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Doğumu	ve	Nesebi	
Hulefa-i	Raşidinin	 ikincisi	olan	Hz.	Ömer	 (ra)	Fil	olayından	13	sene	sonra	

Mekke’de	 dünyaya	 gelmiştir.	 Bir	 rivayette	 “Ficar	 Savaşından”	 sonra	 dünyaya	
geldiği	ifade	edilmiştir.1	

Babası	 Hattab	 b.	 Nüfeyl’dir	 ve	 nesebi	 Ka’b’da	 Peygamberimiz	 (asm)	 ile	
birleşir.	Kureyş’in	Adiy	boyuna	mensuptur.	Annesi	Hanteme,	Ebu	Cehil’in	kardeşi	
veya	amcasının	kızıdır.	

	
İslam’dan	Önceki	Hayatı	
Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 İslam’dan	 önceki	 hayatı	 hakkında	 fazla	 bir	 bilgiye	 sahip	

değiliz.	 Gençliğinde	 babasına	 ait	 sürülere	 çobanlık	 yaptığı	 ve	 sonra	 ticaret	
hayatına	 atıldığı	 bilinmektedir.	 Suriye’ye	 ve	 İran’a	 giden	 ticaret	 kervanına	
katılarak	Amr	b.	Âs	(ra)	ile	ticaret	yaptığı	bilinmektedir.2	

Cahiliye	 döneminde	 aklı,	 cesareti	 ve	 atılganlığı	 ile	 Mekke	 eşrafı	 arasında	
önemli	 bir	 mevkiye	 sahipti.	 Bu	 sebeple	 kabileler	 arasındaki	 anlaşmazlıkların	
çözümünde	 etkin	 rol	 almış	 ve	 savaş	 durumunda	 elçilik	 gibi	 önemli	 görevleri	
yapmış	ve	gürüşlerine	itibar	edilmiştir.3	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 sert	 bir	 mizaca	 sahipti.	 Cahiliye	 döneminde	 Müemmel	 b.	
Habib’in	câriyesi	Lübeyne’ye	ve	Zinnîre	hatuna	 işkence	yapmış	bayıltana	kadar	
boğazını	 sıkmıştır.4		 Lübeyne	 ise	 “Ya	 Ömer!	 Sen	 de	 Müslüman	 ol	 da	 kurtul.	
Müslüman	olmazsan	Allah	sana	bunun	mislini	yapacaktır”	demiştir.5	

Bu	 şekilde	 ilk	 döneminde	 İslam’a	 karşı	 sert	 bir	 tutum	 almış,	 hatta	
Peygamberimizi	 (asm)	ödürmeye	teşebbüs	edecek	kadar	 ileri	gitmiştir.	Ama	ne	
var	ki	“Ava	giderken	avlanmışştır.”	Zira	Hz.	Ömer	(ra)	kin	ve	düşmanlıkla	hareket	
etmek	 yerine	 akıllıca	 hareket	 etmesi	 ve	 aklını	 kullanması	 onu	 İslam’a	 teslim	
olmasını	 netice	 vermiştir.	 Zira	 iman	 nuru	 ve	 İslam’ın	 güzelliği	 selim	 akıllar	 ve	
kibir,	 kin	 ve	 hasetten	 uzak	 kalplerde	 inkişafa	 sebep	 olur.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 bu	
sebeple	 Kur’an’ın	 nuru	 ve	 i’cazı	 karşısında	 aklı	 ikna	 ve	 kalbi	 tatmin	 olmuş	 ve	
imanın	aydınlığına	kavuşmuştur.	

	
Hanifler	ve	Hz.	Ömer’in	(ra)	Akrabası	Zeyd	b.	Amr	
Arabistan’da	 Hz.	 İbrahim’in	 (as)	 din-i	 hakikisi	 ile	 kendilerini	 puta	

tapmaktan	 koruyan	 azınlıkta	 da	 olsa	 bir	 gurup	 vardı.	 Peygamberimizin	 (asm)	
dedesi	 Abdülmuttalip	 ve	 Arapların	 meşhur	 hatiplerinden	 Kuss	 b.	 Saide	
bunlardandı.	Peygamberimiz	(asm)	de	İslamiyet’ten	önce	İbrahim’in	(as)	bakıye-

	
1İbnül-Esîr,	Üsdül-Gâbe,	Kahire-1970,	4:	146.	
2	H.	İbrahim	Hasan,	Tarihul-Islâm,	Misir-1979,	1:	210.	
3	Suyûtî,	Tarihul-Hulefâ,	Beyrut-1986,	s.	123;	İbnü’l-Esir,	Üsdül-gâbe,	4:146.	
4	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:341.	
5	İbn-i	Esir,	El-Kâmil,	2:69.	



i	dini	ile	Allah’a	ibadet	ederdi.	Tabii	ki	farziyet	ve	mecburiyet	altında	değil,	kendi	
arzusu	 ile	 ve	 nafile	 olarak,	 tefekküre	 dayanan,	 şirk	 ve	 günah	 olan	 çirkin	
şeylerden	uzaklaşmayı	netice	veren	bir	ibadet	şekli	idi.			

Araplarda	 puta	 tapmalar	 çoğalınca	 Varaka	 b.	 Nevfel,	 Osman	 b.	 Huveyris,	
Ubeydullah	 b.	 Cahş	 ve	 Zeyd	 b.	 Amr	 bir	 araya	 geldiler	 ve	 şöyle	 dediler:	
“Kavmimizin	 taptığı	 bu	 putların	 hiçbir	 değeri	 yok,	 bunlar	 babalarımız	 olan	
İbrahim’in	(as)	dinini	asli	şekilden	uzaklaştırdılar.	Görmeyen,	işitmeyen,	faydası	
ve	zararı	olmayan	taşa	mı	tapıyoruz.	Kendimize	bir	çıkış	yolu	aramalıyız.”			

Bunun	 üzerine	 Varaka	 ve	 Osman	 Hıristiyanlığı	 seçti.	 Ubeydullah	 kararsız	
kaldı.	 İslamiyetin	 doğuşu	 ile	müslüman	 oldu.	 Zeyd	 b.	 Amr	 ise	 putlara	 tapmayı	
reddetti.	 Allah’ın	 bir	 peygamber	 göndermesini	 bekledi.	 Zeyd	 b.	 Amr	 Kâbe’de	
şöyle	dua	ederdi:	“Ya	Rabbi!	Senin	sevdiğin	ibadet	şeklini	bilseydim	öyle	ibadet	
ederdim.	 Ne	 var	 ki	 bilemiyorum.	 Ölürken	 şöyle	 dedi:	 “Allah’ım!	 Senin	 bir	
olduğunu,	 her	 şeye	 kadir	 olduğunu	 biliyorum.	 Sana	 ibadet	 etmek	 istiyorum;	
ancak	ne	var	ki	sana	nasıl	ibadet	edileceğini	bilmiyorum.	Keşki	bir	peygamberin	
gelmiş	 olsaydı	 da	 senin	 buyruklarını	 bize	 iletmiş	 olsaydı.	 Onun	 da	 yakında	
geleceğini	biliyorum.	Sen	yarattığın	bu	insanları	gereksiz	yaratmadın,	başıboş	da	
bırakacak	 değilsin.	 Peygamberini	 görseydim	 de	 seni	 razı	 edecek	 ameller	
işleseydim	 ve	 sana	 ibadet	 ederek	 ruhumu	 sana	 teslim	 eyleseydim.”	 Bu	 zat	 Hz.	
Ömer’in	(ra)	akrabası	idi.	Bunları	söylerken	o	da	onu	dinliyordu.	Hz.	Ömer’in	(ra)	
müslüman	 olmasında	 elbette	 bu	 yalvarışların	 tesiri	 olmuştur.	 Zeyd	 b.	 Amr	
Kureyşlilerle	konuşurken	de:	“Benden	başka	İbrahim’in	dininde	olanınız	yoktur”	
derdi.		

	
Hz.	Ömer’in	(ra)	Müslüman	Olması	
Ebu	Cehil	bir	gün	Kureyş	eşrafını	topladı.	Onlara:	
“Ey	Kureyş	cemaati!	Muhammed’in	işini	bitirmemiz	lâzım.	Haberiniz	olsun	

onu	öldürecek	kimseye	benden	yüz	kızıl	deve,	bin	ukiyye	gümüş,	şu	kadar	misk	
göbeği	ve	şu	kadar	da	elbise	vereceğim”1	dedi.		

Ömer	b.	Hattap:	“Ben	bu	işe	talibim!”	diye	öne	çıktı.	Diğerleri	de	onu	teşvik	
ederek:	“Bu	işi	ancak	sen	başarabilirsin!”	dediler.	Ömer	de	bu	konuda	onlarla	bir	
anlaşma	yaptı.	Daha	sonra	bu	işi	nasıl	yapacağını	planlamak	üzere	oradan	ayrıldı.		

Önce	Kâbe’yi	ziyaret	etti.	Kâbe’yi	yedi	kere	tavaf	etti.	Kendisine	göre	kutsal	
bir	 işin	 peşinde	 idi.	 Oradan	 kararlı	 bir	 şekilde	 ayrıldı.	 Yolda	 giderken	 kendi	
kabilesi	 olan	 Adiyy	 b.	 Ka’boğulları’ndan	 Nuaym	 b.	 Abdullah’a	 (ra)	 rast	 geldi.	
Nuaym	 Müslüman	 olmuştu	 ama	 bunu	 gizliyordu.	 Ömer’i	 kılıcını	 kuşanmış	 bir	
vaziyette	mühim	bir	iş	için	kararlı	adımlarla	gider	vaziyette	görünce	sordu:	

“	-Ya	Ömer!	Böyle	telaşlı	bir	vaziyette	nereye	gidiyorsun?”		
Ömer	bin	Hattap	cevap	verdi:	
“	-Kureyş’in	arasına	fitne	sokan,	dinlerini	terk	ettiren,	ilahlarına	dil	uzatan,	

akıllılarını	 akılsız	 sayan	 ve	 kendisine	 inanmayanları	 cehennemlik	 yapan	 şu	
adamı	öldürüp	işini	bitirmeye	gidiyorum!”	dedi.			

Nuaym	bin	Abdullah	(ra):		
“	 -Ya	 Ömer!	 Seni	 nefsin	 aldatmış.	 Sen	 Muhammed’i	 öldürürsen	 Abd-i	

Menâfoğulları	 seni	 sağ	 bırakır	 mı	 sanırsın?	 Sen	 önce	 ev	 halkını	 düzeltsen	 ve	
onları	ikna	etsen	daha	iyi	olur!”	dedi.		

Ömer:		

	
1	Halebi,	İnsanu’l-Uyun,	2:18;	Ahmed	Zeynî	Dahlan,(1304-Beyrut)	Siretu’n-Nebi,	1:135.		



“	-Sen	hangi	ev	halkını	kast	ediyorsun?”	diye	sordu.		
Nuaym:		
“	 -Enişten	ve	amcazaden	Said	b.	Zeyd	b.	Amr	ve	kız	kardeşin	Fatıma	binti	

Hattap.	Her	ikisi	de	Müslüman	oldular	ve	Muhammed’in	dinine	girdiler.	Sen	önce	
onlarla	ilgilensen	iyi	olur…”	dedi.			

Bu	haber	üzerine	Ömer	daha	da	öfkelenerek	geri	döndü	ve	eniştesi	 ile	kız	
kardeşinin	evine	gitti.	O	sırada	sahabelerden	Habbab	b.	Eret	(ra)	yeni	nâzil	olan	
“Tâ-Hâ	 Suresini”	 öğretmek	 amacı	 ile	 kız	 kardeşinin	 evinde	 bulunuyordu.	Ömer	
kapıya	 yaklaşınca	 içeriden	 Kur’an	 sesi	 geldiğini	 duydu,	 bekledi	 ve	 dinlemeye	
başladı.	 Kur’an	 olduğundan	 emin	 olunca	 kapıyı	 şiddetle	 vurdu.	 Bunun	 üzerine	
Habbab	b.	Eret	(ra)	gizlendi.	Fatıma	da	kapıyı	açtı.		

İçeri	giren	Ömer	hiddetle:	
“	-Siz	burada	ne	okuyordunuz	bakalım!”	diye	bağırdı.		
Fatıma:		
“	 -Bir	 şey	 okumuyorduk	 enişten	 Said	 ile	 kendi	 aramızda	 konuşuyorduk”	

şeklinde	cevap	verdi.		
Ömer	hiddetle:		
“	 -Vallahi	 siz	 ikiniz	 de	 Muhammed’in	 dinine	 girdiniz	 ve	 onun	 getirdiği	

şeyleri	 okuyorsunuz.	 Demek	 atalarımızın	 dinini	 siz	 de	 terk	 ettiniz	 öyle	 mi?”	
diyerek	eniştesine	hücum	etti.	Fatıma	ayırmak	için	araya	girince	yüzüne	şiddetli	
bir	tokat	akşetti.	Fatıma’nın	dudağı	patladı	ve	kan	akmaya	başladı.		

Fatıma	bu	duruma	şiddetle	karşılık	verdi:	
“	 -Evet!	 Biz	 ikimiz	 de	 Müslüman	 olduk	 ve	 Muhammed’in	 dinine	 girdik.	

