonra “Allah deyin, Rahman deyin”197 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”198 cümlesinin geçtiği ayet nazil olunca 
bundan sonra yazılarına ve konuşmalarına “Bismillahirrahmanirrahim” cümlesini 
koydurdu.199  

Peygamberimizin gerek vahiy, gerekse mektuplarını yazan kâtiplerin başında 
Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (ra) gelmektedir. Genellikle 
anlaşmaları ve sözleşmeleri peygamberimiz (asm) Hz. Ali’ye yazdırırdı.200  Ubeyy b. 
Kâ’b ve Zeyd b. Sabit (ra) de Peygamberimizin (asm) önemli kâtiplerindendir. 

Peygamberimiz (asm) kendisine nazil olan vahiyleri yazdırır ve parçalar halinde 
gelen ayetlerin hangi surenin neresine konacağını da yazıcıya bildirirdi.201  “Bana 
Cebrail (as) geldi. “İnnallahe ye’müru bil’adli ve’l-ihsan” ayetini getirdi. Bu âyeti şu 
surenin şurasına koymamı bana emretti”202  buyurmuştur. Bu sabittir; diğerleri de 
bunun gibidir.  

Peygamberimizin (asm) vahiy kâtiplerinin birincilerinden, Arap diline ve 
imlasına son derece vakıf olan Zeyd b. Sâbit (ra) “Ben vahyi Peygamberin (asm) 
huzurunda yazardım. Yazıp bitirdiğim zaman bana ‘Oku!’ emrederlerdi. Ben de 
okurdum. Sonra eksik bıraktığım yeri tamamlar ve fazla yazdığım yeri sildirirdi.203 
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 (asm) huzurunda yazar ve okurdum” 204 
demektedir.  

Peygamberimizin (sav) kâtipleri kırkın üzerindedir. Bunlardan bazılarının 
isimleri şöyledir: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, Ubeyy b. Kâ’b, 
Zeyd b. Sabit, Zübeyir b. Avvam, Hâlid b. Said, Ebân b. Said, Hanzalatü’l-Üseydî, 
Hâlid b. Velid, Abdullah b. Revâha. Muhammed b. Mesleme, Abdullah b. Sa’d, 
Mugire b. Şube, Amr b. Âs, Muâviye b. Ebu Süfyân, Abdullah b. Zeyd, Erkam b. 
Ebi’l-Erkâm. Sabit b. Kays b. Şemmas, Talha b. Ubeydullah, Yezid b. Ebi Süfyan, 
Ebu Eyyub Hâlid b. Zeyd el-Ensârî, Ebu Süfyan b. Harb, Hâtıb b. Amr, Abdullah b. 
Erkam (ra ecmaîn.)205 

Abdullah b. Erkam (ra) Peygamberimizin (asm) diplomatik yazılarını kaleme 
alan sır katibiydi. Bu nedenle Hz. Ebubekir (ra) ve Ömer’in (ra) de resmî katibiydi. 

	
196	Hud	Suresi,	11:41.	
197	İsra	Suresi,	17:110.	
198	Neml	Suresi,	27:30.	
199	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:263-264.	
200	Müsned-i	Ahmed,	6:250;	İbn-i	Abdi’lberr,	El-İstiab,	1:69.	
201	Müsned-i	Ahmed,	1:57;	Ebu	Davud,	Sünen,	1:208.	
202	Müsned-i	Ahmed,	4:218;	Heysemi,	Mecmâu’z-Zevâid,	7:48.	
203	Sehavî,	Zeynuddin-i	Irâkî’nin	Elfiye	Şerhi,	Fethu’l-Muğîs,	2:165.	
204	Müsned-i	Ahmet,	5:182,	185;	Zehebî,	Siyer-u	A’lâmi’n-Nubelâ,	2:307.	
205	İbn-i	Sa’d,	Tabakât,	1:266-274.	



Peygamberimiz (asm) ona yazdırır, mühürletir ve saklaması için verirdi. Son derece 
güvenilir olduğu için Hz. Ömer (ra) onu Beytü’l-Mâl’e (Hazine) tayin etti. Bunun 
sebebini de “Ben ondan daha güvenilir birini görmediğim için onu görevlendirdim” 
demiştir.206 Hz. Osman (ra) kendisine Hazine’ye baktığı için yıllık 30 bin dirhem 
tahsisat ayırmıştı. Ancak Abdullah bunu kabul etmedi. “Ben bu vazifeyi Allah için 
yaptım. Mükâfatımı da Allah’tan isterim” demiştir.207  

Yüce Allah Yahudi ve Hıristiyanlardan Müslüman olan bazılarının halini 
Kur’ân-ı Kerimde şöyle haber vermektedir. “Ehl-i kitaptan bir kısmı ‘gündüzün iman 
edin, gece olunca inkâr edin. Böylece mü’minlerin kalplerine şüphe verin. Olur ki 
dinlerinden dönerler’ demektedirler.”208 Müfessirler bu kişilerin Abdullah b. Dayf, 
Habib b. Zeyd ve Hars b. Avf olduğunu söylemektedirler. Bunlar önce inanıp 
gözükerek sonra vazgeçerek “Biz gerçekten kitaplarımızda vasıflarını gördüğümüz 
peygamber zannettik, ama bunun böyle olmadığını anladık” diye şüphe vermeye 
çalışmışlardır. 

Neccaroğullarından birisi vardı ki kendisi Hıristiyanlığı kabul etmişti. Daha 
sonra Peygamberimize (asm) inandığını söyleyerek Müslümanların arasına girdi. 
Bakara ve Âl-i İmran Surelerini ezberlemişti. Sahabeler arasında büyük bir şöhrete de 
kavuşmuştu. Peygamberin (asm) huzurunda vahiy kâtipliği yaptığı da olurdu. Ancak 
gizli olarak Müslümanlar aleyhine çalışıyordu.209 Yeniden Hıristiyanlığa döndü ve 
“Muhammed benim bildiklerimden başka bir şey bilmiyor. Bir kısım şeyleri de ben 
kendisine yazıyorum” diye yaygara yapmaya başladı. Allah ona bir musibet verdi ve 
kısa zamanda öldü. Peygamberimiz (asm) “Onun ölüsünü yer kabul etmeyecektir” 
buyurdu. 210  Adamı gömdüler ertesi gün yerin onu dışarı attığını gördüler. “Bu 
Muhammed’in adamlarının işidir” dediler. Yine gömdüler ertesi günü başlarında 
bekledikleri halde yerin onu dışarı attığını gördüler. Bu defalarca tekrarlanınca bunun 
Peygamberimize (asm) ve Kur’ân’a dil uzatmasından kaynaklandığını anladılar ve 
seslerini kestiler.211 

	
3.	Bedir	Esirleri Hakkında Verilen Kararda Hz. Ebubekir (ra) 	
Bedir savaşında Peygamberimizin (asm) yanından ayrılmayan Hz. Ebubekir (ra) 

daima Peygamberimizi (asm) korumak için elinden geleni yapmıştır. Bedir esirlerine 
ne yapmak gerektiği konusunda bir hüküm nazil olmadığı için Peygamberimiz (asm) 
bu konuda sahabilerle istişare etti.  

Hz. Ebûbekir (ra) “Yâ Resûlallah! Bunlar bizim akrabalarımızdırlar. Benim 
reyim, onlardan kurtuluş fidyesi alarak affedip serbest bırakmandır. Onlardan 
alacağınız kurtuluş fidyeleri kâfirlere karşı bizim için bir kuvvet olur. Allah'ın onları 
hidâyete erdirip, bize yardımcı yapmaları da umulur” dedi.  

Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hz. Ömer'e (ra) “Ey Hattab'ın oğlu! Senin fikrin 
nedir?” diye sordu. Hz. Ömer, “Yâ Resûlallah! Onlar, seni yalanladılar. Seni, 
memleketinden çıkardılar. Hepsinin boynunu vurdur” cevabını vererek görüşünü 
açıkladı. Peygamber Efendimizin (asm) şefkat ve merhameti bu şekil bir muâmeleye 
rıza göstermediğinden sualini tekrarladı. Ancak, Hz. Ömer aynı fikrinde ısrar etti. 
Peygamber Efendimiz, hiçbirine cevap vermeden sustu. Sonra da kalkıp çadırına 
girdi.  
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Bir müddet orada durdu. Sahabîlerin bir kısmı Hz. Ebû Bekir'in (ra) görüşüne, 
diğer bir kısmı ise Hz. Ömer'in (ra) fikrine iştirâk ediyordu. Bir müddet sonra Resûl-i 
Ekrem Efendimiz çadırından çıktı ve Hz. Ebûbekir'e (ra) hitaben, "Ey Ebûbekir! 
Senin hâlin, Hz. İbrâhim'in hâline benzer. O, Allah'a, 'Kim, bana uyarsa, işte o 
bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüphe yok ki, Sen istediğin kimseyi mağfiret 
edersin. Zirâ, Sen Gafûr ve Rahîmsin' demişti. “Ey Ebûbekir senin hâlin, Hz. İsâ'nın 
haline de benzer. Hz. İsâ, Allah'a, 'Eğer, onları gazaba uğratırsan, onlar senin 
kullarındır. Eğer onları affedersen, şüphe yok ki, kudretiyle her şeye üstün gelen, 
hikmetiyle her yaptığını yerli yerinde yapan Sensin' demişti."  

Sonra Hz. Ömer'e (ra) dönerek, "Ey Ömer," dedi, "senin hâlin de, Hz. Nûh'un 
haline benzer. O, Allah'a; 'Ey Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden yurt tutan hiçbir 
kimse bırakma' demişti. Yine Senin hâlin ey Ömer, Hz. Musâ'nın hâline de benzer. O, 
Allah'a, 'Sen, onların mallarını mahvet! Rabbimiz yüreklerini şiddetle sık ki, onlar 
inletici azabı görünceye kadar îmân etmeyecekledir' demişti."  

Bu konuşmalardan sonra Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, Hz. Ebû Bekir'in görüşünü 
kabul etti. Esirlerden dörder bin dirhem bedel alınarak salıverilmelerini emretti. Bu 
arada durumlarına göre, bedel olarak 3000, 2000 ve 1000 dirhem kendilerinden 
alınması kararlaştırılanlar da oldu. Kurtuluş fidyesi vermeye gücü yetmeyip de okuma 
yazma bilen esirler, Ensardan onar çocuğa yazı öğretmek şartıyla serbest 
bırakılacakları Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, tarafından kararlaştırıldı. 212  Bu sayede 
Medine'de de okuma yazma bilenlerin sayısı çoğaldı. 

Esirler hürriyetlerine kavuşmalarına kadar Müslümanlara dağıtıldı. 
Peygamberimiz (asm) onlara iyi muamele edilmesini, yediğinden yedirip, 
giydiklerinden giydirilmesini istedi. Esirlerden sadece iki tanesi idam edildi. Onlar da 
Mekke’de yaptıkları zulümlerinden dolayı idamı hak etmişlerdi.      

	
4.	Uhut	Savaşında	Hz.	Ebubekir	(ra)	
Uhut Savaşında Mus’ab b. Umeyr (ra) Peygamberimizin (asm) sancağını taşıyor 

ve önünde bir elinde kılıç savaşıyordu. Abdullah b. Kâmia Peygamberimize (asm) 
yaklaşmak amacıyla önündeki Mus’ab’a (ra) hücum etti ve bir kılıç darbesiyle Hz. 
Musâb’ın (ra) sancağı tutan sağ elini kesti. Mus’ab (ra) sancağı sol eline aldı. İbn-i 
Kâmia sol elini de kesince sancağı göğsüne bastırdı. Bu defa İbn-i Kâmia mızrağıyla 
göğsünü deldi ve sancakla beraber düşerek şehit oldu. Bunun üzerine sancağı yerden 
Hz. Ali (ra) aldı ve Ebu’rrûm isimli sahabeye verdi.  

Peygamberimizin (asm) etrafında on, on beş sahabeden başka kimse 
kalmamıştı. Hz. Ebubekir (ra) bütün varlığı ile vücudunu Peygamberimize (asm) siper 
edinmişti. Bir avuç mücahit canlarını dişlerine takmışlar Peygamberimizi (asm) 
korumak için siper olmuşlardı. Bu ara küffar tarafından atılan bir taş 
Peygamberimizin (asm) sağ alt çenesine isabet etmiş ve mübarek dişlerinden birisini 
şehit etmişti. Bir diğer taş ise başına isabet etmiş ve başını kanatmıştı. Abdullah b. 
Kâmia adındaki bir müşrik tarafından da miğferi parçalanmış ve elmacık kemiğine 
batmıştı.213 Bunu gören Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) kendisini Peygamberimizin (asm) 
önüne atmış ve Hz. Ebabekir’e (ra) “Yâ Ebabekir! Allah aşkına Peygamber ile benim 
aramdan çekil de yüzüne batan halkayı çıkarayım” demiş ve Peygamberimizin (asm) 
yüzüne batan miğferin demir halkasını dişleriyle çekip almıştı. Kendisi de iki dişini 
kırdı. Peygamberimizin (sav) yüzü gözü kanlar içinde kalmıştı. Malik b. Sinan (ra) 
Peygamberimizin (asm) akan kanları yere dökülmesin diye sildi. “Kendilerini Allah’a 
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imana davet eden bir peygamberi kanlar içinde bırakan bir kavim nasıl felah 
bulacak?” diye küffara serzenişte bulundu.  

Bu olaylar üzerine şu mealde ayet nazil oldu: “Kullarımın tedbir ve idaresinde 
senin elinde bir şey yoktur ve sen ey Resulüm onların inkârlarından dolayı mesul 
değilsin. Allah dilerse onlara tövbe nasip eder, dilerse zulümlerinden dolayı onlara 
azap eder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. O Allah dilediğini doğru 
yola hidayet ederek bağışlar, dilediğini de hak ettiği azaba giriftar eder. Allah çok 
bağışlayıcı ve affedicidir.”214 

Müşriklerin ileri gelenlerinden Abdullah b. Şihâb-ı Zührî, Utbe b. Vakkas, 
Abdullah b. Kâmia bir savaş öncesi bir araya gelerek Peygamberimizi (asm) 
öldürmeye yemin etmişlerdi. Bu nedenle birbirlerinden ayrılmıyorlar ve 
Peygamberimizin (asm) çevresini gözetleyip duruyorlardı. Mü’minlerin dağılmalarını 
fırsat bilerek beraberce Peygamberimize (asm) saldırmışlar ve yaralanmasına sebep 
olmuşlardı. Peygamberimiz (asm) onlar hakkında “Allahım! Onların hiçbiri senesine 
ulaşmasın” diye beddua etti. Saad b. Ebi Vakkas der ki “Allah’a yemin ederim ki 
Peygamberimizi (asm) yaralayan bu üç müşrik senesine ulaşmadan her biri bir 
felakete uğrayarak öldüler. Peygamberimizin yüzünü yaralayan Abdullah b. Kâmia 
koyunları kayboldu dağda aramaya çıktı. Bir kayanın tepesinde kendi koçu tarafından 
toslanarak dağdan aşağı yuvarlandı ve parçalanarak öldü. İbn-i Şihab bir yılan soktu 
ve zehirleyerek öldürdü.215 

Peygamberimiz	 (asm)	Uhut	 şehitlerinin	 cenaze	 namazını	 kıldırırken	 “Ben	
bunların	Allah	yolunda	şehit	olduklarına	kıyamet	günü	şahitlik	edeceğim.	Siz	de	
gelip	onları	ziyaret	ediniz.	Allah’a	yemin	ederim	ki	onlar	kıyamet	gününe	kadar	
selam	 verenlerin	 selamına,	 dua	 edenlerin	 duasına	 ve	 ziyaret	 edenlerin	 de	
ziyaretine	karşılık	verirler”	buyurdu.	Bu	sebeple	Hz.	Ebubekir	(ra)	vefatına	kadar	
her	 sene	 gelip	 Uhut	 şehitlerini	 ziyaret	 etmeyi	 sürdürmüş	 ve	 onlar	 için	 dua	
etmiştir.	

	
5.	Peygamberimizin	(asm)	Yanından	Hiç	Ayrılmadı	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Mekke’de	 olduğu	 gibi	 Medine’de	 de	 Peygamberimizin	

(asm)	 yanından	 hiç	 ayrılmadı.	 Ancak	 peygamberimizin	 (asm)	 emri	 ile	 katıldığı	
bir	iki	seriyye	var	ki	onlardan	birisi	H.	7.	senesi	Şaban	ayında	yaptığı	seriyyedir.	
Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Ebubekir’i	 (ra)	 Necid	 bölgesine	 bir	 seriyyeye	
kumandan	 tayin	ederek	gönderdi.	Orada	Benî	Kilâb	ve	Benî	Fizâre	kabilelerine	
İslâmı	anlattı	ve	müslüman	olmalarını	sağladı.216	

Hicrî	 9.	 Yılda	 (631)	 Hudeybiye	 Barışının	 ikinci	 senesi	 Hac	 Emiri	 olarak	
görevlendirildiği	günler	dışında	daima	yanında	bulundu.	

Resulullah’ın	 katıldığı	 bütün	 gazvelerde,	 Hudeybiye’de,	 Umretü’l-Kazâ’da	
ve	Vedâ	Haccına	hep	yanıbaşında	yer	aldı.	Bedir	Savaşında	Peygamberimiz	(asm)	
müşriklerin	 safında	 bulunan	 oğlu	 Abdurrahman	 ile	 savaşmasına	 müsaade	
etmedi.	 Hemen	 hemen	 her	 konuda	 Peygamberimizin	 (asm)	 kendisi	 ile	 istişare	
ettiği	 en	 değerli	 müşaviri	 idi.	 Bedir	 esirleri	 ile	 ilgili	 yapılan	 istişarede	
Peygamberimiz	 (asm)	onun	 görüşünü	benimsedi	 ve	 esirlerden	kurtuluş	 fidyesi	
aldı.	Uhud	Savaşında	sahabeler	dağıldığı	zaman	vücudunu	Peygamberimize	siper	
ederek	büyük	bir	sabır	ve	sebat	gösterdi.	
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Hicretin	 6.	 senesi	 (M.	 628)	 Hudeybiye’de	 müşriklerle	 karşılaştığı	 zaman	
Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 ile	 istişare	 etti.	 Barış	 görüşmeleri	
esnasında	Kureyşin	müzakerecisi	Urve	b.	Mesud’un	“Kureyş	gelirse	peygamberi	
bırakıp	 kaçacakları”	 şeklinde	 sahabeleri	 suçlayıcı	 konuşması	 üzerine	 Hz.	
Ebubekir	(ra)	dayanamadı	ve	“Biz	mi	Resulullah’ın	etrafından	kaçacakmışız?	Sen	
git	Lât	ve	Uzza’nın	kıçını	yala!”	diye	hakaret	etti.217	

Barışın	 önemini	 çok	 iyi	 anlayan	 biri	 olan	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 anlaşma	
metnindeki	aykırı	maddeleri	bir	 türlü	hazmedemeyen	Hz.	Ömer’i	 ikna	etmiş	ve	
Medine’ye	dönme	kararını	kabul	ettirmiştir.  

 
6. İfk/Hz. Aişe’ye İftira Olayında Hz. Ebubekir (ra)	
İmanları dillerinde olup kalplerine iman yerleşmemiş olan münafıklar her 

fırsatta Peygamberimizi (asm) ve mü’minleri rencide etmeyi kendilerine iş 
edinmişlerdi. Bunu da hayır ve iyilik kılıfına sokarak yapıyorlardı. Bunların bir 
örneğini de Abdullah b. Übeyy tarafından yapılan iftiradır. 

Peygamberimiz (asm) herhangi bir sefere çıkacakları zaman Ezvac-ı Tahirat 
arasında kura çekerek kime çıkarsa onu da beraberinde götürürdü. Benî Mustalık 
Gazasında da kur’a Hz. Aişe’ye (ra) çıkmış ve Peygamberimiz (asm) de onu 
beraberinde götürmüştü.218  

Bu sefer tesettür ayetinin inzalinden sonraydı. Bu nedenle Peygamberimiz (asm) 
Hz. Aişe’yi bir deve üzerinde bulunan Hevdec içinden çıkarmıyordu. Hevdec içinde 
taşınır, konak yerinde hevdec ile beraber indirilirdi. Benî Mustalık gazasından 
dönülüyordu. Medine’ye yaklaşıldığı ve bir konaklık yerde bir gece mola verilmişti. 
Göç emri verildiği bir zamanda Hz. Aişe (ra) kaza-i hacet için kafileden uzaklaşarak 
ihtiyacını gördü. Sonra döndüğü zaman gerdanlığının düştüğünü fark etti. Dönüp 
gerdanlığını aramaya çıktı. Bu arama biraz uzadı. Hz. Aişe (ra) kendisi dönmeden 
devesinin kaldırılmayacağını düşünüyordu. Ancak döndüğü zaman kendisinin hevdec 
içinde olduğunu sanarak deveye yüklenerek götürüldüğünü ve kafilenin de gitmiş 
olduğunu gördü. 

Bir müddet bekledi. Uykusu geldi ve uyuyakaldı. Ordunun arkasından kalan 
malları ve eşyaları toparlamakla görevli olan Safvan b. Muattal (ra) sabaha karşı 
orada bir karaltı görerek yanına yaklaşır ve görünce tanıyarak şaşırmış ve uyandırmak 
için “İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn!” diye seslendi. Bu sese uyanan Hz. Aişe (ra) 
Safvan’ın devesine binerek kafileye kavuşmak için hızla ilerlediler. Safvan (ra) 
devenin yularını çekerek kuşluk vakti kafileye ulaştığı zaman Abdullah b. Übey ile 
karşılaştı. Abdullah b. Übey Safvan’a “Bu kimdir?” diye sordu ve “Aişe!” cevabını 
aldı. Bunun üzerine hemen “Vallahi ne Âişe o adamdan kurtulur, ne de o adam 
Aişe’den dolayı kurtulur” dedi ve bir sürü alçakça laf etti.219 

Ordugâh onun bu sözleri ile çalkalandı. Bu iftirayı Hassan b. Sâbit, Mistah b. 
Üsâse, Hamne binti Cahş ve halktan bazı saf Müslümanlar münafıkların tuzağına 
düşerek etrafa yaymışlardır.  

Hz. Aişe (ra) Medine’ye gelince çok geçmeden ağır bir şekilde humma’ya yani 
ateşli bir gribe yakalandı. Çünkü soğukta uyuyakalmış ve bundan hasta olmuştu. 
Ortada konuşulan şeylerden haberi yoktu. İftiraları Peygamberimiz (asm) ve Hz. 
Ebubekir (ra) duymuşlardı ama kendisine hiçbir şey söylememişlerdi. Ancak Hz. Aişe 
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(ra) şunu hissetmişti ki hasta olduğu halde Peygamberimiz (asm) onunla fazla 
ilgilenmemişti. Sadece “Hastanız nasıl” diyordu. Bunun sebebini anlamamıştı.  

Aradan yirmi gün geçmişti. Hz. Aişe (ra) iyileşmişti. Bir gece Mıstah’ın annesi 
ile evden uzakta olan helâya giderken Mistah’ın annesinin eteği takılarak düşer. 
Bunun üzerine “Allah Mıstah’ın belasını versin!” diye beddua eder. Hz. Aişe (ra) 
“Neden oğluna beddua ediyorsun? Bedir savaşına katılan birine beddua edilir mi?” 
der. O zaman “Senin aleyhinde söylediği sözlerinden dolayı” deyince sorar ve 
durumu ancak o zaman öğrenir. Hz. Aişe (ra) bu defa üzüntüsünden hasta olur. “Beni 
babamın evine götürün” der ve Peygamberimizden (asm) izin alarak Hz. Ebubekir’in 
(ra) evine gider. 220  O gece sabaha kadar ağlar. Annesi de beraber ağlar ama bir 
taraftan da teselli eder. 

Ertesi günü Peygamberimiz (asm) sahabeleri ile istişare eder. Onların 
görüşlerini alır. Hz. Ömer (ra) “Yâ Resulallah! Hâşâ! Bu büyük bir iftiradır. 
Kesinlikle münafıkların bir yalanıdır” dedi. Hz. Osman (ra) “Yüce Allah sizin 
üzerinize sineğin konmasına ve gölgenizin yere düşmesine müsaade etmezken bu gibi 
bir duruma nasıl müsaade eder. Bu size atılmış büyük bir iftiradır” şeklinde görüş 
bildirdi. Hz. Ali (ra) de “Siz bize bir gün namaz kıldırıyordunuz, ayak kaplarınızı 
çıkardınız. Biz de size uyarak çıkardık. Namazdan sonra siz bize neden 
ayakkabılarımızı çıkardığımızı sordunuz. Biz de size bakarak çıkardık demiştik. Siz 
de “Temiz olmadığı için çıkarmamı Cebrail (as) emretti” demiştiniz. Ayakkabılarınıza 
bulaşan çamurdan sizi koruyan Allah sizi bu durumdan elbette korur. Bu kesinlikle bir 
iftiradır” dedi.221  

Peygamberimiz (asm) daha sonra Hz. Aişe’nin (ra) hizmetçisi Hz. Berire’den 
(ra) sordu. O da “Ben onun hakkında hayırdan başka bir şey diyemem. Ancak onun 
bir kusuru var o da çok genç olduğu için evde hamur yoğururken uyur kalırdı da evin 
koyunu gelir hamurundan yerdi”222 dedi. Hz. Zeyneb (ra) Hz. Âişe’yi kıskandığı halde 
“Ben görmediğime gördüm, kulağımla duymadığıma duydum demekten Allah’a 
sığınırım. Ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum”223 dedi. 

Daha sonra Peygamberimiz (asm) mescitte sahabelerine hitaben “Ey 
Mü’minler! Âilem aleyhindeki iftirasıyla beni üzüntüye düşüren birine karşı bana kim 
yardım eder? Vallahi, ben ailem hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. 
İftiracılar öyle bir adamın ismini iler sürdüler ki, ben onun hakkında da hayırdan 
başka bir şey bilmiyorum”224 buyurdular.  

Birkaç gün sonra Peygamberimiz (asm) Hz. Ebubekir’in (ra) evine vardı. Selam 
verdikten sonra Hz. Aişe’nin (ra) yanına oturdu ve şöyle dedi: “Yâ Aişe! Hakkında 
bana öyle sözler erişti ki sen bu iddia ve isnatlardan uzak isen, yakında Allah senin 
onlardan uzak olduğunu açıklar. Yok şayet böyle bir günaha yakınlaştınsa, Allah’tan 
af dile ve tövbe edersen Allah afla muamele eder” buyurdular.  

Hz. Aişe (ra) Peygamberimizin (asm) bu sözünden o derece müteessir oldu ki 
göz pınarları kurudu. Hemen babasına döndü ve “Babacığım ne olur siz cevap verin” 
dedi. Hz. Ebubekir (ra) ise “Kızım vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum!” dedi. Sonra 
annesi Ümm-i Ruman’a (ra) döndü ve “Anneciğim, sen cevap ver!” dedi. O da 
“Vallahi, ben de ne diyeceğimi bilemiyorum!” dedi. 

Bu durumda Hz. Aişe (ra) kendisini müdafaa etmek zorunda kaldı. Sonra şöyle 
dedi: “Ben Allah'ın birliğine ve senin O’nun resulü olduğuna şahitlik ederim. Allah’a 

	
220Sahih-i	Müslim,	8:114-115;	Tirmizi,	5:332-333;	İbn-i	Hişam,	Sire,	3:311.			
221	İnsanü'l-Uyûn,	2:624-625.	
222	Sahih-i	Müslim,	8:115;	İbn-i	Hişam,	Sîre,	3:313-314.		
223	Sahih-i	Müslim,	8:118.	
224	Sahih-i	Müslim,	8:115;	Sünen-i	Tirmizî,	5:332.	



hamd eder ve onun yüceliğini kabul ile Onu tesbih ve her nevi kusurdan tenzih ve 
sena ederim. Vallahi, ben anladım ki siz halkın dedikodusunu işitmiş, hatta ona 
inanmış gibisiniz. Allah biliyor ki ben bu gibi şeylerden uzağım desem beni 
doğrulamazsınız! Faraza ben kötü bir şey yaptım desem -Allah biliyor ki ben bunu 
yapmamışım- ama beni tasdik edersiniz. Ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Ancak 
ben bu durumda Yakub’un (as) oğulları için söylediği “Artık bana düşen güzel bir 
şekilde Allah’a teslim olup sabretmektir. Allah’tan başka sığınılacak biri yoktur”225 
derim” dedi.226 Başını önüne eğdi ve ağlamaya başladı. 

Henüz Peygamberimiz (asm) yerinden kalkmamıştı ki vahiy geldi. Vahyin 
ağırlığı ve şiddetinden terlemeye başladı. Vahiy hali gidince Peygamberimiz (asm) 
gülerek başını kaldırdı. Hz. Aişe’ye dönerek “Ya Âişe Müjde! Yüce Allah seni kesin 
olarak tebrie etti. Yapılan iftiradan beri ve uzak kıldı” buyurdular. Hz. Ebubekir (ra) 
sevincinden kalktı kızının başını öptü.  

Peygamberimiz (asm) inzal edilen ayetleri okudu: “O iftirayı atanlar içinizden 
bir gruptur. Siz bunu şer zannetmeyin; aslında bu sizin için bir hayırdır. Allah sizleri 
bununla imtihan eder ve sevaba erişmeniz için bir vesile yapar. İftiracıların her 
birinin o günahtan bir hissesi vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenene ise pek 
büyük bir azap vardır.  

O iftirayı işiten mü’min erkek ve kadınların kendileri hakkında hayır 
düşündükleri gibi, mü’min kardeşleri hakkında da hayır düşünerek ‘bu apaçık bir 
iftiradır’ demeleri ve bu sözleri reddetmeleri gerekmez miydi? İftirayı atanların da 
ispat etmeleri için dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem şâhit getiremediler; 
o halde Allah katında onlar yalancıların tâ kendileridirler. Şayet Allah'ın lütfu ve 
merhameti olmasaydı kapıldığınız bu durumdan dolayı size pek büyük bir azap 
dokunurdu. Sizler müfterilerin bu iftiralarını dilden dile naklediyor ve bunu basit bir 
iş zannediyordunuz. Gerçekte ise bu yaptığınız Allah katında çok büyük bir günahtır. 
Sizin bu sözleri işittiğiniz zaman ‘bu gerçekten büyük bir iftiradır’ demeniz gerekmez 
miydi?”227 

Nazil olan ayetler Hz. Aişe (ra) hakkında söylenenlerin bir iftiradan ibaret 
olduğunu haber vererek hem Peygamberimizi (asm) hem Hz. Ebubekir’i (ra) hem 
mü’minleri büyük bir sıkıntıdan kurtardı.  

İftiracılara verilecek ceza konusunda da yüce Allah Nur Suresinin ilk ayetlerini 
inzal etti ve “İffetli kadınlara iftira atan, sonra da dört şahit getiremeyen kimselere 
seksen sopa vurun ve onların şahitliklerini artık kabul etmeyin ve onları fasıklardan 
sayın. Bundan sonra tövbe eder de hallerini düzeltenler müstesna! Allah çok 
bağışlayıcı ve esirgeyicidir”228 buyurdu.    

Peygamberimiz (asm) bu konudaki vahyin nüzulünden sonra çıkıp halka bir 
hutbe irad etti. Nazil olan ayetleri okudu. Sonra bu iftirayı yayan Mıstah b. Üsâse, 
Hassan b. Sâbit ile Hamme binti Cahş’a (ra) had vurulmasını emretti. İftiracılara had 
olarak seksener kamçı vuruldu.229 

Yüce Allah Hz. Aişe’ye (ra) atılan bu iftira konusunda “Siz onu hakkınızda şer 
sanmayın, bilakis o sizin için hayırdır”230 buyurduğu üzere bu olay kıyamete kadar bu 
konuda insanlığın ve bilhassa mü’minlerin takip edeceği hukuki süreci ve hükümleri 
inzal buyurmaya sebep kıldı. Bu yönü ile gerçekten insanlık için, insanlığın hukuku 
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için büyük bir rahmet olmuştur. Bu iftira hadisesi üzerine zina ve iftira ile ilgili 
hükümler nazil olmuş ve milyonlarca insanın hukuku korunmuş, hukukçulara da yol 
ve yöntem göstermiştir. 

Yüce Allah inzal buyurduğu ayetlerle “dört şahit getiremeyenleri” gözleri ile de 
görmüş olsalar üzerlerini örtmelerini emrederek insanların manevi şahsiyetlerini 
korumayı amaçlamıştır. Zina konusunda “Ya gözleri ile gören dört şahit 
getireceklerdir veya ağızlarını kapatacaklardır.” Aksi takdirde müfteri durumunda 
olacaklar ve şahitlikleri de ebediyen kabul edilmeyecektir” diye kesin hükmünü 
koymuştur.   

Ayetler nazil olduktan sonra bu durumu sahabelerine anlatan Peygamberimize 
(asm) Sa’d b. Ubade (ra) “Yâ Resulallah! Karımla bir erkeği yakaladığım zaman dört 
şahit bulayım diye onları bırakır mıyım? Vallahi sorgusuz sualsiz kafasını uçururum!” 
demiş; bunun üzerine Peygamberimiz (asm) “Sa’dın kıskançlığına ve namusuna olan 
düşkünlüğüne hayret etmeyin ben de ondan daha kıskancım, Allah da benden daha 
kıskançtır”231 buyurmuş, sonra da “Ya dört şahit veya müfteri durumuna düşme ve 
seksen sopa” buyurmuşlardır. Ancak bu durumda evliliğin yürümeyeceği için yüce 
Allah karı-koca arasındaki bu durum için de “Mülaane” yani karşılıklı dört defa 
lanetleşme ayetini inzal buyurmuştur.232  

İnsan hakları ile ilgili bütün bu ayetler bir “Hukuk Sistemi” oluşturmuş, bunun 
uygulaması için de bir “Kaza Müessesesi” yani Mahkemelerin kurulması ve 
hükümlerin de hâkimler kanalı ile uygulanması esas alınmıştır. Uluorta herkesin 
yapacağı şeyler değildir; aksi taktirde hak arayacağız diye pek çok haksızlık ve 
zulümlerin kapısı açılmış olur.  