Allah’ın	birliğine	inandık	ve	Muhammed’in	hak	peygamber	olduğunu	kabul	ettik.	
Sen	 de	 ne	 yaparsan	 yap!	 Elinden	 geleni	 ardına	 koyma!”	 diyerek	 kararlılık	
gösterdi.		

O	 zaman	Ömer	 geri	 çekildi.	Kardeşinin	dudağından	akan	kanı	da	 görünce	
şefkat	damarı	ile	oturdu	ve	biraz	düşündü.	Sonra:		

“	-Getirin	bakalım	şu	okuduğunuz	şeyi…”	dedi.		
Fatıma:		
“	-Sen	ona	bir	şey	yapacaksın	diye	korkuyoruz”	şeklinde	cevap	verdi.		
Ömer	cahiliye	döneminin	okuma-yazma	bilen	nâdir	insanlarındandı.	Bunun	

için	“Hayır!	Ona	bir	şey	yapmayacağım.	Sadece	okuyup	geri	vereceğim”	dedi.		
Fatıma	 deri	 üzerine	 yazılmış	 olan	 “Tâ-Hâ	 Suresini”	 getirdi.	 Ömer	 onu	

okumaya	başladı.	Yüce	Allah	bu	surede	şöyle	buyuruyordu:	
	
“Bismillâhirrahmânirrahîm.	
Tâ-Hâ!	Biz	sana	Kur’anı	meşakkat	ve	sıkıntı	için	inzal	buyurmadık.	O	Kur’anı	

Allah’tan	korkanlar	için	bir	öğüt	olsun	diye	inzâl	edip	rahmetimizden	indirdik.	Ve	o	
Kur’an	yeri	ve	göğü	yaratan	yüce	Allah	tarafından	peyderpey	inzal	edilmiştir.		

O	Allah	ki	Rahmandır.	Rahmeti	ve	merhameti	sonsuzdur.	Merhamet	ve	şefkat	
sahibidir.	Onun	hâkimiyeti	arşı	ve	her	şeyi	kuşatmıştır.	Göklerde,	yerde	ve	toprağın	
altında	 bulunan	 her	 şey	 onundur	 ve	 ona	 aittir.	 Her	 şey	 onun	 tasarrufundadır	 ve	
onun	hâkimiyeti	altındadır.		

Sen	 sözü	 açığa	 vursan	 da,	 gizlesen	 de	 onun	 için	 birdir.	 Şüphesiz	 o	 Allah	
açıkladıklarınızı	bildiği	gibi,	gizlediklerinizi	de	bilir.	Bütün	bunları	yapan	ve	bilen	



Allah’tan	 başka	 ibadet	 edilmeye	 lâyık	 hiçbir	 varlık	 yoktur.	 En	 güzel	 işler	 ve	 bu	
işlere	ait	en	güzel	isimler	ona	aittir.”1		

Ömer	 “Bunlar	 ne	 güzel	 sözler	 ve	 ne	 anlamlı	 ifadeler!”	 demekten	 kendini	
alamadı.		

Bunun	üzerine	Habbab	bin	Eret	(ra)	gizlendiği	yerden	çıktı	ve:	
“	-Ya	Ömer!	Artık	Allah’tan	kork!”	dedi.	
Ömer:		
“	-Ya	Habbab!	Sen	bana	Muhammed’in	bulunduğu	yeri	haber	ver.	Gideyim,	

ben	de	onun	yanında	yer	alayım”	dedi.	
Habbab:		
“	 -O	 Safa	 tepesi	 yanında	 bulunana	 Erkâm’ın	 evindedir.	 Yanında	 da	 bazı	

seçkin	sahabeleri	vardır”	dedi.		
Ömer	 kalktı	 ve	 kılıcını	 kuşandı.	 Peygamberimizin	 (asm)	 	 ve	 ashabının	

bulunduğu	 yere	 gitmek	 üzere	 yola	 çıktı.	 Peygamberimizi	 (asm)	 korumakla	
görevli	 olan	 gözcüler	Ömer’in	 kılıcını	 kuşanmış	 olduğu	halde	 geldiğini	 görünce	
hemen	telaşla	Peygamberimize	(asm)	haber	verdiler.		

Peygamberimiz	(asm):	
“	 -Bırakın	 gelsin.	 Ben	 onun	 Allah’ın	 izni	 ile	 iman	 etmek	 için	 geldiğini	

umuyorum”	buyurdular.		
Hz.	Hamza	(ra)	da	orada	bulunuyordu.	O	da:	
“	-Bırakın	gelsin.	İyilik	için	geldiyse	iyilik	bulur;	kötülük	için	gelmişse	onun	

cezasını	biz	veririz”	dedi.		
Kapıda	 bulunan	 Bilâl-i	 Habeşî	 avlu	 kapısını	 açarak	 Ömer’i	 içeri	 aldı.	

Peygamberimiz	(asm)	de	onu	avluda	ayakta	karşıladı.		
“	-Hoş	geldin	yâ	İbn-i	Hattab!	Buraya	ne	amaçla	geldin?”	buyurdular.	
Ömer	bin	Hattab:	
“	 -Yâ	 Resulallah!	 Ben	 buraya	 Allah’a,	 resulüne	 ve	 onun	 Allah	 tarafından	

bizim	için	getirdiği	hakikatlere	iman	etmeye	geldim…”	dedi.	
Bunun	 üzerine	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Allahü	 Ekber!”	 diye	 tekbir	 getirdi.	

Ashabı	 da	 Peygamberimize	 (asm)	 uyarak	 tekbir	 getirdiler.	 Bu	 tekbir	 sesleri	
Mekke	sokaklarında	yankılandı.2	

Peygamberimiz	 (sav)	 ona	 iman	 dersi	 verdi.	 İmanın	 esasları	 olan	 Allah’ın	
birliğini	ve	ahirete	 imanı	anlattı.	Bunlarla	 ilgili	ayetleri	okuyarak	açıklamalarda	
bulundu.	Sonra	Allah’a	ibadet	şekli	olan	namazı	öğretti.	Ezber	etmesi	için	de	kısa	
sureleri	ders	verdi.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 kalktı	 ve	 yıkandı.	 Abdest	 aldı	 ve	 sahabelerle	 beraber	 bir	
müddet	“Dar-ı	Erkamda”	kaldı.	Sonra	gece	evine	döndü.	Evinde	de	sabaha	kadar	
Kur’an	 okudu	 ve	 Peygamberimizin	 (asm)	 ders	 verdiği	 kısa	 sureleri	 ezberledi.	
Kendi	kendine	şöyle	dedi:	“Müslümanlardan	hiç	kimse	yok	ki,	 imanından	dolayı	
mihnet	ve	sıkıntı	çekmesin,	dövülmesin	ve	işkenceye	maruz	kalmasın.	Ey	Ömer!	
Sen	onlardan	geri	kalmamalısın!”		

Sabah	olunca	Müslüman	olduğunu	açıklamak	üzere	önce	Ebu	Cehil’in	evine	
uğradı.	 Kapıyı	 çaldı.	 Kapıya	 Ebu	 Cehil	 çıktı.	 “Hoş	 geldin	 kız	 kardeşimin	 oğlu!”	
dedi.	

Hz.	Ömer	(ra):		
“	-Biliyor	musun	ben	dinimi	değiştirdim	ve	Müslüman	oldum!”	dedi.		

	
1	Ta-Ha	Suresi,	20:1–12.	
2	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:366–371;	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:267–269.	



Ebu	Cehil:	
“	-Allah	senin	de,	getirdiğin	haberin	de	belâsını	versin!”	diyerek	kapıyı	hızla	

yüzüne	kapadı.		
Hz.	Ömer	(ra):		
“	 -Bu	 bir	 şey	 değil!”	 diyerek	 oradan	 ayrıldı	 ve	 doğru	 dayısı	 Velid	 b.	

Muğire’nin	evine	gitti.	Kapıyı	çaldı	ve	Velid	çıkınca	ona	da:	
“	-Ben	Müslüman	oldum!”	dedi.		
Velid:		
“	-Sakın	böyle	söyleme!	Müslüman	olmuş	olsan	bile	bunu	herkesten	gizle!”	

dedi.		
Hz.	Ömer	(ra):		
“	-Bu	benim	gibi	birisi	için	mümkün	değil!”	dedi.	
Velid	kapıyı	örttü	ve	içeri	çekildi.	
Hz.	Ömer	(ra):		
“	-Bu	da	benim	için	bir	şey	değil!”	dedi	ve	oradan	ayrıldı.		
Sonra	 Kureyş’ten	 söz	 taşıyan	 ve	 duyduğu	 bir	 haberi	 kapı	 kapı	 gezerek	

herkese	ulaştırmayı	adet	edinen	Cemil	b.	Mamer	el-Cumahî’ye	gitti.		
“	 -Ey	 Cemil!	 Biliyor	 musun	 ben	 Müslüman	 oldum!”	 der	 demez	 Cemil	

yerinden	 fırladı	 ve	 Kâbe’ye	 doğru	 koşmaya	 başladı.	 Orada	 toplanmış	 bulunan	
Kureyş	eşrafının	yanına	vardı	ve	avazı	çıktığı	kadar	bağırdı:	

“	-Ey	Kureyş	cemaati!	Haberiniz	olsun	ki,	Ömer	b.	Hattab	Müslüman	olmuş	
ve	atalarının	dinini	değiştirmiştir!”	dedi.			

Bunun	 üzerine	 müşrikler	 telaşa	 düştüler.	 Öfkeden	 kuduranlar	 oldu.	
Ömer’in	kendilerine	doğru	geldiğini	görünce	de	hemen	üzerine	üşüştüler.		

“	 -Cemil	 doğru	 mu	 söylüyor?	 Sen	 de	 mi	 atalarımızın	 dinini	 terk	 ettin?”	
dediler.	

Hz.	Ömer	 (ra)	da	onların	yanında	 “Kelime-i	 Şahadet”	 getirerek	Müslüman	
olduğunu	ilân	etti.		

Bunun	 üzerine	 müşrikler	 onunla	 söz	 düellosuna	 girdiler.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	
onlara	 cevap	veriyordu.	Güneş	 tepeye	yükselip	ortalık	kızarana	kadar	bu	böyle	
devam	etti.	Bir	gecede	nübüvvetin	nurundan	istifade	eden	Ömer	artık	cehaletten	
kurtulduğu	 gibi	 zamanın	 en	 üstün	 bir	 bilgini	 olmuştu	 ve	 müşriklerin	 tüm	
sorularına	cevap	veriyordu.	Müşrikler	onu	bunaltamamışlardı.	Önceleri	dininden	
vazgeçirmeye	çalışıyorlardı.	Sıkıştıklarında	iş	artık	tehdit	ve	hakaret	dayanmıştı.	
Müşriklerden	 kimi	 onu	 tehdit	 ediyor	 kimisi	 de	 hakaret	 ediyordu.	 İş	 nihayet	
kavgaya	varacaktı	ki	birden	Âs	b.	Vâil	es-Sehmî	geldi.	Bu	Âs	b.	Vâil	es-Sehmî	Hz.	
Ömer’in	(ra)	anne	tarafından	dayısı	sayılırdı.	Onların	çekişmelerini	gördü	ve:	

“	 -Ne	oluyor	size!	Ne	olmuş	yani	Ömer	Müslüman	olmuş	 ise?	Size	bundan	
ne?	 Ne	 istiyorsunuz	 ondan?	 Şayet	 siz	 ona	 bir	 zarar	 verirseniz	 Adiyy	 b.	
Ka’boğulları	 bunu	 size	 bırakır	 mı	 sanıyorsunuz?”	 dedi	 ve	 onları	 dağıttı.	
Kureyşliler	çekildiler	ve	Hz.	Ömer’i	(ra)	bırakıp	gittiler.1		

Hz.	Ömer	 (ra)	da	oradan	ayrılarak	doğru	Dâr-ı	 Erkâm’a	Peygamberimizin	
(asm)	yanına	geldi.	Hızını	alamamıştı.	İmanın	kalbine	verdiği	heyecan	ve	halecan	
ile	içi	içine	sığmıyordu.	Peygamberimize	(asm)	yaklaşarak	dedi:	

“	 -Ey	 Allah’ın	 Resulü!	 Biz	 ki	 hak	 dine	 mensubuz.	 Allah’ın	 dini	 üzereyiz.	
Müşrikler	 ise	batıl	 ilahların	peşinde	takılıp	gitmekte	olan	bâtıl	bir	dine	mensup	
değiller	mi?”		

	
1	Hâkim,	Müstedrek,	3:85;	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:374.	



Allah’ın	Resulü	(sav):	
“	 -Evet!	 Varlığım	 kudret	 elinde	 olan	 Allah’a	 yemin	 olan	 Allah’a	 yemin	

ederim	 ki,	 bizler	 yaşadığımız	 müddetçe	 de,	 öldükten	 sonra	 da	 bizler	 Hak	
üzereyiz”	buyurdular.		

Hz.	Ömer	(ra):	
“	 -Öyle	 ise	onlar	bâtıl	dinlerini	açıktan	 ilan	ederken	bizler	neden	hak	olan	

dinimizi	gizliyoruz?	Vallahi	hak	açıktan	ilan	edilmeye	daha	layıktır”	dedi.		
Sonra	şöyle	bir	teklifte	bulundu:	
“	 -Ey	 Allah’ın	 Resulü!	 Topluca	 Kâbe’ye	 gidelim.	 Müşriklere	 karşı	

korkmadığımızı	 gösterelim.	 Hak	 olan	 Allah’ın	 dinini	 de	 açıktan	 ilân	 edelim.	
Allah’ın	beytinde	Allah’a	ibadeti	açıktan	yapalım”	dedi.		

Sahabelerin	de	cesaretle	bu	teklife	“Evet!”	demeleri	üzerine	Peygamberimiz	
(asm):	

“	-Mademki	sizler	böyle	istiyorsunuz,	ben	de	sizinle	beraberim!”	buyurdu.		
İki	 saf	 halinde	Dar-ı	 Erkâm’dan	 çıktılar.	 Bir	 safın	 başında	Hz.	Hamza	 (ra)	

vardı.	 Arkasında	 yirmi	 sahabe	 bulunuyordu.	 	 Diğer	 safın	 başında	 ise	Hz.	 Ömer	
(ra)	 ve	 arksında	 da	 yirmi	 seçkin	 sahabe	 vardı.	 Bu	 şekilde	 kırk	 kişi	 ile	 sert	
adımlarla	yeri	tozutarak	Kâbe’ye	vardılar.		

Kureyş	 müşrikleri	 bir	 Hamza’ya	 (ra)	 bir	 de	 Ömer’e	 (ra)	 bakıyorlardı.	
Müşrikler	 o	 gün	 hayatlarında	 hiç	 uğramadıkları	 büyük	 bir	 hüzün	 ve	 kedere	
uğradılar.	Kahroldular	ve	elleri	iki	yanlarına	düştü…	

Müslümanlar	 herkesin	 gözü	 önünde	 beraberce	 Kâbe’yi	 tavaf	 ettiler	 ve	
topluca	Allah’a	ibadet	ettiler.	Müşrikler	de	hiçbir	müdahalede	bulunamadılar.		

Peygamberimiz	 (asm)	 bu	 hadise	 üzerine	 Hz.	 Ömer’e	 (ra)	 “Hakkı	 bâtıldan	
ayıran”	 anlamında	 “Ömeru’l-Fâruk”	 adını	 verdi.1	Hz.	 Ömer	 (ra)	 Müslüman	
olmadan	 önce	 açıktan	 Kâbe’de	 namaz	 kılamıyorlardı.2	Ancak	 peygamberimizin	
(asm)	namaz	kılmasına	da	engel	olamıyorlardı.		

Abdullah	b.	Mesud	(ra)	“Ömer’in	müslüman	oluşu	bir	 fetihti”3	demektedir.	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 imanın	 verdiği	 heyecanla	 küfre	 açık	 ve	 net	 bir	 şekilde	 hiçbir	
tehdide	aldırış	etmeden	mücadele	ediyordu.	Müşrikler	Hz.	Ömer’in	(ra)	şecaat	ve	
kararlılığını	bildikleri	için	ona	sataşmaya	cesaret	edemiyorlardı.	

Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 müslüman	 olmasından	 sonra	 müşrikler	 “Dar-ı	 Erkâm”ı	
gözetim	 altına	 aldılar.	 Müslümanlar	 daha	 buraya	 gelemez	 oldular.	
Müslümanların	hem	toplanıp	ibadet	etmelerini	engellemek,	hem	de	Mekke	halkı	
arasında	 dolaşarak	 dinlerini	 yaymalarını	 engellemek	 üzere	müşrikler	 “Boykot”	
kararı	aldılar.		

Buna	 göre	 Müslümanlar	 “Şı’b-ı	 Ebî	 Talip”	 adı	 verilen	 Ebu	 Talib’in	
mahallesine	hapsedileceklerdi.	Burada	hem	Müslümanlar	hem	de	Müslümanlara	
yardım	edenler	cezalandırılacaklardı.	Ve	bu	boykot	üç	yıl	devam	edecekti.		

Peygamberimizin	 (asm)	 “Dar-ı	 Erkam”daki	 vazifesi	 de	 böylece	
tamamlanmış	 oldu.	 “Dar-ı	 Erkâm”	 da	 fonksiyonunu	 bu	 şekilde	 ifa	 etmiş	 ve	
tamamlamış	oldu.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 Müslüman	 olduğu	 zaman	 yüzden	 fazla	 Müslüman	
Habeşistan’a	 hicret	 etmiş	 bulunuyordu.	 Bir	 kısım	 Müslümanlar	 da	 çevre	
kabilelerde	 ferdî	 olarak	 bulunmakta	 ve	 Müslümanlığını	 gizleme	 ihtiyacı	

	
1	Ebu	Nuaym,	Delâilu’n-Nübüvve,	1:195;	İbnü’l-Esir,	Üsdü’l-Gâbe,	4:150;	Zehebî,	Tarihu’l-İslâm,	
2:108–109.		
2	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:367;	Hâkim,	Müstedrek,	3:83–84.	
3	İbnü’l-Esir,	Üsdül-Gâbe,	4:151;	İbn	Sa'd,	Tabakat,	3:270.	



duymaktaydılar.	 Bunlar	 gizli	 olarak	 Peygamberimize	 (asm)	 nazil	 olan	 vahiyleri	
öğreniyor	 ve	 samimi	 bulduklarına	 öğreterek	 onların	 Müslüman	 olmalarını	
sağlıyorlardı.	Hz.	Ebu	Zerr-i	Gıfârî	(ra)	bunlardandı.	Hz.	Ömer’in	(ra)	Müslüman	
olmasından	birkaç	hafta	önce	de	Hz.	Ebubekir	(ra)	müşrikleri	islâma	davet	ettiği	
için	 Kâbe	 çevresinde	 bir	 arbede	 yaşanmış	 ve	 o	 zaman	 çevresinde	 otuz	 kadar	
mü’min	bulunmuştu.	Bu	durumda	evlerinde	bulunan	kadın	ve	çocukları	hesaba	
katmadığımız	zaman	Peygamberimizin	yanında	kalan	ve	“İman	Davası”na	gönül	
veren	Hz.	Hamza	(ra)	ile	beraber	otuz	dokuz	gözü	pek	sahabesi	vardı.	Hz.	Ömer	
(ra)	ile	bu	sayı	kırkı	bulmuştu.		

Habeşistan’a	hicret	edenler	 ile	çevre	kabilerlerde	bulunanları	ve	kadınları	
sayacak	 olursak	 bi’setin	 yedinci	 senesinde	 Müslüman	 olanların	 sayısı	 300	
civarında	idi.1		Bi’setin	7.	yılı	sonlarında	Müslümanların	çoğu	Habeşistan’a	hicret	
etmişlerdi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 bir	 avuç	 sahabesi	 ile	 kalmıştı.	 Bu	 arada	 Hz.	
Ömer	 (ra)	 Müslüman	 olmuş	 ve	 Mekke’de	 kalan	 40	 sahabe	 ile	 Kâbe’ye	 gelerek	
açıktan	namaz	kılmaya	başlamışlardı.	Hz.	Ömer	(ra)	Hz.	Hamza	(ra)	 ile	beraber	
İman	 davasını	 yaymak	 için	 ellerinden	 geleni	 yapıyor	 ve	 kabilecilikten	
kaynaklanan	 asabiyetin	 de	 verdiği	 gayretle	 Haşimoğulları	 gençleri	 de	 Ebu	
Talib’in	 ve	Hz.	Hamza’nın	 (ra)	 çalışmaları	 ile	 Peygamberimizi	 (asm)	 koruyarak	
müşriklerin	herhangi	bir	zarar	vermelerine	fırsat	vermiyorlardı.	

	
Şı’b-ı	Ebî	Talibde	Sahabelerin	Çektiği	Açlık	ve	Sefalet	
Müşriklerin	 mü’minleri	 Şı’b-ı	 Ebi	 Talib	 denlen	 Ebu	 Talib	 mahallesine	

hapsetmeleri	 ve	her	 türlü	 alışveriş	 ve	 yardımı	 kesme	kararı	 aldıktan	 sonra	Hz.	
Hatice	 (ra)	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 ve	 Hz.	 Osman	 (ra)	 mallarını	 müslümanlar	 için	
harcayıp	bitirdiler.	Bu	dönem	üç	yıl	sürmüştü.	

Hz.	Ömer	(ra)	anlatıyor:	“Ben	Resulullah’ı	(asm)	gördüm.	Bütün	gün	ızdırap	
çekiyor	 ve	 karnına	 girecek	 bir	 şey	 bulamıyordu.2	Öyle	 oluyordu	 ki	 ayağa	
kalkacak	 dermanı	 olmuyor	 ve	 namazını	 bile	 oturarak	 kılmak	 durumunda	
kalıyordu.	Her	konuda	olduğu	gibi	 bu	konuda	da	 sahabelerine	örnek	oluyordu.	
Etrafındaki	 sahabelerini	 teselli	 etmek	 ve	 onların	 imanı	 korumak	 ve	 muhafaza	
etmek	 ve	 iman	 hizmet	 etmek	 konusundaki	 çektikleri	 sıkıntılarının	 ne	 derece	
Allah	 katında	 değerli	 olduğunu	 anlatmak	 için	 “Dünyada	Allah	 için	 açlık	 çekene	
kesinlikle	ahirette	hesabın	şiddeti	isabet	etmez”3	buyuruyordu.		

Peygamberimiz	 (asm)	 isteseydi	 bu	 sıkıntıyı	 çekmez	 ve	 yiyebilirdi	 ancak	
başkalarını	kendine	tercih	ediyor,	isar	hasletinin	kemalini	yaşıyordu.4	Bunun	için	
sahabelerine	ve	bilhassa	fakir	ve	kölelere,	“Dâr-ı	Erkam”da	bakmak	ile	sorumlu	
olduğu	sahabelerine	veriyordu.	Bu	şekilde	Hz.	Hatice’nin	(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.5			

Bu	arada	Ayaş	b.	Ebi	Rebia	ve	Velid	b.	Velid	ve	daha	birkaç	kişi	müslüman	
olmuşlardı.	Müşrikler	de	çeşitli	işkenceler	yaparak,	vaatler	ve	desiseler	ile	onları	
aldattılar.	 Dediler	 ki:	 “Sizler	müslüman	 oldunuz	 ama	 şimdiye	 kadar	müslüman	

	
1	İbnu’l-Esir,	el-Kâmil,	2:85.	
2	Kenzu’l-Ummal,	4:40;	Münziri,	Terğib	ve	Terhib,	4:154	
3	Aliyyu’l-Muttakî,	Kenzu’l-Ummal,	4:41	
4	Münziri,	Terğib,	4:148	
5	Hilyetü’l-Evliyâ,	1:93	



olanlara	pek	çok	işkenceler	yapmıştınız.	Artık	Allah	sizin	bu	yaptıklarınızı	affeder	
mi	sanıyorsunuz?	Bak	Muhammed	ne	diyor:	‘Zerre	kadar	iyilik	yapan	mükâfatını	
ve	 zerre	 kadar	 da	 kötülük	 yapan	 cezasını	 çekecek’	 demiyor	 mu?	 Bu	 durumda	
Muhammedin	 dinine	 göre	 ahirette	 de	 sizin	 kurtuluş	 ümidiniz	 yoktur.	 Üstelik	
bizden	de	dünyada	işkence	ve	sıkıntı	görürsünüz.	Böylece	hem	dünyanız	hem	de	
ahiretiniz	berbat	olur.’		

Onlar	 da	 bunun	 üzerine	 müslüman	 olmaktan	 vazgeçtiler.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	
bunu	 duyunca	 gelip	 Peygamberimize	 (asm)	 haber	 verdi.	 Peygamberimiz	 (asm)	
bu	duruma	çok	üzüldü.	Bunun	üzerine	Zümer	Suresinin	şu	ayetleri	nâzil	oldu:		

“Ey	 Nefislerine	 zulmetmiş	 ve	 günahta	 aşırıya	 gitmiş	 olan	 kullarım!	 Allah’ın	
rahmetinden	 ümidinizi	 kesmeyiniz.	 Allah	 çok	 merhametli	 ve	 kullarını	 çokça	
bağışlayandır.	Sizin	de	tüm	günahlarınızı	bağışlar.	O	Allah	gafurdur	ve	Rahimdir.	
Affı	ve	merhameti	çok	geniştir.”1			

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

	
Hz.	Ömer	ve	Hz.	Hamza’nın	(ra)	Ticaret	İçin	Sefere	Çıkmaları	
Boykotun	 iki	 yılı	 dolunca	 Hz.	 Ömer	 ve	 Hz.	 Hamza	 (ra)	 Peygamberimizin	

(asm)	yanına	gittiler	ve	ticaret	için	izin	istediler.		
“	 -Ya	 Resulallah!	 Kavmimizin	 ve	 bilhassa	 müslümanların	 açlıktan	 belleri	

büküldü.	Biz	bir	kervan	ile	ticaret	için	sefere	çıkmak	dileriz.	Birkaç	savaşçı	yiğidi	
de	 yanımıza	 alalım	 Irak’a	 ve	 Şam’a	 gidelim.	 Müsaade	 ederseniz	 biraz	 ticaret	
yaparak	yiyecek	ve	giyecek	alıp	dönelim”	dediler.	