Münafıklar	 da	 başta	 Abdullah	 b.	 Ubey	 olmak	 üzere	 bu	 ifk	 hadisesini	 Hz.	
Ebubekir	 (ra)	 aleyhinde	 kullanmaya	 çalıştılar.	 Bu	 hadise	 müslümanların	 iç	
huzurunu	kaçırdı	ve	pek	çoklarını	şüphe	ve	tereddüde	düşürdü.	Yüce	Allah	inzal	
buyurduğu	ayetle	Hz.	Aişe’yi	akladı	ve	müfterilerin	yalanlarını	yüzlerine	vurarak	
rezil	 etti.233	Yüce	Allah	 bu	 hadiseye	 en	 kötü	 ve	 en	 çirkin	 yalan	 anlamında	 “ifk”	
adını	verir.	

Hz.	Ebubekir’in	(ra)	maddi	ve	manevi	yardım	ettiği	ve	koruduğu	Mistah	b.	
Usâse	ve	bir	kısım	zayıf	akıllılar	bu	olayı	yaydılar.	Hz.	Ebubekir	(ra)	da	Mistah’a	
yapacağı	 yardımı	 kesme	kararı	 aldı	 ve	 yemin	 etti.	 Yüce	Allah	 “İçinizde	lüturf	ve	
ihsan	sahibi	olanlar,	yakınlarına	ve	düşükünlere	yapacakları	yardımı	kesmek	 için	
yemin	etmesinler	 ve	onları	affetsinler.	Allah’ın	 sizi	 affetmesini	 istmez	misiniz?”234	
buyurarak	Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 yardımı	 kesme	 kararından	 vazgeçmesini	 istedi.	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 de	 hemen	 yeminini	 bozarak	Mistah’a	 yardım	 etmeye	 devam	
etti.		

	
7. Teyemmüm Âyetinin Nâzil Olmasında Hz. Aişe’nin (ra) Rolü	
Müreysi seferinde Peygamberimiz (asm) Zâtu’l-Ceyş mevkiinde mola verirler. 

Bu arada Peygamberimiz (asm) ile beraber bulunan Hz. Aişe’nin (ra) kolyesi kopar ve 
kaybolur. Peygamberimiz (asm) de kolyenin bulunması için bir müddet orada kalır. 
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Çevrede su olmadığı için sahabelerin yanlarındaki sular biter ve abdest olmak için su 
bulunmaz.  

Bir kısım insanlar Hz. Ebubekir’in (ra) yanına giderler ve “Kızının yaptığını 
görüyor musun? Hem Resulullah’ı hem de bizi burada oyaladı bu sebeple suyumuz 
bitti. Namaz kılmak için abdest almaya suyumuz kalmadı” dediler. Hz. Ebubekir (ra) 
da öfkeyle Hz. Aişe’nin (ra) yanına gitti. Bu arada Peygamberimiz (asm) başını 
Âişe’nin dizine koymuş uyuyordu. Hz. Ebubekir (ra) “Sen Resulullah’ı ve insanları 
burada oyaladın. Halk abdest için su bulamıyor” dedi, azarladı ve birkaç söz daha 
söyledi. Hatta öfkeli olduğundan dayanamayıp eliyle canını acıttı. Hz. Âişe (ra) 
Peygamberimiz (asm) rahatsız olmasın diye kıpırdamadı. 

Peygamberimiz (asm) uyandılar ve bu arada “Teyemmüm ayeti” nazil oldu. 
Yüce Allah şöyle buyurdu: “Hasta veya yolculuk halinde bulunduğunuz zaman su 
bulamadığınız taktirde temiz toprakla teyemmüm ediniz. Yüzünüzü, ellerinizi ve 
dirseklere kadar kollarınızı onunla meshedin. Allah sizlere zorluk çıkarmak istemez; 
sizi tertemiz kılmak ve size olan nimetini tamamlamak ister. Umulur ki 
şükredenlerden olursunuz.”235 

Peygamberimiz (asm) bu ayeti okuyarak sahabelerine teyemmüm yapmayı 
öğretti ve bu şekilde namazlarını kıldılar. Kafile yola çıkmak üzere hazırlıklara 
başlamıştı ki Hz. Aişe’nin (ra) hevdecinin üzerinde bulunduğu deve ayağa kalkınca 
altından kolyesi çıktı.236  

Daha sonra Üseyyid b. Hudayr (ra) “Ey Ebubekir âilesi! Allah sizleri hayırla 
mükâfatlandırsın. Vallahi ne zaman Âişe’nin başına hoşlanmadığımız bir şey gelse 
Allah-ü Teâlâ onun altından bu ümmete hayır olacak bir şey çıkartıyor. Bu 
teyemmüm hadisesi de bu ümmet için sizin sayısız bereketlerinizden birisidir.”237 
demiştir. 

	
8.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Yahudi	Hahamını	Tokatlaması	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 birgün	 Yahudi	 hahamlarının	 bulunduğu	 Medine’deki	

“Beytü’l-Mirdâs”a	gitti	ve	orada	konuşan	haham	Finhâs	ile	tartıştı.	Fihnas’a	“Sen	
Muhammed’in	Allah	 resulü	olduğunu	bildiğin	halde	 inkar	ediyorsun.	Bu	gerçek	
Tevrat’ta	ve	İncilde	yazılı	olduğunu	da	biliyorsun”	demesi	üzerine	Fihnâs	“Bizim	
Allah’a	ihtiyacımız	yok.	Allah’ın	bize	ihtiyacı	var.	Biz	zenginiz	Allah	fakirdir”	gibi	
saçma	sapan	şeyler	söyleyince	dayanamadı	Fihnas’a	bir	tokat	akşetti	ve	“Allah’ın	
düşmanı!	 Aramızda	 anlaşma	 olmasaydı	 senin	 kafanı	 burada	 ezerdim”	 dedi	 ve	
oradan	ayrıldı.	Hiçbir	haham	Fihnas’ı	savunamadı	ve	rezil	oldu.		

Fihnâs,	Ebubekir’i	(ra)	Peygamberimize	(asm)	şikayete	geldi.	“Bana	hakaret	
etti	ve	beni	tokatladı”	dedi.	Peygamberimiz	(asm)	sebebini	sorunca	Hz.	Ebubekir	
(ra)	“Ya	Resulallah!	Çok	kötü	şeyler	söyledi	ve	Allah’a	bizim	ihtiyacımız	yok	dedi	
ve	 dayanamadım	 tokatladım”	 dedi.	 Fihnas	 “Yalan	 söylüyor,	 ben	 öyle	 bir	 şey	
demedim!”	diye	inkar	etti.	

Bunun	 üzerine	 yüce	 Allah	 Ebubekir’i	 (ra)	 doğrulayan	 şu	 ayeti	 inzal	
buyurdu:	“Allah	fakirdir,	biz	zenginiz	diyenlerin	sözünü	Allah	işitmiştir.	Biz	elbette	
haksız	 yere	 peygamberleri	 öldürenlerin	 bu	 dediklerini	 de	 yazacağız	 ve	 onlara	
bundan	dolayı	Allah’ın	azabını	tadın	bakalım	diyeceğiz.”238	

	

	
235	Mâide	Suresi,	5:6.	
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9.	Mekke’nin	Fethi	ve	Ebu	Kuhafe’nin	Müslüman	Olması	
Mekke	 Fethinde	 peygamberimiz	 (asm)	 Kasvâ	 isimli	 devesinin	 üzerinde	

sağında	Hz.	Ebubekir	(ra)	solunda	Üseyid	b.	Hudayr	(ra)	olduğu	halde	Mekke’ye	
girdi.	 Mekke’liler	 Peygamberimiz	 (asm)	 Mekke’ye	 girip	 Kâbe’yi	 tavaf	 ederek,	
Cuma	 Namazı	 kıldırınca	 Kureyş	 Peygamberimizin	 (asm)	 gerçekten	 Allah’ın	
peygamberi	 olduğuna	 inanmaya	 başladı.	 Zira	 onlar	 “Ebrehe’yi	 Mekke’ye	
sokmayan	ve	bize	yardım	eden	Allah	Muhammed’i	de	sokmayacak”	şeklinde	bir	
ön	kabule	şartlanmışlardı.	Bu	ön	kabul	yıkılmış	oldu.	Böylece	Peygamberimizin	
(asm)	önüne	gelerek	müslüman	olduklarını	ilan	etmeye	başladılar.	

Hz. Ebubekir’in (ra) annesi Ümmü’l-Hayr, hanımı Ümm-ü Ruman, kızları Hz. 
Âişe, Hz. Esmâ, ve oğlu Abdullah daha İslam’ın ilk yıllarında Müslüman olmuşlardı. 
Diğer oğlu Abdurrahman ise Bedir’de müşriklerin safında bulunuyordu. 
Peygamberimiz (asm) Hz. Ebubekir’in oğlu ile karşılaşmasına engel oldu. O da Uhut 
Savaşından sonra Müslüman oldu. Sadece babası Ebu Kuhâfe henüz Müslüman 
olmamıştı. 

Mekke’nin fethinde de Peygamberimizin (asm) yanından ayrılmayan Hz. 
Ebubekir (ra) fetihten sonra yaşlı ve âmâ olan babası Kuhafe’yi biat etmek üzere 
Peygamberimizin (asm) yanına getirdi. “Rabbim beni terbiye etti” buyuran 
Peygamberimiz (asm) onu uzaktan görünce hemen yanına gitti. Hz. Ebu Bekr’e (ra) 
“Bu ihtiyarı buraya kadar getirip neden zahmet verdiniz… Onu evinde ziyaret 
etseydik de biatını orada kabul etseydik olmaz mıydı?” buyurarak sitem etti. Hz. 
Ebubekir (ra) ise “Yâ Resulallah! Sizin onun yanına gitmenizden onun sizin yanınıza 
gelmesi onun için daha muvafıktır” buyurdular. Ebu Kuhafeyi Peygamberimiz (asm) 
elinden tutarak aldı ve yanına oturttu. Tevazu ve mahviyetin en mükemmelini 
gösterdi. Neredeyse doksan yaşlarında bulunan Hz. Ebubekir’in (ra) babası Kuhâfe de 
böylece iman ve İslam ile şereflendi.239 

Hz. Ebubekir (ra) ağlamaya başladı. Peygamberimiz (asm) “Yâ Ebâbekir! 
Nedem ağlıyorsun?” buyurdular. Hz. Ebubekir (ra) “Yâ Resulallah! Babamın yerine 
amcak Ebu Tâlib’in Müslüman olmasını ve elini size uzatmasını ve Allah’ın onunla 
sizi sevindirmesini ne kadar isterdim. Siz de amcanızın Müslüman olmasını çok 
istiyordunuz. Bunu hatırladım da ona ağlıyorum!” dedi.240  

Mekke fethinde sonra Havazinlilerle yapılan Huneyn Gazvesinde pusuya 
düşürülerek uğranılan ilk bozgun esnasında göğsünü Resulullah’a siper ederek bir 
adım dahi geri çekilmedi. 

Hz. Ebubekir’in (ra) Peygamberimize (asm) sevgisi bu derece ileri idi. 
 
10.	Hz.	Ebubekir	(ra)	Tebük	Seferinde	(H.9)	
Hicretin 9. senesinde (631) Bizans İmparatoru Herakliyus’un Arabistan’a 

saldırıya geçeceği haberi üzerine 30.000 kişilik ordu hazırlayan Peygamberimiz (asm) 
Medine dışında Seniyyetü’l-Vedâ’da askerî bir karargâh kurdurdu. Bir de Levazım ve 
Askerlerin iaşelerinin toplandığı bir bölüm oluşturdu. Buraya yapılan yardımlar, 
yiyecek ve ihtiyaç malzemeleri toplanmasını istedi. Başlarına görevlileri yerleştirdi. 
Hali vakti yerinde olanlar askerlerin iaşe ve levazımat tedarik ediyor ve ellerinde 
bulunan imkânları sunuyorlardı.  

Yardım konusunda her zaman en ileri durumda olan Hz. Ebubekir’di. (ra) Hz. 
Ömer (ra) o gün kararlıydı. Hz. Ebubekir’i (ra) bu gün geçeceğim diyordu. Malının 
yarısını ayırdı ve peygamberimize (asm) getirdi. Peygamberimiz (asm) getirdiği malın 
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çokluğunu görünce “Ya Ömer! Ailene ne bıraktın?” buyurdu. Hz. Ömer (ra) 
“Malımın yarısını getirdim; diğer yarısını da aileme bıraktım” diye cevap verdi. Biraz 
sonra Hz. Ebubekir (ra) bir çok mal ve hurma ile beraber 4.000 dirhem de para 
getirerek geldi. Peygamberimiz (sav) ona da sordu: “Ya Ebâbekir! Ailene ne 
bıraktın?” Hz. Ebubekir (ra) cevap verdi: “Allah ve Rasulünü bıraktım! Başka bir 
şeyim kalmadı” diye cevap verdi. Hz. Ömer (ra) bu cevabı dinleyince göz yaşları 
içinde “Anam-babam sana feda olsun yâ Ebabekir! Hayır ve iyilik konusunda seni 
geçmek mümkün değildir” dedi.241 

Hz. Osman-ı Zinnureyn (ra) Şama göndermek üzere bir kervan hazırlamıştı. 
Peygamberimizin (sav) yardım talebini işitince kervanı Şam’a göndermekten 
vazgeçerek 300 deveyi üzerindeki mallarla birlikte Peygamberimize (asm) teslim etti. 
Ayrıca 50 at ve 1000 altın nakit olarak teslim etti. Peygamberimiz (asm) bu cömertçe 
yardım için kendisine dua etti. “Allahım! Ben Osman’dan razıyım, sen de ondan razı 
ol!”242 buyurdular. 

Abdurrahman b. Avf (ra) 700 deve yükü mal ile 4 bin dirhem nakit para getirdi. 
“Ya Resulallah paramı ikiye böldüm. Dört bin dirhemini size, dört bin dirhemini de 
aileme bıraktım” dedi. Peygamberimiz (sav) “Getirdiğin de, ev halkına bıraktığın da 
mübarek ve bereketli olsun!” diye dua etti.243 Peygamberimizin (sav) bu duasından 
dolayıdır ki Hz. Abdurrahman (ra) vefat ettiği zaman dört hanımından her birine 
sadece nakit olarak 18 bin miskal altın miras bırakmıştır.244 

Peygamberimiz (sav) orduya harekât emri vermeden önce en büyük sancağı Hz. 
Ebubekir’e (ra) verdi ve orduya namaz kıldırmakla görevlendirdi. 245  En büyük 
bayrağı da Zübeyir b. Avvam’a (ra) teslim etti. Hazreclilerin sancağını Ebu 
Dücâne’ye (ra) Benî Mâlik b. Neccar’ın bayrağını ise Zeyd b. Sabit’e (ra) verdi. 
Perşembe günü ikindiden sonra serinlikte ordusunu Tebük’e doğru harekete geçirdi.  

İslam ordusu sekiz gün sonra Hicr mevkiine ulaştı. Peygamberimiz (sav) burada 
mola verdi. Burası Medine ile Şam arasında Hz. Salih’in (as) Semud kavminin 
bulunduğu ve helak olduğu yerdi.246 Peygamberimiz (sav) buraya girince “Şu azaba 
uğrayanların evlerine ve uğradıkları felakete uğramamak için ağlayarak ve tövbe 
ederek giriniz!” buyurdular. 

Burada konaklayan sahabeler baktılar ki suları kalmamış. Hz. Ömer’in (ra) 
ifadesiyle “O kadar susamıştık ki, susuzluktan boynumuzun kopacağını zannettik. 
Birimiz su aramaya gidiyor, ama susuzluktan güçsüz kalarak düşüp kalıyordu. Hatta 
içimizden birisi devesini kesmiş ve hörgücündeki suyunu içmişti.”247  

Münafıkların bazıları bunu fırsat bilerek dedikodu yapmaya başladılar. “Şayet 
Muhammed gerçek peygamber olsaydı Musa peygamberin kavmine Allah’tan yağmur 
isteyip yağdırdığı gibi Allah’tan yağmur diler de yağdırırdı” demeye başladılar. Hz. 
Ebubekir (ra) dayanamayarak Peygamberimize (asm) ricada bulundu: “Ya Resulallah! 
Ordu susuzluktan kırılacak. Allah sizin duanıza icabet eder. Ne olur bizim için hayır 
duada bulunun da yağmur yağsın” dediler.  

Peygamberimiz (sav) hemen ellerini açtı ve dua etmeye başladı. Ellerini henüz 
indirmemişti ki kara bulutlar gökyüzünü kapladı ve bardaktan boşanırcasına yağmur 
yağmaya başladı. Mücahitler kaplarını doldurdular. Ordu yol almaya başlayınca 

	
241	Tirmizî,	5:615;	Üsdü'l-Gâbe,	3:327.	
242İbn-i	Hişam,		Sîre,	4:161.	
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anladılar ki yağmur sadece Hicr mevkiine yağmış bir başka yere yağmamış. Bunun 
Peygamberimizin (asm) bir mucizesi olduğunu ve ordunun su ihtiyacından dolayı 
yağdığını anladılar.248 

Peygamberimiz (asm) burada bulunduğu esnada abdest için fazla su 
harcanmaması konusunda sahabelerini uyardı. Sonra mestler üzerine meshetmenin 
meşru olduğunu ifade etti. Sahabelerine mestler üzerinde meshetmeyi emretti ve 
meshin müddetinin yolcular için üç gün, mukim olanlar için bir gün olduğunu 
belirtti.249 

Ordu	 Tebük’e	 kadar	 giderek	 bir	 ay	 kaldı.	 Bizans	 ordusu	 savaşmaktan	
vazgeçti;	 ancak	 bu	 sefer	 İslam’ın	 dünyaya	 yayılmasında	 ve	 gücünü	 ispat	
etmesinde	büyük	rolü	oldu,	müslümanları	ve	Arapları	cesaretlendirdi,	Bizans	ve	
İran	gibi	devletlerin	kalbine	korku	saldı.	

 
11. Haccın Farz Kılınması ve Hz. Ebubekir’in (ra) Hac Emirliği 
Hicretin 9. Senesinde Hac mevsini yaklaştığı bir zamanda Kâbe’yi haccetmek 

farz kılındı.250 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” 251 
buyuruluyordu. 

Peygamberimiz (asm) 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.252  

Sonra Peygamberimiz (asm) 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, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.”253 

Hac farz kılınınca mü’minlerin hacca gitmeleri gerekiyordu. Sahabeler 
Peygamberimize (asm) gelerek “Yâ Resulallah! Haccın farz kılındığını söylediniz. Bu 
durumda sizler bu sene haca gidecek misiniz?” dediler. Peygamberimiz (asm) “Henüz 
şirk tamamen ortadan kalkmış değildir. Müşrikler hac mevsiminde Kâbe’yi çıplak 
tavaf edecekler. Bu hal ortadan kalkmadıkça ben haccetmek istemem!”254 buyurarak 
bu sene hacca gitmeyeceğini beyan ettiler. 

	
248	İbn-i	Kayyum,	Zâdü'l-Mead,	1:156.	
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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.255 Peygamberimiz (asm) bu adetin 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.256  

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 (asm) 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.257 

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 giremeyecektir. 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”258 buyurdular. 

Hz. Ali (ra) “Ben çok gencim ve hitabet gücüm de yoktur” diye bu görevi kabul 
etmeyecek oldu. Peygamberimiz (asm) “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.259 

Bunun üzerine Hz. Ali (ra) yanına Ebu Hureyre’yi (ra) de alarak Zulhuleyfe’de 
Hz. Ebubekir’e (ra) 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.260  

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. 
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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 müşriğin tevhide inanmasına ve şirkten kurtulmasına 
vesile oldular.   

Arafat’tan indikten sonra Mekke halkının ve hac için çevreden gelenlerin 
tamamının Müzdelife’de toplanmalarını sağladılar. Müzdelife’de kurbanlarını 
kesmeden önce Hz. Ali (ra) Peygamberimizin (asm) talimatını yerine getirmek için 
yüksek bir yere çıktı. Herkes Allah'ın emrini ve Peygamberimizin (asm) 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 
(asm) besmele yazdırmamıştı. Çünkü sure müşriklere ültimatom niteliğindeydi. Allah 
kendisine şirk koşan 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 alıkoyarlar. 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…”261 

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.262 

Daha sonra kurbanlar kesildi ve Kâbe çevresinde askerler ve gözcüler 
görevlendirildi. Çıplak olarak Kâbe’ye girmek ve tavaf etmek isteyenler Kâbe’nin 
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 (asm) 
yaptıklarını anlattılar. Peygamberimiz (asm) 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. 

 
12. Hz. Ebubekir’in (ra) Zevcesi Ümm-ü Ruman’ın Vefatı 
Hz. Ebubekir’in asıl adı Zeynep olan zevcesi Ümm-ü Ruman Mekke’de Hz. 

Ebubekir (ra) ile beraber iman etmiş ve İslam için her türlü fedakârlığı yapmıştı. 
İmanı güçlüydü ve çok çileli bir ömür geçirmişti. Hz. Aişe ve Abdurrahman isminde 
iki çocuğu vardı.  

Ümm-u Ruman H. 9 senesinde hastalandı ve vefat etti. Cenaze namazını bizzat 
Peygamberimiz (asm) kıldırdı ve kabrine inerek ona dua etti. Yüce Allah’tan af ve 
mağfiret ve cennet talebinde bulundu.263 

 
13. Hz. Ebubekir (ra) Veda Haccında (H. 10) 
Hz. Ebubekir (ra) Veda Haccı olarak bilinen Peygamberimizin (asm) Hac 

görevini yaptığı zaman da yanında idi. Peygamberimiz (asm) Veda Hutbesini 
bitirdikten sonra Cuma namazını kıldırdı. Sonra Bilâl-i Habeşi (ra) yeniden kamet 
getirdi. Peygamberimiz (sav) bununla da ikindi namazını kıldırdı. Böylece Arafat’ta 
ikindi ile öğle namazını birleştirmiş oldu.264  

Namazlar kılınıp tamamlanmıştı ki Cebrail (as) Peygamberimize (asm) gelerek 
yüce Allah'ın selamını ve Kur’ân-ı Kerimin son nazil olan en müjdeli ayetini getirdi. 
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Yüce Allah “Bu gün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve 
size din olarak İslamı seçtim ve bu dinden razı oldum”265 buyuruyordu.  

Peygamberimiz (asm) bu ayeti okuyunca sahabeler fevkalade sevinç ve 
mutluluk duydular. Hz. Ebubekir (ra) ise ağlamaya başladı. Sahabeler buna bir anlam 
veremeyerek Hz. Ebubekir’e (ra) sordular: “Herkes sevinirken siz neden 
ağlıyorsunuz?” dediler. Hz. Ebubekir (ra) cevap verdi. “Bu ayet bana Resulullah’ın 
(asm) vefatının yakın olduğunu haber vermektedir. Ben de bu nedenle ağlıyorum. Din 
tamamlanmışsa Resulullah’ın görevi de tamamlanmış demektir”266  şeklinde ilmini, 
anlayışını ve ferasetini gösteren mükemmel bir cevap verdi.267  

 
14. Hz. Ebubekir’in (ra) Müseyleme-i Kezzab’ı Öldürtmesi (H. 11.) 
Gatafan’lı bir kadın olan Umm-ı Kırfe’nin kızı Umm-u Zemîl Medine’ye karşı 

tertiplenen bir ayaklanmanın başında bulunuyordu. Temimli Secahî de peygamberlik 
iddiası ile ortaya atılandan birisiydi. Kendisini dişi bir peygamber olarak ilan etmişti. 
Peygamberimiz (asm) hastalanmıştı ama bütün bunlara rağmen yalancılarla mücadele 
etmek için Temim, Hımyer, Kays, Hanife ve sair kabilelere elçiler ve mektuplar 
göndererek kendilerini uyardı ve yalancılarla mücadele etmelerini istedi.  

Peygamberlik iddiası ile ortaya çıkanların amacı “Zekât vermeme ve vergi 
ödememe” gibi sadece malî bir mükellefiyetten kaçmak olarak görmek ve göstermek 
gerçeği tam olarak yansıtmaz. Onların ortaya çıkış sebeplerini sıralarken, inançsızlık, 
cahiliye’nin ırk ve kabile taassubu, kâhinlik ve cahiliye ilimleri gibi hususlarla, 
Kureyş’e karşı kıskançlık ve Kur’âna nazire getirme çabaları gibi hususları da 
unutmamak gerekir. 

Peygamberimizin (asm) başlatarak Hz. Ebubekir’in (ra) taviz vermeden aldığı 
gerek siyasi, gerekse askeri ve mali tedbirler sayesinde Araplarda cahiliye devrinin 
anarşi ve taassubu yerine Asr-ı Saadetin cemiyet nizamı ve medeniyeti yerleşmiş ve 
toplumlara mal olmuş oldu.268 

Yemâme halkından olan Müseyleme Benî Hanif temsilcileriyle görüşerek 
Müslüman olduğunu ifade etmişti. Yemâme’ye dönünce irtidat etti, dininden döndü 
ve ilmine, hitabetine ve şairliğine güvenerek peygamberlik iddiasında bulundu.269 
Kahinlik ve sihir gücünü de kullanarak bir takım gaybî haberler yaymağa başladığı 
gibi göz boyama ile yaptıklarını da “mucize” olduğunu iddia ediyordu. Bu nedenle 
Benî Hanif ve Yemâme halkından pek çoklarını aldatarak etrafına topladı. 

“Rahman” isminde bir meleğin kendisine vahiy getirdiğini iddia eden 
Müseylime Kur’ân-ı Kerime nazire/benzer olacak şekilde sözler söylemeye başladı. 
Kuru bir taklitçilikten öte bir anlamı olmayan sözlerle cahil insanların katında değerli 
görünürken, ehl-i ilim ve ehl-i hakikat karşısında maskara ve gülünç duruma 
düşüyordu. 

“El-Karia” suresine nazire yapacağım diye “El-fîlü, mel fîlü, ve mâ edrake 
melfîlü, fiylün hortumun tavîlü” gibi saçma sözler söylüyordu. Kıyametin tasvirini 
yapan Kur’an ayetlerine karşı filin büyüklüğünü, hortumunun uzunluğunu ifade eden 
cümlelerle nazire yapacağım diye gülünç durumlara düşüyordu. 

Uydurduğu sözlerden birisi de “El-Hakka Suresi”ne nazire olarak ortaya 
koyduğu şu cümlelerdi. “Ey kurbağa kızı kurbağa! Ne diye nak nak ve vak vak edip 
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duruyorsun. Üstün suda, altın balçıkta. Sen ne suyu bulandırabilirsin ve ne de içene 
mani olabilirsin! Yarasa sana ölüm haberini getirene kadar bekle!”270 

Müseylime haddini aşarak küstahça Peygamberimize (asm) mektup gönderme 
cesaretini de göstermiştir. “Allah Resulü Müseylime’den yine Allah Resulü 
Muhammed’e! Sanan selam olsun. Ben de seninle birlikte peygamberlik vazifesine 
ortağım. Yeryüzünün yarısı bize, yarısı da Kureyş kabilesine âittir. Ancak Kureyş 
haddini aşan bir kavimdir.”  

Peygamberimiz (asm) mektubu okuttuktan sonra elçiye dönerek “Şayet ‘elçiye 
zeval olmaz’ kaidesi olmasaydı sizin boynunuzu vurdururdum” demiştir. Sonra 
Ubeyy b. Kâ’ba (ra) bir mektup yazdırarak Müseylime’ye göndermiştir. 

Peygamberimizin (sav) mektubu şu mealdeydi: “Rahman ve Rahim olan 
Allah'ın adıyla! Allah'ın Resulü Muhammed’den yalancı peygamber Müseylemetü’l-
Kezzab’a! Selam hidayete tabi olanlara olsun! Bundan sonra bilmelisin ki yeryüzü 
Allah’ındır. Onu kullarından dilediğine ihsan eder. Hüsn-ü âkıbet ise müttakilerindir. 
Sen ve beraberindekiler şayet tövbe ederseniz umulur ki Allah seninle beraber tövbe 
edenleri affeder.”271 

İddiasından vazgeçmeyen Müseylime için Peygamberimiz (asm) Necid halkına 
haber göndererek “Müseylime kezzaptır, yalancıdır. Onun hakkından gelin!” ferman 
etti. Bu nedenle Müseylime’nin adı “Müseylime-i Kezzab” oldu. Müseylime ifsadına 
devam etti. Ancak Peygamberimiz’in (asm) vefatından sonra Hz. Ebubekir (ra) Halid 
b. Velid (ra) komutasında bir ordu göndererek Müseylime ile savaştı, ordusunu dağıttı 
ve Hz. Hamza’yı şehit eden Vahşi b. Harb (ra) Hz. Hamza’yı şehit ettiği aynı mızrağı 
ile Müseylime’yi öldürdü ve Hz. Hamza’yı öldürmesine mukabil olmasını diledi.  

 
15. Peygamberimizin (sav) Hastalığı (H. 11) 
Peygamberimizin (sav) hastalığı artınca Hz. Aişe’nin odasında yatmaya başladı. 

Baş ağrısından ve ateşin ızdırabından uyuyamıyordu. Hz. Ebubekir (ra) geldi ve “Yâ 
Resulallah! Müsaade buyurursanız size hizmet etmek istiyorum” buyurdu. 
Peygamberimiz (asm) buna müsaade etmedi ve şöyle buyurdu: “Yâ Ebâbekir! Bu 
niyetinle yapacağın hizmetin sevabını ve mükâfatına şimdiden nâil oldun. Ancak ben 
hastalığım esnasında hizmetimi kızımla zevcelerimden başkasına gördürecek olursam 
onları üzmüş olurum!” buyurdular.272 

Peygamberimizin (asm) hastalığı zehirlenmeden kaynaklanan yüksek ateş ve 
baş ağrısı şeklindeydi. Hayber’in fethinde Yahudi Zeyneb’in zehirlediği koyun 
etinden bir parça yemiş ve zehrini almıştı ancak yüce Allah onu bedeninde 
dağıtmadan bir yere toplamıştı. Şimdi Allah'ın emri ile o zehir vücuduna dağılmış ve 
Peygamberimizi (asm) hasta etmişti. Vefatı bununla olacağı için “Şehitlik” 
mertebesini de bu şekilde yüce Allah kendisine ihsan edecekti. Bu zehirli hastalığın 
tesirinden yatağında dahi rahat edemiyor, bir o tarafa bir bu tarafa dönüyordu. 
Peygamberimiz (asm) hastalığını şöyle anlatır. “Benim hastalığım bildiğiniz gibi 
değil, oldukça zordur. Allah salih ve mü’min kullarına bela ve musibetlilerin en 
şiddetlilerini verir. Bununla onların derecelerini yükseltir” buyurdular. 

Annemiz Hz. Aişe (ra) “Gerçekten de Resulullah’ın hastalığı gibi şiddetlisini 
görmedim” demiştir. Hz. Abdullah İbn-i Mesut (ra) Peygamberimizi (asm) ziyarete 
gelmişti. Peygamberimiz (asm) hastalığın şiddetinden inliyor ve hararetini almak için 
konulan ıslak havludan buharlar çıkıyordu. “Ya Resulallah! Humma/ateşten çok 
sıkıntı çektiğinizi görüyorum” der. Peygamberimiz (asm) “Evet! Hastalığa yakalanan 
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hiçbir mü’min yoktur ki Allah o hastalıkla onun günahlarını ağacın erişmiş meyveleri 
sallanınca döküldüğü gibi dökmesin veya derecesini artırmasın” buyurdular.273  

Peygamberimiz (asm) bir ara soğuk su ile banyo yaptı ve biraz rahatladı. Hz. 
Ali (ra) ile Fazl b. Abbas (ra) kollarında Mescid-i Nebevî’ye girdi ve minbere çıkarak 
oturdu. Sahabeler Mescid-i Şerifi doldurdular. Sahabelerin mescidi doldurduğunu 
gören peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu:  

“Ey İnsanlar! Duydum ki, vefat edeceğim endişesi ile telaş ediyormuşsunuz. 
Hangi peygamber ümmeti içinde ebedi kaldı ki ben kalayım? Bilmelisiniz ki ben de 
yakında Rabbime kavuşacağım. Siz de mutlaka ona kavuşacaksınız.  

Ey Ensar! İlk muhacirlere iyilik yapmaya devam etmelisiniz. Ey Muhacirler! 
Size de Ensar’a iyi davranmanızı tavsiye ederim. Onlar size en dar zamanınızda 
yardım ettiler. Sizi memleketlerine getirdiler ve kabul ettiler. Siz evlerinde ağırladılar, 
yurtlarında barındırdılar. Kendileri geçim sıkıntısı çekerken sizin de yükünüzü 
çektiler ve sizi kendi nefislerine, çoluk-çocuğuna tercih ettiler. Kim onlara hâkim 
olur, onların idarecisi olursa bunu unutmasın ve onlara iyilikte bulunmaya devam 
etsin.  

Ey İnsanlar! Her şey Cenab-ı Hakkın ezelî iradesi ile cereyan eder. Allah'ın 
kader ve kazasına galebe etmek gibi bir sevdaya kapılmayınız; zira mağlup olursunuz. 
Allah’a hile yapmaya kalkışmayınız, çünkü sonuçta zarara uğrayan sizler olursunuz.  