Peygamberimiz	 (asm)	 tebessüm	 ederek:	 “Nasıl	 isterseniz	 öyle	 olsun!”	
buyurdu.		

Hz.	Hamza	(ra)	ve	Hz.	Ömer	(ra)	hazırlığa	başladılar.	Eli	kılıç	tutan	yiğitleri	
de	 yanlarına	 alarak	 bir	 gece	 gizlice	 Mekke’den	 çıktılar.	 Müşriklere	 asla	
duyurmadan	 tebdil-i	 kıyafet	 Şam’a	 gittiler.	 Peygamberimizin	 (asm)	 duası	 ve	
Allah’ın	 kendilerini	 koruması	 ile	 selamet	 ve	 emniyetle	 gittiler	 ve	 geldiler.	 Yine	
gizlice	bin	bir	tedbir	ile	getirdikleri	yiyecek	ve	giyecekleri	Mekke’ye	ve	Ebu	Talip	
mahallesine	soktular.	Ancak	bu	yiyecekler	kendilerini	ancak	üç	ay	idare	etti.3			

	
Miraç	Mucizesinde	Hz.	Ömer	(ra)	
İsra:	 Gece	 yolculuğu	 anlamında	 Peygamberimizin	 (asm)	 Mescid-i	

Haram’dan	Mescid-i	 Aksa’ya	 gidişini	 ifade	 eder.	Miraç	 ise,	 Kudüs’teki	Mescid-i	
Aksa’dan	 yedi	 kat	 göklere	 ve	 oradan	 da	 Arş’ın	 ötesine	 çıkarak	 yüce	 Allah	 ile	
görüşmesini	ifade	eder.		

Peygamberimizin	(asm)	ruhu	ve	bedeni	ile	beraber	beşeri	cesedi	ile	göklere	
uruç	etmesi	konusunda	Sahabenin	ve	Ehl-i	Sünnet	ve’l-Cemaat’in	ittifak	ve	icması	
vardır.	Miraç	mucizesini	rivayet	eden	sahabe	sayısı	25	den	fazladır.	Onlar	da	şu	
sahabelerdir:	 “Hz.	 Ebu	 Bekir,	 Hz.	 Ömer,	 Hz.	 Ali,	 Enes	 b.	 Malik,	 Ebu	 Hureyre,	
Abdullah	 b.	 Ömer,	 Abdullah	 b.	 Abbas,	 Abdullah	 b.	 Mesud,	 Ebû	 Said	 el-Hudrî,	
Ümmehânî	binti	Ebi	Talib,	Mâlik	b.	Sa’saa,	Şeddad	b.	Evs,	Ebû	Zerri’l-Gıfârî,	Ümm-
ü	Seleme,	Hz.	Aişe	binti	Ebu	Bekir,	Esmâ	binti	Ebu	Bekir,	Abdullah	b.	Ebû	Sabre,	
Ubey	 b.	 Kaab,	 Cabir	 b.	 Abdillah,	 Huzeyfe	 b.	 Yemân,	 Semûre	 b.	 Cündüp,	 Sehl	 b.	

	
1	Zümer	Suresi,	39:53		
2	Beyhaki,	Sünen-i	Kübra,	9:13–14;	Elmalılı,	Tefsir,	6:501	
3	Mustafa	Darir,	Siretu’n-Nebi,	2:47–48	



Sa’d,	 Ebu	Eyyub	Halid	 b.	 Zeyd	 el-Ensârî,	 Abdullah	 b.	 Şeddad,	 Ebu	Ümâme,	 Ebu	
Habbetu’l-Bedrî,	Ebû	Leylâ1	(Radiyallahu	Anhüm	Ecmaîn)	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 gibi	 Peygamberimizin	 (asm)	 miracına	
tereddütsüz	 inananlardandı.	 Miraç	 mucizesini	 Kâbe’de	 anlatırken	 yanında	
bulunanlardı.	Akşam	olunca	Peygamberimizin	(asm)	evine	giderek	miracla	ilgili	
anlatılanları	dinleyerek	“İsra	Suresinin”	nazil	olan	ayetlerini	yazanlardandı.	

Peygamberimizden	 (asm)	miracla	 ilgili	 yaşanan	 olayları	merakla	 dinleyip	
çeşitli	 sorularla	 aydınlanan	 sahabeler	meraklarını	 gidermek	 için	 çeşitli	 sorular	
sordular.		

“	 -Yâ	Resulallah!	 ‘Cenneti	ve	Cehennemi	gezdim’	buyurdun.	Bize	onlardan	
bahseder	misin?”	

Peygamberimiz	(asm)	tebessüm	ederek	buyurdular:		
“	 -Yüce	Allah	Cebrail’e	 (as)	emir	buyurdular	ki	beni	 cennette	gezdirsin	ve	

ümmetim	 için	 neler	 hazırlandığını	 görsün.	 Cebrail	 (as)	 beni	 cennete	 götürdü.	
Cennet	hazini	“Rıdvan”	bana	cenneti	gezdirdi	ve	cennetin	nimetlerini	gösterdi.	O	
kadar	 nimetler	 gördüm	 ki	 eğer	 bütün	 ömrümü	 onları	 anlatmaya	 ayırsam	
bitiremem.			

Bana	 ümmetim	 için	 hazırlanmış	 sekiz	 cennet	 gösterdiler.	 Bunların	 dördü	
bağ	 bostan	 olup	 “Firdevs,	 Cennetü’l-Me’vâ,	 Cennetü’l-Adn	 ve	 Cennetü’n-Naîm”	
idi.	Dördü	de	saraylarla	müzeyyen,	bağ	ve	bahçelerle	muhat	olan	“Dâru’s-Selâm,	
Daru’l-Celâl,	Dâru’l-Karar	ve	Dâru’l-Huld”	idi.	Hepsinin	damı	Arşu’r-Rahman	idi.			

Bana	 yalnız	 “Adn”	 cennetindeki	 köşkleri	 gösterdiler.	 Gökyüzündeki	
yıldızların	sayısından	çoktu.	Her	köşk	yer	ile	gök	arası	büyüklüğünde	olup,	çoğu	
benim	ashabıma	aitti.		

Hz.	Ebu	Bekir	(ra)	dönerek	buyurdu:	“Ya	Ebâ	Bekir!	Senin	köşkünü	gördüm.	
Kızıl	altındandı.	Senin	için	hazırlanan	nimetleri	müşahede	ettim.		

Hz.	Ebu	Bekir	(ra):	“Yâ	Resulallah!	O	köşk	de	o	köşkün	sahibi	de	senin	için	
feda	olsun”	dedi.		

Peygamberimiz	 (sav)	 sonra	 Hz.	 Ömer’e	 (ra)	 döndü	 ve:	 “Yâ	 Ömer!	 Senin	
köşkünü	de	gördüm.	Yakuttandı.	O	köşkte	 çok	huriler	 vardı.	 Senin	 gayretini	 ve	
kıskançlığını	bildiğimden	içine	girmedim”	buyurdu.		

Hz.	Ömer	(ra)	ağladı	ve	“Yâ	Resulallah	senden	mi	kıskanacağım!?”	dedi.		
Sonra	Peygamberimiz	(sav)	Hz.	Ali’ye	(ra)	döndü	ve:	“Yâ	Ali,	senin	suretini	

dördüncü	kat	semada	gördüm.	Cebrail’a	(as)	sordum.	O	da	dedi	ki:	“Yâ	Resulallah	
melekler	 Hz.	 Ali’yi	 görmeye	 müştak	 oldular.	 Allah	 onun	 suretinde	 bir	 melek	
yarattı.	Melekler	onu	ziyaret	ediyorlar”2	dedi.		

	
Yüce	Allah	“Mü’minun	Suresini”	İnzal	Buyurarak	Müminlere	Beş	Vakit	

Namazın	Önemini	Öğretiyor		
Yüce	 Allah	 daha	 sonra	 cennete	 ehil	 ve	 layık	 olan	 kullarının	 vasıflarını	

anlatan	 Mü’minun	 Suresini	 inzal	 buyurdu.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 anlatıyor.	 Bir	 gün	
Peygamberimiz	 (asm)	 ile	 beraber	 oturuyorduk.	 Birden	 arı	 uğultusu	 gibi	 sesler	
duymaya	başladık.	Biz	vahiy	halini	arı	uğultusu	gibi	sesten	anlıyorduk.	Anladık	ki	
Peygamberimize	(asm)	vahiy	gelmekte.	Huşu	ile	bekledik.	Peygamberimiz	(asm)	
de	 bir	 müddet	 terleyerek	 huşu	 ile	 başını	 eğdi.	 Derken	 başını	 kaldırdı	 kıbleye	

	
1	Suyûtî,	Hasâisu’l-Kübra,	1:378;	Kastallanî,	Mevâhibu’l-Ledünniye,	2:7.	
2	Abdullah	Muhammed	bin	Süleyman	el-Cezuli,	Delâil-i	Hayrat,	Şerheden	İzmitli	Muhammed	Kara	
Davut,	Sadeleştiren,	Abdullah	Aydın,		(Müjde	Yayınevi-İstanbul)	s.	345.		



döndü	 ve	 dua	 etti.	 Sonra	 gelen	 ayetleri	 bize	 okudu.	 Nazil	 olan	 ayetlerde	 yüce	
Allah	mealan	şöyle	buyuruyordu:	

“Bismillâhirrahmânirrahîm.	
Mü’minler	 kurtuluşa	 ermişler	 ve	 umduklarına	 kavuşmuşlardır.	 Onlar	

namazlarını	Allah’tan	korkarak	hürmet	ve	tevazu	içinde,	tadil-i	erkân	ile	kılarlar.	
Dünya	ve	ahirette	kendilerine	 fayda	vermeyen	boş	 şeylerden	yüz	 çevirirler.	Onlar	
nâil	 oldukları	 her	 türlü	 nimetin	 zekâtını	 verir,	 o	 nimetlerden	 başkalarının	 da	
faydalanmasını	 sağlarlar.	 Onlar	 namuslarını,	 iffetlerini	 korurlar,	 izzet	 ve	 şerefle	
yaşarlar.	Kim	de	helal	sınırını	aşarak	bundan	ötesine	geçmek	isterse	haddini	aşmış	
olur.		

Yine	o	müminler	Allah’a	ve	kullarına	karşı	emanetlerinin	ve	mesuliyetlerinin	
gereğini	yerine	getirirler	ve	verdikleri	sözlerinde	dururlar.	Yine	onlar	namazlarını	
devamlı	 olarak	 vaktinde	 ve	 şartlarına	 riayet	 ederek	 kılarlar.	 İşte	 cennete	 varis	
olacak	 ve	 cennete	 girecek	 olanlar	 onlardır.	 İşte	 onlar	 Firdevs	 Cennetinin	
varisleridirler	ve	orada	ebedi	kalacaklardır.		

Yemin	 olsun	 ki	 biz	 insanı	 çamurun	 özünden	 yarattık.	 Sonra	 onu	 sağlam	 ve	
korunmuş	 olan	 ana	 rahmine	 bir	 damla	 su	 şeklinde	 yerleştirdik.	 Sonra	 o	 su	
damlasını	pıhtılaşmış	bir	kan	parçası	haline	getirdik.	Ondan	et	parçası	yaptı	ve	o	
ete	 kemiklere	 dönüştürdük	 ve	 o	 kemiğe	 et	 giydirdik.	 Sonra	 onu	 bambaşka	 bir	
yaratılış	 ile	 inşa	 ettik.	 Hâlikıyet	 mertebesinin	 en	 yücesinde	 olan	 Allah’ın	 şanı	 ne	
yücedir.		

Sonra	 sizler	muhakkak	ki	ölecek,	 kıyametten	 sonra	da	 tekrar	dirilip	Allah’a	
hesap	vereceksiniz.	Sizi	böyle	mükemmel	bir	şekilde	yoktan	yaratan	elbette	tekrar	
diriltmeye	kadirdir.”1		

Peygamberimiz	 (asm)	 vahyi	 önce	 kâtiplerine	 yazdırdı.	 Sonra	 şöyle	
buyurdu:		

“	 -Yüce	Allah	bana	bir	 sure	 inzal	buyurdu.	Kim	bu	surenin	 ilk	on	ayetinin	
hükmünü	 yerine	 getirirse	 kesinlikle	 cennete	 girer.”	 Sonra	 şöyle	 dua	 etti:	
“Allahım!	Bizi	azaltma,	çoğalt.	Bizi	şerefli	kıl,	küçük	düşürme!	Bize	ihsan	ve	ikram	
et;	mahrum	etme!	Bizi	üstün	kıl,	mağlup	etme!	Ya	Rab!	Bizi	hoşnut	et	ve	bizden	
razı	ol!”2		

Sahabelerden	biri	sordu:		
“	-Ya	Resulallah!	Allah’ın	en	çok	hoşuna	giden	en	faziletli	ve	sevabı	en	fazla	

olan	amel	hangisidir?”		
Peygamberimiz	(asm)	cevap	verdiler:		
“	-Allah’ın	en	çok	hoşuna	giden,	en	faziletli	amel	ve	ibadet	namaz	kılmaktır.”		
Sahabe	sordu:	
“	-Sonra	hangisidir,	ya	Resulallah?”		
Peygamberimiz	(asm)	cevap	verdiler:	
“	-Sonra	namazı	vaktinde	kılmaktır”	buyurdu.		
Sahabi	tekrar	sordu:	
“	-Sonra	hangisidir?”		
Peygamberimiz	(asm)	cevap	verdi:	
“	-Sonra	anne-babaya	iyilik	yapmaktır”	buyurdular.3	
Peygamberimiz	 (asm)	 daha	 sonra	 şöyle	 buyurdular:	 “Biriniz	 Allah’tan	

cenneti	 istediği	 zaman	 Firdevs	 cennetini	 istesin.	 Çünkü	 Firdevs	 Cenneti	
	

1	Mü’minun	Suresi,	23:1–16		
2	Elmalılı,	Hak	Dini	Kur’an	Dili,	5:506;	Tirmizi,	Tefsir-i	Sure,	23:1;	Müsned-i	Ahmed,	1:34			
3	İbn-i	Kesir,	Tefsir,	3:250;	Müslim,	İman,	139	



cennetlerin	ortası	ve	en	yükseğidir.	Cennetin	nehirleri	oradan	çıkar.	Onun	üstü	
Arşu’r-Rahmandır.”1		

Daha	 sonra	 Peygamberimiz	 (asm)	 beş	 vakit	 namaz	 kılmanın	 önemini	
sahabelerine	anlattı	 ve	 şöyle	devam	etti:	 “Allah	beş	vakit	namazı	kullarına	 farz	
kıldı.	Kim	bu	beş	vakit	namazı	eksiksiz	kılarsa	Allah	onu	cennetine	almayı	vaat	ve	
ahdetmiştir.	 Bu	 beş	 vakit	 namazı	 kılmayan	 için	 böyle	 bir	 ahdi	 yoktur.	 Dilerse	
affeder,	dilerse	azap	eder.”2	

“Beş	vakit	namaz	birinizin	evinin	önünden	akan	bir	nehre	benzer.	Bir	kişi	
günde	 beş	 defa	 bu	 nehirde	 yıkanırsa	 onda	 kirden	 eser	 kalır	mı?	 İşte	 beş	 vakit	
namaz	kılanın	durumu	da	böyledir.	Onun	da	günahlarından	eser	kalmaz.3	Namaz	
büyük	günahlardan	kaçındığınız	müddetçe	küçük	günahlara	kefarettir.”4	

Bir	Sahabi	sordu:	
“	-Ya	Resulallah!	Namazda	huşu	ne	demektir?”	
Peygamberimiz	(asm)	buyurdu:	
“	 -Bedeninle	 ve	 elbisenle	 oynamamak	 ve	 gözlerini	 secde	 yerinden	

ayırmamaktır.	 Kalbin	 huşu	 içinde	 olması	 da	 bedenin	 sükûn	 içinde	 olmasına	
bağlıdır”5	buyurdular.	

	
Hz.	Ömer’in	(ra)	Medine-i	Münevvere’ye	Hicret	Etmesi	
Herkes	 gizli	 olarak	 hicret	 ederken	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 hicret	 için	

Peygamberimizden	 (asm)	müsaade	 alarak	 karar	 verince	 hazırlığını	 tamamladı,	
kılıcını	 kuşanıp	 yayını	 ve	 okunu	 omzuna	 astı.	 Mızrağını	 eline	 aldı	 ve	 doğru	
Kâbe’ye	 vardı.	 Bu	 haliyle	 Kâbe’yi	 yedi	 defa	 tavaf	 etti.	 Sonra	 toplantı	 halindeki	
müşriklerin	 yanına	 giderek	 “Anasını	 ağlatmak,	 çocuklarını	 yetim,	 karısını	 dul	
bırakmak	isteyen	peşimden	gelsin.	Bilin	ki	artık	ben	de	Yesrib’e	gidiyorum!”	dedi.	
Döndü	yola	koyuldu.	Hiç	kimse	onun	arkasından	gidemedi.	Hz.	Ömer	(ra)	yalnız	
değildi.	14	kişilik	bir	kafile	hazırlanmış	Mekke	dışında	onu	bekliyordu.		

Hz.	 Ali	 (ra)	 onun	 hicretini	 su	 sekilde	 anlatmaktadir:	 "Ömer'den	 başka	
gizlenmeden	 hicret	 eden	 hiç	 bir	 kimseyi	 bilmiyorum.	 O,	 hicrete	 hazırlandığı	
zaman	kılıcını	kuşandı,	yayını	omuzuna	taktı,	eline	oklarını	aldı	ve	Kâ'be'ye	gitti.	
Kureyş'in	 ileri	 gelenleri	 Kâ'be'nin	 avlusunda	 oturmakta	 idiler.	 O,	 Kâ'be'yi	 yedi	
defa	tavaf	ettikten	sonra,	Makâm-i	İbrahim'de	iki	rek'at	namaz	kildi.	Halka	halka	
oturan	 müşrikleri	 tek	 tek	 dolaştı	 ve	 onlara;	 “Kim	 anasini	 evladsız,	 çocuklarını	
yetim,	karısını	dul	birakmak	istiyorsa	şu	vadide	beni	takip	etsin"	dedi.	Onlardan	
hiç	 biri	 onu	 engellemeye	 cesaret	 edemedi.6	Bunun	 içindir	 ki	 İbn	 Mes'ud	 (ra)	
“Onun	hicreti	bir	zaferdi”7	demektedir.	

Onun	arkasından	Hz.	Hamza	(ra)	5	kişilik	bir	kafile	ile,	Ubeyde	bin	Hâris	7	
kişilik	bir	kâfile	ile,	Abdurrahman	bin	Avf	(ra)	ticaret	amacı	ile,	Zübeyir	b.	Avvam	
(ra)	ve	Hz.	Osman	(ra)	da	yine	farklı	zamanlarda	hicret	ettiler.		

Hicret	 eden	 sahabeler	 Medine’ye	 varınca	 Ensar	 onları	 karşılıyor	 evli	
olanları	 evlerinden	 misafir	 ederlerken,	 bekâr	 olanlar	 Kuba’da	 bekâr	 olarak	
oturan	Sa’d	bin	Heyseme’nin	(ra)	evinde	misafir	ediliyorlardı.	

	
1	İbn-i	Kesir,	Tefsir,	3:250			
2	Ebu	Davut,	Salât,	9		
3	Buhari,	Mevakıt,	6;	Müslim,	Mesâcid,	283		
4	İmam-ı	Gazali,	Mükâşefetu’l-Kulup,	390–392	
5	Tefsir-i	Tibyan,	3:216		
6	Suyutî,	Tevârih-i	Hulefâ,	130.	
7	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:	270.	



Müslümanlar	 Mekke’yi	 boşaltarak	 hicret	 etmelerine	 önceleri	 ses	
çıkarmayan	müşrikler	bir	müddet	sonra	büyük	bir	telaş	ve	korku	sardı.	Birkaç	ay	
içinde	 Mekke’de	 Hz.	 Ali	 (ra)	 ve	 Hz.	 Ebubekir’den	 (ra)	 başka	 kalan	 olmamıştı.	
Peygamberimizi	 de	 (asm)	 amcası	 Abbas	 himaye	 ediyordu.	 Zaman	 zaman	 da	
Peygamberimiz	 (asm)	 kendi	 evinde	 kalıyordu.	 Bunların	 dışında	 müşriklerin	
hapsettikleri	 ve	 acizliklerinden	 ve	 hastalıklarından	 dolayı	 hicret	 edemeyenler	
vardı.		



İKİNCİ	BÖLÜM	
MEDİNE	DÖNEMİNDE	Hz.	ÖMER	(RA)		

	
Peygamberimizin	(asm)	İkinci	Derecede	Müşaviri	Olması	
Hz.	Ömer	(ra)	Medine’de	Peygamberimizin	(asm)	ikinci	derecede	müşaviri	

durumunda	 idi.	 İslam’ın	 izzetini	ve	şerefini	koruyan	bütün	olaylara	aktif	olarak	
iştirak	etmiş	ve	görüş	belirtmiştir.	Onun	 ileri	sürdüğü	görüşler	o	derece	 isabeti	
idi	ki	nazil	olan	ayetler	onun	görüşünü	destekler	mahiyette	oluyordu.	Bu	sebeple	
Peygamberimiz	(asm)	“Allah	hakkı	Ömer’in	dili	ve	kalbi	üzere	kıldı”1	buyurdular.	

	Hz.	 Ömer	 (ra)	 bütün	 meselelerde	 net	 ve	 tavizsiz	 tavır	 takınması	 ile	
tanınmıştır.	 Onun	 küfre	 karşı	 düşmanlığı,	 müşriklerin	 saldırılarını	 asla	
hazmetmemesi	 konusundaki	 hassasiyeti,	 Hudeybiye’de	 bazı	 kararlara	 karşı	
çıkmasının	sebebi	de	bu	idi.	Ancak	Peygamberimizin	(asm)	İslamiyetin	geleceğini	
ilgilendiren	 konudaki	 isabetini,	 bu	 hassas	 durumda	 ancak	 “Allah’ın	 kendisine	
gösterdiği	doğruda	hareket	etmesi”	ile	izah	etmesinden	ve	“Fetih	Suresinin”	nazil	
olmasından	sonra	anlamış,	 işin	 içi	yüzünü	kavramış	ve	bu	hatasını	 telafi	etmek	
için	bir	sene	oruç	tutmayı	adamış	ve	bunu	yapmıştır.	

Abdullah	 b.	 Ömer’e	 (ra)	 “Peygamberimiz	 (asm)	 zamanında	 kimler	 fetva	
vermeye	 ehildi?”	 sorusuna	 İbn-i	 Ömer	 (ra)	 “Ebubekir	 ve	 Ömer’den	 başkasının	
fetva	 verdiğini	 bilmiyorum”2	şeklinde	 cevap	 vermesi	 de	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	
Peygamberimiz	 (asm)	 zamanında	 da	 fetva	 verecek	 derecede	 bilgi	 ve	 dirayete	
sahip	olduğunu	göstermektedir.	

	
1.	Muvafakât-ı	Ömer	(ra)	
Peygamberimize	(asm)	nazil	olan	vahiyler	“Nüzul	Sebepleri”	tahtında	inzal	

edilmişlerdir.	 Vukua	 gelen	 olaylar,	müşriklerin	 ve	 sahabelerin	 soruları	 üzerine	
gelen	ayetler	o	meselede	bir	kural	koyuyor	ve	istikbale	ışık	tutuyordu.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 sahabeler	 içinde	 vahyi	 kavrayışı,	 Kur’an’dan	 hüküm	
çıkarmada	ve	istinbattaki	yeteneğinden	dolayı	Peygamebrimizin	(asm)	kendisine	
çokça	danıştığı	ve	görüşlerine	önem	verdiği	sahabelerden	birisi	olmuştur.		

Peygamberimiz	 (asm)	 “Benden	 önceki	 ümmetlerde	 muhaddisûn,	 yani	
ilhama	 ve	 ilme	 mazhar	 olanlar	 vardı.	 Bu	 ümmetin	 içinde	 de	 onlar	 vardır.	
Onlardan	birisi	de	Ömer’dir”3	buyurarak	Hz.	Ömer’in	 (ra)	 fikirlerinin	hak	üzere	
olduğunu	beyan	etmişlerdir.	

Bu	 sebeple	 Abdullah	 b.	 Ömer	 (ra)	 “İnsanlar	 bir	 mesele	 ile	 karşılaştıkları	
zaman	 görüş	 beyan	 ederlerdi,	 aynı	mesele	 hakkında	 Ömer	 de	 bir	 görüş	 beyan	
ederdi,	ancak	vahiy	Ömer’in	görüşüne	uygun	inerdi”4	demiştir.	Bizatihi	Hz.	Ömer	
(ra)	 “Üç	 hususta	 Rabbime	 muvafakat	 ettim”	 demiştir.5	Ancak	 bu	 uygunluğun	
daha	çok	olduğunu	İslam	bilginleri	ortaya	koymuşlardır.	Hz.	Ömer’in	üç	hususu	
öne	çıkarması	kendisine	göre	önemli	gördükleri	husus	olabilir.	

Hz.	Ömer’in	(ra)	aklını	kullanarak	ihlas	ve	sadakatle	Kur’ana	yönelmesi	ve	
din	 konusundaki	 gayreti	 onun	 kalbini	 Kur’an’ı	 anlamaya	 açmıştır	 ki	 buna	
“Feraset”	denir.	

	
1	Tirmizi,	Menâkıb,	18;	İbnü’l-Esir,	Üsdü’l-Gabe,	4:	151.	
2	H.	Nasan,	İslam	Tarihi,	İstanbul-1985,	s.	1:	319.	
3	Buhârî,	Fezâ’ilü’l-Sahâbe,	6;	Müslim,	Fezâilü’s-Sahabe,	23;	Tirmizî,	Menakıb,	18.	
4	Tirmizi,	Menâkıb,	17.	
5	Buhari,	Salat,	32.	