Ben sizlere şefkatli ve merhametliyim. Sizler de bana kavuşacaksınız. 
Buluşacağımız yer de Kevser Havuzu’nun yanı olacaktır. Kim Kevser Havuzunda 
benimle buluşmak isterse elini ve dilini gereksiz şeylerden korusun!  

Ey İnsanlar! Bilmelisiniz ki günah işlemek nimetin ve kısmetin değişmesine 
sebeptir. İnsanların çoğu salih olursa onların idarecileri de öyle olur. Onlara adalet 
ve insafla muamele ederler. Halk isyana ve günaha meylederse onların idarecileri de 
öyle olur. Hâkimleri de zulme ve adaletsiz iş görmeye başlarlar. Siz nasıl olursanız 
öyle idare edilirsiniz” buyurdular.274 

Bu konuşmasından sonra tekrar Hz. Âişe’nin (ra) odasına gitti ve yatağına 
uzandı.  

 
16. Peygamberimizin (asm) Hz. Ebubekir’e (ra) Namaz Kıldırmasını 

Emretmesi: (9 Rebiulevvel 11 / Cuma)   
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. 275  Hz. Ebubekir (ra) Cuma 
namazı dahil Peygamberimizin (asm) vefatına kadar üç gün 17 vakit namaz kıldırdı. 
Ancak Cumartesi sabah namazı vaktinde Peygamberimiz (asm) biraz sancısı dinince 
mescide çıktı. Hz. Ebubekir (ra) Peygamberimizi (asm) görünce kenara çekildi ve 
yanında durdu. Peygamberimiz (asm) o gün sabah namazını oturarak kıldırdı. 
Sahabeler arkasında ayakta kıldılar. Peygamberimizin (asm) kıldırdığı son namaz bu 
olmuştur.276  

	
273	İbn-i	Saad,	Tabakat,	8:314.	
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Pazar günü Cebrail (as) Peygamberimize (asm) Yemen’de ortaya çıkan yalancı 
peygamber “Esved-i Ansi”nin öldürüldüğü haberini getirdi. Peygamberimiz (asm) bu 
habere sevindi ve haberi sahabelere vermelerini ferman etti.277  

 
17. Peygamberimizin (asm) Vefatı (12 Rebiulevvel 11 / Pazartesi) 
Peygamberimizin	 (asm)	 vefatı	 Prof.	 Muhammed	 Hamidullah’ın	 tesbitinde	

göre	 2	 Rebiulevvel	 11	 (25	 Mayıs	 632)278	Mehmet	 Apaydın’a	 göre	 ise	 14	
Rebiulevvel	 11	 (8	 Haziran	 632)279	tarihidir.	 Her	 ikisi	 de	 Pazartesi	 gününe	 rast	
gelmektedir.	

Peygamberimiz (asm) Rebiulevvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiş olan 
Peygamberimiz (asm) 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 (asm) çok memnun etti. Peygamberimiz (asm) mihraba 
kadar gitti ve Hz Ebubekir’in arkasında oturdu ve Ebubekir (ra) imamlığında cemaat 
olarak namazını eda etti. Sahabeler Peygamberimizi (asm) rahatlamış görünce 
iyileştiği düşüncesiyle çok sevindiler.280 

Peygamberimiz (asm) 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’ân’ın helal kıldığını helâl, haram 
kıldığını haram kıldım!” buyurdular. 

Sabah namazını mescitte Hz. Ebubekir’in (ra) arkasında eda eden 
Peygamberimiz (asm) hücre-i saadetlerine döndü ve yatağına uzandı. Kuşluk vaktine 
doğru Hz. Üsame (ra) tekrar geldi ve sefer için ordusunun hazır olduğunu bildirdi. 
Peygamberimiz (asm) “Allah'ın iradesi ve bereketi ile hareket et!” buyurdu. Üsame 
(ra) karargaha giderek ordusuna hareket emrini verdi.281 

Hz. Ebubekir (ra) Peygamberimizin (asm) iyileştiği düşüncesi ile “Yâ 
Resulallah! Allah’a hamdolsun! Onun lütf-u keremiyle iyileştiniz. Müsaade 
buyurursanız Sünh’teki evime gideyim” dedi. Peygamberimiz (asm) “Olur!” 
buyurarak müsaade etti. Bunun üzerine Hz. Ebubekir (ra) Sünh’teki evine gitti.282 

Peygamberimiz (asm) ev halkına nasihat ederek şöyle buyurdu: “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!”283 

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.284 
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Pazartesi günü öğleye yakın bir vakitte Peygamberimiz (asm) 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 (asm) “Yâ 
Fatıma! Sakın ağlama! Ben ruhumu teslim ettiğim zaman ‘İnnâ lillahi ve innâ ileyhi 
râciûn!’ de” buyurdular.285 

Vefatı anında önce Cebrail (as) Peygamberimizin (asm) 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 (asm) ise “Yâ 
Azrail! Gel! Memur olduğun şeyi yerine getir!” buyurdular. Azrail (as) “Yâ 
Resulallah! Mele-i A’lâ sizi beklemektedir” dedi. 

Peygamberimizin (asm) 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.286 

 
18. Hz. Ebubekir’in (ra) Sahabeleri Teselli Etmesi 
Hâtemu’l-Enbiya Hz. Muhammed Mustafa (asm) 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 (asm) 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 (asm) 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.287 

Hz. Ebubekir (ra) Sünh Mahallesindeki evinde bulunuyordu. Haber kendisine 
ulaşınca süratle evden çıktı ve atına atlayarak Peygamberimizin (asm) hâne-i 
saadetlerine gitti. Peygamberimizin (asm) yüzündeki örtüyü kaldırdı. Yüzü daha 
nurani bir hal almıştı ve dudaklarında tebessüm hakimdi. 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.288 
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 

	
285	Müsned-i	Ahmed,	1:78;	İbn-i	Saad,	Tabakât,	2:254;	2:312.		Refîk-i	A’lâ:	Peygamberlerin	Allah	
katındaki	makamına	verilen	isimdir.		
286	Sahih-i	Buharî,	3:96;	Müsned-i	Ahmed,	4:89;	İbn-i	Saad,	Tabakât,	2:229.	
287	İbn-Saad,	Tabakât,	2:266.	
288	İbn-i	Saad,	Tabakat,	2:263.	



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 mükafatını kat kat 
verecektir.”289 

Bu ayet Uhut Savaşında “Muhammed Öldürüldü!” şayiası üzerine nazil 
olmuştu. Sahabeler yüzlerce defa bu ayeti okudukları halde o anda unutmuş ve 
nutukları tutulduğu gibi 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.290 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!”291  Bu sözlerle uyandı ve aklı başına 
geldi. 

Sonra Hz. Ebubekir (ra) öğle namazını kıldırdı.  
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.292 Ensar da 
bu işten pay almak istemişlerdi. Hz. Ali (ra) onlar namına Evs b. Havlî’yi içeri aldı. O 
da Peygamberimizin (asm) yıkanması için su taşımaya başladı.293 

Yıkama işini Peygamberimiz (asm) 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 (ra) kefene 
sardılar.294 

 
19. Hz. Ebubekir’in (ra) Halife Seçilmesi  
Peygamberimizin (asm) 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 
(asm) 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. 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 

	
289	Tabakât,	2:268;	Buharî,	3:95;	Âl-i	İmran,	3:144.	
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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 anlaşmazlıkları nasıl 
giderecekler, birlik ve 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 (asm) hayatta olmadığına göre 
bu işi elbette sizler yapacaksınız. Çünkü yüce Allah bize “Mü’minlerin işleri 
aralarında istişare iledir”295 buyurmaktadır. Biz de istişarelerimizde Allah'ın bizden 
uymamızı istediği “Allah’a itaat ve peygambere itaat”296  yani “Allah'ın kitabı ve 
Resulün sünneti” ile hüküm vereceğiz. İstişarelerimizin amacı hakkı bulmak, adaleti 
sağlamak ve ortaya çıkan meselelerimize ortak akılla 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 (asm) 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 İslama girince Araplar da İslamı kabul ettiler. 
Peygamberimiz (asm) 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” deyince diğer sahabeler de Hz. Ebubekir’e 
(ra) biat ettiler. Hz. Ebubekir (ra) “Ben bu işi istemiyorum” dediyse de sahabeler onun 
faziletini ve İslam dini için fedakarlıklarını bildikleri için297 hiç kimse onun önüne 
geçmedi.  

	
295	Şura	Suresi,	42:38.	
296	Nisa	Suresi,	4:59.	
297	Buhari,	Fedailu’s-Sahabe,	3,	4,	5,	6;	Müslim,	Fedailu’s-Sahabe,	10.	



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 (asm) vefatına üzülmüşlerdi 
ama bu üzüntülerini Hz. Ebubekir’in (ra) 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 fırlamış ve 
gidip Hz. Ebubekir’e (ra) biat etmiş ve tabi olmuştur.298 Hz.	 Ali	 (ra)	 Hz.	 Ebubekir’e	
(ra)	 biat	 ederken	 “Peygamberimiz	 (asm)	 din	 hususunda	 namaz	 kıldırmak	 için	
Ebubekir’i	 seçti,	 biz	 de	 dünya	 işinde	 onu	 kendimize	 önder	 ve	 halife	 seçtik”299	
demiştir.	

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.300 

Pazartesi öğleden sonra Hz. Ebubekir (ra) halife seçildi. Hz. Abbas (ra) ve Hz. 
Ali (ra) Peygamberimizin (asm) techiz ve tekfini ile uğraştılar. Hz. Ali (ra) 
Peygamberimizi (asm) 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) tıklım 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…”301  

 
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 

	
298	Taberi,	Tarih,	3:207.	
299	Hâkim,	Müstedrek,	3:	67.	
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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 (asm) ancak 
vefat ettiği ve yıkandığı yerde defnedilmesi gerekir. Hane-i saadetleri onun makberi 
ve istirahat yeri olmalıdır. Zaten Peygamberimiz (asm) Mekke fethinden sonra 
Ensar’a ‘Hayatım sizinle, vefatım da sizinledir’ buyurmamış mıydı? ” dedi.302 Bunun 
üzerine bu görüş tüm sahabeler tarafından kabul gördü. 

İstişareden sonra Hücre-i Saadetin kapısı açıldı ve ileri gelen sahabeler mübarek 
naaşının 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.  

Namaz faslı bitince mezarı bulunduğu hücre-i saadette kazıldı ve 
Peygamberimizin (asm) mübarek naaşı Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ali’nin (ra) 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!” 

	
302 Sünen-i Tirmizî, 3:338; Sîre, 4:314; Tabakât, 2:292  



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HZ.	EBEKİR	(RA)	DÖNEMİ	

	
1.	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	
ayetleri,	 Allah’a	 ve	 Resulüne	 ve	 içinizden	 seçilen	 ulu’l-emre	 itaati	 emreden	
ayetleri	 	 ve	 Peygamberimizin	 (asm)	 istişareye	 verdiği	 önem	 sahabelere	 yol	
gösteriyordu.	Sahabelerde	Kur’andan	ve	Peygamberimizden	(asm)	aldıkları	dersi	
sosyal	 ve	 siyasi	 hayatta	 en	 güzel	 şekilde	 uygulayarak	 gelecek	 nesillere	 örnek	
olmuşlardır.	

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	 (asm)	 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.	 	 Hz.	 Ali	 (ra)	 Haşimilerin	
“Muhalefette	kalalım”	tekliflerini	kabul	etmemiş	onlara	Peygamberimizin	(asm)	
“Çoğunluğa	uyma”		prensibini	hatırlatmıştır.		

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 (asm) vefatına üzülmüşlerdi 
ama bu üzüntülerini Hz. Ebubekir’in (ra) 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 fırlamış ve 
gidip Hz. Ebubekir’e (ra) biat etmiş ve tabi olmuştur.303  Dolayısıyla Hâşimilerin 
görüşlerinin alınmadığı, Hz. Fatıma’nın evinde toplanarak bu karara karşı çıktıkları 
gibi iddialar tamamen uydurmadır.  

Hz.	Ali’nin	(ra)	cenaze	ve	taziye	ile	meşgul	olup	Salı	günkü	“Umumi	biatte”	
bulunmamış	olmasını	bazıları	istismar	ederek	biat	etmedi	şeklinde	yaymışlardır.	
İlk	gün	koşarak	biat	etmesi	dışında	Peygamberimizin	(asm)	defin	ve	taziye	işleri	
tamamlandıktan	 sonra	 Cuma	 günü	Mescid-i	 Nebevide	 herkesin	 huzurunda	 Hz.	
Ebubekir’e	(ra)	yeniden	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	

	
303	Taberi,	Tarih,	3:207.	



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.	 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”	 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.		

	
2.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Halife	Seçilmesi	(12 Rebiulevvel 11 / Pazartesi)	
Peygamberimiz	 (asm)	 vefat	 ettiği	 Pazartesi	 günü	 Medine’nin	 köklü	

kabilerleri	 Evs	 ve	 Hazrec’den	 bazıları	 “Sakifetü’l-Benî	 Saîde”	 denilen	 hurma	
bahçesinde	 toplanarak	 	 içlerinden	 birini	 lider	 olarak	 seçmek	üzere	 konuştular.	
Bu	 toplantıya	 Medine’nin	 en	 kalabalık	 nüfusuna	 sahip	 olan	 Hazrec	 Kabilesi	
öncülük	 etmişti	 ve	 bu	 konuda	 kendilerini	 yetkili	 görüyorlardı.	 Muhacirler	
sonradan	 Medine’ye	 gelerek	 yerleşmişlerdi	 ve	 bu	 konuda	 söz	 hakkı	 onlara	
yardımcı	olan	Medine	halkına	düşer	diyorlardı.		

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	 (asm)	 yıkanması	 ve	 kefenlenmesi	 ile	 meşgul	
oluyorlardı.		

Medine’liler	kendi	aralarında	bu	işe	Sa’d	b.	Ubâde’yi	(ra)	ehil	görüyorlardı.	
Zira	 Sa’d	 b.	 Ubâde	 Hazrec	 kabilesinin	 lideri	 idi.	 O	 da	 bu	 teklifi	 kabul	 etmişti.	
Orada	toplananlara	Ensar’ın	 faziletlerini	anlatarak	bu	 işe	ehil	olduğunu	anlatan	
bir	 konuşma	 yaptı	 ve	 “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	 (asm)	 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”	 (Buhârî,	
Fedâilu	Ashab,	21;	Müslîm,	Fedâilu’s-Sahabe,	53.)	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	 (asm)	 elçi	 olarak	 gönderdi.	 Önce	 Muhacirin’i,	
sonra	 Ensar’ı	 iman	 ile	 şereflendirdi.	 İlk	 iman	 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	 (ra)	 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	 (ra)	 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.’	 buyurdular”304	(Buhâri,	 Ahkâm,	 4;	 Müslim,	 İmâre,	 4.)	
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	(ra.	ecmain)	sıraya	geçerek	Hz.	Ebubekir’e	(ra)	can-u	gönülden	
biat	ettiler.	Hz.	Ali	 (ra)	Hz.	Ebubekir’e	(ra)	biat	ederken	“Peygamberimiz	(asm)	
din	 hususunda	 namaz	 kıldırmak	 için	 Ebubekir’i	 seçti,	 biz	 de	 dünya	 işinde	 onu	
kendimize	önder	ve	halife	seçtik”305	buyurarak	biat	etmiştir.	

Peygamberimizin	 (asm)	vefat	ve	Hz.	Ebubekir’in	 (ra)	halife	olduğu	haberi	
Mekke’ye	 günler	 sonra	 ulaştı.	 Mekke	 bu	 haberle	 çalkalandı.	 Hz.	 Ebubekir’in	
babası	Ebu	Kuhâfe	haberi	duyunca	Peygamberimizin	(asm)	vefatına	çok	üzüldü.	
Sonra	kimin	halife	seçildiğini	sordu.	“Senin	oğlun	Atîk”	dediler.		

“Buna	 Hâşimoğulları,	 Abdüşşems	 ve	 Muğireoğulları	 razı	 oldu	 mu?”	 diye	
sordu.	 Zira	 Teym	 kabilesi	 zayıf	 ve	 küçük	 bir	 kabile	 idi.	 Kureyş’in	 en	 kalabalık	
kabileleri	de	Abdüşşems	ve	Muğireoğulları	ve	en	 itibarlısı	da	Hâşimoğulları	 idi.	
Ebu	Kuhâfe’nin	sorması	bu	sebeptendi.	

“Evet,	 razı	 oldular!”	 diyince	 Ebu	 Kuhâfe	 (ra)	 “Şüphesiz	 Allah’ın	 verdiğine	
kimse	 engel	 olamaz,	 Allah’ın	 vermediğini	 vermeye	 de	 kimsenin	 gücü	 yetmez!”	
dedi.	Allah’a	hamd	etti.306	

	
304 	“Müsned,	 4:185;	 Heysemi,	 Mecmau’z-zevâid,	 1:336;	 4:192;	 Ayrıca	 bu	 hadis	 “Emirler	
Kureyş’tendir.”	(Hâkim,	Mustederek,	4:501.)	ve	“İmamlar	Kureyş'tendir.”	(Müsned,	3:129,	4:421.)	
lafızları	ile	de	rivayet	edilmiştir.	
305	Hâkim,	Müstedrek,	3:	67.	
306	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:	184.	



	
	
3.	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.	

Hilafet	konusunda	çok	tartışmalar	yapılmıştır.	Şiiler	ve	özellikle	münafıklar	
devamlı	 olarak	 bu	 meseleyi	 kaşımışlar	 ve	 dedikodu	 üretmişlerdir.	 Bir	 kısım	
tarihçiler	bu	hayali	dedikoduları	gerçekmiş	gibi	naklederek	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	
hilafetini	 oldu	 bittiye	 getirildiğini	 söylemişlerdir.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 zamanında	 da	
devam	eden	bu	dedikodulara	Hz.	Ömer	 (ra)	 son	günlerinde	 (Vefatı:	26	Zilhicce	
23	 /	 M.	 3	 Kasım	 644)	 vefatından	 önce	 Medine’de	 okuduğu	 bi	 hutbede	 cevap	
vermiş	ve	“Sakın	bunlar	sizin	kafanızı	karıştırmasın.	Sahabe	gerekli	müzakereleri	
yaptı	ve	Hz.	Ebubekir’den	(ra)	daha	münasibini	bulamadı”	demiş	ve	nasıl	halife	
seçildiğini	anlatmıştır.307	

Daha	 sonra	 İslam	 bilginlerinden	 Kureyşî	 olan	 İmam-ı	 Şafii	 (ra)	 “Medine	
halkından	33.	000	sahabe	ittifakla	Hz.	Ebubekir’i	halife	seçmiştir”	der.	Bu	sebeple	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 zamanında	 ona	 biat	 etmeyen	 Saad	 b.	 Ubade	 (ra)	 tek	 başına	
kalmış,	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 da	 ona	 baskı	 yapmamıştır.	 Haşimiler	 de	 Hz.	 Ali	 (ra)	
kendisine	biat	ettikten	sonra	ihtilaf	çıkarmadan	biat	etmişlerdir.	Haşimilerin	ilk	
bir	 kaç	 gün	 umumi	 biatta	 bulunmamaları	 dışında	 biat	 etmediklerine	 ve	
muhalefet	ettiklerine	dair	tarihte	bir	bilgiye	rastlanılmamaktadır.	

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.308		

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.	

	
4.	İslam	Ordusunun	Bizans	Üzerine	Gönderilmesi	
Peygamberimiz	 (asm)	 Suriye	 üzerinegöndermek	 için	 hazırladığı	 ordunun	

başına	henüz	20	yaşlarında	olan	Üsame	b.	 Zeyd’i	 (ra)	 komutan	olarak	 atadı	 ve	
dua	ederek	Medine	dışına	göndermiş	ve	ordu	da	Medine	dışında	konuşlanmıştı.	
Bazıları	ileri	gelen	sahabilerin	ve	kumandanların	içinde	bulunduğu	orduyu	genç	

	
307	Buhari,	Hudud,	31;	İbn-i	Hişam,	Sire,	2:	656-660.	
308	İbn-i	Saad,	Tabakat,	2:288.	



ve	tecrübesiz	bir	kumandan	tayinini	eleştirmiş	ve	dedikodu	şeklinde	yayılmıştı.	
Peygamberimiz	 (asm)	 bundan	 haberdar	 olunca	 mescide	 gitmiş	 ve	 “Daha	 önce	
onun	 babasını	 da	 kumandan	 tayin	 etmiştim	 ve	 sizler	 karşı	 çıkmıştınız.	 Babası	
kumandanlığa	nasıl	layık	ise	oğlu	da	öyle	layıktır”309	buyurarak	itirazların	doğru	
olmadığını	belirtmiştir.	

Hz.	 Üsame	 (ra)	 bir	 çok	 sahâbî	 gibi,	 küçük	 yaştan	 itibaren	 savaslara	
katılmayi	 arzulamistir.	 Nitekim	 Uhud	 günü	 on	 beş	 yasindan	 küçük	 olmasına	
rağmen	kendi	yaşıtlari	olan,	Abdullah	b.	Ömer,	Zeyd	b.	Sabit,	Berâ	b.	Âzib,	Arcir	b.	
Hazm	 ve	 Üseyd	 b.	 Zühayr	 (rah)	 beraber	 savaşa	 istirak	 etmek	 istemiş;	 ama	
Rasûlûllah	(asm)	onların	yaşları	küçük	oldugu	için	bu	isteklerini	kabul	etmemiş	
ve	 savaş	 başlamadan	 onları	 Medine'ye	 geri	 göndermiştir.	 Hendek	 günü	 ise	
savaşmalarına	izin	vermiştir.310	

Hz.	 Üsame	 (ra)	 Uhud	 savaşından	 sonraki	 tüm	 savaşlara	 katıldığı	 gibi,	 bir	
çok	seriyyede	de	önemli	görevler	üstlenmistir.	Huneyn	gazvesinde;	Müslümanlar	
darmadağin	olup	sağa	sola	kaçarken	Rasûlüllah’ın	(asm)	çevresinde	kalan	sayılı	
bir	 kaç	 sahabe	 içinde	 Üsâme	 de	 bulunuyordu.311	Bu	 sebeple	 Hz.	 Üsâme	 ordu	
komutanlığını	hak	ediyordu.	

Sahabelerden	bir	kısmı	Hz.	Ebubekir’in	 (ra)	yanına	gelerek	 “Peygamberin	
(asm)	 vefatı	 üzerine	 zaten	 çeşitli	 bahaneler	 ileri	 sürerek	 zekât	 vermek	
istemeyenlerin	 yalancı	 peygamberlerin	 de	 zuhur	 etmesiyle	 dinden	 dönerek	
Medine’yi	 ve	müslümanları	 sıkıntıya	 sokacağını,	 bu	 sebeple	 ordunun	 Suriye’ye	
gitmesini	bir	müddet	tehiri	 istediler.	Bu	teklifi	sunanlar	daha	önce	kumandanın	
değiştirilmesini	isteyenlerdi.	Hz.	Ebubekir	bu	teklifleri	“Peygamberimiz	(asm)	bu	
ordu	Suriye’ye	gidecek	dedi.	Öyle	ise	gidecek!”	diye	kesin	bir	dille	reddetti.		

Hz.	Ebubekir	(ra)	1	Rebîülâhir	11	(26	Haziran	632)	günü	Hz.	Ebubekir	(ra)	
Curf	 denen	 mevkide	 konuşlanan	 orduyu	 teşcî	 için	 gitti.	 Önce	 ordu	 içinde	 bir	
nefer	olarak	bulunan	Hz.	Ömer’i	 (ra)	kendisine	yardım	etmek	üzere	Medine’de	
kalmasına	müsaade	etmesini	istedi.	Kumandan	Üsâme	de	bunu	kabul	etti.	Sonra	
Üsâme	atı	üzerinde	Hz.	Ebubekir	(ra)	yaya	olarak	bir	müddet	ordu	ile	yürüdüler.	
Hz.Üsâme	bundan	müteessir	olarak;	“Ey	Mü'minlerin	Emiri!	Ya	Sen	de	bin	veya	
Ben	 de	 yaya	 yürüyeyim.”	 dedi.	 Hz.	 Ebû	 Bekir	 (ra)	 "Ben	 binmeyeceğim,	 sen	 de	
inmeyeceksin.	Allah	yolunda	biraz	benim	de	ayaklarım	tozlansın."	buyurdu.	

	Bu	 arada	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 peygamberimizin	 (asm)	 kendisine	 verdiği	
talimatlara	 aynen	 uyması	 gerektiğini,	 kendisinin	 ise	 yeni	 bir	 talimat	
vermeyeceğini	söyledi.312	

Hz.	 Üsâme’nin	 ordusu	 Suriye’ye	 kadar	 gitti;	 ama	 Bizans	 ordusu	 ile	
karşılaşmadı.	Yaklaşık	 iki	buçuk	ay	kadar	Sureye	 topraklarında	dolaştı.	Bizansa	
güvenen	bazı	valilerin	müfrezeleri	 ile	karşılaştı	ve	onları	defetti.	 İsyan	eden	bir	
kısım	kabileleri	bastırdı.	Babası	Zeyd	b.	Sâbit’in	(ra)	katillerini	buldu	ve	katletti.	
Bu	 günkü	Akabe	 körfezi	 civarına	 ve	Eyle	mevkiine	 kadar	 ilerledi.	 İrtidatr	 eden	
kabileleri	cezalandırdı.	Birçok	ganîmet	ele	geçirdi	ve	muzaffer	olarak	Medine’ye	
döndü.	

Ordunun	 Suriye’ye	 gönderilmesi	 hem	 irtidat	 eden	 kabilelere	 göz	 dağı	
vermek,	 hem	 Bizans’a	 güvenip	 isyan	 edenleri	 cezalandırmak,	 hem	 Bizans	 gibi	
güçlü	bir	devletle	savaşacak	kadar	Arapların	güçlendiğini	dünyaya	ilan	etmek	ve	

	
309	İbn-i	Saad,	Tabakat,	2:190.	
310	İbn	Hişam,	Sire,	2:	66.	
311	İbn-i	Saad,	Tabakat,	2:	151.	
312	Vâkıdî,	Megâzî,	3:	1122.	



İslam’ın	 izzet	 ve	 şerefini	 hem	 Araplar	 arasında	 hem	 dünyada	 artırmak	
bakımından	pek	çok	faydalı	sonuçları	olmuştur.		

Üsâme	 b.	 Zeyd	 (ra)	 Halid	 b.	 Velid’in	 (ra)	 emri	 altında	 savaşan	 orduya	
katılarak	 isyancı	 Müseylimetü’l-Kezzab’ın	 ortadan	 kaldırıldığı	 askerî	
operasyonda	yer	aldı.	Daha	sonra	gerçekleştirilen	Ridde	savaşlarına	da	komutan	
olarak	iştirak	etti.313		

	
5.	İrtidat	Eden	Kabilelerle	Yapılan	Savaşlar	
Mekke’nin	 fethinden	 sonra	 İslam’ın	 hakkaniyeti	 akıllara	 yerleşmeye	 ve	

nuru	 kalplere	 girmeye	 başladı.	 Hicretin	 9.	 ve	 10.	 senelerinde	 Medine	 Arap	
yarımadasının	 dört	 bir	 yanından	 gelen	 heyetlerle	 doldu	 taştı.	 Veda	Haccı’ndan	
sonra	Arap	yarımadasının	nerede	ise	tamamı	İslam	dinini	kabul	etmişti.	Medine	
gayr-i	müslimlerin	ödediği	vergilerle	maddi	yönden	de	güçlendi.		

Bu	 arada	 Peygamberimizin	 (asm)	 başarısını	 gören	 bir	 kısım	 nüfûzlu	
kimseler	 de	 peygamberlik	 iddia	 ettiler.	 Henüz	 İslam’ın	 hakikatlerini	
anlayamayan	 bedevilerden	 bir	 kısmı	 kendilerine	 daha	 kolay	 gelen	 bu	
peygamberlerini	dinine	girerek	İslam’dan	dönmeye	başladılar.	Bir	kısmı	da	bunu	
bahane	 ederek	 dinden	 taviz	 koparmaya,	 namaz	 kılacaklarını;	 ancak	 zekât	
vermekten	kendilerini	affetmelerini	istediler.	

Peygamberimiz	 (asm)	 bunu	 şöyle	 haber	 vermişti:	 “Bir	 gün	 rüyamda	 iki	
kolumda	 iki	 altın	 bilezik	 gördüm.	 Bundan	 hoşlanmadım.	 Bana	 bileziklerime	
doğru	 üflemem	 vahyedildi.	 Ben	 de	 üfledim	 ve	 onlar	 kayboldular.	 Ben	 bunu	
benden	sonra	çıkacak	iki	yalancı	olarak	yorumladım.	Bunlardan	biri	Esved-i	Ansî,	
diğeri	Müseyleme’dir”	(Buhari,	Megâzî,	70-71;	Müslim,	Rü’yâ,	21.)	

Peygamberimizin	 (asm)	 hastalığını	 fırsat	 bilen	 kendisine	 “Rahmanu’l-
Yemen”	 sıfatı	 ile	 peygamber	 olduğunu	 iddia	 eden	 Esved-i	 Ansî	 olmuştur.	 Daha	
önce	kâhinlik	de	yapan	Esved	hitabeti	ve	gösterişli	endamı	ile	insanları	tesirleri	
altına	 almaya	 başladı.	 Necran	 bölgesinden	 topladığı	 600-700	 süvari	 ile	 San’a	
üzerine	yürüdü.	San’a	valisi	Bazân’ı	öldürüp	Yemen’in	büyük	bir	kısmına	hakim	
oldu.	 Peygamberimiz	 (asm)	 onu	 İslam’a	 davet	 etmek	 için	 Cerîr	 b.	 Abdullah	 el-
Becelî’yi	(ra)	ve	Firuz	ed-Deylemî’yi	görevlendirdi.	Nihayet	bir	gece	(8	Rebiulevel	
11	 /	 3	 Haziran	 632)	 Esved	 evinde	 suikast	 ile	 öldürülerek	 bu	 fitne	 ortadan	
kaldırıldı.	

Esved	Peygamberimizin	 (asm)	vefatından	bir	kaç	gün	önce	öldürülmüştü;	
ancak	 haberi	 Hz.	 Ebubekir’in	 hilafetinin	 ilk	 günlerinde	 geldi.	 Ancak	 onun	
askerlerinin	 başına	 Kays	 b.	 Mekşûh	 geçerek	 isyanı	 devam	 ettirdi.	 Sahabeler	
arasında	 peygamberlik	 iddia	 edenlerle	 savaşma	 konusunda	 ittifak	 olmakla	
beraber	zekat	vermek	istemeyenlerle	savaşılmasının	doğru	olmadığı	fikrini	ileri	
sürenler	 oldu.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Lâ	 ilâhe	 illallah”	 diyenlerle	 savaşmanın	 doğru	

	
313	Üsâme	 b.	 Zeyd	 (ra)	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 halifeliğinin	 son	 yıllarında	 gerçekleşen	 ve	 onun	
öldürülmesiyle	 sonuçlanan	 hadiselerden	 özellikle	 uzak	 kalmaya	 çalıştı.	 O,	 Hz.	 Osman’dan	 (ra)	
sonra	halife	seçilen	Hz.	Ali’ye	(ra)	biat	etmemiş,	onun	döneminde	meydana	gelen	iç	savaşlardan	
da	 uzak	 durmuştur.	 Niçin	 böyle	 davrandığı	 ve	 halifenin	 yanında	 yer	 almadığı	 kendisine	
sorulduğunda	 ise	 şu	 cevabı	 vermiştir:	 “Şu	 anda	 Müslümanlar	 arasında	 savaşlar	 olamaktadır.	
Hâlbuki	 ben	 “Lâ	 ilâhe	 illallah”	 diyen	 bir	 kimseyi	 öldürmeyeceğime	 dair	 yemin	 ettim.”	 Bu	
gerekçesi	 sebebiyle	 Üsâme	 (ra)	 Hz.	 Ali	 (ra)	 ile	 Şam	 valisi	 Muaviye	 (ra)	 arasında	 gerçekleşen	
iktidar	 mücadelesi	 esnasında	 inziva	 hayatını	 tercih	 etmiş,	 siyaset	 sahnesinden	 tamamen	
çekilmiştir.	 Bu	 olaylar	 esnasında	 Şam	 civarında	 bir	 beldede	 yaşadığı	 zikredilir.	 Üsâme	 (ra)	 iç	
problemler	 durulduktan	 sonra	 bir	 süre	 daha	 Şam’da	 kalmış.	 Daha	 sonra	 da	 Medine’ye	
dönmüştür.	H.	54–59	yılları	arasında	Medine’de	vefat	etmiştir.	



olmadığını	bu	sebeple	o	sene	zekât	toplamayı	ertelemesini	teklif	etti.	Ancak	Hz.	
Ebubekir	 (ra)	 “Namaz	 ile	 zekâtın	 arasını	 ayıranların	 ve	 peygamberimiz	 (asm)	
zamanında	verilen	zekatı	aynen	vermedikçe	onlarla	savaşacağını	kesin	bir	dille	
ifade	etti.	Sahabiler	onun	bu	fikrine	destek	verdiler.	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 ilk	 olarak	 	 Cemadiyelevvel	 (Ağustos	 -632)	 ayında	 100	
kişilik	 bir	 süvari	 birliği	 ile	 Fezâre	 kabilesinin	 zekâtına	 el	 koyan	Hârice	 b.	 Hısn	
üzerine	 yürüdü	 kısa	 bir	 çarpışmadan	 sonra	 asileri	 dağıttı.	 Sonra	 peygamberlik	
iddia	eden	Tuleyha	b.	Huveylid	üzerine	yürümek	istedi.	Ancak	Hz.	Ömer	(ra)	ve	
Hz.	Ali	(ra)	Medine’de	kalmasını	 istediler.	O	da	4000	kişilik	bir	kuvvetin	başına	
Hâlid	b.	Velîd’i	kumandan	tayin	etti.	Yemen,	Hadramut,	Bahreyn	ve	Umman’daki	
isyancılarla	 mücadele	 etmek	 için	 valilere	 emir	 gönderdi.	 Onlar	 da	 gereğini	
yaparak	isyanları	bastırdılar.	