Feraset	masdar	olup	“Ata	binmede	mahir”	anlamında	“mâhir,	hâzık,	uzman”	
manâlarına	gelmektedir.	Feraset	ile	keramet	çoğu	kez	birbiriyle	karıştırılır.	Halk	
arasında	 feraset	 sözlükte	 “düşünerek	 anlamak	 ve	 bakmak”	 manâsında	 bir	
isimdir.	Bundan	dolayı	görüşünde	isabetli	kişiye	“Fârisü’n-nazar”	denir.	Istılahta	
ise	 firaset,	keşfetme,	sezme	ve	 ileri	görüşlülük	anlamlarıyla	beraber,	 insanların,	
diğer	 varlık	 ve	 olayların	 iç	 yüzünü	 keşfetme,	 gelecek	 hakkında	 doğru	
tahminlerde	bulunma	melekesi	 anlamında	bir	 terimdir.	Dolayısıyla	 feraset,	 akıl	
ve	 duyu	 organlarıyla	 bilinemeyen,	 ancak	 aklını	 ve	 bilgisini	 kullanrak	 ihlas	 ve	
samimiyetle	kalbin	sezgi	gücüyle	ulaşılan	bilgilerdir.1	

Peygamberimiz	(asm)	“Mü’minin	firâsetinden	korkun	ve	sakının!.	Çünkü	o	
Allah’ın	nuruyla	bakar”2	buyurmuşlardır.	Peygamberimiz	(asm)	bu	sözüyle	kamil	
mü’minin	 Allah	 katındaki	 değerini	 ve	 insanlar	 arasındaki	 hürmetini	 veciz	 bir	
surette	 anlatmış,	 olgun	 bir	 mü’minin	 de	 firasetli	 olması	 gerektiğine	 işarette	
bulunmuşlardır.	Kâmil	 bir	mü’min,	 onda	 lütf-i	 İlâhî	 ile	 inkişaf	 edecek	duygu	ve	
sezgilerle	muhatabından	 zuhur	 eden	 söz	 ve	 filleri	 daha	 isabetle	 değerlendirme	
imkânı	bulacak	ve	yine	bir	hadis-i	şerifte	ifade	buyurulduğu	üzere,	“Bir	delikten	
iki	defa	ısırılmayacaktır.”3	

	
İbn-i	 Hacer	 15	 konuda,	 Celalettin-i	 Suyûtî	 ise	 “Tarühu’l-Hulefâ”	 isimli	

eserinde	21	konuda	vahyin	Hz.	Ömer’in	(ra)	görüşü	istikametinde	inzal	edildiğini	
ortaya	koymuştur.4	

Bu	hususları	tek	tek	ele	alarak	inceleyelim:	
	
1.1.	Makam-ı	İbrahim’in	(as)	Namazgah	Yapılması	
Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 ile	 Kâbe’de	 Makam-ı	 İbrahim’in	

önünden	 geçerken	Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Burayı	 namazgâh	 edinemez	miyiz?”	 demişti.	
Peygamberimiz	(asm)	da	“Biz	Allah’ın	emrine	göre	hareket	ediyoruz”	buyurdu	ve	
böyle	 bir	 emir	 almadığını	 ifade	 etti.	 Bununu	 üzerine	 Bakara	 Suresi	 125.	 Ayet	
nazil	oldu.5	

Yüce	Allah	buyurdu:	“Biz,	Beyt'i	 insanlara	toplanma	mahalli	ve	güvenli	bir	
yer	 kıldık.	 Siz	 de	 İbrahim'in	 makamından	 bir	 namaz	 yeri	 edinin.	 İbrahim	 ve	
İsmail'e	de	tavaf	edenler,	 ibadet	eden,	rükû	ve	secde	yapanlar	 için	Evim'i	 temiz	
tutun,	diye	emretmiştik.”	(Bakara	Suresi,	2:	125.)	

Bu	ayet-i	Kerime	ile	“Makam-ı	İbrahim”in	namaz	kılma	makamı	olmuş,	Hz.	
Ömer’in	(ra)	arzusu	yerine	gelmiştir.	

	
1.2.	Tahrim	Suresinin	Nazil	Olması	
Peygamberimiz	 (asm)	 ikindiden	 sonra	 eşlerinin	 odalarını	 dolaşır,	 onlarla	

sohbet	ederdi.	Bir	defasında	Zeynep	binti	Cahş’ın	(ra)	odasında	fazla	kalmış	o	da	
Peygamberimize	(asm)	bal	şerbeti	 ikram	etti.	Bu	durumu	kıskanan	hanınları	da	
anlaşarak	 bal	 şerbetinden	 dolayı	 ağzının	 megafir	 koktuğunu	 söylediler.	 Ağız	

	
1	Diyanet	İslam	Ansiklopedisi,	Sülüyman	Uludağ,	13:	116.	
2	Tirmizi,	Tefsir-i	Kur’an,	16.	
3	Buharî,	Edeb,	83;	Müslim,	Zühd,	63.	
4	Ahmet	Nâim-Kâmil	Miras,	Sahîh-i	Buhârî	Muhtasarı,	Tecrîd-i	SarîhTercemesi	ve	Şerhi,	Diyanet	
İşleri	Başkanlığı	Yayınevi,	Ankara	-	1984,	2:	349.	
5	Buhari,	Tefsir,	2:10.	



temizliğine	 ve	 güzel	 kokuya	 önem	 veren	 Peygamberimiz	 (asm)	 üzüldü	 ve	 bal	
şerbeti	içmemeye	yemin	etti.1		

Bunun	üzerine	Tahrim	Suresinin	 ilk	 ayetleri	nazil	 oldu.	 “Eşlerinin	 rızasını	
arayarak	Allah’ın	hakkında	helal	kıldığını	kendine	haram	kılma!”	(Tahrim	Suresi,	
66:	1-3.)	buyurarak	Peygamberimiz	(asm)	ikaz	edildi.	

Bu	durumdan	haberdar	olan	Hz.	Ömer	(ra)	öfke	ile	Peygamberimizin	(asm)	
eşi	ve	kendi	kızı	olan	Hz.	Hafsa’ya	giderek	nasihatte	bulundu	ve	“Şayet	Resulullah	
sizi	boşayacak	olsa	sizden	daha	hayırlısını	Allah	ona	verir”	diye	de	ikaz	etti.2	

Hz.	Ömer’in	 (ra)	 ikazından	ve	nasihatinden	sonra	 “Eğer	O	peygamber	 sizi	
boşayacak	olsa	Rabbi	Ona	sizden	daha	hayırlı,	gerçek	mü’min	ve	müslüman,	itaat	
eden,	 tevbe	eden,	 ibadet	eden	ve	oruç	 tutan,	dul	ve	bakire	eşler	verir”	 (Tahrim	
Suresi,	66:	5.)	ayeti	nazil	oldu.		

Bu	 da	Hz.	 Ömer’in	murad-ı	 İlâhiyi	 anlamada	 ne	 derece	 hassas	 ve	 isabetli	
olduğunu	göstermektedir.	

	
1.3.	Hicab	Ayetinin	Nazil	Olması		
Hz	Ömer	 (ra)	 bir	 gün	 Peygamberimizi	 (asm)	 ziyarete	 gelen	 bazı	 kişilerin	

davranışlarından	ve	Peygamberimizin	(asm)	hanımlarına	bakışlarından	rahatsız	
olarak	 “Ey	 Allah’ın	 Resulü!	 İyi	 kötü	 pek	 çok	 insan	 sizi	 ziyarete	 geliyor,	 onlar	
geldiği	 zaman	 hanımların	 perde	 arkasına	 çekilse”	 demiştir.	 Yüce	 Allah	 Hz.	
Ömer’in	(ra)	bu	arzusu	ve	basireti	istikametinde	“Hicab	Ayetini”	inzal	buyurdu.3	

Yüce	 Allah	 “Peygamber'in	 hanımlarından	 bir	 şey	 istediğiniz	 zaman	 perde	
arkasından	 isteyin.	Bu,	hem	sizin	kalpleriniz,	 hem	de	onların	kalpleri	 için	daha	
temiz	 bir	 davranıştır.	 Sizin	 Allah'ın	 Rasûlü’nü	 üzmeniz	 ve	 kendisinden	 sonra	
onun	hanımlarını	nikâhlamanız	asla	caiz	olamaz.	Çünkü	bu,	Allah	katında	büyük	
bir	 günahtır”	 (Ahzab	 Suresi,	 33:53.)	 buyurarak	 Hz.	 Ömer’in	 titizliğine	 uygun	
hükmünü	bildirdi.		

	
1.4.	İçkinin	Yasaklanması	
Cahiliye	 toplumunun	 yaygın	 adetlerinden	 birisi	 de	 içkinin	 su	 gibi	

tüketilmesiydi.	 Çok	 yaygın	 olduğu	 ve	 bağımlılık	 da	 yapatığı	 için	 yasaklanması	
tedricî	 metotla	 olmuştur.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 aklı	 esas	 aldığı	 ve	 izzet-i	 insaniye	 ve	
islamiyeyi	 taşıdığı	 ve	 her	 mü’minin	 de	 izzet	 ve	 şerefini	 koruması	 gerektiğini	
düşündüğü	için	aklı	izale	eden	ve	insanın	şeref	ve	izzetini	kıran	içki	hakkında	bir	
hüküm	inzal	edilerek	yasaklanmasını	gönülden	arzu	ediyor	ve	zaman	zaman	bu	
isteğini	dile	getiriyordu.	

Bir	 gün	 Peygamberimizin	 (asm)	 huzurunda	 “Allah’ım,	 bize	 içki	 hakkında	
kesin	şifa	veren	bir	açıklamada	bulun”	diye	duada	bulunmuştu.	Bunun	üzerine:	
“Sana,	şarap	ve	kumar	hakkında	soru	sorarlar.	De	ki:	Her	 ikisinde	de	büyük	bir	
kötülük	 ve	 insanlar	 için	 bir	 takım	 faydalar	 vardır.	 Ancak	 her	 ikisinin	 de	 zararı	
faydasından	 daha	 büyüktür.	 Yine	 sana	 iyilik	 yolunda	 ne	 harcayacaklarını	
sorarlar.	 ‘İhtiyaç	 fazlasını’	 de.	 Allah	 size	 ayetleri	 böyle	 açıklar	 ki	 düşünesiniz.”	
(Bakara	 Suresi,	 2:	 219.)	 ayeti	 nazil	 oldu.	 Bunun	 üzerine	mü’minlerin	 bir	 kısmı	
zararından	dolayı	içkiyi	terk	etmeye	başladı,	bir	kısmı	da	faydasının	da	olduğunu	
düşünerek	içmeye	devam	ettiler.	

	
1	Mevdudi,	Tefimu’l	Kur’an,	6:	66.	
2	Müslim,	Talak,	30;	İbn-i	Kesîr,	Muhtasar	Tefsiri,	İstanbul	-	1992,	6:	204.	
3	Mevdudi,	Tefhimu’l-Kur’an,	4:	447-448.	



Hz.	Ömer	 (ra)	 yine	 “Allahım,	 içki	hakkında	açık	ve	kesin	hükmünü	bildir”	
duasına	devam	etti.	Bu	defa	da	“İçkili	olduğunuz	zaman	namaza	yaklaşmayınız”	
(Nisa	Suresi,	4:	43.)	ayeti	nazil	oldu.		

Daha	 sonra	 bir	 düğün	 münasebetiyle	 içki	 sofrasında	 çıkan	 bir	 kavgada	
sahabeler	 birbirleri	 ile	 kavga	 edip	 kan	 dökünce	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Allahım,	 içki	
hakkında	açık	ve	kesin	hükmünü	bildir”	diye	dua	etti.	““Ey	İnananlar!	İçki,	kumar,	
putlar	ve	fal	okları	şüphesiz	şeytan	işi	pisliklerdir,	bunlardan	kaçının	ki	saadete	
eresiniz.	 Şeytan	 şüphesiz	 içki	 ve	 kumar	 yüzünden	 aranıza	 düşmanlık	 ve	 kin	
sokmak	ve	sizi	Allah'ı	zikretmekten,	namazdan	alıkoymak	ister.	Artık	bunlardan	
vazgeçersiniz	 değil	 mi?”	 (Maide	 Suresi,	 5:	 90-91.)	 ayeti	 nazil	 oldu	 ve	 içkinin	
şeyan	işi	olup	kesinlikle	yasaklandığını	ifade	etti.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 bunun	 üzerine	 Hz.	 Ömer	 (ra)	memnuniyetle	 “Vazgeçtik	 ya	
Rabbi!”	demiştir.1	Böylece	içkinin	yasaklanmasında	Hz.	Ömer’in	(ra)	ısrarlı	talebi	
sebep	olmuştur.	