Hz.	Hâlid	b.	Velid	(ra)	önce	Tuleyha	üzerine	gitti,	ardından	Secah’ın	sonra	
da	 zekat	 vermek	 istemeyen	 Temim	 kabilesi	 üzerine	 gitti.	 Son	 olarak	 da	
Müseyleme-i	Kezzâb	üzerine	gitti.		

Yapılan	savaşta	mağlup	olan	Tuleyha	karısı	ile	Suriye’ye	ve	Kelp	kabilesine	
sığındı.	 Tuleyha’ya	 700	 asker	 ile	 yardım	 eden	 Uyeyne	 b.	 Hıns’ı	 esir	 aldı	 ve	
Medine’ye	 gönderdi.	 Esed	 ve	 Gatafan	 kabileleri	 tekrar	 İslam’a	 döndü.	 Uyeyne	
tövbe	 edince	Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 onu	 cezalandırmadı.	 Tuleyha	 da	Hz.	 Ömer	 (ra)	
hilafetinde	halifeye	biat	etti	ve	Irak	fethine	katıldı.	

Secah	 binti	 Haris	 Hıristiyan	 bir	 kadındı	 ve	 kâhinlik	 yapıyordu.	
Peygamberliğini	 ilan	 etti	 ve	 taraftar	 topladı.	 Müseyleme	 ile	 görüşüp	 anlaşarak	
peygamberlik	 davasından	 vazgeçti	 ve	 Müseyleme	 ile	 evlendi.	 Daha	 sonra	
Irak’taki	kabilesine	döndü	ve	Muaviye	(ra)	zamanında	müslüman	olarak	öldü.	

Halid	 b.	 Velid	 (ra)	 Secah’a	 inanan	 ve	 zekat	 vermek	 istemeyen	Temimileri	
itaat	 altına	 aldıktan	 sonra	 Müseyeleme-i	 Kezzâb’ın	 üzerine	 Yemâme’ye	 gitti.	
Müsyeleme	 daha	 önce	 Medine’ye	 gelerek	 Peygamberimizin	 huzurunda	
müslüman	olmuş	ve	Yemâme’nin	hakimiyetinin	kendisine	verilmesini	 istemişti;	
ancak	Peygamberimiz	 (asm)	onun	bu	 isteğini	 reddetmişti.	Yemâme’ye	dönünce	
Peygamberimize	mektup	yazarak	yeryüzünün	yarısının	Kureyşe	diğer	yarısının	
kendi	 kabilesi	 Benî	 Hanîfe’ye	 ait	 	 olduğunu	 ve	 kendisinin	 de	 peygamber	
olduğunu	 iddia	 etti.	 Peygamberimiz	 (asm)	 yazdığı	 cevabi	 mektubunda	 onu	
“Kezzâb”	olduğunu	söylemiş	ve	her	şeyin	Allah’a	ait	olduğunu	ve	ona	 istediğini	
yapamayacağını	 söylemişti.	 Müseyleme	 Peygamberimizin	 (asm)	 gönderdiği	
Habib	 b.	 Zeyd	 el-Ensârî’yi	 öldürmüştü.	Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 üzerine	 gönderdiği	
birlikleri	dağıtmıştı.		

Halid	b.	Velid	(ra)	Yemâme’de	Müseyleme	ile	yaptığı	savaşta	her	iki	taraf	da	
ağrı	 kayıplar	 verdi;	 ama	 sonuçta	 Müseyleme’yi	 mağlup	 etti	 ve	 öldürdü.	
(Rebiulevvel-12	 /	 Mayıs	 623)	 Ebu	 Hanife	 kabilesi	 ileri	 gelenleri	 ile	 görüşerek	
tekrar	İslam’a	dönmelerini	sağladı.	

Bu	 dönemde	 yine	Hadramut	 ve	 Umman’da	 da	 çeşitli	 sebeplerle	meydana	
gelen	 isyan	 ve	 irtidat	 olaylarını	 da	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 bastırdı.	 Umman	 buluna	
Huzeyfe	b.	Yeman	(ra)	durumu	Hz.	Ebubekir’e	(ra)	haber	verdi.	Hz.	Ebubekir	(ra)	
Yemâme’de	başarılı	olamayan	İkrime	b.	Ebucehil	(ra)	ile	Arfece	b.	Herseme’yi	bir	
birliğe	 kumandan	 tayin	 ederek	 Umman’a	 gönderdi.	 Kanlı	 bir	 savaştan	 sonra	
isyan	 bastırıldı.	 Bölge	 halkı	 daha	 sonra	 İran	 ve	Horosan’daki	 fetihlerde	 önemli	
yardımlarda	bulundular.314	

	
314	İbn-i	Hişam,	Sire,	2:72,	240,	599-600.	



	
6.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Tayin	Ettiği	Valiler	ve	Memurlar	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 vazifeye	 başlayınca	 Osman	 b.	 Ebu’l-Âs’ı	 (ra)	 “San’a”ya,	

Ebu	Umeyye’yi	(ra)	“Hadramut”a,	Ziyad	b.	Zebîd’i	(ra)	“Havlan”a,	Muaz	b.	Cebel’i	
(ra)	“Yemen”e,		A’lâ	b.	Hadrami’yi	(ra)	Bahreyn’e	vali	tahin	etti.	Mekke	valiliğine	
ise	Attab	b.	Esid’i	atadı.		

Fetva	 işlerini	Hz.	 Ömer’e	 (ra)	 tevdi	 etti.	 Osman	 b.	 Affan’a	 (ra)	 ve	 Zeyd	 b.	
Erkâm’a	(ra)	divan	katipliğine	tayin	etti.		

Kendisine	 iki	 mühür	 edindi.	 Mührünün	 birinin	 üzerine	 “Hasbünallahü’l-
Kadîr”	diğerine	de	“Rabbün	Celîl	Abdün	zelîl”	yazdırdı.	

	
7.	Kur’ân-ı	Kerimin	Mushaf	Haline	Getirilmesi	
Peygamberimize	 (asm)	 ilk	gelen	vahiy	 “Oku!”	 (Alak	Suresi,	96:1.)	emridir.	

Peygamberimiz	(asm)	“Ben	okuma	bilmem!”	dediği	halde	yeniden	“Oku!”	ferman	
etmesi	 ve	 arkdaından	 “Kalemle	 yazmayı	 öğreten	 Rabbin	 ne	 büyük	 kerem	
sahibidir”	 (Alak	 Suresi,	 96:	 3-4.)	 buyurarak	 kalemle	 yazmaya	 işaret	 edilmiştir.	
Böylece	vahyin	kalemle	yazılması	gerektiği	ifade	edilmiştir.	

Arkasından	 nazil	 olan	 “Kalem	 Suresinde”	 yüce	 Allah	 “Nûn.	 Kaleme	 ve	
yazdıklarına	 yemin	 olsun!”	 (Kalem	 Suresi,	 68:1.)	 buyurarak	 vahyin	 yazılması	
gerektiği	vurgulanmıştır.	Bu	sebepler	peygamberimiz	(asm)	vahye	şahit	olmaları	
ve	 yazmaları	 için	 yanından	 “Vahiy	 Katiplerini”	 eksik	 etmemiş	 ve	 müslüman	
olanlara	 da	 okumayı	 ve	 yazmayı	 öğrenemeleri	 için	 Hz.	 Ebubekir’e	 (ra)	
göndermiştir.	Bunun	için	Hz.	Ebubekir	(ra)	kendi	evinin	avlusunu	bir	mescid	ve	
mektep	 yaparak	 Hz.	 Ali	 (ra)	 dahil	 yeni	 müslüman	 olan	 gençlere	 okumayı	 ve	
yazmayı	öğertiyordu.	Daha	sonra	bu	iş	“Dar-ı	Erkam”	da	devam	etti.	

Peygamberimize	(asm)	“Ümmi	peygamber”	(A’raf,	7:	157-158;	Ankebut,	29:	
48.)	 şeklinde	 hitap	 eden	 yüce	 Allah	 vahye	 bir	 şüphe	 gelmemesi	 için	
Peygamberimizin	 okuma	 ve	 yazmasını	 bir	 şekilde	 yasaklamış	 oluyordu.	 Ümmi,	
anneden	doğduğu	gibi	kalan,	herhangi	bir	kişiden	veya	okuldan	eğitim	almayan,	
okuma	 ve	 yazma	 bilmeyen	 demektir. 315 	Peygamberimiz	 (asm)	 da	 vahyi	
yazdırmak	 için	 “Vahiy	katiplerine”	yazdırıyor	ve	yazılan	bu	vahiyler	evlerde	ve	
kabilelerde	 okunarak	 tüm	 aleme	 neşrediliyordu.	 Sahabeler	 Kur’an	 okuma	 ve	
öğrenme	yanında	bu	şekilde	neşrini	de	yapıyorlardı.	

Peygamberimizin	 (asm)	 42	 kadar	 farklı	 zamanlarda	 vahyi	 yazan	 “vahiy	
katibi”	vardı.	Bunların	en	meşhurları	Mekke’de	Abdullah	b.	Sa’d	(ra)	Medine’de	
ise	Übey	b.	Kâ’b	(ra)	idi.	

Kur’an	 ayetleri	 bez,	 deri	 parçaları,	 taş,	 tuğla,	 kürek	 kemikleri	 üzerine	
yazılmıştır.	 Peygamberimiz	 (asm)	 kalbine	 gelen	 vahyi	 Allah	 kalbinde	 tesbit	
ediyordu	ve	sonra	Hz.	Cebrail’e	arz	ediyordu.	Hz.	Cebrail	(as)	de	gelen	ayetlerin	
sure	 içindeki	yerlerini	peygamberimize	(as)	öğretiyor	ve	Peygamberimiz	 (asm)	
da	 sahabelere	 bu	 şekilde	 öğretiyordu.	 Kur’an’ı	 Kerimdeki	 ayet	 ve	 surelerin	
sıralaması	 bu	 şekilde	 gerçekleşiyordu.	 Peygamberimiz	 (as)	 gerek	 namazlarda	
okurken	ve	gerekse	Kur’an	öğretirken	bu	sıralamaya	göre	öğretiyordu.	Sonra	her	
Ramazan	 ayında	 o	 zamana	 kadar	 gelen	 sure	 ve	 ayetleri	 sırasına	 uygun	 Hz.	
Cebrail’e	(as)	arz	ediyor,	karşılıklı	mukabele	okuyorlardı.	“Mukabele	Sünneti”	bu	
şekilde	başlamıştır.	

	
315	Firûzâbâdî,	el-Kamûsu'l-Muhît,	Beyrut	-1987,	s.	1891.	



Peygamberimizin	 (asm)	 Cebrail	 (as)	 ile	 okuyrak	 sıraya	 koyduğu	 ayet	 ve	
surelere	göre	ezberleyen	bir	çok	sahabi	vardı	ve	bunlar	devamlı	Kur’an	okuyarak	
ve	 öğreterek	 bu	 sıralamayı	 koruyorlardı.	 Yoksa	 elde	 mevcut	 ayet	 ve	 sureleri	
toplayarak	 sıraya	 koymak	 mümkün	 olmaz	 ve	 bir	 çok	 ihtilaflar	 çıkardı.	
Sahabelerin	bir	kısmının	ellerinde	de	yazılı	nüshalar	vardı.	Abdullah	b.	Mes’ud’un	
(ra)	nüshası	bunladan	sadece	birisiydi.	

Hz.	Ali	 (ra)	Peygamberimizin	 (asm)	naşının	 techiz	ve	 tekfin	 işi	 ile	meşgul	
olduğu	 için	 Salı	 günü	 Hz.	 Ebubekir’e	 (ra)	 yapılan	 umumi	 biatte	 hazır	
bulunamamıştı.	 Cuma	 namazı	 için	 evinden	 çıktığı	 zaman	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	
arkasında	Cuma	namazını	kılmış	ve	mescitte	kendisine	biat	etmiştir.	Ancak	daha	
sonra	Cuma	günleri	hariç,	yaklaşık	altı	ay	kadar	evinden	çıkmamıştır.	Bunu	Hz.	
Ebubekir’e	 (ra)	 muhalefetinden	 dolayı	 yaptığını	 düşünenlere	 “Peygamberin	
(asm)	 ahirete	 irtihalinden	 sonra	 en	 büyük	 emaneti	 olan	 Kur’ân-ı	 Kerimi	
cemederek	bir	 nüsha	haline	 getirmedikçe	 evden	 çıkmamaya	 yemin	 ettim”	diye	
cevap	 vermesi	 Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 Kur’ân-ı	 Kerimi	 bir	 kitap	 haline	 getirmedeki	
bireysel	gayretini	göstermektedir.	

Müsyeleme-i	 Kezzab	 ile	 yapılan	 Yemame	 savaşında	 yetmişe	 yakın	 hafız	
sahabe	şehit	olmuştu.	Hz.	Ömer	(ra)	“Peygamberin	(asm)	sahabeleri	Yemame’de	
kelebeklerin	ateşe	atılmaları	 gibi	 savaşa	atılıp	öldürülüyorlardı”316	demiştir.	Bu	
sebeple	Kur’an-ı	Kerimin	bir	kısmının	kaybolma	tehlikesi	vardı.	

Kur’ân-ı	 Kerimi	 toplayan	 heyetin	 başındaki	 Hz.	 Zeyd	 b.	 Sabit	 (ra)	 şöyle	
demektedir:	 “Yemame	 savaşında	 ashabın	 içindeki	 hafıların	 bir	 kısmının	
öldürülmesini	müteakib,	Hz.	Ebu	Bekir	(ra)	beni	çağırttı.	Yanına	vardım.	Hz.Ömer	
de	orada	idi.	Ebu	Bekir	bana	“Ömer	bana	gelip	Yemame	‘de	Kur’an	hafızları	çok	
zayiat	 verdi.	Bu	gibi	 vakalarda	hafızların	ölmeleriyle	Kur’an’ın	birçoğunun	 zayi	
olmasından	 endişe	 ederim.	 Bana	 kalırsa	 Kur’an’ın	 cem	 edilmesi	 için	 bir	 emir	
çıkarman	 gerekir'	 dedi.	 Ben	 de	 Ömer’e	 “Resulullah’ın	 yapmadığı	 bir	 işi	 nasıl	
yapabilirsin?”	dedim.	Ömer	“Vallahi	bu	hayırlı	bir	teşebbüstür."	dedi.	Sonra	bu	iş	
üzerinde	o	kadar	durdu	ki,	bana	söyleye	söyleye	neticede	Allah	kalbime	bu	işin	
doğruluğunu	kabul	ettirdi”	dedi.	

Zeyd	 devamla	 diyor	 ki:	 “Ebu	 Bekir	 bana	 dönüp	 “Sen	 genç,	 dinç,	 zeki	 bir	
adamsın.	 Seni	 kimse	 ittiham	 edemez.	 Zaten	 Resulullah’ın	 da	 vahiy	 katibi	 idin.	
Kur’an	metnini	topla.”	Vallahi	bir	dağı	yerinden	nakletmemi	isteselerdi,	Kur’an’ı	
toplama	 mes’uliyeti	 kadar	 bana	 ağır	 gelmezdi.	 Neticede	 Kur’an’ı	 hurma	
dallarından,	yassı	taşlardan	ve	insanların	hafızalarından	derlemeye	başladım.”317	
(Buhari,	Fedailu’l-Kur’ân,	3;	Ahkâm,	37.)	

Zeyd	 b.	 Sâbit	 (ra)	 abdullah	 b.	 Mesud’dan	 (ra)	 daha	 güçlü	 bir	 hafızdı	 ve	
Peygamberimizin	 (asm)	 zamanında	 Kur’an-ı	 Kerimin	 tamamını	 ezberlemişti.	
Abdullah	b.	Mesud	(ra)	ise	Kur’anın	bir	kısmını	daha	sonra	ezberlemiştir.	Ayrıca	
Zeyd	 b.	 Sâbit	 (ra)	 Peygamberimizin	 (asm)	 yanından	 hiç	 ayrılmamıştı	 ve	 bizzat	
peygamberimiz	 (asm)	 tarafından	Kur’ânı	ezberlemekle	görevlendirilmişti.318	Bu	
sebeple	Zeyd	b.	Sâbit	(ra)	bu	işe	en	layık	sahabe	idi.	

Hz.	Ebubekir	(ra)	Zeyd’e	hafızasına	güvenmemesini,	her	ayet	için	en	az	iki	
delil	getirmeleri	gerektiğini	tenbih	etti.		

	
316	Mustafa	Sadık	Rafiî,	İ’câzu’l-Kur’ân,	Mısır-1926,	s.	25.	
317	Buhari,	Fedailu’l-Kur’ân,	3;	Ahkâm,	37;	İbn-i	Ebî	Davud,	Kitabu’l-Mesâhif,	Katar-1995,	s.	1:	
170-175.	
318	Kurtubî,	Câmiu’l-Ahkâmu’l-Kur’ân,	1:53.	



Hz.	Zeyd	b.	Sabit	(ra)	Kur’an-ı	Kerimi	toplamak	üzere	bir	komisyon	kurdu	
ve	 komisyona	 şu	 sahabeleri	 aldı:	 Hz.	 Ömer,	 Hz.	 Osman,	 Hz.	 Ali,	 Übey	 b.	 Ka’b,	
Abdullah	 b.	 Mesud,	 Abdullah	 b.	 Ömer,	 Abdullah	 b.	 Abbas,	 Abdullah	 b.	 Zübeyr,	
Abdullah	b.	Said,	Talha	b.	Ubeydullah,	Sa’d	b.	Ebi	Vakkas,	Huzeyfe	b.	Yemân,	Ebu	
Hureyre,	 Hâlid	 bç	 Velîd,	 Ebu	 Musa	 el-Eş’arî,	 Said	 b.	 Âs	 ve	 Ebu’d-Derdâ	 (r.	
anhüm)319	Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 “Kur’an-ı	Kerimi	 toplayın	 yazın	 ve	Arapların	 en	
fasihi	olan	Said	b.	Âs’a	arzedin”	dediğini	rivayet	edilmiştir.320		

Hz.	 Zeyd	 b.	 Sâbit	 (ra)	 Kur’an-ı	 Kerimi	 hiç	 bilmiyormuş	 ve	 yanında	 hiçbir	
ayet	yokmuş	gibi	daranmıştır.	Mescid-i	Nebevîde	“Herkes	elinde	bulunan	ayet	ve	
sure	yazılı	nüshaları	iki	şahitle	beraber	heyetin	huzuruna	teslim	etmelerini	ve	hiç	
kimsenin	 elinde	 Kur’an’dan	 bir	 ayet	 kalmamasını	 ilan	 etti.	 Hz.	 Ömer’i	 de	 (ra)	
onları	 bu	 şekilde	 teslim	 almakla	 görevlendirdi. 321 	İki	 şahit	 getirmeyenin	
elindekini	aldı	ancak	onu	heyet	huzurunda	imha	etti.	Heyettekilerin	çoğu	bildiği	
halde	 iki	 şahit	 getirmeyeni	 kabul	 etmedi.	 Eldeki	 bütün	nüshalar	 toplandı;	 ta	 ki	
hiç	kimse	hiçbir	zaman	bende	Kur’andan	farklı	bir	şey	var	diyemesin...	İki	şahidin	
amacı	onu	bizzat	peygamberimizin	huzurunda	yazmış	öğrenmiş	olduğunu	ispat	
eden	şahittir.Sonra	peygamberimizin	(asm)	son	Ramazan’da	“Arz-ı	Âhir”	olarak	
isimlendirilen	ve	her	gün	 iki	cüz	okuyarak	 iki	defa	Kur’an-ı	Kerimi	baştan	sona	
hem	 Hz.	 Cebrail’e	 (as)	 hem	 de	 mescidde	 sahabelere	 arz	 ettiği	 şekliyle	 tertip	
etti.322	

Bu	şekilde	iki	kapak	arasında	toplanan	sahifelere	“Mushaf”	adı	verilmiştir.	
Bu	iş	ayklaşık	olarak	on	beş	ay	sürmüştür.323	

Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimi	 koruyacağını	 vadetmiştir.	 “Bu	 Kur’ânı	 Biz	 izal	
ettik,	 onu	 koruyacak	 olan	 da	 Biziz”	 (Hicr	 Suresi,	 15:9.)	 buyurmuştur.	 Bu	 vaad	
diğer	 	 kitaplar	 için	 yapılmadığından	 kısa	 zamanda	 tahrif	 edilmiştir.	 Kur’an-ı	
Kerim	 ise	 sahabeler	 tarafından	 toplanıp	 korunmuştur.	 Müsebbibü’l-esbab	 olan	
Allah	 Kur’an-ı	 Kerimi	 de	 sahabeler,	 hafızlar	 ve	 ilmî	 heyetler	 gibi	 sebepler	
tahtında	korunmuştur.		

Mushaf	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 yanında	 korumaya	 alınmış,	 vefatından	 sonra	
Hz.	Ömer	(ra)	 tarafından	korunmuş,	onun	da	vefatından	sonra	Hz.	Ömer’in	kızı	
ve	peygamberimizin	eşi	olan	Hz.	Hafsa	(ra)	tarafından	korunmuştur.	Hz.	Osman	
(ra)	 zamanında	 Hz.	 Hafsa’dan	 alınarak	 Kureyş	 Lehçesi	 üzere	 yedi	 nüsha	
çoğaltılarak	ana	nüsha	yine	Hz.	Hafsa’ya	verilmiştir.	Çoğaltma	işini	yine	Hz.	Zeyd	
b.	Sâbit	(ra)	başkanlığına	bir	komisyon	tarafından	yapılmış	ve	yedi	nüshadan	biri	
Medine’de	 bırakılmış	 diğerleri	 Mekke,	 Kûfe,	 Basra,	 Şam,	 Yemen	 ve	 Bahreyn’e	
gönderilmiştir.	(Buhari,	Bed’u’l-Vahy,	5;	Fezâilu’l-Kurân,	2,	3,	4,	7.)	

	
8.	Hz.	Ebubekir	(ra)	Döneminde	İslamın	Yayılması	
Kur’ân-ı	Kerim	barışı,	 İslamiyet	sulh	ve	selameti	emreder.	 İnsanlığa	barış,	

huzur	 ve	 adalet	 getirir.	 Savaşa	 ise	 zulme	 uğramaları	 sebebiyle	 izin	 verir.	 (Hac	
Suresi,	 22:39.)	 Anlaşmalara	 kesinlikle	 uyulmasını	 ve	 bozan	 taraf	 olmamaları	
emredilir.	(Maide	Suresi,	5:1.)	

	
319	Ömer	Nasuhî	Bilmen,	Büyük	Tefsir	Tarihî,	1973-İstanbul,	s.	1:22.	
320	Yakubî,	Târih,	Tarihsiz	-	Beyrut,	2:135;	Zürkânî,	Menâhil,	1:	245.	
321	Celalettin	Suyutî,	El-İtkân	fî	Ulûmi’l-Kur’ân,	1978	-	Beyrut,	1:	184.	
322	Buhari,	Menâkıb,	25;	Müslim,	Fezâil-i	Sahabe,	98-99.	
323	Abdussabur	Şahin,	Tarihu’l-Kur’ân,	1966-Kâhire,	s.	178.	



Peygamberimizin	 (asm)	 “Veda	 Hutbesi”nden	 sonra	 sahabelerin	 pek	 çoğu	
Allah’ın	dinini	insanlara	tebliğ	etmek	ve	iman	hakikatlerini	yaymak	ve	neşretmek	
amacıyla	 yeryüzüne	 sağılmışlardı.	 O	 dönemde	 şimdi	 olduğu	 gibi	 devletlerin	
sınırları	 yoktu.	 Ancak	 hakimiyet	 bölgeleri	 vardı	 ve	 buralara	 gitmek	 için	 “vize”	
almaya	gerek	yoktu.		

Müslümanların	yeryüzüne	dağılması	 ile	 İslâmiyet	yayılmaya	başladı.	Buna	
engel	 olmak	 isteyen	 putperestler,	 Yahudiler	 ve	 Hristiyanlar	 dinlerini	 korumak	
için	 ilim	 ve	 fikirle	 karşı	 çıkmak	 yerine	 cehaletlerinin	 gereği	 olarak	 devlet	 ve	
askerî	 güçle	 	 Müslümanlar	 üzerine	 gelmeye	 	 başladılar.	 Müslümanların	 onlara	
kılıçla	 ve	 savaşla	 karşılık	 vermelerinin	 sebebi	 “tecavüz	 ve	 zulüm”dür.	 Yoksa	
“Dinde	zorlama	yoktur”	(Bakara	Suresi,	2:256.)	ve	 İman	hakikatleri	zorla	kabul	
ettirilmez.	Ancak	“Din	bir	 imtihandır.”	Yüce	Allah	“Kur’an	ile	akla	kapı	açmış	ve	
ihtiyarı	elden	almamıştır.”	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 döneminde	 önce	 “Yalancı	 Peygamberler”	 peygamber	
olduklarını	 iddia	ederek	mü’minlerin	inançlarına	saldırmışlar,	yeryüzünde	fesat	
ve	anarşi	çıkarmışlar	ve	yer	yer	isyan	hareketi	başlatmışlardı.	Hz.	Ebubekir	(ra)	
bu	 isyanları	 bastırdı	 ve	 öncelikli	 olarak	 halkın	 imanlarını	 tehlikeden	 kurtardı.	
Sonra	 “Namaz	 ve	 Zekat”	 ibadetinin	 yapılmasını	 ve	 birbirinden	 ayrılmamasını	
temin	etti.	Yani,	namaz	kılanların	zekat	vermelerini	sağladı.	

İslamiyetten	 önce	 birbirine	 düşman	 olan	 ve	 yüzyıl	 boyunca	 birbirleri	 ile	
savaşan	 düşman	 kabileler	 Kur’ân-ı	 Kerimin	 irşadı	 ve	 İman	 nuru	 ile	 “Kardeş”	
olmuşlardı.	Bu	kardeşliği	ortadan	kaldıracak	olan	fitne	ve	fesat	hareketlerine	izin	
verilemezdi.	Sahabelerin	savaşları	yeryüzünde	asayiş	ve	barışı	sağlamak,	adaleti	
temin	etmek	içindi	ve	bunu	“fazilet	ve	adaleti”	hakim	kılarak	yapmışladı.	Bunun	
en	 güzel	misalini	 “Antakya”	 dan	 geri	 çekilirken	 halktan	 aldıkları	 “vergiyi”	 geri	
ödeyerek	göstermişlerdir.	

İslam	 ordularının	 bir	 beldeye	 girmesinden	 önce	 “Tüccar	 Sahabeler”	
aracılığı	 ile	 ve	 Mekke-Medine’den	 ayrılarak	 “Hicret”	 ederek	 uzak	 beldelere	
yerleşen	 tebliğci	 sahabeler,	 ahlak	 ve	 fazilet	 örneği	 olarak,	 ilim	 ve	 hikmeti	
yayarak,	 iman	 ve	 Kur’an	 hakikatlerini	 anlatarak	 o	 belde	 halkının	 gönüllerini	
kazanmış	 ve	 İslamiyeti	 sevdirmişlerdir.	 Gittükleri	 yerlerde	 insanları	 Tevhid	
inancına	davet	etmişler	ve	tebliğlerini	en	güzel	şekilde	yapmışlardır.		

Savaşlarda	 esir	 edilenleri	 İslam	 dinine	 girmeye	 asla	 zorlamamışlar,	
gittikleri	 yerlerde	 “Din	 ve	 Vicdan	 Hürriyetini”	 sağlayarak	 o	 beldede	
inançlarından	dolayı	baskıya	maruz	kalanlara	inanç	ve	ibadet	hürriyetini,	ilim	ve	
fikir	hürriyetini	sağlamışlar,	her	nevi	baskı	ve	zulme	engel	olmuşlardır.324	

Müslümanların	 en	 büyük	 silahları	 sarsılmayan,	 tamaha	 kapılmayan	 ve	
zaafa	 uğramayan	 imanları	 idi.	 Onlar	 imanlarından	 aldıkları	 güçle	 dünyaya	 ve	
dünya	 menfaatine	 önem	 vermiyorlardı.	 İmanlarından	 aldıkları	 cesaretle	
“Ölürsem	 şehidim,	 savaşırsam	 gaziyim”	 inancı	 ile	 “İ’lây-ı	 Kelimetullah”	 yani	
Allah’ın	adını	yüceltmek	ve	dinini	yükseltmek	amacı	 ile,	zulme	maruz	kaldıkları	
ve	 tecavüze	 uğradıklarından	 dolayı	mecbur	 kaldıkları	 için	 savaşıyorlardı.	 Zühd	
ve	takva,	ahlak	ve	fazilet	sahibi	olan	sahabelerin	başarısının	altındaki	en	önemli	
sebep	bu	idi.	Ne	zaman	ki	“Züht	ve	Takva”	yerini	“menfaat	ve	korku”lara	terk	etti,	
İslam	ahlakı	bozuldu,	yöneticiler	de	“Hak	ve	Adalet”ti	sağlayamadılar,	başarıları	
da	zaafa	uğradı.	

	
324	Taberî,	Tarih,	1:	2582-2583.	



Başarılarının	 devamı	 da	 girdikleri	 ve	 fethettikleri	 yerlede	 “Din	 ve	 Vicdan	
Hürriyetini”	 sağlamaları	 ve	 “Hak	 ve	 Adaletle”	 hükmetmeleri	 idi.	 Bu	 sebeple	
yönetimi	 altındaki	 halk	 zorlamaya	 maruz	 kalmadan	 birbirleriyle	 yarışırcasına	
müslüman	 olmuşlar	 ve	 “Onları	 fevc	 fevc	 İslama	 girdiklerini	 görürsün”	 (Nasr	
Suresi,	110:2.)	ayetinde	müjdelendiği	gibi	gruplar	halinde	akılları	ikna	ve	kalpleri	
tatmin	oldukları	halde	severek	müslüman	olmuşlardır.	

Müslümanlar	 fethettikleri	 yerlerde	 hak	 ve	 adalet,	 insaf	 ve	 merhametle	
hükmetmişler	 ve	 bu	 konuda	 din,	 ırk	 ve	 millet	 ayırımı	 yapmamışlar,	 “Bireyin	
hukukunu”	 her	 şeyin	 üzerinde	 tutmuşlardır.	 Dindeki	 hukukun	 amacı	 olan	 can,	
mal,	din,	akıl	ve	namusu	kourumayı	amaç	edinmişlerdir.	

	
9.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Suriye’de	Emniyet	ve	Asayişi	Sağlaması	
Peygamberimiz	 (asm)	 hayatında	 İslam’ın	 güçlendiğini	 gören	 Bizans	 bir	

taraftan	 da	 Hıristiyanlığın	 hamisi	 ve	 koruyucusu	 durumunda	 olduğu	 için	
dinlerini	 korumak	amacı	 ile	 fiilî	 ve	 askerî	 olarak	 savaşma	kararı	 almışlardı.	Bu	
sebeple	ilk	olarak	Mûte’de	İslam	birliği	ile	savaşmışlardı.	(H.	8	/	M.	629)	

Mûte,	Kudüs	yakınlarında	bir	yerdir.	Peygamberimizin	(asm)	Busra	valisine	
gönderdiği	 elçinin	 şehit	 edilmesi	 üzerine	 Peygamberimiz	 (asm)	 Zeyd	 b.	 Hârise	
komutasında	 3000	 kişilik	 bir	 birlik	 hazırlayarak	 Busra’ya	 gönderdi.	 İslam	
birliğinin	 karşısına	 müşrik	 Araplar	 ve	 Suriyelilerden	 meydana	 gelen	 100.000	
kişilik	bir	Bizans	ordusu	karşıladı.	

Mute,	 Kudüs'e	 yakin	 bir	 mahal'dir.	 Efendimiz	 (sav)'in	 Busra	 (simdiki	
Havran)	 emirine	 gönderdigi	 elçinin	 katledilmesi	 üzerine	 bilmukabele	 hareket	
etmek	zarureti	doğmuştur.	Peygamberimizin	 (asm)	 “	Onları	 İslam’a	davet	edin.	
Şayet	 sizinle	 savaşırlarsa	 siz	 de	 savaşın.	 Bu	 savaşta	 Zeyd	 b.	 Hârise	 (ra)	 şehit	
olursa	yerine	Câfer	b.	Ebi	Talib	(ra)	geçsin.	O	da	şehit	olursa	yerine	Abdullah	b.	
Revâha	(ra)	geçsin.	O	da	şehit	olursa	sizler	içinizden	birini	kumandan	seçsin	ve	
ona	itaat	etsinler”	buyurdu.		

Peygamberimizin	 (asm)	 gayb-âşinâ	 gözüyle	 gördüğü	 ve	 talimatını	 verdiği	
bu	 savaşta	Bizans	Ordusundan	korkmadan	ve	 çekinmeden	 savaş	düzeni	 alarak	
karşı	 koyan	 bir	 avuç	 mücahit	 üç	 gün	 savaşarak	 Bizans	 Ordusunun	 gözünü	
korkuttu.	 Gerçi	 bu	 davaşta	 Hz.	 Zeyd	 b.	 Hârise	 (ra),	 Câfer	 b.	 Ebi	 Talib	 (ra)	 ve	
Abdullah	 b.	 Ravaha	 (ra)	 şehit	 oldular.	 Ancak	 müslümanların	 seçip	 komutan	
yaptığı	Hz.	Hâlid	b.	Velid	 (ra)	sancağı	alıp	o	gün	akşama	kadar	savaşmış,	ertesi	
günü	 yeni	 taktik	 va	manevralarla	 Bizans	 Ordusunu	 şaşkına	 çevirmiş	 ve	 akşam	
gece	karanlığından	istifade	ile	Medine’ye	dönmüşlerdir.		

Bu	 savaştan	 sonra	 Suriye’de	 bulunan	 Hristiyanlar	 Bizans	 imparatoru	
Heraklius’a	 mektup	 yazarak	 Hz.	 Muhammed’in	 (asm)	 öldüğü	 ve	 İslam	
coğrafyasında	 kıtlık	 meydana	 geldiği,	 Müslümanların	 zor	 durumda	 oldukları	
bildirilmiş,	 bu	 durumdaki	 Müslümanların	 üzerine	 sefer	 düzenlenirse	 onları	
kendi	dinlerine	katabileceklerini	belirtmişlerdir.325	Herakliyus	40.000	kişilik	bir	
ordu	 göndermiş,	 Şam	 valisi	 de	 buna	 Arapların	 Cüzam,	 Lahm,	 Gassan	 ve	 Âmile	
kabilelerinden	yeni	birlikler	katarak	savaş	hazırlıklarına	başlamıştır.		

Peygamberimiz	 (asm)	 30.000	 kişilik	 bir	 ordu	 hazırlayarak	 Tebük’e	 kadar	
gelmiş	(H.9	/	M.630)	ve	üç	ay	Suriye	topraklarında	dolaşarak	o	bölgede	emniyet,	
huzur	ve	güveni	 temin	etmiştir.	Üç	ay	Suriye	 topraklarında	dolaştığı	halde	Şam	
yönetimi	peygamberimizin	karşısına	çıkmaya	cesaret	edememiştir.	Tebük	seferi	

	
325	Heysemî,	Mecmau’z-Zevâid,	6:	191.	



bu	 bölgedeki	 Arap	 kabilelerinin	müslümanlığa	 geçmeleri	 ve	 Suriye’de	 İslam’ın	
hakimiyetinin	başlangıcını	teşkil	eder.		

Peygamberimizin	 (asm)	 hazırlayarak	 vefatı	 üzerine	 Hz.	 Ebubukir’in	 (ra)	
Surieye	 üzerine	 gönderdiği	 Üsâme	 b.	 Zeyd’in	 (ra)	 komutasındaki	 ordu	 da	 bu	
seferin	 bir	 devamı	 niteliğindedir.	 Bu	 seferin	 de	 amacı	 bölgenin	 emniyet	 ve	
güvenliğini	 sağlamak,	 sadece	 müslümanların	 değil,	 Mecusi,	 Sabiî,	 Hristiyan	 ve	
Yahudilerin	de	 içinde	bulunduğu	tüm	yöre	halkının	maruz	kaldıkları	zaulüm	ve	
haksızlığa	son	vermek	ve	Suriye	yolunu	emniyete	almaktı.	

Ayrıca	 İslam’ın	 ve	 imanın	 cahil	 ve	 medeniyetten	 uzak	 bir	 toplumu	 nasıl	
medeni	hale	getirdiği	ve	dünyaya	meydan	okuyacak	bir	güce	ulaştırdığını	da	tüm	
dünyaya	göstermiş	oldu.		

Evet,	Bediüzzaman’ın	dediği	gibi	“İman	hem	nurdur;	hem	kuvvettir.	Hakiki	
imanı		elde	eden	adam,	kâinata	meydan	okuyabilir.”	

	
9.1.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	İdarecilere	ve	Komutanlara	Tavsiyeleri	
Hz	 Ebubekir	 (ra)	 atadığı	 vali	 ve	 komutanlara	 yaptığı	 tavsiyeler	 ve	

emirnameler	 devlet	 yönetimi	 ve	 askerler	 idare	 bakımından	 önemli	 hususları	
içermektedir.	 Şam	 valisi	 Yezid	 b.	 Ebu	 Süfyan’a	 tavsiye	 olarak	 gönderdiği	
mektupta	şunları	tavsiye	etmiştir.	

• Yönetimin	başına	 geçince	maiyetindekilerin	 ve	 sonrakilerin	 iyilik	 ve	
hayrını	isteyerek	çalış.	

• Vaat	ettiğin	zaman	vadini	kesinlikle	yerine	getir.	
• Sakın	 çok	 söz	 söyleme	 ve	 fazla	 direktif	 verme.	 Böyle	 yaparsan	

emirlerini	unuturlar.	
• Nefsini	ıslah	et	ki	insanlar	da	sana	karşı	iyilikte	bulunsunlar.	
• Düşman	elçileri	huzuruna	gelince	konumunu	yüksek	tut,	onlara	değer	

ver,	bu	onlara	senin	yaptığın	ilk	iyiliktir.	
• Elçileri	 yanında	 az	 tut,	 ta	 ki	 yanında	 konuşulanlardan	 haberleri	

olmasın.	 Yine	 elçileri	 gözetim	 altında	 tut	 ve	 başkaların	 ile	
konuşmalarına	müsaade	etme.	

• Sırrını	açıklama,	böyle	olursa	bütün	çalışmaların	boşa	gider.		
• İstişare	yaptığın	zaman	çıkan	sonuca	sahip	çık	ki,	insanlar	da	sana	ve	

uygulamalarına	sahip	çıksınlar.	
• İstişare	 ettiğin	 zaman	 düşüncelerini	 gizleme.	 Yoksa	 içinden	 geleni	

uygulamaya	koyarsın.		
• Sana	düşman	tarafından	bir	haber	gelirse	onu	askerlerinle	paylaşma,	

gizli	tut.	
• Muhafızlarını	 çevreye	 gönder	 ve	 gece	 gündüz	 sürpriz	 bir	 şekilde	

kontrol	et.	Onlarla	buluşunca	da	iyi	davran.,	
• Korkma!	Korkarak	davranırsan	maiyetindekiler	de	korkar.	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Peygamberimizin	 (asm)	 Suriye’ye	 gönderdiği	 ordu	
komutanı	Hz.	Üsame	b.	Zeyd’e	(ra)	tavsiyeleri	de	şunlardır.	

• Emanete	ihanet	etmeyin.	
• Ahdinizi	asla	bozmayın.		
• Esirlere	ve	tutuklulara	işkence	müsle	yapmayın.	
• Hurma	ve	meyve	ağaçlarını	kesmeyin.	
• Yemek	için	hariç	koyunları,	inekleri	ve	develeri	boğazlamayın.	



• Kiliselere,	din	adamlarına	dokunmayın	ve	onların	kiliselere	vakfettiği	
şeylerle	başbaşa	bırakınız.		

• Sizinle	 savaşmayanlara	 kılıç	 çekmeyin,	 kadınları,	 çocukları	 ve	
yaşlılara	dokunmayın.	Silahını	bırakan	da	dokunmayın.326	

Bütün	 bunlar	 “Savaş	 hukuku”nun	 temel	 prensipleridir.	 Bu	 hukuku	
Peygamberimiz	 (asm)	 koymuş	 ve	 	 Hulefa-i	 Raşidin	 buna	 samimiyetle	
uymuşlardır.	
	

10.	Irak	Fetihleri	
Hz.	Ebubekir	(ra)	Şeybanîlerin	reisi	olan	Müsennâ	b.	Hârise’nin	Medine’ye	

gelerek	 Sâsâniler	 ile	 savaşmak	 için	 izin	 istemesi	 ve	 o	 bölgeyi	 halife	 adına	
koruyabilieceğini	belirtmesi	üzerine	gerekli	istihbarat	ve	incelemeleri	yaptırarak	
Müsennâ’nın	 buna	 layık	 olduğunu	 görüp	 izin	 verdi	 ve	 kendisine	 bir	 ahidnâme	
verdi.327	

Müsennâ	 Irak’a	döndü	Hîre	 ve	Basra	Körfezi	 çevresini	 kontrol	 altına	 aldı.	
Basra’ya	 Süveyd	 b.	 Kutbe’yi	 görevlendirdi.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 onun	 yardımına	
Yemâme’den	muzaffer	olarak	dönen	Hâlid	b.	Velid’i	(ra)	gönderdi.	Irak	cephesine	
Hâlid	 b.	 Velid’i	 başkomutan	 tayin	 	 etti.	 Hz.	 Hâlid’e	 (ra)	 “Önce	 Şam	 tarafına	
gitmesini	ancak	önce	Irak’a	giderek	buradan	Şam’a	geçmesini”	tavsiye	etti.	328	

Halid	b.	Velid	 (ra)	emri	alır	almaz	önce	Nibac’a	gelerek	burada	Ensar’dan	
beraberinde	 götürdüğü	 2000	 kişilik	 çekirdek	 vurucu	 askerî	 gücünü	 5000’e	
çıkarttı.	 Bu	 arada	 Sâsâniler	 başkentleri	 olan	 Medâyin’de	 saltanat	 kavgası	 ile	
meşguldüler.		

	
10.1.	Ubulle’nin	Fethi		
Hz.	Hâlid	(ra)	Nibac’da	bir	müddet	kalarak	kendisine	iltihak	eden	Müsennâ	

ile	Feyd	ve	Sa’lebiyye	yolunu	takip	ederek	Hire’ye	ulaştı.	Burada	Kutbe	b.	Katade	
ile	 buluştu.	 Ubulle	 Basra	 Körfezine	 yakın	 Fırat	 ve	 Dicle	 nehirlerinin	 birleştiği	
yerde	 stratejik	 bir	 bölge	 ve	 Hind,	 Sind	 ve	 İran	 deniz	 ticaretinin	 önemli	 bir	
merkezi	 durumunda	 idi.	 Kutbe,	 Hire	 ve	 Ubülle	 halkının	 Sâsânilere	 bağlı	 olup	
kendisinden	 korkmadıklarını	 ancak	 kendisinin	 gelmesi	 ile	 savaşmaktan	
çekindiklerini	söyledi.	Bunun	üzerine	Hâlid	b.	Velid	(ra)	“Öyle	ise	gündüz	onların	
gözü	 önünde	 Basra’dan	 ayrılayım,	 gece	 karanlıkta	 geri	 dönerek	 senin	
karargahında	 askeri	 konuşlandırayım.	 Onlar	 saldrırırlarsa	 biz	 de	 hep	 beraber	
onlarla	savaşırız”	dedi.	

Plan	 tatbik	 edildi.	 Hz.	 Hâlid’in	 (ra)	 ayrıldığını	 gören	 Sâsânî	 devletinin	
buradaki	muhafız	birliği	ve	Ubulle	halkının	teşkil	ettiği	askerî	birlik	ertesi	sabah	
saldırıya	geçti.	Ancak	karşılarında	Hz.	Hâlid’i	de	görerek	korkuya	kapıldılar.	Hz.	
Hâlid	üzerilerine	giderek	onları	mağlup	etti.	Böylece	Basra	Körfezi	kontrol	altına	
alınmış	oldu.	

Hz.	 Hâlid	 (ra)	 Ubulle’den	 ayrıldıktan	 sonra	 önce	 Hureybe,	 sonra	 Nehru’l-
Mer’e’yi	ele	geçirdi	ve	buradaki	Acem	askerlerini	perişan	ederek	İran’a	gönderdi.	
Bu	bölgelerin	idaresini	Kutbe	b.	Katâde’ye	bıraktı.		

	
10.2.	Ulleys	ve	Hîre’nin	Fethi		(H.	12	/	M.	633)	

	
326	İbnü’l-Esîr,	El-Kâmil	fi’t-Târih,	2:335.	
327	Belâzurî,	Fethu’l-Büldân,	295;	Taberî,	Târih,	1:2018.	
328	Belazurî,	Fütûh,	103-108.	



Buradan	 ayrılan	 Hz.	 Hâlid	 (ra)	 Ulleys’e	 ulaştı.	 Burada	 Sâsâni	 kumandanı	
Câbân	güçlü	bir	ordu	ile	kendisini	karşıladı.	Hz.	Hâlid,	Câbân	üzerine	Müsennâ	b.	
Hârice’yi	 gönderdi.	 Müsennâ	 sonradan	 “Nehru’d-dem”	 adı	 verilecek	 olan	 bir	
ırmağın	yanında	onu	mağlup	etti.	(H.	3	Recep	12	/	M.	13	Eylül	633)	

Hz.	Hâlid	(ra)	bundan	sonra	Hîre	şehrine	ulaştı.		
Hîre	 halkı	 Sâsâni	 muhafız	 birliklerinin	 mağlubiyetini	 görerek	 kalelerine	

çekildiler.	Yüksek	surlarla	çevrili	şehirde	Kasru’l-Ebyad,	Kasru	İbn-i	Bukayle	ve	
Kasru’l-Adesiyyîn	 adlı	 üç	 ayrı	 kale	 vardı.	 Hîre	 halkı	 Sâsânî	 tahtında	 oturan	 III.	
Yezdicerd’den	 yardım	 geleceğinden	 ümitlerini	 kesince	 teslim	 olmak	 için	
Abdulmesih	 İbn-i	 Bukaly	 adında	bir	 yaşlı	 papaz	 ile	Hîre	 valisi	 Iyâs	 b.	 Kabîsâ’yı	
elçi	olarak	gönderdiler.	

Hz.	Hâlid	(ra)	ile	aralarında	şöyle	bir	konuşma	geçti:	
Hz.	Hâlid	(ra):	-	Sizler	sulh	için	mi	geldiniz,	yoksa	harp	için	mi?	
Abdulmesih:	-Biz	sulh	için	geldik.	
Hz.	Hâlid	(ra):	-	Peki	bu	kaleler	nedir?	
Abdulmesih:	 -	 Biz	 bu	 kaleleri	 iyi	 insanlar	 gelene	 kadar	 kötü	 insanlardan	

korumak	için	yaptık.		
Hz.	 Hâlid	 (ra):	 -	 Sizi	 Allah’ın	 birliğini	 kabul	 etmeye	 ve	 İslâm’a	 davet	

ediyorum.	Davetimi	kabul	ederseniz	müslümanların	sahip	oldukları	tüm	haklara	
sahip	 olursunuz,	 mükellefiyetlerini	 de	 yüklenmiş	 olursunuz.	 Kabul	 etmezseniz	
cizye	 vermek	 durumunda	 kalırsınız.	 Bunu	 da	 kabul	 etmezseniz	 sizin	 yaşamak	
isteğinizden	 daha	 güçlü	 ölümü	 isteyen	 hırslı	 bir	 ordu	 ile	 karşı	 karşıya	
olduğunuzu	biliniz!	

Hz.	Hâlid	(ra)	Abdulmesih’in	elinde	bir	şey	olduğunu	gördü.		
-	“O	elindeki	nedir?”	dedi.	
-	 “Bu	 zehirdir,	 istediklerimi	 kabul	 edersen	 ne	 âlâ!	 Aksi	 taktirde	 bunu	

içeceğim.	Zira	kavmime	arzu	etmedikleri	bir	anlaşma	yaparak	dönmek	istemem!”	
şeklinde	cevap	verdi.	

Hz.	 Hâlid	 (ra)	 onun	 elinden	 zehri	 aldı	 ve	 “Bismillahillezî	 lâ	 yedurru	ma’a	
ismihi	 şey’un	 fi’l-arzı	ve	 lâ	 fi’s-semâi”	yani	 “Yerde	ve	gökte	 ismiyle	hiçbir	 şeyin	
zarar	vermediği	Allah’ın	adıyla”	dedikten	sonra	zehri	içti.	

Abdulmesih	kaleye	döndü	ve	 “Kendilerine	zehir	 tesir	etmeyen	bir	kavmin	
yanından	 geliyorum”	 dedi.	 Yapılan	 görüşmelerden	 sonra	 kavminin	 müslüman	
olmayı	kabul	etmediklerini	ve	cizye	vermek	istediklerini	söylemek	için	tekrar	Hz.	
Hâlid’in	(ra)	yanına	döndü.	

Hz.	 Hâlid	 (ra)	 onlara	 70.000	 dirhem	 cizye	 ödemeleri	 şartı	 ile	 Hire’yi	
fethetmiş	 oldu.	 Cizye	 vermeleri	 dışında	 uymaları	 gereken	 kuralları	 da	 şöyle	
tespit	etti:		

1. Anlaşma	şartlarına	muhalefet	etmeyecekler,	
2. Müslümanlar	aleyhinde	hiçbir	kâfirle	anlaşmayacaklar,	
3. Ahitlerini	bozarlarsa	en	şiddetli	bir	şekilde	cezalandırılacaklar,	
4. Ahitlerini	 tutar,	 cizyelerini	 öderlerse	 iç	 ve	 dış	 düşmanlara	 karşı	

korunacaklardır.	
5. Fakirlik	ve	hastalık	gibi	özürlerden	dolayı	cizye	veremeyenlerden	cizye	

alınmayacaktır.	
6. Harp	 elbisesi	 hariç	 müslümanlara	 benzememek	 şartıyla	 kılık	 kıyafet	

serbest	olacaktır.	
7. Cizyeleri	memurları	toplayacak	ve	Beytü’l-mâle	teslim	edeceklerdir.	
8. Kiliseler,	havralar	ve	ibadethanelere	dokunulmayacaktır.	



9. Çan	çalmalarına	ve	bayramlarda	haç	çıkarılmasına	engel	olunmayacak,	
10. Hiç	kimse	isyana	teşvik	edilmeyecektir.	
11. Kendilerine	 gelen	 müslüman	 misafirlere	 helal	 olmayan	 yiyecek	 ve	

içecekler	verilmeyecektir.329	
	

10.3.	Anbar’ın	Fethi		
Hîre’nin	fethinden	sonra	bir	müddet	orada	kalan	Hz.	Hâlid	b.	Velid	(ra)	bir	

müddet	sonra	Fırat’ı	geçerek	Sevad	bölgesine	akınlar	düzenledi.	Beşîr	b.	Sa’d	el-
Ensarî’yi	 Fırat’ın	 sağ	 tarafına	 gönderdi.	 Ferruhcündâz	 komutasındaki	 Sâsâni	
birlikleri	ile	karşılaştı.	Yapılan	savaşta	Beşir	(ra)	Ferruhcündâz’ı	öldürdü,	kendisi	
de	ağır	yaralandı.	Aynü’t-Temr’in	fethi	sırasında	da	yarası	açılarak	şehit	oldu.		

Daha	 sonra	 Hz.	 Hâlid	 b.	 Velîd	 (ra)	 Fırat’ı	 Dicleye	 bağlayan	 Anbar	 şehrini	
kuşattı.	 Anbar	 Sâsânî	 devletinin	mühim	bir	 erzak	 ve	 silah	 deposu	 idi.	Hire’den	
180	km	uzakta	bulunuyordu.	 İslam’a	düşmanlığı	 ile	bilinen	Benî	Tağlîb	kabilesi	
bulunuyordu	ve	onları	koruyan	Sasânî	devletinin	büyük	bir	birliği	vardı.	Burası	
ayrıca	Arap	Fars	ve	Ehvaz	tüccarlarının	geldiği	ve	ayda	bir	defa	kurulan	“Sûk-u	
Bağdat”	 denilen	 panayır	 burada	 kuruluyordu.	 Bu	 sebeple	 önemli	 bir	 ticaret	
merkezi	idi.	

Hz.	Hâlid	(ra)	kısa	zamanda	burayı	da	fethederek	halkını	cizyeye	bağladı.	
	
10.4.	Aynu’t-Temr’in	Fethi		
Fırat’ın	 batı	 tarafında	Anbar’a	 uzak	olmayan	 Suriye	 ve	Arabistan	 çölünün	

bitiştiği	 yerde	 bulunan	 Aynu’t-Temr	 ticaret	 kervanlarının	 kesiştiği	 önemli	 bir	
ticaret	 merkezi	 idi.	 Bu	 sebeple	 Sâsânilerin	 büyük	 bir	 muhafız	 birliği	
bulunuyordu.	Bu	sebeple	burada	şiddetli	bir	 savaş	yaşandı.	Halk	da	Sâsânilerle	
beraber	bir	gün	akşama	kadar	müslümanlarla	savaştı.	Akşam	kalelerine	çekilince	
Hz.	Hâlid	(ra)	kalelerini	muhkem	bir	şekilde	muhasara	ederek	dışarı	çıkmlarına	
imkan	bırakmadı.	Zor	durumda	kalan	Aynu’t-Temr	halkı	eman	dileyerek	 teslim	
olmak	zorunda	kaldılar.		

Çevre	 kabilelerden	 teslim	 olmayıp	 savaşa	 devam	 eden	 ve	 kabileleri	 de	
savaşa	 teşvik	 eden	 Hilal	 b.	 Akka’y	 esir	 alan	 Hz.	 Hâlid	 (ra)	 müslüman	 olmayı	
reddettiği	için	kabileleri	isyana	teşvik	ettiğinden	dolayı	ibret-i	âlem	için	Aynu’t-
Temr	kalesinin	kapısında	astırarak	idam	ettirdi.	

Aynu’t-Temr’in	 de	 fethi	 ile	 Hz.	 Hâlid	 b.	 Velid	 (ra)	 Irak’ın	 tamamında	
kontrolü	ele	geçirmiş	oldu.	Böylece	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	emrini	yerine	getiren	ve	
amacını	 gerçekleştiren	 Seyfullah	 Hâlid	 b.	 Velid	 (ra)	 Medine’ye	 çok	 büyük	 bir	
oranda	 cizye	 ve	 ganimet	 göndererek	 iktisadi	 bakımdan	da	Hz.	Ebubekir’in	 (ra)	
hilafetini	 güçlendirmiş	 ve	 Araplar	 nezdinde	 İslamiyetin	 izzetini	 koruyarak	 tam	
bir	teslimiyetle	İslama	girmelerini	de	sağlamıştır.	

Hz.	 Hâlid’in	 (ra)	 başkomutanlığında	 Irak	 fethi	 tamamlandıktan	 sonra	
Mecûsi	Sâsânilerin	baskı	ve	zulme	dayanan	yönetiminden	kurtulan	Irak	halkı	Hz.	
Ebubekir’in	 (ra)	 adilane	 idaresi	 ile	 büyük	 bir	 hürriyet	 ve	 refaha	 kavuşmuş	
oldular.	 Sahabelerin	 ve	 İslam’ı	 hayatları	 ile	 yaşayarak	 temsil	 eden	 tebliğci	
müslümanların	da	etkisi	ile	Irak	kısa	zamanda	İslam	dinini	benimsemeye	başladı.		

Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 emri	 ile	 Suriye’ye	 ve	 Şam’a	 yönelen	 Hz.	 Hâlid	 (ra)	
henüz	 daha	 Suriye’ye	 yönelmişti	 ki	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 hastalandı	 ve	 vefat	 etti.	
Hilafete	Hz.	Ömer	(ra)	geçti	ve	Şâm-ı	Şerifin	fethi	Hz.	Ömer’e	(ra)	nasip	oldu.	

	
329	İmam	Ebu	Yusuf,	Kitabu’l-Haraç,	2:	220-221.	



	
11.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Hz.	Ömer’i	(ra)	Veliaht	Tayin	Etmesi	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 hastalanınca	 kurtulamayacağını	 anladı.	 Herhangi	 bir	

karışıklık	 ve	 kargaşanın	 çıkmaması	 için	 kendi	 yerine	 bir	 halife	 adayı	 tavsiye	
etmeye	karar	verdi.	Bunun	için	sahabeler	ile	istişare	etti.	Zira	yüce	Allah	Kur’an-ı	
Kerimde	 “Mü’minlerin	 dünya	 işleri	 aralarında	 istişare	 iledir”330	buyuruyordu.	
Peygamberimiz	(asm)	da	“İstişare	eden	pişman	olmaz”	buyurmuş	ve	her	konuda	
kendisi	ve	sahabeleri	ile	istişare	ederek	hareket	etmişti.	

Uzun	müddet	düşündükten	 sonra	bu	 işe	 en	 layık	olacak	kişinin	Hz.	Ömer	
(ra)	 olduğuna	 karar	 verdi.	 Mü’minler	 de	 kendisini	 seçerlerse	 hiçbir	 problem	
olmadan	bu	mesele	hallolacak	ve	müslümanların	birliği	ve	dirliği	sağlanacaktı.	

Hz.	Ömer’i	(ra)	yanına	çağırdı	ve	kendisi	ile	konuştu.		
“Ya	 Ömer!	 Seni	 zor	 ve	 yorucu	 bir	 işi	 üzerine	 almanı	 istiyorum.	 Yâ	 Ömer!	

Allah’a	 itaat	 etmede	 kusur	 etme.	 Takvâ	 yolundan	 ayrılma.	 Allah’tan	 korkan	
Allah’ın	himayesindedir.	Halifelik	ancak	ehil	olana	ve	yapabilene	vacip	olur.	Kim	
hakkı	 tavsiye	eder	de	batıl	olanı	yaparsa,	 amrufu	emreder	de	münkeri	yaparsa	
yalanı	 çabuk	 ortaya	 çıkar	 ve	 bütün	 hasenâtı	 yok	 olur.	 Şayet	 halife	 seçilirsen	
müslümanların	canlarını,	mallarını	ve	namuslarını	korumaya	çalış.	Hayır	namuna	
yapacakların	 ancak	 Allah’ın	 izni	 ve	 yardımı	 olmadan	 başaramayacağını	 da	
unutma!”	dedi.	

Hz.	Ömer	 (ra)	bu	 ağır	 ve	büyük	vazifeyi	 almak	 istemiyor,	 daha	 layık	olan	
birisine	 verilmesi	 gerektiğine	 inanıyordu.	 Bu	 sebeple	 “Benim	 halife	 olmak	 gibi	
bir	niyetim	ve	amacım	yoktur.	Bu	işe	daha	ehil	olanlar	vardır”	dedi.		

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 “Senin	 halife	 olman	 gerekir.	 Çünkü	 sen	 Resulullah’ı	
gördün	 ve	 onunla	 beraber	 oldun.	 Resulullah’ın	 bizi	 diğerlerine	 tercih	 ettiğine	
şahitsin.	 İstişaresini	bizimle	yaptığını	biliyorsun.	Benim	hilafetimde	de	bana	en	
yakın	 yardımcım	 sen	 oldun	 ve	 hilafet	 görevinin	 nasıl	 yapıldığına	 şahit	 oldun”	
dedi.		

Hz.	Ömer’in	(ra)	daha	söyleyeceği	bir	sözü	kalmadı	ve	sukût	etti.	
Hz.	Ebubekir	(ra)	bununla	kalmadı	sahabenin	ileri	gelenleri	ile	istişare	etti.	

Fikirlerini	 almak	 için	 tek	 tek	 çağırmayı	 uygun	 buldu.	 Hz.	 Ali’yi	 (ra)	 davet	 etti.	
Hilafet	 konusunu	 ona	 açınca	 “Ömerden	 başkasına	 razı	 olmayız!”	 cevabını	 aldı.	
Abdurrahman	b.	Avf’ı	(ra)	çağırdı	ve	onunla	görüştü.	

Abdurrahman	b.	Avf	(ra)	“Ömeri	sen	bizden	daha	iyi	tanırsın.	Hilafete	layık	
olanların	 en	 faziletlisi	 olduğuna	 şahitlik	 ederim;	 ancak	 biraz	 sert	 ve	 şiddetli	
mizaca	 sahip	 olduğunu	 söylemem	 lazım”	 dedi.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 “O	 beni	
yumuşak	 gördüğü	 için	 öyle	 sert	 davranıyor.	 İş	 başa	 düşünce	 mü’minlere	
merhametli	olacaktır”	dedi.		

Hz.	 Osman	 (ra)	 da	 “Ben	 Ömer’in	 içinin	 dışından	 daha	 temiz	 	 olduğunu	
biliyorum.	Onun	benzeri	yoktur”	cevabını	verdi.	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 ayrıca	 Said	 b.	 Zeyd,	 Üseyd	 b.	 Hudayr	 gibi	 sahabelerin	
görüşlerini	 de	 aldı.	 Onlar	 da	 “Senden	 sonra	 insanların	 en	 hayırlısının	 Ömer	
olduğunda	 şüphemiz	 yoktur.	 Onun	 razı	 olduğuna	 razı	 olur,	 onun	 razı	 olmadığı	
şeye	 biz	 de	 razı	 olmayız.	 Onun	 içi	 dışından	 daha	 temizdir.	 Bu	 vazifeye	 ondan	
daha	layık	olanı	da	bilmiyoruz”	dediler.		

İçlerinden	 biri	 “Ömer	 şiddetli	 birisidir.	 Onu	 kendi	 yerine	 tavsiye	 edersen	
Allah’a	 nasıl	 hesap	 vereceksin?”	 diyen	 birisi	 oldu.	 Bunun	 üzerine	Hz.	 Ebubekir	
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(ra)	 yanındakilere	 “Yardım	 edin	 de	 oturayım”	 dedi.	 Sırtına	 yastık	 koyarak	
oturttular.	

Hz.	Ebubekir	(ra)	onlara	“Siz	beni	Cenab-ı	Hak	ile	mi	korkutuyorsunuz?	Ben	
Allah’ın	da	Ömeri	de	çok	iyi	bilirim.	Bu	konuda	size	zerre	kadar	haksızlık	eden,	
zarar	 ve	 ziyana	 uğrasın.	 Ben	 Rabbime	 ‘Allah’ım!	 Kulların	 işini	 içlerinden	 en	
hayırlı	 oalnında	 yükledim’	 derim.	 Bu	 sözlerimi	 de	 senin	 gibi	 düşünenelere	
ulaştır”	dedi.	

Sonra	Hz.	Osman’a	bu	konuda	bir	ahitnâme	yazdırdı.	Şöyle	ki:	
“Bu	 Ebubekir	 b.	 Ebu	 Kuhâfe’nin	 dünyadan	 ayrılırken	 ahirete	 giderken	

kâfirin	imana,	günahkârın	tövbeye	geldiği	ve	yalancının	doğru	söylediği	dakikada	
yazdırdığı	ahitnamesidir.	

Ben	size	Ömer	b.	Hattab’ı	halife	olarak	tavsiye	ederim.	Onu	dinleyin	ve	itaat	
edin.	Ben	bununla	Allah’a,	Resulüne,	İslâmiyet’e	kendime	ve	size	karşı	iyilik	için	
yaptım.	 Şayet	 Ömer	 size	 adaletle	 davanırsa	 ki	 benim	 ondan	 beklentim	 budur.	
Şayet	 umduğum	 gibi	 olmazsa	 herkesin	 günahı	 kendi	 boynunadır.	 Benin	 bütün	
düşüncem	 budur,	 gaybı	 bilemem.	 Zulmedenler	 âhirette	 nelerin	 kendilerini	
karşılayacaklarını	bilirler.	Allah’ın	selamı,	rahmeti	ve	bereketi	üzerinize	olsun.”	

Bu	ahitnâmenin	altını	Hz.	Ebubekir	 (ra)	mühürledi	ve	Hz.	Osman’a	 teslim	
etti	ve	müslümanlara	okumasını	emretti.	

Hz.	Osman	(ra)	dışarıda	bekleyen	sahabelere	ve	halka	“Bu	mektupta	yazılı	
olana	itaat	edecek	misiniz?”	diye	sordu.	Onlar	“Evet!	İtaat	edeceğiz”	dediler.	Hz.	
Ali	(ra)	“Ömerden	başkasına	razı	olmayız”	dedi.		

Hz.	Osman	(ra)	“Ahitnâmeyi”	okudu.	Hiç	bir	itiraz	sesi	yükselmedi.	Herkes	
Hz.	Ömer’in	(ra)	hilafetini	onayladı.	Hz.	Ebubekir	(ra)	da	“Ey	İnsanlar!	Benim	size	
halife	adayı	olarak	gösterdiğim	zatı	gönül	hoşnutluğu	ile	kabul	ediyor	musunuz?	
Gerçek	şu	ki	ben	size	akrabalarımdan	birisini	halife	olarak	tavsiye	etmedim.	Size	
halife	adayı	olarak	Ömer’i	gösteriyorum.	Onu	dinleyin	ve	itaat	edin.	Allah’a	yemin	
ederim	ki	hakta	isabet	etmek	için	ben	elimden	gelen	her	şeyi	yaptım”	dedi.	

Bu	konuşmaya	da	dinleyenlerin	hepsi	“Dinledik	ve	itaat	ettik!”	dediler.	
Böylece	Hz.	Ömer’in	(ra)	halife	adaylığı	gerçekleşmiş	oldu.		
Hz.	Ebubekir’in	(ra)	vefatından	sonra	herkes	hiç	itiraz	etmeden	Hz.	Ömer’e	

biat	 ederek	 hilafetini	 onaylamış	 ve	 meşru	 halife	 olarak	 kabul	 ettiğini	 beyan	
etmişlerdir.	Böylece	seçimle	iktidara	gelen	ikinci	halife	Hz.	Ömer	(ra)	olmuştur.	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 daha	 sonra	Hz.	 Ömer’i	 kabul	 ederek	 şöyle	 nasihatlerde	
bulunmuştur:	

“Ya	 Ömer!	 Allah	 farzlar	 yerine	 getirilmeden	 hiçbir	 nafileyi	 kabul	 etmez.	
Gece	 yerine	 getirilmesi	 gereken	 haklar	 vardır	 ki	 bunları	 gündüz	 kabul	 etmez;	
gündüz	yapılması	gereken	haklar	da	vardır	ki	bunları	gece	kabul	etmez.		