	
1.5.	Meleklere	Düşmanlığın	Allah’a	Düşmanlık	Olduğu	Hususu	
Hz.	 Ömer’in	 Medinede	 bir	 bahçesi	 vardı.	 Bu	 bahçeye	 yakın	 bir	 yerde	 de	

Yahudilerin	 bir	 okulu	 bulunuyordu.	 Hz.	 Ömer	 yolu	 üzerinde	 olduğu	 için	 bazen	
buraya	uğrardı.	Bir	gün	Hz.	Ömer	(ra)	Yahudilerle	sohbet	edip	İslamı	anlatırken	
Allah’a,	peygamberlerine	ve	meleklerine	iman	konusuna	gelirler.		“Siz	kitabınızda	
Hz.	Muhammed’in	 evsafını	 görmüyor	musunuz?”	 diye	 sorar.	 Ancak	 onlar	 inkar	
ederler.	Israr	etmesi	ve	bazı	delilleri	ileri	sürmesi	üzerine	de	“Evet	onun	vasıfları	
Tevrat’ta	 var	 ama	 Cebrail’in	 (as)	 vahyi	 kendilerine	 getirmesi	 gerekirken	 Hz.	
Muhammed’e	 (asm)	 getirdiğini	 ve	 kendi	 sırlarını	 da	 Hz.	 Muhammed’e	 (asm)	
aktardığını	bu	sebeple	ona	düşman	olduklarını,	Mikail’i	ise	sevdiklerini	söylerler.	
Hz.	Ömer	(ra)	da	her	ikisinin	de	Allah’ın	emrindeki	melekler	olduğunu	ve	Allah’ın	
iradesi,	 izni	ve	emri	olmadan	hareket	etmeyeceklerini	bu	sebeple	her	 ikisini	de	
sevmeleri	 gerektiğini,	 Allah’ın	 meleklerine	 düşman	 olanın	 Allah’ın	 düşmanı	
olduğunu	söyler.	

Bu	olaydan	kısa	süre	sonra	“De	ki:	Her	kim	Cebrail’e	düşman	ise,	bilsin	ki	o,	
Allah’ın	 izni	 ile	 Kur’an’ı;	 önceki	 kitapları	 doğrulayıcı,	 mü’minler	 için	 de	 bir	
hidayet	 rehberi	 ve	 müjde	 verici	 olarak	 senin	 kalbine	 indirmiştir.	 Kim,	 Allah'a,	
meleklerine,	peygamberlerine,	Cebrail'e	ve	Mikâil'e	düşman	olursa	bilsin	ki	Allah	
da	inkârcı	kâfirlerin	düşmanıdır”	(Bakara	Suresi,	2:	97-98.)	ayetleri	nazil	olur.		

	
1.6.	Bedir	Esirleri	Hakkında	Verilen	Hüküm	
Peygamberimiz	(asm)	savaş	öncesinde	sahabelerine	amcası	Abbas	ve	Ebu’l-

Buhterî	 gibi	 bazılarının	 istemedikleri	 halde	Ebu	Cehil	 ve	 şürekasının	 zorlaması	
ile	 Bedir’e	 geldiklerini	 söyleyerek	 bunların	 öldürülmemesi	 gerektiğini	
söylemişti.2	Bu	 sebeple	 sahabeler	 de	 öldürmek	 yerine	 esir	 almayı	 daha	 uygun	
bulmuşlardı.	Bu	sebeple	70	kadar	esir	alınmıştı.	Peygamberimiz	(asm)	bunları	ne	
yapacağı	konusunda	sahabelerle	istişare	etti.	

Hz.	Ömer	(ra)	olayı	şöyle	anlatır:	“Hz.	Peygamber,	Ebû	Bekir'e	ve	bana,	'Bu	
esirler	 hakkında	 düşünceniz	 nedir?'	 diye	 sordu.	 Ebû	 Bekir,	 'Bunlar	 amca	 ve	
akraba	 çocuklarıdır,	 onlardan	 fidye	 almanı	 uygun	 görüyorum.	 Böylece	 fidye	
kâfirlere	 karşı	 bize	 güç	 olur,	 belki	 Allah'ın	 hidayetiyle	 ileride	 Müslüman	 da	

	
1	Tirmizî,	Tefsir,	5.	(Hadis	No:	3049.)	
2	İbn-i	Hişâm,	Sire,	2:	269.	



olurlar'	dedi...	Ben	de,	 'Doğrusu	ben	Ebû	Bekir	gibi	düşünmüyorum.	Bana	göre,	
kellelerini	uçurmamız	için	bize	izin	vermelisin;	Ali,	Akil'in,	ben	de	filan	yakınımın	
kafasını	keselim,	çünkü	bunlar	kâfirlerin	öncüleri	ve	ileri	gelenleridir'	dedim.1		

Peygamberimiz	 (asm)	 çadırına	 girdi	 ve	 bir	 müddet	 sonra	 çıktı	 ve	 şöyle	
buyurdu:	 “Allah	 kendi	 yolunda	 bazılarının	 kalplerini	 öyle	 yumuşatır	 ki	 sütten,	
daha	yumuşak	olur.	Bazılarının	kalplerini	de	öyle	katılaştınr	ki	 taştan	daha	katı	
olur.	 Ey	 Ebubekir!	 Sen	 tıpkı	 İbrahim	 gibisin.	 Çünkü	 O,	 ‘Kim	 bana	 tabi.	 olursa	
bendendir,	 kim	 de	 bana	 isyan	 ederse	 kuşkusuz	 ki	 Sen	 Gafur	 ve	 Rahimsin”	
(İbrahim	Suresi,	14:	36.)	buyurmuştu.	Yine	ey	Ebubekir!	Sen	tıpkı	 İsa	gibisin.	O	
da,	 ‘Eğer	 onları	 azaba	 duçar	 edersen	 kuşkusuz	 ki	 onlar	 senin	 kullarındır.	 Yok	
eğer	onları	affedersen	kuşkusuz	ki	sen	Aziz	ve	Hakimsin’	(Maide	Suresi,	5:	118)	
buyurmuştu.	 Ey	 Ömer!	 Sen	 de	 tıpkı	 Nuh	 gibisin.	 Çünkü	 O,	 ‘Ey	 Rabbim!	
Yeryüzünde	kafirlerden	tek	kişi	bırakma’	(Nuh	Suresi,	71:	26.)	buyurmuştu.	Yine	
ey	 Ömer!	 Sen	 tıpkı	 Musa	 gibisin.	 O	 da	 şöyle	 demişti:	 ‘Ey	 Rabbimiz!	 Onların	
mallarım	 yok	 et.	 Kalplerini	 sık	 ki	 elem	 verici	 azabı	 görünceye	 kadar	 iman	
etmesinler’	(Yunus	Suresi,	10:	88.)	Ey	Ashabım!	Sizler	üstün	ve	galib	olanlarsınız.	
Esirlerden	 hiçbirini	 fidye	 almadan	 veya	 boynunu	 vurmadan	 bırakmayın”	
buyurarak	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 fidye	 alarak	 bırakma	 görüşünü	 benimsediğini	
duyurdu.	

Sa’d	b.	Muaz	(ra)	da	“Ey	Allah'ın	Rasûlü!	Bu	savaş	müşriklerle	aramızdaki	
ilk	savaştır.	Îshan,	yani	onları	öldürmek	bana	daha	sevimli	geliyor”	demiştir.	

Yüce	 Allah	 Enfal	 Suresi	 67-68	 ayetlerini	 inzal	 buyurarak	 “Hiç	 bir	
peygamber	için	yeryüzünde	ishan	edinceye	kadar	esirleri	olmak	doğru	değildir.”	
(Enfal	Suresi,	8:	67.)	buyurdu.	Burada	“ishan”	kelimesi	ile	“Hiçbir	peygamber	için	
bulunduğu	ülkede	küfrü	kahredip	 İslâm'ı	 yücelterek	hak	kuvvetlerinin	 istila	 ve	
istikrarını	 sağlayıp,	 yaptığı	 savaşta	 Allah	 düşmanlarını	 iyice	 kırıp	 kuvvetlerini	
yok	edinceye	kadar	askerlerinin	esir	tutmakla	meşgul	olması	doğru	ve	meşru	bir	
hareket	değildir.	Ancak	ishan	hasıl	olduktan	sonra	esir	alması	meşru	olabilirdi.	

Hz.	Ömer	(ra)	devamla	“Ertesi	gün	yanlarına	geldiğimde	ikisini	de	oturmuş	
ağlar	halde	buldum	ve	'İkiniz	niçin	ağlıyorsunuz?';	diye	sorduğumda	Resûlullah,	
'Arkadaşlarının,	fidye	alarak	başıma	getirdikleri	yüzünden!'	dedi	ve	yakındaki	bir	
ağacı	göstererek	'Cezayı	kendilerine	şu	ağaç	kadar	yaklaşmış	gördüm'	buyurdu."2	

Abdullah	 b.	 Abbas	 (ra)	 bu	 hükmün	 müslümanların	 zayıf	 olduğu	 Bedir	
Savaşı	 sonrası	 için	olduğunu	söyler.	Daha	 sonra	 İslam	güçlenince	esirlerle	 ilgili	
“Nihayet	 onları	 iyice	 alt	 ettiğinizde	 bağları	 sıkı	 sıkıya	 elinizde	 tutun,	 aldığınız	
esirleri	 ister	 bağışlayıp	 salıverin,	 isterse	 fidye	 alın.”	 (Muhammed	 Suresi,	 47:4.)	
âyeti	nazil	oldu	ve	esirler	hakkında	hükmünü	verdi.	

Devam	eden	ayette	de	 “Daha	önce	Levh-i	Mahfuzda	Allah	 tarafından	eğer	
yazılmış	olmasaydı	sizin	almış	olduğunuz	şeyler	konusunda	mutlaka	size	büyük	
bir	azap	dokunurdu.”	(Enfal	Suresi,	8:	68.)	Ancak	alındıktan	sonra	“Artık	aldığınız	
o	 ganimetten	 helâl	 ve	 temiz	 olarak	 yiyin,	 yani	 mubah	 olarak	 faydalanın.	 Bu	
uyarıdan	dolayı	onun	haram	olduğunu	sanmayın	da	yukarıda	açıklandığı	üzere	
onun	 özel	 hükümlerine	 riayet	 ederek	 faydalanın,	 ve	 Allah'a	 karşı	 gelmekten	
sakınınız,	 emirlerine	 ve	 yasaklarına	 uymaya	 özen	 gösteriniz,	 sizi	 hatalardan	
koruması	için	O'na	sığınınız.	Zira	Allah	muhakkak	gafurdur,	rahîmdir.	Yani	ittika	
ettiğiniz	takdirde	o	hatayı,	yani	sizin	izinsiz	olarak	esirlerden	fidye	almayı	mübah	

	
1	Müslim,	Cihad,	58.	
2	Müslim,	Cihad,	58;	Kurtubi,	Ahkam'ul	Kur'an,	8:	50.	



kabul	 etmenizden	 dolayı	 işlediğiniz	 kusuru	 mağfiret	 eder,	 tevbenizi	 kabul	
buyurup	sizi	rahmetine	mazhar	eyler”	(Enfal	Suresi,	8:	69.)	buyurdu.	

Yüce	Allah	“Siz	dünyanın	geçici	menfaatlerini	istiyorsunuz”	buyurarak	fidye	
isteyenleri	kınadı.1	Bu	meselede	yine	Hz.	Ömer’in	(ra)	görüşü	istikametinde	ayet	
nazil	olmuş	oldu.	

	
1.7.	Hz.	Aişe’ye	(ra)	Atılan	İftira	Konusu	
Resulullah’ın	(asm)	temiz	zevcesi	ve	mü’minlerin	annesi	(Ahzab	Suresi,	33:	

6.)	 Hz.	 Aişe	 (ra)	 hakkında	münafıların	 uydurduğu	 ve	 saf	mü’minlerin	 de	 buna	
inanıp	yaydığı	iftira	konusunda	Peygamberimiz	(asm)	bazı	sahabeleri	ile	istişare	
etti.	Hz.	Osman	(ra)	Üsâme	b.	Zeyd	(ra)	Zeynep	binti	Cahş	(ra)	Ümmü	Eymen	(ra)	
hep	Hz.	Aişe’ye	iftira	edildiğini	söylediler.	

Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Ömer’e	 (ra)	 sorunca	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Ya	
Rasulallah,	 Aişe’yi	 sana	 tezvic	 eden	 kimdir?”	 diye	 sorar,	Hz.	Muhammed	 “Allah	
Teala”	 cevabını	 verir.	 Bunun	 üzerine	 Ömer	 “Onu	 sana	 verirken	 Rabbinin	 seni	
aldatmış	olmasını	hiç	hatıra	getirir	misin?”	diye	sorar,	Hz.	Muhammed	“Haşa	bu	
büyük	bir	iftiradır”	der.	Hz.	Ömer	(ra)	da	“Hâşâ!	Bu	gerçekten	büyük	bir	iftiradır”	
şeklinde	cevap	verir.	