Yâ	 Ömer!	 Ahiretin	 mizan	 terazisinde	 asla	 yanlışlık	 ve	 hile	 olmaz.	 Orada	
sadece	 hakkın	 konulduğu	 bir	 terazinin	 ağır	 gelmesi	 haktır.	 Kıyamette	 hayır	
kefesinin	ağır	gelmesinin	sebebi	bâtıla	uymaktır.		

Yâ	 Ömer!	 Allah	 rahat	 ve	 huzur	 ayetini	 sıkıntı	 ayeti	 ile,	 sıkıntı	 ayetini	 de	
rahat	ve	huzur	ayeti	ile	beraber	inzal	buyurmuştur.	Böylece	mü’minlerin	cenneti	
umit	etmelerini	ve	cehennemden	sakınmalarını	esas	almıştır.	

Yâ	 Ömer!	 Seni	 önce	 nefsine	 sonra	 halka	 karşı	 uyanık	 olmaya	 davet	
ediyorum.	Çünkü	halkın	gözünden	hiçbir	şey	kaçmaz.	En	küçük	dikkatsizliği	dahi	
fark	 edecek	 kabiliyette	 oldukları	 için	 halifeye	 daima	 teğeden	 bakarlar.	 Bu	
sebeple	 hata	 yapmamaya	 dikkat	 et!	 Unutma!	 Sen	Allah’tan	 kokrkarsan	 halk	 da	
senden	korkacaktır.”	



Sonra	şöyle	dua	etti:		
“Allahım!	 Ben	 Ömer’i	 halife	 adayı	 yapmakla	 Müslümanların	 iyiliğini	

istedim.	Onların	ihtilafa	düşmelerinden	korktum.	Sen	onların	halini	benden	daha	
iyi	bilirsin.	Onu	bana	hayru’l-halef	yap.	

Allahım!	 Bunlar	 senin	 kullarındır.	 Kaderleri	 Senin	 elindedir.	 Halifeyi	
onların	 hayrına	 çalıştır.	 Ve	 onu	 âlemlere	 rahmet	 olan,	 insanlara	 yol	 gösteren,	
Resûlünün	yolundan	giden	kâmil	halifelerden	eyle.	Halkı	da	kendisine	yardımcı	
yap.”331	

	
12.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Vefatı	
Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 vefatına	 sebep	 olan	 hastalık	 Peygamberimizin	 (asm)	

vefatına	sebep	olan	zehirlenme	hadisesidir.	Hayber’in	fethinde	Zeyneb	adındaki	
Yahudi	 kadının	 zehirleyip	 Peygamberimize	 (asm)	 yedirmek	 istediği	 ve	
Peygamberimizin	 (asm)	 bir	 lokma	 aldıktan	 sonra	 “Ellerinizi	 çekin!	 Bu	 koyun	
bana	zehirli	olduğunu	söylüyor!”	buyurduğu	koyunun	etinden	bir	lokma	almıştı.	
Ancak	 onun	 zehirinin	 tesiri	 vefatından	 önce	 kendisini	 gösterdi.	 Böylece	 Hz.	
Ebubekir	(ra)	da	şehitlik	makamını	kazanmış	oldu.	

Hz.	Âişe	anlatıyor:	Babam	Ebu	Bekir'in	hastalığı	ağırlaşıp	bayılınca,	ben:	
“-	 Kişi	 gözyaşlarını	 damarları	 içinde	 ne	 kadar	 saklarsa	 saklasın,	 birgün	

muhakkak	 o	 gözyaşlarını	 boşaltacaktır”	 mealinde	 bir	 şiir	 okudum.	 Babam	
ayılınca	bana:	

“-	Yavrucuğum,	öyle	deme.	Bari	‘Ölüm	sarhoşluğu	gerçekten	geldiğinde,	Ey	
insan!	işte	bu	senin	öteden	beri	kaçtığın	şeydir'	denir’	(Kâf	Suresi,	50:	19.)	âyetini	
oku,	dedi.		

Sonra	da:	
-	Rasûlullah	(asm)	hangi	gün	vefat	etmişti?	diye	sordu.	
-	Pazartesi	günü	
-	Bugün	ne?	
-	Pazartesi	
-	Allah'tan	bu	gece	ile	arama	başka	bir	gece	sokmamasını	umarım,	dedi.	
Babam	yine	sordu:	
-	Rasûlullah	(asm)	kaç	kefene	sarılmıştı?	
-	 O'nu	 beyaz	 ve	 yeni	 üç	 "Sehûliyye"	 elbisesine	 kefenlemiştik.	 Bunların	

içinde	gömlek	ve	sarık	yoktu,	dedim.		
Babam:	
-	 Şu	 elbisemi	 yıkayın.	 Onda	 za'feran	 lekesi	 var.	 Yanına	 da	 iki	 yeni	 elbise	

katarak	beni	onlara	kefenleyin,	dedi.	
-Ama	o	eski,	dedim.	
-	 Olsun.	 Yeni	 elbiseye	 ölülerden	 çok	 diriler	 muhtaçtır.	 Kaldı	 ki,	 ölünün	

kefeni	çürüyecektir,	karşılığını	verdi.332	
Hz.	Ebu	Bekir	o	gün	Hz.	Ömer'i	de	yanına	çağırtarak	şunları	söyledi:	
-	Musibet	ne	kadar	büyük	olursa	olsun,	size	dininizin	emir	ve	tavsiyelerini	

unutturmasın.	 Rasûlullah	 (asm)	 vefat	 ettiğinde	 nasıl	 davrandığımı	 sen	 gördün.	
Halbuki	 insanların	 başına	 Rasûlullah'ın	 ölümü	 kadar	 büyük	 bir	 musibet	
gelmemiştir.	 Eğer	 o	 gün	 ben	 Allah	 ile	 Peygamberinin	 tavsiyelerine	 uymakta	
gecikseydim	perişan	olacaktık	ve	Medine	alevler	içinde	kalacaktı”333	dedi.	

	
331	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:199;	Kandehlevî,	Hayatü’s-Sahabe,	2:	13,	14,	17,	63-64;	Beyhaki,	8:	149.	
332	Y.	Kandehlevî,	Hayatü’s-Sahâbe,	3:	38-39.	
333	Y.	Kandehlevî,	Hayatü’s-Sahâbe,	1:	431.	



Hz.	 Ebu	Bekir,	Hicretin	13.	 senesi	 Cemaziye'l-Evvel	 ayının	Pazartesi	 günü	
63	yaşında	iken	vefat	etti.334	

Hz.	Âişe'nin	anlattığına	göre	geriye	miras	olarak,	
1.	Bir	tane	sağmal	deve	
2.	Bir	hizmetçi	
3.	Süt	sağılan	bir	çanaktan	başka	hiçbirşey	bırakmadı.335	
Halife	 olduktan	 sonra	 kendisine	 verilen	 maaşın	 zaruri	 ihtiyaçlarını	

karşıladıktan	sonra,	arta	kalan	kısmını	"Ben	ölünce	bunları	Ömer'e	teslim	ediniz"	
vasiyetini	yaparak	Hz.	Ömer’e	teslim	etmiştir.	Hz.	Ömer,	bu	emanetler	kendisine	
teslim	 edildiğinde	 “Allah	 Ebu	 Bekir'e	 rahmet	 etsin.	 Ey	 Ebu	 Bekir!	 Kendinden	
sonrakine	 çok	 güç,	 yaşanması	 zor	 bir	 örnek	 bıraktın"336	demiş	 ve	 gözyaşlarını	
tutamamıştır.	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 vefat	 edince	Hz.	Ali	 (ra)	 kapıya	 geldi	 ve	 orada	bulunan	
halka	işittirecek	şekilde	Hz.	Ebubekir’i	(ra)	överek	şöyle	hitap	etti:	

“Ya	Ebâbekir!	Allah	 sana	 rahmet	 etsin.	 Sen	Resulullah’ın	dostu,	 sırdaşı	 ve	
müşaviri	idin.	İslamı	ilk	kabul	eden	sendin.	İmanın	eşsizdi	ve	çok	üstündü.	Allah	
korkun	 çok	 fazla	 idi.	 İçimizde	 en	 zengini	 ve	 en	 cömerdi	 sendin.	 Peygambere	
dostluğun	 da	 herkesten	 ziyade	 idi.	 Her	 konuda	 herkesten	 daha	 ileride	 idin.	
Resulullah’a	 en	 yakın	 olan	 sendin	 ve	 Resulullah	 (asm)	 akrabalarından	 en	 çok	
seni	 severdi.	 Boyda	 posda	 ve	 yüz	 güzelliğinde	 Resulullah’a	 (asm)	 en	 çok	
benzeyenimiz	de	sendin.	Sen	Resulullah’ın	(asm)	gözü	ve	kulağı	idin.	

Herkes	Resulullah’ı	inkar	ederken	sen	tasdik	ettin.	Hak	Teâlâ	Kur’ân’da	seni	
sadakatle	zikretti.	Resulullah’tan	sonra	Allah’ın	dinine	yardım	eden	 ikinci	 insan	
sendin	 ve	 Allah’ın	 dininde	 en	 çok	 sebatkar	 olan	 sendin.	 Düşmanların	 önünde	
kaya	 gibi	 durdun.	 Sen	 kuvvetli	 rüzgârların	 oynatamadığı	 bir	 dağ	 gibiydin.	 İşin	
hak,	sözün	doğruluktu.	Senin	ölümünün	felaketi	Muhacir	ve	Ensar	arasında	pek	
büyüktür”	dedi	ve	ağladı.		

Sonra:	 “Yâ	 Ebâbekir!	 Müslümanlara	 Resulullah’ın	 vefatından	 sonra	 senin	
vefatından	daha	büyük	bir	acı	yoktur!”	dedi.	

	

	
334	İ.	Hacer,	El-İsabe,	4:104,	İbn-i	Sa'd,	Tabakat,	3:202,	Said	Havva,	age,	3:1575.	
335	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:	193.	
336	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:	193.	



DÖRDÜNCÜ	BÖLÜM	
Hz.	EBUBEKİR’İN	(RA)	FAZİLETİ,	MENAKIBI	VE	SÖZLERİ	

	
Hz.	EBUBEKİR’İN	(RA)	FAZİLETİ	

	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 akıllı,	 bilgili,	 sadakatli	 ve	 ferasetli	 olmasının	 yanında	

Peygamberimizin	 (asm)	 en	 yakın	 dostu	 ve	 dinde	 en	 büyük	 yardımcısı	 idi.	 Bu	
sebeple	 sahabeler	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 hilafetine	 itiraz	 etmediler.	 Ayrıca	 Hz.	
Ebubekir’in	(ra)	fazilet	ve	üstünlüğüne	o	kadar	çok	deliller	vardı	ki	hiçbir	sahabi	
onun	adı	hilafete	geçince	önüne	geçmedi	ve	karşısında	aday	olmadı.	

Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Ebubekir’i	 (ra)	 yanından	 ayırmaması	 ve	 her	
zaman	ona	danışması,	Kuba	mescidinin	inşaasında	kendisinden	sonra	ilk	taşı	oan	
koydurması,	 savaşlarda	 en	 büyük	 sancağı	 ona	 vermesi,	 hastalığında	 namaz	
kıldırmak	 için	 onu	 öne	 geçirmesi,	 arkasında	 namaz	 kılması	 onun	 faziletini	
göstermekle	 beraber	 Peygamberimizden	 (asm)	 sonra	 halife	 olacağının	 da	 en	
belirgin	alametleri	idi.	

Peygamberimiz	(asm)	ayrıca	kendisinden	sonra	kime	uyulması	gerektiği	ve	
kime	danışmak	 icap	ettiğini	bazı	hadislerinde	beyan	etmişlerdir.	Bunlar	her	ne	
kadar	doğrudan	hilafete	delil	olmasa	da	dolayısıyla	hilafete	 liyakatinin	de	delili	
sayılmıştır.	 Nitekim	 bir	 defasında	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Benden	 sonra	 bu	
ikisine	uyun”	buyurarak	Hz.	Ebubekir	ve	Hz.	Ömer’i	(ra)	göstermiştir.337	

Bir	başka	gün	bir	kadın	Resulullah’a	(asm)	gelerek	“Sizi	bulamazsam	kime	
gideyim?”	 dedi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Beni	 bulamazsanız	 Ebubekir’e	 gidin	 ve	
ondan	 isteyin”338	buyurmuşlar	 ve	 kendisinden	 sonra	 müracaat	 edilecek	 merci	
olduğunu	haber	vermişlerdir.	

Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 ve	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 için	 “Bu	 ikisi	
Peygamberler	 hariç	 cennet	 büyüklerinin	 seyyididir”339 	buyurmuşlardır.	 Bu	
sebeple	Hz.	Ali	(ra)	Hz.	Ebubekir’e	(ra)	biat	ederken	“Peygamberimiz	(asm)	din	
hususunda	 namaz	 kıldırmak	 için	 Ebubekir’i	 seçti,	 biz	 de	 dünya	 işinde	 onu	
kendimize	önder	ve	halife	seçtik”340	buyurarak	biat	etmiştir.	

Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 Fetih	 Suresi	 son	 ayetinin	 sahabeleri	
anlattığını	 ifade	 ile	 “Muhammed	Allah’ın	Resulüdür.	Onunla	beraber	olanlar	da	
kâfirlere	karşı	şiddetli,	kendi	aralarında	ise	pek	merhametlidirler.	Onları	rukû	ve	
secde	 ederken	 görürsün”341	âyetinde	 “vellezîne	 maahû”	 maiyet-i	 mahsusa	 ve	
sohbet-i	 hâssa	 ile	 ve	 en	 evvel	 vefat	 ederek	 maiyetine	 girmekle	 meşhur	 ve	
mümtâz	olan	Hz.	Sıddık’ı	(ra)	gösterdiği	gibi,	“Eşiddâü	ale’l-küffâr”	ile	istikbalde	
küre-i	arzın	devletlerini	 fütühatı	 ile	 titretecek	ve	adaleti	 ile	zalimlere	saika	gibi	
şiddet	 gösterecek	 olan	 Hz.	 Ömer’i	 (ra)	 gösterir.	 Ve	 “Ruhamâ-i	 beynehüm”	 ile	
istikbalde	 en	 mühim	 bir	 fitnenin	 vukuu	 hazırlanırken,	 kemâl-i	 merhamet	 ve	
şefkatinden,	İslamlar	içinde	kan	dökülmemek	için	ruhunu	feda	edip	teslim-i	nefs	
ederek	mazlumen	şehit	olmasını	tercih	eden	Hz.	Osman’ı	(ra)	haber	verdiği	gibi	
“Terâhüm	rukkean	sücceden	yebteğûne	fazlan	minallahi	ve	rızvânen”	saltanat	ve	
hilâfete	kemâl-i	liyâkat	ve	kahramanlıkla	girdiği	halde	ve	kemâl-i	züht	ve	ibadet	
ve	 fakr	ve	 iktisadı	 ihtiyar	eden	ve	rükû	ve	sücudda	devâmı	ve	kesreti	herkesçe	

	
337	İbn-i	Mâce,	Mukaddime,	97;	Tirmizi,	Menâkıb,	16;	Feyzü’l-Kadir,	2:	56.	
338	Müslim,	Fezail-i	Sahabe,	10.	
339	Taberani,	Mecmau’l-Evsat,	4:	272.	
340	Hâkim,	Müstedrek,	3:	67.	
341	Fetih	Suresi,	48:	29.	



musaddak	 olan	 Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 istikbalde	 vaziyetini	 ve	 o	 fitneler	 içindeki	
harbleriyle	 mesul	 olmadığını	 ve	 niyeti	 ve	 matlûbu	 fazl-ı	 ilâhî	 olduğunu	 haber	
veriyor”342	demektedir.	

Ayrıca	Sırat-ı	Müstakim	ashabı	kimler	olduğunu	ifade	eden	“Peygamberler,	
sıddıklar,	 şehitler	 ve	 salihler” 343 	ayetinde	 de	 “Sıddıklar”	 kelimesinde	 Hz.	
Ebubekir-i	Sıddık’a	ve	“şehitler”	kelimesi	ile	ekalli	üç	olan	çoğul	ifadesi	ile	şehit	
olarak	 vefat	 eden	 Hz.	 Ömer,	 Hz.	 Osman	 ve	 Hz.	 Ali’ye	 (ra)	 işaret	 ettiğini	 ifade	
etmektedir.344	

Kendilerini	Kur’ân-ı	Kerimin	sena	ettiği	ve	övdüğü,	faziletlerini	takdir	ettiği	
zatlar	için	daha	fazla	söz	söylemeye	gerek	yoktur.		

	
1.	Sadakati	
Hz.	 Peygamber	 (as)	 bir	 gecede	 Mescid-i	 Haram’dan	 Mescid-i	 	 Aksâ’ya	

giderek	(İsra	Suresi,	17:1.)	oradan	göklere,	tâ	Sidre-i	Müntehâya	kadar	urûc	etti.	
(Necm	 Suresi,	 53:	 7-18.)	 Miracını	 geldi	 ve	 müşriklere	 anlattı.	 Onlar	 “Biz	
Muhammed’in	 hayal	 gördüğünü	 söylüyorduk.	 Bu	 da	 bunun	 en	 güzel	 isbatı!”	
diyerek	 her	 yerde	 anlatmaya	 ve	 akla	 ve	 hayale	 sığmayacak	 olan	 bu	 durumun	
mümkün	olmayacağını	iddia	etmeye	başladılar.		

Müslümanlara	 koşarak	 “İşte	 sizin	 peygamber	 olduğunu	 iddia	 ettiğiniz	
Muhammed	 gerçekten	 saçmalamaya	 başladı!”	 diye	 miraca	 çıktığını	 iddiasını	
çürütmeye	ve	mü’minlerin	inançlarını	sarsmaya	başladılar.		

Ebubekir’in	 (ra)	 da	 yanına	 gittiler	 ve	 “Senin	 arkadaşın	 bak	 neler	
saçmalıyor!”	dediler.	Bunun	üzerine	Hz.	Ebubekir	(ra)	“Bunu	Hz.	Muhammed	mi	
söylüyor?”	dedi.	Onlar	“Evet!	Bizzat	kendisi	söylüyor”	dediler.		

Hz.	Ebubekir	(ra)	hiç	tereddüt	etmeden	“Eğer	bunu	o	söylmişse	kesinlikle	
doğrudur!”	diye	tasdik	etti.	

Nitekim	 Peygamberimiz	 (asm)	 Miraç’dan	 dönerken	 Hz.	 Cebrail	 (as)	
kendisine	 “Şimdi	 git	 ve	 	 bu	 miracı	 ümmetine	 hber	 ver!”	 dediği	 zaman	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Ya	Cebrail!	 Bana	 kim	 inanır?”	 buyurdu.	Hz.	 Cebrail	 (as)	
“Sana	 kimse	 inanmazsa	 Ebubekir	 inanır.	 Zira	 o	 Sıddîkdir”	 şeklinde	 cevap	
vermişti.	 Gerçekten	 de	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 tereddütsüz	 inanarak	 müşrikleri	
şaşırtmış	ve	“Sıddık”	unvanını	hak	etmiştir.345	

	
2.	Cömertliği	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 kumaş	 ticareti	 yapıyordu	 ve	 Mekke’nin	 en	 zenginleri	

arasında	 idi.	 Daha	 önce	 de	 belirttiğimiz	 gibi	 40.000	 dirhem	 servete	 sahipti.	 O	
müslüman	olduktan	sonra	bu	servetini	 İslam	davası	 için	harcadı.	Öyle	ki	Hicret	
esnasında	sermayesi	5.000	dirheme	düşmüştü.	

Mekke’de	 müslüman	 oldukları	 için	 müşrikler	 tarafından	 işkence	 gören	
zayfıları	koruyor	ve	köleleri	efendilerinden	satın	alarak	azat	ediyordu.	Hz.	Bilal,	
Âmir	b.	Füheyre,	Züneyre,	Nehdiyye,	İbn-i	Amir	b.	Müemmel'in	cariyesi	ve	Ümmü	
Ubeys	(r.	anhüm)	bunlardan	bazılarıdır.346	

Babası	 Ebu	 Kuhâfe	 oğlunun	 bu	 durumuna	 anlam	 veremiyordu.	 Bir	 gün	
“Oğlum!	 Sen	 zayıf	 ve	 güçsüz	 köleleri	 alıp	 azat	 ediyorsun.	 Bari	 güçlü	 ve	

	
342	Bediüzzaman,	Lem’alar,	2011,	s.	58-59.	
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344	Bediüzzaman,	Lem’alar,	65.	
345	Yusuf	Kandehlevî,	Hayâtü’s-Sahâbe,	1:63-64.	
346	İbn-i	Hacer,	El-İsâbe	fî	Temyizi’s-Sahabe,	4:	103.	



kuvvetlileri	satın	al	da	sana	yardım	etsinler.	Böylece	paranı	da	boşa	harcamamış	
olursun”	diye	ikaz	etti.		

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 henüz	 iman	 etmediği	 için	 imandan	 kaynaklanan	 bu	
durumu	 ona	 izah	 edemezdi.	 Bu	 sebeple	 sadece	 “Babacığım!	 Ben	 onları	 bana	
hizmet	etsinler	diye	değil,	Allah	rızası	için	alıp	azat	ediyorum”	diye	cevap	verdi.		

Kur’ân-ı	 Kerimde	 “İnsan	 Suresinde”ki	 “Onlar	 canlarının	 çektiği	 yemeği	
yoksula,	 yetime	 ve	 fakire	 seve	 seve	 yedirirler.	 ‘Biz	 sizleri	 Allah	 rızası	 için	
doyuruyoruz.	 Yoksa	 sizden	ne	bir	 karşılık	 ve	ne	de	bir	 teşekkür	beklemiyoruz.	
Biz	o	kıyamet	gününde	Rabbimizden	korkarız”	(İnsan	Suresi,	76:	8-10.)	ayetleri	
Hz.	Ebubekir’in	(ra)	bu	durumunu	överek	bize	örnek	göstermektedir.	

“Cevherin	değerini	 cevherci,	 altının	değerini	 sarraf	bilir”	 kuralı	 gereği	Hz.	
Ebubekir’in	(ra)	cömertliğini	de	Hz.	Ömer	(ra)	şöyle	anlatmaktadır:		

"Tebük	gününde	Hz.	Peygamber	orduyu	techiz	etmemizi	emretti.	O	sırada	
benim	malım	çoktu.	Kalbimden	 ‘Eğer	Ebu	Bekir'i	geçeceğim	bir	gün	varsa	o,	bu	
gündür’	 dedim	 ve	malımın	 hepsini	 hesaplayarak,	 yarısını	 getirdim.	 Peygamber	
Efendimiz	bana:	

-	‘Sen	çocuklarına	ne	bıraktın?’	diye	sordu.	
-	‘Getirdiğim	kadar	da	onlara	bıraktım’	dedim.		
Sonra	Ebu	Bekir	geldi.	Peygamber	Efendimiz	ona	da:	
-	‘Sen	çocuklarına	ne	bıraktın?’	diye	sordu.		
Ebu	Bekir:	-	‘Ben	onlara	Allah	ile	Peygamberini	bıraktım’	dedi.		
O	 zaman	kalbimden	 ‘İmkanı	 yok,	Ben	Ebu	Bekir'i	 hiçbir	 zaman	geçemem’	

dedim."347	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 ticareti	 çok	 iyi	 yaptığı	 ve	 Medine	 döneminde	 5000	

dirhemlik	 sermayesi	 ile	 yaptığı	 ticarî	 faaliyetlerlerle	 çok	 zengin	 olduğu	 halde	
hilafeti	 döneminde	 ticareti	 bırakmış	 ve	 kendisini	 müslümanların	 hizmetine	
adamıştır.	 Şura	 tarafından	 “Beytü’l-Malden”	 kendisine	 takdir	 edilen	maaşı	 dahi	
dini	 hizmetlere	 sarf	 ederek	 kut-u	 lâyemût,	 zaruri	 ihtiyaçları	 dışında	 harcama	
yapmamıştır.	Vefat	ettiği	zaman		

Hz.	Âişe'nin	beyanlarına	göre	miras	olarak	1	adet	sağmal	deve,	1	hizmetçi	
ve	süt	sağmak	için	bir	çanaktan	başka	bir	şeyi	yoktu.348	

Yine	Hz.	Ömer	(ra)	anlatıyor:	
“Bir	gün	Rasulullah	(asm)	oturmuş,	sahabeleriyle	konuşuyordu.	Ebu	Bekir	

(ra)	 da	 yanındaydı.	 Ebu	 Bekir'in	 üzerinde	 yalnız	 bir	 abâ	 vardı.	 Abanın	 iki	
yakasını	dikenle	birbirine	bağlamıştı.	Derken	Cibril	(as)	indi	ve	Peygamberimiz'e	
Allah'ın	selamını	ilettikten	sonra:	

-Ya	Rasulallah!	Ebu	Bekir'in	üstündeki,	yakaları	dikenle	birbirine	bağlı	olan	
bu	abâ	nedir?	dedi.	Peygamber	Efendimiz:	

-Ya	Cibril,	bu	adam	Mekke'nin	fethinden	önce	bütün	malını	benim	yolumda	
harcadı,	dedi.	Cibril	(as)	

-Cenab-ı	 Hakk	 tarafından	 kendisine	 selam	 söyle	 ve	 de	 ki:	 Cenab-ı	 Hakk:	
"Ebu	 Bekir	 bu	 fakir	 hali	 ile	 Benden	memnun	mudur,	 yoksa	 değil	 midir?"	 diye	
soruyor"	dedi.	

Bunun	üzerine	Efendimiz	(asm)	Ebu	Bekir'e	dönüp:	
-Ya	Ebâ	Bekir,	Cibril	(as)	Allah'ın	selamını	sana	iletir	ve	Cenab-ı	Hakk:	"Ebu	

Bekir,	bu	fakir	hali	ile	benden	razı	mıdır,	yoksa	değil	midir?	diye	soruyor"	dedi.	

	
347	Yusuf	Kandehlevî,	Hayâtü’s-Sahâbe,	2:	150.	
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Hz.	Ebu	Bekir	ise	ağlayarak:	
-Ben	 Rabbime	 nasıl	 darılırım?	 Ben	 Rabbimden	 razıyım,	 ben	 Rabbimden	

razıyım,	diyerek	karşılık	verdi.349	
	
3.	Tevazuu	
Büyüklük	tevazudadır.	Zira	her	insanın	toplumda	görmek	ve	görünmek	için	

bir	 penceresi	 vardır.	 Şayet	 kamet-i	 kıymeti	 o	 pencereden	 daha	 aşağıda	 ise	
parmaklarının	 ucuna	 yükselip	 boynunu	 yukarı	 kaldıracaktır.	 Şayet	 kamet-i	
kıymeti	 ve	 değeri	 daha	 yüksek	 ise	 başını	 eğip	 pencereye	 yaklaşacaktır.	 Bu	
sebeple	manen	 küçük	 ve	 değersiz	 insanlar	 kibir	 ve	 gururla	 büyüklük	 taslarlar.	
Değerli	 ve	 büyük	 insanlar	 tevazu	 göstererek	 insanların	 seviyesine	 inip	 tevazu	
gösterirler.		

Hz.	Aişe’nin	 (ra)	anlattığına	göre	Hz.	Ebu	Bekir	 ticaretle	uğraşan	bir	zattı.	
Hergün	 pazara	 gider,	 alış	 veriş	 yapardı.	 Kendisinin	 bir	 sürü	 koyunu	 vardı.	 Bu	
koyunlar	akşam	ona	getirilirdi.	Bazen	kendisi	çıkarak	koyunları	güder,	bazen	de	
bu	işi	başkası	yapardı.	Kendisi	başkalarının	koyunlarını	da	sağardı.	Halife	olduğu	
zaman	 o	mahalleden	 bir	 genç	 kız,	 "Artık	 bizim	 koyunlarımızı	 sağmazsın"	 dedi.	
Bunun	üzerine	Hz.	Ebu	Bekir:	"Hayır,	hayatımla	yemin	ederim	ki,	onları	sizin	için	
sağacağım.	 Umarım	 ki	 yüklenmiş	 olduğum	 vazife	 daha	 önceki	 iyi	 ahlâklarımı	
değiştirmeyecektir"	dedi	ve	eskisi	gibi	bir	müddet	daha	mahallenin	koyunlarını	
sağmaya	devam	etti."350	

Halife	 olmasına	 rağmen	 pazara	 gitmeye	 ailesinin	 rızkını	 temin	 için	 tıpkı	
eskisi	gibi	çalışmaya	devam	etmek	istiyordu.	Ama	onca	devlet	işinin	altında	buna	
vakit	ayırmak	hakikaten	zor	bir	işti.	İşte	bu	gerçeği	gören	Hz.	Ömer,	yine	bir	gün	
Ebu	Bekir	pazara	giderken	sordu:	

"Nereye	gidiyorsun?"	
"-Pazara"	
"-Müslümanların	idaresini	üstlendin.	Pazarda	ne	işin	var?"	
"-Pazara	gitmezsem	çoluk	çocuğumun	yiyeceğini	nasıl	sağlayacağım?"	
"-Buyur,	Ebu	Ubeyde'ye	gidelim,	o	sana	maaş	bağlasın."	
Birlikte	Ebu	Ubeyde'nin	yanına	geldiler.	Ömer	(ra)	durumu	izah	edince	Ebu	

Ubeyde	 (ra):	 "Sana,	muhacirlerden	orta	 halli	 birinin	masrafı	 kadar	 bir	 yiyecek,	
nafaka,	 ayrıca	 kışlık	 ve	 yazlık	 elbiseler	 takdir	 ediyorum.	 Eskittiğini	 getirir,	
yenisini	alırsın"	dedi.	

Böylece	Hz.	Ömer	(ra)	ile	Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah	(ra)	Ebu	Bekir'e	(ra)	nafaka	
olarak	hergün	için	yarım	koyun	gövdesi	verilmesini	kararlaştırdılar.351	

	
4.	Sabrı	
Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 çok	 sabırlı	 ve	 mütehammil	 bir	 insandı.	 Bu	 sabrını	

ibadette	 gösterdiği	 gibi	 hayatın	 diğer	 safhlarında	 da,	 yöneticiliğinde	 de	
göstermiştir.	Çoğu	zaman	gece	sabahlara	kadar	 ibadet	eder,	gündüz	de	akşama	
kadar	oruç	tutardı.	İbadetle	takvayı	ve	mücahede	ile	sabrı	beraber	takip	etmiştir.	

Allah	Rasulü	(asm)	bir	gün:	"-Bugün	içinizden	kim	oruç	tuttu?"	diye	sordu.	
Ebu	Bekir	(ra)	"Ben	tuttum	yâ	Resulallah"	dedi.		
Rasulullah	(asm):	"-Hasta	ziyaretine	gideniniz	var	mı?"	diye	sordu.	
Yine	Ebu	Bekir	(ra):	"Ben	gittim	ya	Resulallah!"	dedi.		

	
349	Yusuf	Kandehlevî,	Hayâtü’s-Sahâbe,	1:	327-327.	
350	Yusuf	Kandehlevî,	Hayatü’s-Sahabe,	2:	564.	
351	Yusuf	Kandehlevî,	Hayatü’s-Sahabe,	2:	276.	



Efendimiz	(asm):	"-Hanginiz	bir	cenazenin	teşyiinde	bulundu?"	dedi.	
Yine	Ebu	Bekir	(ra):	"Ben	bulundum	yâ	Resûlallah!"	dedi.	
Peygamberimiz	(asm):	"-Bugün	kim	bir	yoksulun	karnını	doyurdu?"	dedi.	
Ebu	Bekir	(ra):	"Ben	doyurdum!"	dedi.		
Peygamber	Efendimiz	(asm):	"-Bu	hasletleri	bir	günde	kendisinde	toplayan	

adam	muhakkak	cennete	girer"	buyurdular.352	
Hicretten	 sonra	 Medine’de	 kıtlık	 ve	 kuraklığın	 kol	 gezdiği	 ve	 özellikle	

Muhacir	 sahabelerin	 yiyecek	 bulmada	 zorlandığı	 zamanlarda	 açlığa	 kendisini	
alıştıran	 ve	 bulduğunu	 peygamberimiz	 (asm)	 ve	 sahabeler	 ile	 paylaşan	 Hz.	
Ebubekir	 (ra)	 bir	 gün	 açlışa	 tahammül	 edemeyerek	 sığcağın	 en	 şiddetli	 anında	
evinden	çıkıp	mescide	giderken	Hz.	Ömer’e	rast	gelir.		

Hz.	Ömer	(ra):	“-Neden	bu	vakit	evinden	çıktın	ya	Ebâbekir?”	diye	sorar.		
Hz.	Ebubekir	(ra):	“-Ne	yapayım,	açlığımdan	ya	Ömer!”	diye	cevap	verir.	
Bir	müddet	sonra	peygamberimiz	(asm)	gelir	ve	sorar:	 “Bu	vakit	ne	 işiniz	

var	ki	mescide	gelmişsiniz?”	diyince	onlar	“Açlığımızdan!”	cevabını	verirler.		
Peygamberimiz	(asm)	“Buyrun	Ebu	Eyyub’a	(ra)	gidelim”	der	ve	Ebu	Eyyub	

el-Ensârî’nin	evine	giderler.		
Ebu	 Eyyub	 (ra)	 evde	 yoktur.	 Hurma	 bahçesine	 gitmiştir.	 Hanımı	

peygamberimizi	ve	 sahabelerini	 evin	avlusunda	bir	gölgeliğe	oturttuktan	 sonra	
bahçeye	koşar	ve	misafirlerin	geldiğini	haber	verir.		

Hz.	Hâlid	 (ra)	hemen	yeni	yetişmekte	olan	hurmalardan	bir	miktar	 toplar	
sepedine	koyarak	evine	gelir	ve	“Ya	Resulallah!	Hurmalar	tam	olarak	olgunlaşmış	
değil.	Bunun	 için	kusura	bakmayın”	diyince	Peygamberimiz	 (asm)	 	 “Onlar	ham	
olsalar	 da	 biz	 yeriz!”	 diyince	 iyice	 aç	 olduklarını	 anlar.	 Hemen	 iki-üç	 kişilik	
yemek	yapar	ve	sofraya	getirir.		

Peygamberimiz	 (asm)	 “Otuz	 adam	 çağır!”	 ferman	 eder.	 Otuz	 kişi	 çağırır	
yerler	ve	giderler.	Yemek	olduğu	gibi	durmaktadır.	Peygamberimiz	(asm)	“Altmış	
adam	 daha	 çağır!”	 buyurur.	 Altmış	 daha	 çağırır.	 Onlar	 da	 yerler	 ve	 giderler.	
Kaplarda	 yemek	 aynen	 kalır.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Yetmiş	 kişi	 daha	 çağır!”	
ferman	 eder.	 Yetmiş	 kişi	 daha	 çağırır.	 Onlar	 da	 gelir	 ve	 yemeklerini	 yiyip	
giderler.	 O	 gün	 iki	 kişilik	 taamdan	 yüz	 seksen	 kişi	 yer	 ve	 karınlarını	
doyururlar.353	

Taif	 Seferinde	Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 oğlu	Abdullah’a	 bir	 ok	 isabet	 etmiş	 ve	
ağır	 şekilde	 yaralamıştı.	 Bu	 yaranın	 iyileşmemesi	 üzerine	 bir	 ay	 sonra	 vefat	
ederek	şehit	oldu.	Hz.	Ebubekir	(ra)	oğluna	ok	atan	kişiyi	buldu.	O	Benî	Aclan’dan	
Sa’d	b.	Ubade	adında	birisiydi.	Onun	daha	sonra	müslüman	olduğunu	öğrenince	
yanına	 gitti	 ve	 “Allah’a	 hamd	 olsun	 ki	 Oğlum	 Abdullah’ı	 senin	 elinle	 şehit	
mertebesine	 çıkararak	 cennetine	 alan,	 Abdullah’ın	 eliyle	 seni	 cehenneme	
göndermeyen	Allah’a	hamd	olsun!”	dedi.354	

	
5.	Allah	Yolunda	Hicreti	
Hz.	Ebubekir	(ra)	Mekke’de	13	sene	Peygamberimiz	(asm)	ile	beraber	İman	

davasını	omuzlayarak	her	türlü	baskı,	işkence	ve	engellemelere	rağmen	her	türlü	
zorluklara	ve	sıkıntılara	göğüs	gererek	mücadeleye	devam	etmiştir.	

Bu	baskılara	dayanamayarak	peygamberimizden	 (asm)	 izin	alarak	bir	ara	
Habeşistan’a	 hicret	 etmek	 için	Mekke	 dışına	 çıktı.	 Ama	 Peygamberimizi	 (asm)	

	
352	Yusuf	Kandehlevî,	Hayatü’s-Sahabe,	2:	511.	
353	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Mektubat,	194-195;	Yusuf	Kandehlevî,	Hayatü’s-Sahabe,	2:	109.	
354	Yusuf	Kandehlevî,	Hayatü’s-Sahabe,	2:	591-592.	



yalnız	 bırakmaya	 gönlü	 razı	 olmadı	 ve	 pişman	 olarak	 geri	 döndü.	 Evinin	
avlusunu	Mescid	ve	Okul	haline	getirerek	Kur’an	öğretmeye	ve	yanına	gelenlerle	
ibadet	etmeye	devam	etti.	

Medine’ye	 hicret	 izni	 çıkınca	 hicret	 eden	 sahabelerle	 gitmek	 istedi	 ancak	
peygaberimiz	 (asm)	 “Sabret	 ya	 Ebabekir,	 belki	 Allah	 sana	 iyi	 bir	 yol	 arkadaşı	
verir!”	demesi	üzerine	sabırla	beklemeye	başladı.	

Hz.	 Âişe	 (ra)	 anlatıyor:	 “Hz.	 Peygamber	 bize	 ya	 sabah,	 ya	 akşam	 gelirdi.	
Ancak	Allah'ın	kendisine	hicret	 için	 izin	verdiği	gün,	 tam	öğle	 saatinde	geldi.	O	
saatte	 hiç	 gelmezdi.	 Babam	 O'nu	 görünce	 ‘Hz.	 Peygamber	 bu	 saatte	 gelmezdi.	
Mutlaka	önemli	bir	sebebi	vardır’	dedi.	Efendimiz,	içeri	girince	babam	oturduğu	
yerden	 kalkıp	 yerini	 O'na	 verdi.	 Babamın	 yanında	 ben	 ve	 kız	 kardeşim	 Esma	
vardı.	Allah	Rasulü	babama	‘Onları	dışarı	çıkar’	dedi.	Babam:	‘Ey	Allah'ın	Rasulü,	
onlar	benim	kızlarımdır.	Anam	babam	sana	feda	olsun.	Acaba	bu	iş	nedir?’	diye	
sordu.	Hz.	Peygamber:	‘Allah	bana	Mekke'den	çıkmaya	ve	hicrete	izin	verdi’	dedi.	
Babam:	‘Ey	Allah'ın	Rasulü!	Sana	arkadaş	olmak	istiyorum’	dedi.	

Hz.	Peygamber	de:	‘Ben	de	seni	beraber	götürmek	için	geldim’	dedi.	O	güne	
kadar	 bir	 kimsenin	 sevincinden	 ağladığını	 görmemiştim.	 O	 gün	 babam	
sevincinden	hüngür	hüngür	ağladı.	Sonra	“Ey	Allah'ın	Rasulü,	bu	yolculuk	için	iki	
deveyi	hazırlamıştım"	dedi.	Sonra	kendilerine	yol	göstermek	 için	henüz	müşrik	
ancak	güvenilir	birisi	 olan	Abdullah	b.	Ureykıd'ı	 kiraladılar.	Hareket	 edecekleri	
güne	kadar	bakmak	için	develeri	ona	teslim	ettiler.	355	

Peygamber	 efendimiz	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 ile	 Hira'daki	 Sevr	 Mağarasına	
sığınıyorlar.	 Kendilerini	 takip	 eden	 müşrikler,	 mağaraya	 geliyorlar	 ve	 bir	
örümcek	ağı	 ile	karşılaşıp	geriye	dönüyorlar.	O	anda	Hz.	Ebu	Bekir	Efendimize	
(asm)	 “Allah'a	 yemin	 ederim	 ki,	 kendim	 için	 üzülmüyorum.	 Fakat	 hoşuma	
gitmeyen	 birşeyin	 sana	 ulaştığını	 görürsem	 çok	 üzülürüm”	 dedi.	 İtminan	 ve	
eman	 Peygamberi	 ise	 "Üçüncüleri	 Allah	 olan	 iki	 kişi	 için	 niye	 bu	 kadar	
üzülüyorsun	 ki?	 Tasalanma,	 Allah	 bizimle	 beraberdir”356	(Tevbe	 Suresi,	 9:	 40.)	
buyurarak	kendisini	teselli	etti.	

Hz.	Ebubekir	(ra)	burada	kaldığı	üç	gün	içinde	pek	çok	manevi	tecellilere	ve	
terakkiyata	erdi	ki	bunu	Hz.	Ömer	(ra)	“Ömer’in	bütün	ömrünü	Hz.	Ebubekir’in	
Peygamberimiz	 (asm)	 ile	 geçirdiği	 üç	 geceye	 tercih	 ederim”	 ifadelerinden	
anlıyoruz.		

	
6.	Feraseti	
Hz.	Ebubekir’in	(ra)	en	önemli	özelliği	akıl	ve	iffetten,	sadakat	ve	adaletten,	

ilim	 ve	 hikmetten	 kaynaklanan	 “feraseti”dir.	 Bir	 dava	 adamında	 bulunması	
gereken	en	önemli	vasıf	da	budur.	

Feraset,	 olayları	 doğru	 değerlendirebilmek,	 hak	 ile	 batılı	 ayırt	 etmek	 ve	
geleceği	 görebilmektir.	 	 Bu	 vasıf	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 ayrılmaz	 bir	 vasfıdır.	
Peygamberimizin	 (asm)	 nübüvvetini	 anlamada,	 miraç	 hakikatini	 anlamada	 ve	
özellikle	 “Hudeybiye	 Anlaşması”nın	 görünen	 sonuçlarının	 müslümanların	
aleyhinde	 görünmesine	 rağmen	 gelecekteki	 sonuçlarının	 hayırlı	 olmasını	
anlamada	 doğrudan	 ve	 istikametten	 ayrılmaması	 ferasetin	 gereğidir.	 Hz.	
Ebubekir	 (ra)	 bunu	 şöyle	 ifade	 ediyor:	 “İslâmiyette	 Hudeybiye	 fethinden	 daha	

	
355	Yusuf	Kandehlevî,	Hayatü’s-Sahabe,	1:	337-338.	
356	Yusuf	Kandehlevî,	Hayatü’s-Sahabe,	1:	340;	i.	Hacer.	El-İsâbe,	4:103.	



büyük	 fetih	 olmamıştır.	 O	 gün	 Muhammed’le	 Rabbi	 arasındaki	 sırrı	 idrak	
edemiyor	ve	acele	ediyorlardı.”357	

Peygamberimizin	(asm)	vefat	ettiği	zaman	Hz.	Ömer	(ra)	halka:	“Rasulullah	
ölmemiştir”	 diyordu.	 Ebu	 Bekir	 (ra):	 “-	 Ya	 Ömer!	 Otur,	 dediyse	 de	 Ömer	
oturmamakta	diretti.	Ebu	Bekir	hemen	minbere	çıktı.	Bunun	üzerine	halk	Ömer'i	
bırakıp	 Ebu	 Bekir'i	 dinlemeye	 koyuldular.	 Ebu	 Bekir	 Allah'a	 hamd	 ve	 sena	
ettikten	sonra	şöyle	dedi:	

“-	Sizden	kim	Muhammed'e	(asm)	ibadet	ediyor	idiyse,	bilsin	ki	Muhammed	
ölmüştür.	 Ve	 kim	Allah	 'a	 ibadet	 ediyor	 idiyse,	 bilsin	 ki	Allah	bakidir	 ve	O'nun	
için	 ölüm	 yoktur.	 Cenab-ı	 Hakk	 Kur'ân-ı	 Mübin'de:	 "Muhammed	 ancak	 bir	
peygamberdir.	Ondan	önce	nice	peygamberler	gelip	geçmiştir.	Demek	eğer	o	ölür	
veya	öldürülürse	geri	mi	döneceksiniz?	Kim	geri	dönerse	Allah'a	hiçbir	 surette	
zarar	veremez.	Allah	 ise	şükredenlere	karşılık	verecektir"	(Âl-i	 İmran	Suresi,	3:	
144.)	 buyurmuştur.	 Ashab	 o	 kadar	 büyük	 bir	 şaşkınlık	 içine	 girmişlerdi	 ki,	 bu	
ayeti	 Hz.	 Ebu	 Bekir	 okuyana	 kadar	 Allah'ın	 bu	 ayeti	 indirdiğini	 sanki	
bilmiyorlardı	da,	Ebu	Bekir'den	öğrenmişlerdi.	Bunları	Hz.	Ebu	Bekir'den	 işiten	
her	 sahabi	 bu	 ayeti	 okumaya	 başlamıştı.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Vallahi	 Ebu	 Bekir	 bu	
âyeti	 okuyuncaya	 kadar	 Peygamberin	 vefatı	 hakkında	 kanaatim	 yoktu.	 Onun	
okuduğunu	 işitince	 dehşet	 içinde	 kaldım.	 Ayaklarım	 beni	 tutmaz	 olmuştu.	
Nihayet	 Ebu	 Bekir'den:	 Habibim,	 tabii	 sen	 de	 öleceksin,	 onlar	 da	 ölecekler"	
ayetini	 işitince	 artık	 Hz.	 Peygamberin	 vefatına	 kanaat	 getirerek	 bulunduğum	
yere	düştüm"	demiştir.358	

Abdullah	 b.	 Abbas	 (ra)	 “Allah	 Teâlâ	 Ebu	 Bekir'e	 rahmet	 etsin.	 Vallahi	 o	
Kur'ân	 okur,	 taraf	 tutmaz,	 gayr-i	 meşru	 yola	 sapmaz,	 şeriatın	 hoş	
karşılamadıklarından	men	eder,	dinini	bilir,	Allah'tan	korkar,	 gecelerini	namaz,	
gündüzlerini	 oruçla	 geçirirdi.	 Dünyaya	 bel	 bağlamazdı.	 Halk	 arasında	 adaletle	
hükmetmeye	son	derece	dikkat	ederdi.	Ma'rufu	buyurur,	iyiliğe	koşardı.	Her	hâl	
u	 kârda	 şükreder,	 sabah	 akşam	 iyilik,	 ihtiyat,	 dünyaya	 bel	 bağlamamak,	 az	 ile	
yetinmekte	 arkadaşlarından	 üstündü.	 Onu	 ayıplayana,	 onda	 eksiklik	 bulana	 da	
Allah	kıyamet	gününe	kadar	lânetçileri	musallat	kılsın.”359	

	
7.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	İlmî	Şahsiyeti	
Allah	 Rasûlü'ne	 (asm)	 23	 yıl	 arkadaşlık	 etmiş	 ve	 yanından	 ayrılmamış	

olmakla	beraber	ancak	142	hadis	rivayet	etmiştir.	Zira	Hz.	Ebubekir	(ra)	ihtisasa	
önem	 verdiği	 için	 Hadis	 ilmi	 ile	 melgul	 olan	 Hz.	 Ebu	 Hureyre	 (ra)	 ve	 diğer	
sahabeleri	bu	konuda	yetkili	görmüş,	hadis	rivayetini	onlara	bırakmıştır;	ancak	
önemli	 hususlarda	 bizzat	 Peygamberimizin	 (asm)	 sözlerini	 ve	 uygulamalarını	
haber	vermiştir.360	

Abdullah	 b.	 Ömer	 (ra)	 fakih	 bir	 sahabi	 olarak	 “Peygamberimiz	 (asm)	
hayatta	 iken	 fetva	 veren	Hz.	 Ebubekir	 ve	Hz.	 Ömer’den	 başkasını	 bilmiyorum”	
diye	Peygmberimizin	(asm)	hayatında	bile	bu	 ikisinin	 fetva	verdiğini	söyler.	bu	
konuda	 Kur’ân-ı	 Kerim	 bizzat	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 ve	 Hz.	 Ömer’in	 içtihadını	
doğrulayacak	 şekilde	 nazil	 olan	 ayetlerin	 bulunması	 bu	 konuda	 ne	 derece	
güvenilir	olduklarının	ispatıdır.	

	
357	Yusuf	Kandehlevî,	Hayatü’s-Sahabe,1:	157.	
358	Yusuf	Kandehlevî,	Hayatü’s-Sahâbe,	2:	343-344.	
359	Yusuf	Kandehlevî,	Hayâtü’s-Sahâbe,	1:	49-50.	
360	Ö.	Nasuhî	Bilmen,	Tabakâtü'l-Müfessirîn,	1:204.	



Kur’an-ı	 Kerim’in	 anlaşılması	 konusunda	 çok	 titiz	 davranan	Hz.	 Ebubekir	
(ra)	 yanlış	 yorumların	 daima	 karşısında	 olmuş	 ve	 doğruyu	 göstermiştir.	
Bilmediği	hususlarda	 ise	hiç	konuşmamıştır.	Misal	olarak	 “Fakiheten	ve	ebben”	
ayetinde	geçen	“ebben”	kelimesinin	anlamını	soranlara	 “Bilmiyorum!”	dedikten	
sonra	“Bilmediğim	konuda	konuşur,	kendi	görüşümle	açıklayacak	olursam	hangi	
gök	beni	gölgelendirir	ve	ve	hangi	yer	beni	barındırır?	Beni	Allah’ın	azabından	
kim	kurtarabilir?”	şeklinde	cevap	vermiştir.361	

Huneyn	 gazasında	 Ebu	 Katâde	 (ra)	 müşriklerin	 fedai	 kahramanlarından	
birisini	 öldürmüştü.	 Savaştan	 sonra	 Hz.	 Peygamber	 (asm)	 her	 savaşçı	 delil	
göstermek	şartıyla	öldürdüğü	müşriğin	malını	ve	eşyasını	alsın”	diye	ilan	ettirdi.	
Bunun	üzerine	sahabeler	öldürdükleri	müşrklerin	mallarını	aldılar.	Ebu	Katâde	
(ra)	 “Falan	kâfiri	 öldürdüğüme	şahit	olan	yok	mu?”	diye	bağırdı.	Kimseden	 ses	
çıkmadı.	Üç	defa	bağırdı.	Yine	cevap	veren	olmadı.	Peygamberimiz	(asm)	“Sana	
ne	oldu?”	diye	sordu.	Ebu	Katade	(ra)	durumu	anlattı.	Sahabelerden	birisi	“Ebu	
Katade	doğru	söylüyor.	Falan	müşriği	öldüren	odur,	lakin	mallarını	ben	aldım.	Yâ	
Resulallah	 Ebu	 Katade’yi	 razı	 et,	 malları	 benden	 kalsın”	 dedi.	 Peygamberimiz	
(asm)	cevap	vermedi.	Orada	buluna	Hz.	Ebubekir	(ra)	“Hayır!	Vallahi	bu	olmaz.	
Allah	 Resulü	 bir	 müşriği	 katleden	 onun	 üzerindeki	 malları	 ve	 eşyaları	 alsın’	
buyurmuşken	 ondan	 alıp	 sana	 vermesi	 mümkün	 değildir.	 Senin	 peygambere	
yaptığın	teklif	onun	şanına	uygun	bir	teklif	değildir”	dedi.	Hz.	Peygamber	(asm)	
Ebubekir’in	 (ra)	bu	 çıkışı	hoşuna	gitti	 ve	verdiği	hükmü	yerine	getirerek	aldığı	
mal	ve	eşyaları	Ebu	Katade’ye	verdi.362		

	
8.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Ahlakı	
Bir	gün	Hz.	Ebu	Bekir	ile	Hz.	Ömer	(r.	anhuma)	arasında	bir	tartışma	geçti.	

Hz.	 Ebu	Bekir	 (ra)	Hz.	Ömer'i	 (ra)	 kızdırdı.	Hz.	Ömer	de	 kızgın	 vaziyette	 çekip	
gitti.	Bu	defa	Hz.	Ebu	Bekir	 (ra)	kendisini	affetmesini	rica	ederek	peşine	düştü.	
Hz.	Ömer	(ra)	affetmedi.	Hatta	kapıyı	yüzüne	kapattı.	Derken	Hz.	Ebu	Bekir	(ra)	
Efendimizin	yanına	geldi.	Ebu'd-Derda	(ra)	biz	de	O'nun	yanındaydık	diyor.	Hz.	
Peygamber	(sav):	“-	Sizin	şu	arkadaşınız	hasımlaşmıştır”	buyurdu.		

Ebu'd-Derda	(ra)	şöyle	devam	ediyor:	Hz.	Ömer	de	yaptığına	pişman	olarak	
gelip	selâm	verdi.	Hz.	Peygamberin	(asm)	yanına	oturdu.	Rasûlullah'a	olup	biteni	
anlattı.	Rasûlullah	öfkelendi.	Hz.	Ebu	Bekir	(ra):	

“-	Vallahi	Ya	Rasûlallah,	ben	çok	suçluyum”	demeye	başladı.		
Bunun	üzerine	Rasulullah:	
“-	 Arkadaşımı	 bana	 bırakır	 mısınız?	 Arkadaşımı	 bana	 bırakır	 mısınız?	

Şüphesiz	 ben,	 'Ey	 insanlar!	 Allah'ın	 size	 gönderdiği	 elçiyim'	 dedim,	 “Yalan	
söylüyorsun”	 dediniz.	 Herkes	 yalanlarken,	 Ebu	 Bekir,	 “Doğru	 söyledin”	 dedi,	
buyurdu.363	

	
**	
Bir	başka	hadislerinde	Peygamberimiz	(asm)	şöyle	buyurdu:	
“Kıyamet	 gününde	 insan	 en	 çok	 yapmış	 olduğu	 amelle	 çağırılır.	 Şayet	

namaz	en	üstün	ise,	namazla	çağırılır.	Oruç	en	üstün	ise	oruçla	çağırılır.	Cihatsa	
cihatla	çağırılır.	Sonra	cennet	kapılarından	Reyyan	denilen	oruçluların	çağrıldığı	
kapıya	gelir"	buyurdu.		
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Hz.	Ebu	Bekir	(ra):	
-	Ya	Rasûlallah!	Orada	iki	amelle	çağrılan	biri	var	mı?	diye	sordu.	
-	Evet,	sen	her	kapıdan	çağrılacaksın”	buyurdu.364	
	
**	
Birgün	Efendimiz	(asm)	Hassan	b.	Sabit'e:	
“-	Ebu	Bekir	için	birşey	söyledin	mi?”	diye	sordu.		
Hassan,	“Evet!”	dedi.	
Efendimiz:	
“-	Oku	da	dinleyelim”	dedi.		
Hassan	şu	şiiri	okudu:	
"İki	kişiden	ikincisi		gâr-ı	hiradaydı,	/	Ve	düşman	etrafını	sarmıştı.		
Biliyorlardı	ki,	insanların	içinde		/	Sevgi	yönünden	ona	denk	kimse	yoktu."	
Bunun	üzerine	Efendimiz	(asm)	azı	dişleri	görünecek	kadar	güldü	ve:	
-	Doğru	söyledin	ey	Hassan.	O	tıpkı	senin	dediğin	gibidir,	buyurdular.365		
	
9.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Rivayet	Ettiği	Hadislerden	Bazıları	
	
1. Resulullah’tan	 işittim	 ki	 “Herhangi	 bir	 günahı	 işleyen	 bir	 mü’min	

güzelce	abdest	alır	ve	iki	rekat	namaz	kılar	ve	Rabbine	istiğfar	ederse	
Allah	onu	kesinlikle	affeder.”	Sonra	şu	ayeti	okudu.	“Kim	bir	günah	işler	
veya	 nefsine	 zulmederse	 Allah	 onun	 tevbesini	 kabul	 eder	 ve	 o	 kişi	
Allah’ın	 çok	merhametli	 ve	 affedici	 bulur.”	 (Âl-i	 İmran	 Suresi,	 3:135;	
Tirmizi,	H.	No:	3009;	Ebu	Davud,	H.	No:	1521;	İbn-i	Mâce,	H.	No:	1395.)	

	
2. “Kim	fenalık	yaparsa	cezasını	görür,	kendisine	Allah’tan	başka	ne	dost	

ve	 ne	 yardımcı	 bulamaz.”	 (Nisa	 Suresi,	 4:	 124)	 ayeti	 nazil	 olunca	Hz.	
Ebubekir	 (ra)	 “Yâ	 Resulallah!	 Bu	 ayetten	 sonra	 bizim	 için	 kurtuluş	
ümidi	 kalmadı	 mı?	 Her	 işlediğimiz	 kötülüğün	 karşılığı	 ceza	 mı	
göreceğiz?”	diye	sordu.	Peygamebrimiz	(asm)	“Allah	seni	bağışlasın	yâ	
Ebabekir!	Sen	hiç	hasta	olmadın	mı?	Hiç	gam	ve	keder	çekmedin	mi?”	
buyurdu.	Hz.	Ebubekir	(ra)	“Evet,	yâ	Resulallah!”	dedi.	Peygamberimiz	
(asm)	“Mü’minin	işlediği	kötülük	karşılığında	ceza	görmesi,	gam,	keder	
ve	 hastalıklar	 gibi	 musibetlerdir.	 Hatta	 ayağına	 bir	 diken	 batsa	 bir	
günahın	cezası	ve	kefaretidir”	buyurdular.	(Müslim,	Birr,	2574;	Tirmizi,	
H.	No:	3041.)	

	
3. Hz	Ebubekir	(ra)	“Yâ	Resulallah!	Bana	namazlarda	okuyacağım	bir	dua	

öğret”	 dedi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Rabbi	 zalemtü	 nefsî	 zulmen	
kesîran.	 La	 yağfiru’z-zünûbe	 illâ	 Ente.	 Fağfirlî	 mağfiretn	 min	 indike,	
ve’rhamnî	 inneke	 Ente’l-Ğafûru’r-Rahîm.	 Yâ	 Erhame’r-Râhimîn!”	 Yani	
“Yâ	Rabbî!	Nefsime	çok	zulmettim.	Senden	başka	günahları	bağışlayan	
yoktur.	 Beni	 katından	 bir	 rahmetle	 affet.	 Bana	 merhamet	 et.	 Sen	
Gafuru’r-Rahîmsin	ey	Merhametlilerin	en	merhametlisi!”	şeklinde	dua	
et”	buyurdular.	(Müslim,	H.	No:	2705;	Tirmizi,	H.	No:	3521.)	

	

	
364	Said	Havva,	El-Ferrâr	fi’s-Sünne,	3:	1562,	1571.	
365	İ.	Cevzî,	El-İsâbe	fî	Temyîzi’s-Sahâbe,	1:	100.	



	
Hz.	EBUBEKİR’İN	(RA)	MENKIBELERİ	

	
1.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Peygamberimiz	 (asm)	 ile	 beraber	 otururlarken	 bir	

bedevî	 geldi	 ve	 Hz.	 Ebubekir’e	 (ra)	 hakaret	 etmeye	 başladı.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	
cevap	vermedi.	Adam	daha	da	küstahlaşarak	hakaretini	artırdı.	Hz.	Ebubekir	(ra)	
bu	defa	mukabele	etti	ve	cevap	verdi.	Peygamberimiz	(asm)	kalktı	ve	ayrıldı.	

Daha	 sonra	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Peygamberimizi	 (asm)	 görünce	 “Adam	
hakaret	 ederken	 kalkmadınız	 da	 ben	 cevap	 verirken	 neden	 kalktınız?”	 diye	
sordu.		

Peygamberimiz	 (asm)	 “O	 adam	 size	 hakaret	 ederken	 bir	 melek	 seni	
müdafaa	 ediyordu	 ve	 sizin	 yerinize	 cevap	 veriyordu.	 Siz	 cevap	 vermeye	
başlayınca	melek	gitti	ve	şeytan	oraya	geldi.	Ben	şeytanın	olduğu	yerde	durmam	
doğru	olmadığı	için	kalktım”	buyurdular.	

Sonra	Peygamberimiz	(asm)	şöyle	buyurdu:		
“Yâ	Ebâbekir!	Bir	insan	haksızlığa	uğrar	da	Allah	için	buna	katlanırsa	Allah	

o	kuluna	mutlaka	yardım	eder.	Bir	insan	akrabalarından	birine	yardımcı	olur	ve	
iyilik	 yaparsa	 Allah	 da	 ona	 hayır	 kapılarını	 açar	 ve	malını	 bereketlendirir.	 Bir	
kimse	 malını	 artırmak	 için	 dilencilik	 kapısını	 açar	 ondan	 bundan	 dilenmeye	
başlarsa	Allah	onun	yoksulluğunu		artırır.”	(Heysemî,	Mecmau’z-Zevâid,	2:	460.)	

Hz.	Ebubekir	(ra)	ondan	sonra	gereksiz	yere	konuşmamak	için	ağzında	taş	
taşımaya	başladı.	 Çok	 gerekmedikçe	 konuşmuyordu,	 tesbih	 ve	 tehlil	 ile	meşgul	
oluyordu	 ve	 ancak	 gerektiği	 zaman	 konuşmak	 için	 ağzındaki	 taşı	 çıkartıyor,	
sonra	konuşuyordu.		

	
2.	 Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 “Ey	 iman	 edenler!	 Allah’tan	 korkun	 ve	

sadıklarla	beraber	olun!”	(Tevbe	Suresi,	9:	119.)	buyurur.	Bu	ayet	Hz.	Ebubekir’i	
(ra)	 sevmeyi	 ve	 onunla	 beraber	 olmayı	 teşvik	 etmektedir.	 Zira	 sadıkların	 ve	
sıddıkların	rehberi	Hz.	Ebubekir-i	Sıddîk’dır.	(ra)		

	
3.	 Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 “	 O	 hidayet	 ve	 istikamet	 üzere	 olanlar	

Allah’ın	 kendisine	 ihsan	 ve	 ikramda	 bulunduğu	 nebîler	 ve	 sıddîklarla	
beraberdirler”	(Nisa	Suresi,	4:	69.)	buyurarak	yine	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	en	önemli	
sıfatı	 olan	 “Sıddîk”	 sıfatını	 zikrederek	 “Nebî”	 den	 sonra	 en	 yüce	 makamda	
olduğunu	 ve	 kendisine	 sevgi	 ve	muhabbetle	 beraber	 olmayı,	 yolundan	 gitmeyi	
teşvik	etmektedir.		

	
4.	 Ebu	 Leheb	 lakabı	 ile	 meşhur	 olan	 Abduluzza	 b.	 Abdulmuttalip	

Peygamberimizin	 (asm)	 amcası	 idi.	 Yüzü	 ateş	 renginde	 olduğu	 için	 kendisine	
“Ebuleheb”	 yani	 “Ateşoğlu”	 lakabı	 verilmişti.	 Harb	 b.	 Ümeyye’nin	 kızı,	 Ebû	
Süfyân’ın	kız	kardeşi,	gerçek	adı	Avrâ	olan	Ümmü	Cemil	ile	evlenmiştir.	Her	ikisi	
de	İslam	düşmanlığında	birbiri	ile	yarışırlardı.		

Rasûlullah’ın	 Mekke’deki	 evi	 Ebû	 Leheb	 ile	 Ukbe	 b.	 Ebî	 Muayt’ın	 evinin	
arasında	 bulunuyordu.	 Bu	 iki	 İslam	 düşmanı	 Peygamberimizin	 (asm)	 kapı	
komşusu	 idi.	 Ebu	 Leheb	 ve	 Ukbe	 Peygamberimize	 (asm)	 eziyet	 etmek	 için	
çöplerini	 Peygamberimizin	 (asm)	 kapısına	 dökerlerdi.	 Bir	 defasında	
Peygambeirmizin	(asm)	üzerine	dökmüştü.	Peygamberimiz	(asm)	“Bu	ne	kadar	
kötü	bir	komşuluk!”	diye	cevap	vermişti.	Ümmü	Cemîl	de	peygamberimize	eziyet	
olsun	diye	geçtiği	yerlere	diken	dökerdi.		



Ebu	Leheb	ticaretle	meşgul	olduğu	için	oldukça	varlıklı	birisiydi.	İslam’dan	
önce	 Peygamberimize	 (asm)	 olan	 ilgisi	 ve	 sevgisi	 oldukça	 fazla	 idi.	 Bu	 sebeple	
Peygamberimizin	 (asm)	 kızları	 Rukiye	 ile	 Utbe,	 Ümmü	 Gülsüm	 ile	 Uteybe	
evlenmişlerdi.	Peygamberimize	vahy	gelip	tebliğe	başlayınca	Ebu	Leheb	cahiliye	
adeti	 olarak	 Uzza’ya	 olan	 sevgisinden	 dolayı	 Peygamberimize	 (asm)	 düşman	
oldu	 ve	 oğullarına	 peygamberimizin	 kızlarınına	 kötü	 davranmayı	 ve	 nihayet	
boşmalarını	istedi.	Onlar	da	babalarına	uyarak	hanımlarını	boşadılar.	Hatta	Utbe	
daha	 ileri	 giderek	 peygamberimize	 (asm)	 ağır	 hakaret	 etmesi	 üzerine	
peygamberimiz	 (asm)	“Allah	sana	bir	 itini	musallat	etsin!”	diye	beddua	etmişti.	
Bu	 beddua	 Yemen’e	 giderken	 bir	 aslanın	 gelip	 kendisini	 parçalaması	 ile	 kabul	
edilmiş	ve	müşrik	olarak	ölmüştü.	(Bediüzzaman,	Mektubat,	147.)	

Ebu	 Leheb	 şaşı	 gözlü	 olmakla	 beraber	 çok	 gururlu	 ve	 kibirli	 olduğu	 için	
kendisini	herkesten	daha	ayrıcalıklı	görürdü.	Hatta	peygamberimize	(asm)	“Ben	
müslüman	 olursam	 benim	 için	 ne	 var?”	 demişti.	 Peygamberimiz	 (asm)	 de	
“Herkes	için	ne	varsa	senin	için	de	o	vardır”	diyince	“Bir	köle	ile	beni	eşit	tutan	
dine	yazıklar	olsun!”	demişti.	(Taberî,	Câmiu’l-Beyân,	30:217.)	

Peygamberimiz	 (asm)	 nerede	 dinini	 anlatırsa	 Ebu	 Leheb	 oraya	 gelir	 ve	
“Buna	inanmayın!	O	benim	yeğenimdir	ve	son	zamanlarda	kendisine	cünun	arız	
olmuştur.	Söyledikleri	gerçek	olsa	amcası	ve	akrabası	olarak	önce	biz	 inanırız!”	
der	ve	insanların	iman	etmelerine	engel	olurdu.		

İslama	 ve	 Peygamberimize	 (asm)	 bu	 düşmanlığından	 dolayı	 Yüce	 Allah	
hakkında	 “Tebbet	 Suresi”ni	 inzal	buyurdu.	 Surede	Yüce	Allah	 “Ebu	Leheb’in	 eli	
kurusun	 ve	 kurudu.	 Ne	 manlı	 ve	 ne	 de	 kazancı	 ona	 bir	 fayda	 vermedi	 ve	
vermeyecek.	O	 alevli	 bir	 ateşe	 atılacak.	Onun	karısı	 da	boynunda	 liften	yapılan	
bir	 ip	 olduğu	 halde	 ateşe	 odun	 taşıyan	 bir	 hamal	 olarak	 o	 da	 ateşe	 girecek!”	
(Tebbet	Suresi,	111:	1-5.)	buyurarak	her	ikisini	de	hicvediyordu.	

Peygamberimiz	 (asm)	 bu	 sureyi	 Kâbe’de	 müşriklere	 okuyunca	 onların	
dillerinde	yayılmaya	ve	Ebu	Leheb’in	itibarı	sarsılmaya	başladı.	Herkee	ondan	ve	
hanımından	“Cehenneme	odun	taşıyan	hamal”	olarak	bahsediyordu.	Çok	zoruna	
gitti	ve	itibarı	yerle	bir	oldu.		

Bunu	 duyan	 Ümm-ü	 Cemil	 dayanamadı	 ve	 eline	 büyükçe	 bir	 taş	 alarak	
Kâbe’ye	 geldi	 ve	 Peygamberimizi	 (asm)	 aramaya	 başladı.	 Bozuk	 ağzı	 ile	
hakaretler	ederek	geldiğini	görünce	Hz.	Ebubekir	(ra)	telaşlandı.	

“Yâ	Resulallah!	Bu	kadın	size	sataşacak	ve	sizi	üzecek!	Keşke	sizin	yerine	bu	
sözleri	bana	söyleseydi!”	dedi.		

Peygamberimiz	 (asm)	 “Korkma	 ve	 üzülme	 o	 cehennem	 hamalı	 beni	
göremez.	Allah	beni	ona	göstermez!”	buyurdular.		

Gerçekten	 de	 Ümmü	 Cemil	 elinde	 taş,	 ağzında	 küfür	 ve	 hakaret	 olduğu	
halde	 Hz.	 Ebubekir’in	 yanına	 geldi	 ve	 “Ey	 İbn-i	 Ebu	 Kuhâfe!	 Nerede	 o	 senin	
arkadaşın?	Bizi	hicvetmiş.	Onu	görsen	bu	taşı	ağzına	vuracağım!”	dedi.	Yanındaki	
Peygamberimizi	(asm)	göremedi.	Elbette,	hıfz-ı	İlâhîde	olan	bir	Sultan-ı	Levlâk’ı,	
böyle	 bir	 Cehennem	 oduncusu,	 onun	 huzuruna	 girip	 göremez.	 Ağzına	 mı	
düşmüş?	(Mektubat,	161;	Kadı	Iyâz,	Şifâ,	1:349;	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:	382.)	

	Yüce	 Allah	 Yahudi	 ve	 Hırsitiyanların	 Allah	 hakkındaki	 yanlış	 düşünce	 ve	
inançlarını	de	eleştirir	ve	"Allah	onları	kahretsin!"	diye	beddua	eder:	

"Yahudiler:	“Üzeyir	Allah’ın	oğludur.”	dediler	ve	Nasraniler:	“Mesih	Allah’ın	
oğludur.”	 dediler.	Onların	 ağızlarıyla	 söylediği	 bu	 sözler,	 daha	 önce	 inkâr	 eden	
kimselerin	sözlerine	benziyor.	Allah	onları	kahretsin!	Nasıl	da	yüz	çeviriyorlar!..."	
(Tevbe	Suresi,	9:30.)	



	
5.	Peygamberimiz	(asm)	sahabeleri	ile	otururlarken	söz	putlara	tapınmaya	

gelmişti.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 “Yâ	 Resulallah!	 Ben	 hayatımda	 putlara	 asla	
tapınmadım”	 buyurdu.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Allah	 için	 yemin	 et.	 Bu	 kadar	 cahiliye	
zamanımız	geçti,	hiç	putların	yanına	varmadın	mı?”	diye	sordu.	Hz.	Ebubekir	(ra)	
“Çocukluğumda	bir	 gün	babam	Ebu	Kuhâfe	 beni	 puthâneye	 götürdü	 ve	 ‘bunlar	
bizim	ilahlarımızdır.	Bunlara	secde	et!’	dedi.	Ben	de	oradaki	bir	puta	yaklaştım	ve	
‘Ben	acıktım,	bana	yiyecek	ver!’	dedim.	Cevap	vermedi.	Bir	başkasına	gittim	ve	
‘ben	 susadım,	 bana	 su	 ver!’	 dedim.	 Cevap	 vermedi.	 Bir	 başkasına	 ‘Bana	 elbise	
verir	misin?’	dedim.	Cevap	vermedi.	Elime	bir	taş	aldım	ve	‘Bu	taşı	sana	atarım,	
bana	engel	ol!’	dedim.	Cevap	vermedi.	Taşı	attım	ve	puta	vurdum.	Yüz	üstü	düştü.	
Babam	 bu	 durumu	 gördü	 ve	 ‘Neden	 böyle	 yapıyorsun?’	 dedi.	 Benim	 elimden	
tuttu	 ve	 evime	 götürdü.	 Durumu	 anneme	 anlattı.	 Annem	 ‘Onu	 kendi	 haline	
bırakın.	O	Allah’ın	azad	edip	bana	hediye	ettiği	tek	evladımdır’	dedi.		

Hz.	Ebubekir	(ra)	bunu	anlatırken	Hz.	Cebrail	(as)	Peygamberimizin	(asm)	
yanında	 idi.	 “Ebubekir	 doğru	 söylüyor”	 dedi.	 Bunun	 üzerine	 Peygamberimiz	
(asm)	da	üç	defa	“Ebubekir	doğruyu	söylüyor”	buyurdular.	

	
6.	 Hz.	 Ali	 (ra)	 buyurdular	 ki:	 “Bu	 ümmetin	 en	 hayırlısı	 Ebubekir,	 sonra	

Ömer,	sonra	Osman’dır.”		
	
7.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 hicret	 esnasında	 Sevr	 Dağındaki	 Hira	 Mağrasına	

girecekleri	 zaman	 Peygamberimize	 (asm)	 “Önce	 ben	 gireyim	 ve	 içeriyi	 kontrol	
edeyim”	 dedi.	 Mağara’ya	 girdi.	 Mağara’da	 vahşi	 hayvanların	 bulunup	
bulunmadığını	 kontrol	 etti.	 Yine	 mağarada	 yılan	 ve	 çiyan	 delikleri	 vardı.	 Bu	
delikleri	bir	güzel	kapattı	ve	ondan	sonra	Peygamberimizi	(asm)	içeri	davet	etti.	
Her	konuda	oldukça	tedbirli	idi.	

	
8.	Peygamberimiz	(asm)	Mirac’da	Cebrail	(as)	ile	konuşurken	Cebrail	(asm)	

“Yâ	 Muhammed!	 Ümmetinin	 hepsinin	 hesabı	 vardır.	 Ancak	 Ebubekir’in	 hesabı	
yoktur.	O	hesapsız	cennete	girecektir.	Ona	“Sen	hesapsız	cennete	gir!”	denilince	o	
da	“Ben	beni	sevenler	cennete	girmeden	girmeyeceğim	der”	demiştir.	

	
9.	Peygamberimiz	(asm)	“Ebubekrin	(ra)	 imanı	 ile	tüm	mü’minlerin	imanı	

tartılsa	 Ebubekir’in	 imanı	 ağır	 gelir”	 buyurdular.	 Enes	 b.	 Mâlik	 (ra)	 “Bir	 gün	
gördüm	Peygambermiz	 (asm)	Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 elini	 tuttu	 ve	 dedi	 ki:	 ‘Allah	
Teâlâ	 bütün	mahlukatına	 umumi	 olarak	 tecelli	 eder;	 amma	 sana	 hususî	 olarak	
tecelli	eder.”	

	
10.	Bir	gün	Hz.	Peygamber	(asm)	sahabeleri	ile	mescidde	otururken	Hz.	Ali	

(ra)	geldi	selam	verdi	ve	oturdu.	Arkasından	Hz.	Osman	(ra)	geldi	selam	verdi	ve	
oturdu.	 Daha	 sonra	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 geldi	 selam	 verdi	 ve	 o	 da	 oturdu.	
Peygamberimiz	 her	 üçünün	 de	 selamını	 oturduğu	 yerden	 aldı.	 Biraz	 sonra	 Hz.	
Ebubekir	(ra)	geldi.	Selam	verdi.	Peygamberimiz	(asm)	ayağa	kalkarak	selamını	
aldı.	Tabii	 sahabeler	de	ayağa	kalktılar.	 Sahabeler	 “Yâ	Resulallah!	Diğerleri	 için	
ayağa	 kalmadınız	 da	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 gelince	 neden	 ayağa	 kalktınız?”	 diye	
sordular.	Peygamberimiz	(asm)	“Yanımda	Cebrail	(as)	vardı.	Ebubekir	(ra)	içeri	
girince	ayağa	kalktı.	Ben	de	kalktım.	Sonra	neden	kalktığını	sordum.	Cebrail	(as)	



“O	 benim	 hocamdır.	 Ben	 ondan	 bir	 meseleyi	 öğrendim	 ve	 istifade	 ettim.	 Bu	
sebeple	hürmeten	ayağa	kalktım”	dediler.		

	
11.	Hz.	Ebubekir	(ra)	Tebük	Seferi	 için	bütün	malını	getirip	sadaka	olarak	

verince	 sadece	üzerinde	bir	 kat	 elbisesi	 kalmıştı.	Onu	yıkayınca	üzerine	bir	 şal	
alarak	ona	sarıldı	ve	kuruyana	kadar	beklediği	için	evinden	çıkmadı.	Hz.	Cebrail	
(as)	 üzerinde	 bir	 şal	 olduğu	 halde	 Peygamberimizin	 (asm)	 yanına	 gelince	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Neden	 şal	 giydiğini”	 sordu.	 Semadaki	 tüm	 meleklerin	
böyle	 giyindiklerini	 sebebinin	 de	Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 her	 şeyini	 Allah	 yolunda	
sadaka	vererek	giyecek	bulamayıp	elbisesini	yıkayınca	evinde	böyle	giyğindiğini	
haber	verdi.	Sonra	Cebrail	(as)	“Hak	Teâla	Ebubekir’e	selam	eder	ve	der	ki	‘Ben	
Ebubekirden	 (ra)	 razıyım.	 Sor	 bakalım	 kuluma	 o	 da	 Benden	 razı	mıdır?”	 dedi.	
Peygamberimiz	 (asm)	 Hz	 Ebubekir’e	 (ra)	 haber	 göndererek	 Allah’ın	 selamını	
iletip	durumu	haber	verince	Hz.	Ebubekir	(ra)	sevincinden	ağlayarak	“Ebubekir	
de	 kim	 oluyor	 ki	 Allah’tan	 razı	 olmayacak?	 Ben	 her	 şeyi	 yaratan	 Rabbimden	
elbette	razıyım...”	dedi.	

	
12.	Bir	gün	Hz.	Ebubekir	(ra)	ile	Ebu’dderdâ	(ra)	ile	yolda	giderken	bir	dar	

yerden	 geçmek	 gerekti.	Hz.	 Ebudderdâ	 (ra)	 öne	 geçti	 ve	 dar	 geçitten	 geçerken	
karşılarına	 Hz.	 Peygamber	 (asm)	 çıkıverdi.	 Hz.	 Ebu’dderdâ	 (ra)	 önde	 Hz.	
Ebubekir	(ra)	arkada	geldiğini	görünce	Peygamberimiz	(asm)	huzursuz	oldu	ve	
Hz.	 Ebudderdâ’yı	 uyardı.	 “Yâ	 Ebudderdâ!	 Bilmez	 misin	 büyüklerin	 önünde	
yürümek	 edebe	 aykırdır.	 Ebubekir	 (ra)	 senden	 evveldir	 ve	 senden	 büyüktür”	
buyurdu.	Hz.	Ebudderdâ	(ra)	hemen	özür	diledi	ve	istiğfar	etti.		

	
13.	Bir	gün	Hz.	Cebrail	(as)	geldi	ve	“Ebubekir’in	bir	saat	ibadeti	sizlerden	

birinin	yetmiş	yıllık	ibadetinden	daha	hayırlıdır”	dedi.	Peygamberimiz	(asm)	Hz.	
Bilal-i	 Habeşî’ye	 “Git,	 Ebubekir’i	 davet	 et!”	 ferman	 etti.	 Bilal-i	 Habeşî	 (ra)	 gitti	
davet	 etti.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 gelince	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Evde	 ne	 ile	
meşgüldün	ve	hangi	ibadeti	yapıyordun?”	diye	sordu.		

Hz.	Ebubekir	(ra)	“Yâ	Resulallah!	Düşündüm	ki	Allah	Cenneti	ve	Cehennemi	
yaratmış.	Elbette	Allah	bunlardan	Cenneti	imanlı	ve	iyi	kulları	ile,	cehennemi	de	
kafirler	 ve	 mü’minlerin	 günahkarları	 ile	 dolduracaktır.	 Dua	 ettim	 ki	 ‘Rabbim	
vücudumu	 öyle	 büyüt	 ve	 öyle	 büyüt	 ki	 cehennemde	mü’minlere	 yer	 kalmasın’	
diye	dua	ediyordum”	dedi.		

Yüce	 Allah	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 bu	 yüce	 himmetini	 ve	 mü’minlerin	
cehenneme	 girmemesi	 için	 gösterdiği	 şefkatini	 yetmiş	 yıllık	 ibadet	 değerinde	
kabul	etmiştir.	

	
14.	Hz.	Peygamber	(asm)	“Düşmanla	karşılaşmayı	istemeyin,	ancak	tecavüz	

ederlerse	dinininiz,	malınızı,	canınızı	ve	namusunuzu	korumak	için	sizde	savaşın	
ve	 sebat	 edin.	 Cennet	 kılıçların	 gölgesi	 altındadır”	 buyurarak	 Allah	 yolunda	
cihadın	ve	şehitliğin	fazilet	ve	sevabını	anlatınca	dinleyenlerden	genç	Nevfel	(ra)	
“Yâ	 Resulallah!	 Benim	 şehit	 olmam	 için	 dua	 buyurmaz	 mısınız?”	 dedi.	
Peygamberimiz	(asm)	“Ya	Rabbi!	Nevfel	kuluna	şehitlik	ihsan	eyle!”	diye	dua	etti.	

Nevfel’in	iki	küçük	oğlu	ve	bir	de	genç	eşi	vardı.	
Nevfel	 Peygamberimiz	 (asm)	 ile	 beraber	 Allah	 için	 savaşa	 katıldı.	

Kahramanca	 savaştı.	 Ancak	 bir	 ok	 kalbine	 saplandı	 ve	 şehit	 oldu.	 Efendimize	
(asm)	Nevfel’in	şehit	olduğunu	haber	verdiler.	Peygamberimiz	(asm)	geldi	başını	



dizine	koydu	ve	“Allah	sana	rahmet	etsin.	Yarın	huzur-u	 İlahi'de	bu	başın	arşın	
altında	 ve	misk	 kokusu	 içinde	olacaksın”	 buyurdular.	Abdurrahman	b.	Avf	 (ra)	
Peygamberimiz'in	(asm)	emriyle	rida	getirip	cenaze	namazını	kılarak	defnettiler.	

Harb	 bitmiş,	 Medineye	 dönüyorlardı.	 Medine'ye	 yaklaştıklarından	
Medine'de	 müslüman	 kadınlar	 Resûlüllah'ı	 ve	 eshabı	 öven	 şiirler	 okuyorlar,	
bunların	 içinde	 Nevfel'in	 iki	 oğlu	 ile	 hanımı	 de	 vardı.	 Resûlüllah'ın	 huzuruna	
varıp	 halini	 sordular.	 Peygamberimizin	 gözleri	 yaşarmıştı.	 Nevfel'in	 şehid	
olduğunu	hanımına	söyleyemedi	ve	eliyle	arka	 tarafı	 işaret	etti.	Arkada	Hazreti	
Ali	 (ra)	 vardı.	 O	 da	 Resûlüllah	 söylemediğini	 görünce	 eliyle	 arkayı	 işaret	 edip	
geçti.	Nevfel'in	hanımı	askerin	en	arkasından	gelmekte	olan	Hazreti	Ebu	Bekir'in	
yanına	varıp	Nevfel'i	sordu.		

Hazreti	Ebubkir,	Mübarek	sakalını	da	ağzına	alıp:	“Ya	Rabbi!	Habibin	gönül	
yıkmaktan	 sakındı.	 Ben	 Nevfel'in	 şehid	 olduğunu	 söylersem	 Resûlüllah'a	
muhalefet	 etmiş	 olurum.	 Eğer	 söylemesem	 yalan	 söylemiş	 olurum.	 Sen	 bana	
yardım	et.	Ya	bana	ilhamla	ne	diyeceğimi	bildir	ya	bu	hatunun	kalbine	bir	sabır	
ve	tahammül	gücü	ver,	diye	dua	ettikten	sonra	sakalını	ağzına	alarak:	"Ya	Allah!"	
diye	nida	etti.	Bir	de	baktılar	ki,	okun	yaydan	 fırladığı	gibi	Hazreti	Nevfel	atına	
binmiş	elinde	kılınç	olduğu	halde	tozu	dumana	katıp	geliyor.	Doğru	Hazreti	Ebu	
Bekir'in	huzuruna	gelip:		

“-Buyurun	Ya	Ebâbekir!	Beni	mi	çağırdınız?”	dedi.	Sahabeler	buna	hayretle	
şaşırıp	kaldılar.		

Gazadan	dönen	Resûlüllah	her	zaman	ki	gibi	mescide	girip	iki	rek'at	namaz	
kıldı.	 Nevfel	 de	 selâm	 verip	 girdi.	 Efendimiz:	 “Bu	 Allah'ın	 bir	 ayetidir,	 acaba	
kimin	sebebiyle	zuhur	etti?”	dedikleri	sırada,	Cebrail	(as)	gelip	Allah'ın	selâmını	
getirdi	ve:		

“-Ya	 Resûlüllah	 şükür	 secdesi	 eyle!	 Cenab-ı	 Allah	 İsa	 (as)	 gibi	 senin	
eshabından	birine	de	ölüleri	diriltme	selahiyeti	verdi.	Eğer	Hazreti	Ebubekir	(ra)	
bir	kere	daha"Allah"	dese	idi,	Cenab-ı	Allah	bütün	şehidleri	diriltecekti”	buyurdu.	

Bunun	üzerine	Efendimiz	(asm)	kalkıp	Hazreti	Ebubekir'in	(ra)	sakalından	
öptü	ve:		

“-Hak	 Teâlâ	 sana	 büyük	 ikramda	 bulundu.	 Allah'a	 hamdolsun	 ki	 bana	
Hazreti	İsa	(as)	gibi	ölüleri	diriltme	izni	verilen	bir	ümmet	verdi”	buyurdu.		

Ondan	 sonra	 Hz.	 Nevfel	 iki	 sene	 daha	 yaşadı	 ve	 Yemame	 cenginde	 şehid	
edildi.	

	
15.	Bir	gün	Hz.	Ebubekir	(ra)	ile	Hz.	Ali	(ra)	otururlarken	bir	sahabi	geldi	ve	

Hz.	Ebubekir’e	(ra)	selam	verdi.	Hz.	Ali’yi	(ra)	görünce	benzi	sarardı	ve	çekindi.	
Hz.	Ebubekir	(ra)	Hz.	Ali’ye	(ra)	“Bu	adam	neden	senden	çekindi?”	diyince	Hz.	Ali	
(ra)	“Bana	25	dirhem	borcu	vardı	veremedi”	dedi.		

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 adama	 “Neden	Ali’nin	 (ra)	 borcunu	 vermedin?”	 diyince	
“İmkanım	yok	veremedim.	Olsa	durur	muydum?	Hemen	verirdim”	dedi.	Bunun	
üzerine	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 “Fatiha’yı	 yarısına	 kadar	 oku	 sevabını	 bana	 bağışla	
sana	 25	 dirhem	 vereyim,	 sen	 de	 borcunu	 öde”	 dedi.	 Adam	 sevinçle	 okumaya	
başladı.	 Yarısına	 gelince	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 “Devam	 et.	 Sana	 bir	 o	 kadar	 daha	
vereceğim”	dedi.	Adam	Fatiha’yı	okuyarak	sevebını	Hz.	Ebubekir’e	(ra)	bağışladı.	
Hz.	Ebubekir	(ra)	ona	50	dirhem	verdi.	O	da	Hz.	Ali’ye	olan	25	dirhemlik	borcunu	
ödedi.	

	



16.	 Hilafeti	 döneminde	Yemen’den	bir	 cemaat	 gelmişti.	Hz.	 Ebubekir	 (ra)	
onlara	 nasihat	 etti	 ve	 mescidde	 Kur’an	 okudu.	 Onlar	 okunan	 Kur’ân-ı	 Kerimi	
dinleyerek	 gözyaşlarına	 hakim	 olamayıp	 ağladılar.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 “Biz	 de	
Resulüllah	 döneminde	 Kur’an	 dinlediğimiz	 ve	 okuduğumuz	 zaman	 ağlardık.	
Sonra	kalplerimiz	katılaştı”	dedi.	

	
17.	Peygamberimiz	(asm)	“Ebubekir	ve	Ömer	dinde	göz	ve	kulak	gibidirler.	

Her	 peygamberin	 yerde	 ve	 gökte	 ikişer	 veziri	 vardır.	 Benim	 gökte	 vezirlerim	
Cebrail	ve	Mikail,	yerdeki	vezirlerim	ise	Ebubekir	ve	Ömerdir”	buyurdular.	

	
18.	Peygamberimiz	(asm)	Hz.	Ali’ye	“Yâ	Ali!	Ebubekir	ve	Ömer	bu	ümmetin	

müjdecileridir.	 Bu	 ikisini	 sevmek	 imandandır;	 bunlara	 buğz	 etmek	 ve	 düşman	
olmak	ise	nifaktandır”	buyurdular.	

	
19.	 Hz.	 Ali	 (ra)	 “Peygamberimizden	 (asm)	 işittim	ki	 önce	Ebubekir’e	 (ra)	

sonra	 Ömer’e	 (ra)	 itaat	 ediniz.	 Sizler	 ancak	 bu	 şekilde	 doğru	 yolu	 bulursunuz.	
Onların	yolundan	gidin	ki	akıllıca	hareket	etmiş	olasınız	buyurdular”	demiştir.	

	



	
Hz.	EBUBEKİR’İN	(RA)	SÖZLERİ	

	
1. Allah	ile	mahlukatından	hiçbiri	arasında	bir	nesep	bağı	yoktur.	Allah’a	

yakınlık	ancak	O’na	itaat	ve	emirlerine	tabi	olmakla	mümkündür.	

2. Allah,	kulunun	amelsiz	sözünden	razı	olmaz.	
3. Çok	söz,	kişiyi	unutkan	yapar.	
4. Ne	söylediğini,	ne	zaman	söylediğini	ve	kime	söylediğini	iyi	düşün!	
5. Hakk’ı	tanıyan	ariflerin	kölesi	ol!	
6. Sana	 yol	 göstermek	 isteyenden	 hâlini	 gizleme!	 Aksi	 takdirde	 kendini	

aldatırsın.	

7. Kendini	ıslah	et	ki,	insanlar	da	sana	karşı	iyi	davransınlar.	
8. Dört	 kimse	 Allah’ın	 salih	 kullarındandır:	 Tövbe	 eden	 kişiyi	 gördüğü	

zaman	 sevinen.	 Günahkârların	 affı	 için	 Rabb’ine	 yalvaran.	 Din	
kardeşine	 gıyabında	 dua	 eden.	 Kendinden	 muhtaç	 kişiye	 yardım	 ve	
hizmette	bulunan.	

9. Benim	nezdimde	sizin	en	kuvvetliniz,	hakkını	alıncaya	kadar	zayıf	olan	
kimsedir.	 En	 zayıfınız	 da	 ondan	 başkasının	 hakkı	 alınıncaya	 kadar	
güçlü	kimsedir.	

10. 	İman	 sadece	 camilerde,	 mal	 cimrilerde,	 silah	 korkaklarda,	 yetki	
zayıflarda	olursa	işler	bozulur.	

11. 	Akıllı	kimse	takva	sahibi	olan,	akılsız	da	zalim	olandır.	
12. 	Allah	Teâlâ	Kur’an-ı	Kerim’de	vereceğini	vaat	ettiği	mükâfatı	 azap	 ile	

birlikte	 zikretti	 ki,	 bu	 vesileyle	 kul	 ibadete	 rağbet	 etsin	 ve	 azaptan	
korksun.	

13. 	Bir	hayrı	kaçırırsan	onu	yakalamaya	çalış.	Elde	edince	de	onu	geçmeye	
bak.	Daha	güzelini	yapmaya	gayret	et.	

14. 	İnsanlara	iyilik	etmek,	kişiyi	afetlerden	ve	belalardan	muhafaza	eder.	
15. 	Şöhretten	kaç	ki,	şeref	seni	takip	etsin.	Ölüme	karşı	hazırlıklı	ol	ki,	sana	

hayat	verilsin.	

16. 	Hiçbir	bela	yoktur	ki,	ondan	daha	kötüsü	olmasın.	
17. 	Sabırda	zarar;	hüzün	ve	telaşta	fayda	yoktur.	
18. 	Sabır	imanın	yarısı,	yakîn	ise	tamamıdır.	
19. 	Allah’tan	 afiyet	 isteyiniz.	 Hiç	 kimseye	 yakinden	 sonra	 afiyetten	 daha	

faziletli	bir	şey	verilmemiştir.	
20. 	Bana	 göre	 afiyette	 olup	 şükretmem,	 imtihan	 edilip	 sabretmemden	

daha	makbuldür.	
21. 	Dünya	müminlerin	pazarı,	gece	 ile	gündüz	sermayeleri,	güzel	ameller	

ticaret	malları,	cennet	kazançları,	cehennem	de	zararlarıdır.	



22. 	Hazret-i	 Peygamber’e	 salâvat	 getirmek	 günahları,	 suyun	 ateşi	
söndürmesinden	daha	çabuk	yok	eder.	Ona	selam	göndermek	pek	çok	
köle	 azat	 etmekten	 daha	 faziletlidir.	 Rasulullahı	 (asm)	 sevmek	 ise	
riyazet	 ve	 mücahededen,	 Allah	 yolunda	 kılıç	 sallamaktan	 daha	
üstündür.366	

23. 	Allah	 dostları	 üç	 sınıftırlar.	 Her	 üç	 sınıf	 üçer	 alametle	 bilinir:	 Birinci	
sınıf,	 havf	 hâlinde	 olanlardır.	 Bunlar:	 Daima	 mütevazıdırlar.	 Hayır,	
hasenatları	ne	kadar	çok	olsa	da	onu	az	görürler.	En	küçük	hatalarını	
bile	büyük	görürler.	İkinci	sınıf	recâ	sahibi	kimselerdir.	Bunlar	da:	Her	
hâl	ve	hareketlerinde	insanlara	fazilet	ve	güzellikler	sergileyerek	örnek	
olurlar.	 Mallarını	 Hak	 yolunda	 sarf	 ederek	 insanların	 en	
cömertlerinden	 olurlar.	 Allah’ın	 kullarına	 karşı	 daima	 hüsn-ü	 zan	
içindedirler.	Üçüncü	sınıf	ise	aşk	ve	muhabbet	vecdiyle	Rabbi’ne	ibadet	
edenler	ariflerdir.	Bunlar	da:	Sevdikleri	şeyleri	Allah	için	infak	ederler.	
Her	 hâl	 ve	 hareketlerinde	 Allah	 rızasını	 hedeflerler.	 Bu	 yüzden	
cahillerin	 kınamalarına	 aldırmaz,	 onların	 kaba	 davranışlarından	
rahatsız	 olmazlar.	 Nefislerine	 ağır	 gelen	 şeyleri	 nefislerinin	
muhalefetine	 rağmen	 ifaya	 çalışırlar.	 Bütün	 hâl	 ve	 hareketlerinde	
Allah’ın	emir	ve	nehiylerine	itaat	ederler.367		

24. 	Allah’ı	 tanımaktan	aciz	oIduğunu	anIaman,	gerçekten	Allah’ı	anIaman	
demektir.	 [Cüneyd-i	Bağdadi	 (ks)	 “Allah’ı	 bilme	ve	 tanıma	konusunda	
söylenen	 sölerin	 en	 mükemmeli	 Ebubekir’in	 (ra)	 bu	 sözüdür”	
demiştir.]	

25. 	Kendine	kabir	değiI,	kendini	kabre	hazırIa.		
26. 	Haramı	terketmek,	heIaIı	taIep	etmekten	hayırIıdır.		
27. 	Nefsini	ısIah	et	ki,	haIk	da	sana	bağIanmış	oIsun.		
28. 	Şu	 dört	 özeIIiği	 taşıyan	 AIIah’ın	 iyi	 kuIIarındandır:	 Tevbe	 edene	

sevinen,	 günahkarın	 bağışIanmasını	 diIeyen,	 kötüye	 ısIahı	 için	 dua	
eden,	iyiye	yardımda	buIunan.		

29. 	Hz.	Muhammed’in	(asm)	öIümünden	sonra	müsIümanIarı	teskin	eden	
sözü.	“Hz.	Muhammed	‘e	tapan	biIsin	ki	o	oIdu.	AIIah’a	tapan	biIsin	ki	
AIIah	öImez.”		

30. 	Şayet	ben	AIIah’a	ve	ResuIüne	karşı	geIirsem,	bana	itaat	etmeyiniz.	
31. 	Veciz	konuşmanın	sırrı,	fuzuIi	sözIeri	terketmektir.		
32. 	Sabredin,	her	şeyin	başı	sabırdır.		
33. 	KitapIar	akıIIı	kişiIerin	bahçeIeri,	faziIetIi	kişiIerin	çiçekIiğidir.		
34. 	AkrabaIar	arasındaki	düşmanIık	ormana	düşen	ateşten	farksızdır.		
35. 	Dört	 şeyi	 dört	 yere	 bırakın;	 uyumayı	 kabre,	 rahatı	 sırat	 köprüsüne,	

övünmeyi	mizana,	arzu	ve	istekIeri	cennete.		

36. 	OIgun	kimse	affetmeyi	borç,	iyiIik	etmeyi	farz	oIarak	kabuI	eder.	

	
366	Bağdadî,	Târihu	Bağdâd,	7:161.	
367	İbn-i	Haceri’l-Askalânî,	Münebbihât,	s.	94-95.	



37. 	Komşunun	 dedikodusunu	 yapma.	 KomşunIa	 münakaşa	 etme;	 zira	
misafirIer	ve	insanlar	gider,	komşun	seninle	kaIır.		

38. 	Ne	söyIediğini,	kime	söyIediğini	ve	ne	zaman	söyIediğini	unutma.		
39. 	Övünmeyiniz!	 Hem	 topraktan	 yaratıImış	 hem	 de	 toprağa	 dönünce	

kendisini	kurtIarın	yiyeceği	insanın	övünmesi	neye	yarar!		

40. 	DoğruIuk	emanet,	yaIancıIık	hıyanettir.		
41. 	Kabre	azıksız	giren,	vapursuz	denize	çıkmış	gibidir.		
42. 	KaIp	katıIığı,	çok	yaIan	ve	hasetten	meydana	geIir.	
43. 	Namaz	Allah’ın	insanlara	yeryüzündeki	emanetidir.	
44. 	Allah’a	 yemin	 ederim	 ki	 Allah’tan	 korkar	 günahlardan	 sakınır	 ve	

hayırlı	 amellere	koşarsanız	nerede	olursanız	olun	Allah	 sizin	 rızkınızı	
verecektir.	

45. 	Haramı	terk	etmek	helali	aramaktan	daha	hayırlıdır.	
46. 	Salih	evlat	kalbin	meyvesidir.	
47. Veciz	konuşmanın	sırrı	boş	konuşmaları	terk	etmektir.	
48. 	En	hayırlı	dua	Allah’tan	korkan	temiz	bir	kalple	dua	etmektir.	
49. 	Kişinin	hüsrana	uğarması	hırsındandır.	
50. 	Sırrın	senin	kanındır;	onu	akıtma.	
51. 	Bilmediğini	bilmek	ilimdir,	anlayıştır.	
52. 	Allah’tan	korkanla	istişare	et	ki	kurtuluşa	eresin.	
53. 	İnsanların	en	şerlisi	zâlime	yardım	eden	ve	mazlumu	rezil	edendir.	
54. 	İnsanların	doğruluğu	faziletinin	en	açık	delilidir.	
55. 	Kalp	sertliği	çok	yalan	ve	hasetten	meydana	gelir.	
56. 	Saidle	dostluk	yapan	mesut	olur.	
57. 	Kim	hâlis	Allah	sevgisini	tadarsa	o	tat	onu	dünya	talebinden	ve	bütün	

insanlardan	uzaklaştırır.	

58. 	Kerim	 olan	 insanın	 en	 güzel	 ahlakı	 kendisine	 yapılan	 kötülüğü	
unutmasıdır.	

59. 	Ömrünü	boş	 işlerle	 geçirenler	 ekim	ayını	 kaçıran	 çiftçi	 gibidir.	 Ziraat	
mevsimini	kaçıranlar	hasat	gününde	pişman	olurlar.		

60. 	Sabırla	 beraber	musibet	musibet	 değildir;	 telaş	 ile	 beraber	 çare	 çare	
olmaz.	

61. 	Belâ	kişinin	diline	bağlıdır.	Dilini	tutan	beladan	korunmuş	olur.	
62. 	Ölüme	hırslı	ol	ki,	hayat	sana	verilsin.	
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