Peygamberimiz	(asm)	Hz.	Aişe’yi	teselli	etmek	için	babası	Ebubekir’in	(ra)	
evine	gider.	Hz.	Aişe’nin	yanına	gidince	“O	iftira	haberini	getirenler,	sizlerden	bir	
zümredir.	Onu	siz	kendiniz	için	bir	ser	sanmayiniz.	Belki	o,	sizin	için	bir	hayırdır.	
Onlardan	herkese	kazandığı	günah	vardir.	Günahın	büyüğünü	yüklenen	kimseye	
de	 büyük	 bir	 azap	 vardir.	 Bu	 iftirayı	 işittiğiniz	 vakit,	 ‘Böyle	 sözleri	 ağzımıza	
almamız	bize	yaraşmaz.	Seni	eksikliklerden	uzak	tutarız	Allah’ım!	Bu,	çok	büyük	
bir	 iftiradır’	 deseydiniz	 ya!”	 (Nur	 Suresi,	 24:	 14-16.)	 ayeti	 nazil	 olur	 ve	 Hz.	
Ömer’in	söylediği	aynı	ifadelerle	onu	destekler.	Hz.	Aişe’yi	de	(ra)	temize	çıkarır.	

	
1.8.	Üç	Vakitte	İzin	İsteme	Emri	
Resulullah	 (asm)	 ensarilerden	 Müdlec	 isminde	 birini	 öğle	 zamanı	 Hz.	

Ömer'i	 (ra)	 çağırmaya	 gönderdi.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 uyuyordu.	 Müdlec	 kapıyı	 çalıp	
seslenerek	içeriye	girdi.	Uyanan	Hz.	Ömer	(ra)	yatakta	oturunca	avret	yerlerinin	
bir	kısmı	göründü.	Hz.	Ömer	(ra)	 “İstiyorum	ki	Allah	oğullarımızın,	hizmetçi	ve	
kölelerimizin	 bu	 saatlerde	 yatak	 odalarımıza	 girmelerini	 yasaklasın.	 İçeri	
girerken	de	ancak	 izin	alarak	girsinler”	dedi.	Resulullahın	(asm)	yanına	varınca	
bu	âyetler	nazil	oldu.	Hz.	Ömer	(ra)	Allah'a	şükür	secdesine	kapandı.2	

Yüce	Allah	şöyle	buyurdu:	 “Ey	 iman	edenler!	Elinizin	altında	bulunanlarla	
içinizden	henüz	ergenlik	çağına	gelmemiş	olanlar	yanınıza	gelmek	için	sizden	üç	
vakitte	 izin	 alsınlar.	 Sabah	 namazından	 önce,	 öğle	 sıcağından	 dolayı	 istirahata	
çekilirken	elbisenizi	çıkardığınızda	ve	yatsı	namazından	sonra.	Bunlar,	örtülmesi	
gereken	yerlerinizin	açık	bulunabileceği	üç	vakittir.	Bunlar	dışında	ne	size	ne	de	
onlara	 bir	 sakınca	 vardır.	 Bunlar	 sıkça	 yanınıza	 girip	 çıkan,	 birbirinizle	 iç	 içe	
olduğunuz	kimselerdir.	Allah	size	âyetleri	 işte	böyle	açıklar,	Allah	her	şeyi	bilir,	
yerli	 yerinde	 yapar.	 Çocuklarınız	 ergenlik	 çağına	 gelince,	 onlardan	 önceki	
ergenler	nasıl	izin	alıyorlarsa	onlar	da	öyle	izin	alsınlar.	Allah	âyetlerini	işte	size	
böyle	açıklar;	O	her	şeyi	bilir,	yerli	yerinde	yapar.”	(Nur	Suresi,	24:	58-59.)	

	

	
1	Kurtubi,	Ahkam'ul	Kur'an,	8:	46.	
2	Şihabuddin	Mahmud	el-Alusî,	Ruhu’l-Meânî,	18:	209;	İzzet	Derveze,	Tefsiru’l-Hadis,		6:369.		



1.9.	Ramazan	Gecelerinde	Kadınlara	Yaklaşmanın	Meşruiyeti	
Abdullah	 b.	 Abbas	 (ra)	 “Ramazan	 ayında	 müslümanlar	 yatsı	 namazını	

kılınca	bir	sonraki	iftar	vaktine	kadar	yemek,	içmek	ve	kadınlarla	cinsel	temasta	
bulunmak	 haramdı.	 İçlerinde	 Hz.	 Ömer'in	 de	 bulunduğu	 bazı	 müslümanlar	
Ramazan	 ayında	 yatsı	 namazından	 sonra	 yediler,	 içtiler	 ve	 kadınlarla	 temasta	
bulundular	ve	sonra	da	gelip	Hz.	Peygamber’e	asm	bu	durumlarından	şikâyette	
bulundular	 da	 Allah	 “Oruç	 gecesinde	 kadınlarınıza	 yaklaşmak	 size	 helâl	 edildi.	
Onlar	sizin	için	bir	elbise,	siz	de	onlar	için	bir	elbisesiniz.	Allah	nefislerinize	karşı	
zayıflık	göstermekte	olduğunuzu	bildi	de	tevbenizi	kabul	buyurdu,	sizi	bağışladı.	
Artık	onlara	yaklaşın	ve	Allah’ınn	hakkınızda	yazdığım	 isteyin.	 Fecr	olan	beyaz	
iplik	kara	iplikten	ayrılıncaya	kadar	yeyin	için,	sonra	gelecek	geceye	kadar	orucu	
tamamlayın.	 Mescidlerde	 i'tikâfta	 bulunduğunuz	 zaman	 kadınlarınıza	
yaklaşmayın.	 Bunlar	 Allah’ınn	 sınırlarıdır,	 sakın	 onlara	 yaklaşmayın.	 İşte	 Allah	
âyetlerini	böylece	 insanlara	açıklar	ki	 takvaya	ersinler”	(Bakara	Suresi,	2:	187.)	
ayeti	nazil	oldu	ve	gece	kadınlara	temas	etmek	helal	kılındı.1	

	
1.10.	Peygamberin	Hükmünü	Kabul	Etmeyenin	Hükmü	
Abdullah	b.	Abbas	(ra)	“Bir	yahudi	ile	münafık	arasında	bir	mesele	çıkar	ve	

meselelerini	Hz.	Peygambere	(asm)	arz	ederler.	Peygamberimiz	(asm)	Yahudiyi	
haklı	 bulur;	 ama	 münafık	 bunu	 kabul	 etmez.	 Peygamberimizin	 (asm)	
huzurundan	 çıkınca	münafık	olan	 “Ömer’e	 gidelim.	Hakkımızda	o	karar	versin”	
diye	Hz.	Ömer’in	(ra)	yanına	gittiler.	

Ömer'in	 yanına	 geldiklerinde	 lehine	 hüküm	 verilen	 Yahudi	 "Ey	 Hattâb'ın	
oğlu,	Allah'ın	Rasûlü	benim	lehime	ve	bu	adamın	aleyhine	hüküm	verdi"	der.	Hz.	
Ömer	 (ra)	 öbürüne	 dönüp	 "Öyle	 mi	 oldu?"	 diye	 sordu.	 Adam	 "Evet."	 Cevabını	
verince	"Sakın	yerinizden	ayrılmayın.	Ben	şimdi	yanınıza	çıkıp	aranızda	hüküm	
vereceğim"	 diye	 evine	 girer	 ve	 kılıcını	 kuşanmış	 olarak	 çıkar.	 “Resulullah’ın	
(asm)	hükmünü	kabul	etmeyenin	hükmü	budur”	diye	münafığın	boynunu	vurur	
ve	 öldürür,	 diğeri	 kaçıp	 Rasûlullah’a	 (asm)	 gelerek	 	 "Ey	 Allah'ın	 elçisi,	 vallahi	
Ömer	arkadaşımı	öldürdü,	ben	kaçıp	elinden	kurtulmasam	beni	de	öldürecekti"	
dedi.	 Allah'ın	 Rasûlü	 (asm)	 "Ömer'in	 mü'minleri	 öldürmeye	 kalkışacağını	
sanmıyorum”	buyurdu.		

Bunun	üzerine	Allah	Tealâ	"Rabbına	yemin	olsun	ki	aralarında	çekiştikleri	
şeylerde	 seni	 hakem	 kılıp	 sonra	 senin	 verdiğin	 hükmü	 içlerinde	 bir	 sıkıntı	
duymadan	 tam	 bir	 teslimiyetle	 kabul	 edip	 teslim	 olmadıkça	 iman	 etmiş	
olmazlar..."	 (Nisa	 Suresi,	 4:	 65.)	 âyet-i	 kerimesini	 nazil	 oldu	 ve	 Rasûlullah’ın	
(asm)	 hükmüne	 razı	 olmıyan	 o	 adamın	 kanını	 heder	 ederken	 Hz.	 Ömer'i	 de	
suçsuz	buldu.2	

	
1.11.	Münafık	Olarak	Bilinenlerin	Cenaze	Namazının	Kılınmaması	
Abdullah	b.	Ömer'den	 (ra)	 gelen	 rivayete	 göre	Abdullah	b.	Ubeyy	b.	 Selûl	

öldüğünde	oğlu	Abdullah,	Rasûlullah’a	 (asm)	gelmiş	 ve	babasının	kefeni	olarak	
kullanılmak	 üzere	 Efendimiz'in	 gömleğini	 istemiş,	 Hz.	 Peygamber	 (asm)	 de	
gömleğini	ona	vermişti.	Abdullah	 sonra	da	Hz.	Peygamber’den	 (asm)	babasının	
cenaze	 namazını	 bizzat	 O'nun	 kıldırmasını	 istemiş,	 Allah'ın	 Rasûlü	 (asm)	 İbn-i	
Ubeyy'in	 namazını	 kıldırmak	 üzere	 kalkınca	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 Efendimiz'in	

	
1	Vahidî,	Esbab-ı	Nüzul,	39;	Taberi,	Câmiu’l-Beyan,	11:	100.	
2	Celaleddin-i	Suyûtî,	Dürri’l-Mensur,	11:	585;	Bedreddin	Çetiner,	Esbab-ı	Nüzul,	1:233-236.	



eteğinden	 tutarak:	 "Ey	 Allah'ın	 elçisi,	 Allah	 seni	 ona	 istiğfar	 etmekten	 men	
etmişken	 sen	 onun	 namazını	 kıldırmak	 mı	 istiyorsun?"	 demiş.	 Allah'ın	 Rasûlü	
(asm)	 "Rabbım	 beni,	 ona	 istiğfar	 edip	 etmemekte	 muhayyer	 bıraktı	 ve	 "İster	
onun	 için	 istiğfar	 et,	 ister	 istiğfar	 etme.	 Sen	 yetmiş	 kere	 istiğfar	 etsen	 de..."	
buyurdu.	Ben	de	yetmişten	 fazla	 istiğfar	ederim."	buyurmuş.	Hz.	Ömer:	 "Ama	o	
münafık."	 demişse	 de	 Hz.	 Peygamber	 (sa)	 kalkmış	 ve	 onun	 cenaze	 namazını	
kıldırmıştır.	Namaz	kılındıktan	sonra	“Onlardan	ölen	hiçbirine	asla	namaz	kılma	
ve	kabrinin	başında	durma.	Çünkü	onlar	Allah’ı	ve	Resûlünü	inkâr	ettiler	ve	fasık	
olarak	öldüler”	 (Tevbe	Suresi,	 9:	84.)	 emretmiş,	 bunun	üzerine	Peygamberimiz	
(asm)	onun	kabrine	gitmekten	vazgeçmiştir.1	

Bu	 âyet-i	 Kerime	 nazil	 olduktan	 sonra	 Peygamberimiz	 (asm)	
münafıklardan	 hiçbir	 kimsenin	 cenaze	 namazını	 kıldırmamış	 ve	 kabirlerinin	
başında	da	bulunmamıştır.	Bu	hususta	Ebu	Katade	diyor	ki:	“Resululah	(asm)	bir	
cenazeye	 davet	 edildiğinde	 onun	 hakkında	 sorular	 sorar,	 eğer	 iyi	 bir	 kimse	
olduğu	 söylenirse	 cenazesini	 kıldırırdı.	 İyi	 bir	 kimse	 olduğu	 hakkında	 bir	 şey	
söylenmezse,	 cenaze	 sahiplerine	 “Ona	 siz	 bakın”	 der	 ve	 o	 cenazenin	 namazını	
kıldırmazdı.2	

Hz.	Ömer	(ra)	da	tanımadığı	kimselerin	cenaze	namazını,	Huzeyfe	b.	Yeman	
kılmadıkça	kılmazdı.	Çünkü	Huzeyfe	b.	Yeman	Peygamberimizin	(asm)	sır	katibi	
idi.	Peygamberimiz	(asm)	oan	münafıkları	gizlemek	şartı	ile	haber	vermişti	ve	bu	
sebeple	kimin	münafık	olduğunu	bilirdi.3	

	
1.12.	İyiliklerin	Kötülükleri	Gidermesi	
Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 ile	 otururken	 bir	 adam	 huzur-u	

nebevîye	geldi.	“Ey	Allah’ın	Resulü!	Şehrin	uzak	bir	bahçesinde	bir	kadın	gördüm	
ve	 onunla	 cima	 etme	 dışında	 bir	 erkeğin	 kadına	 yapacağı	 şeyi	 yaptım.	 Ama	
pişman	oldum	ve	huzurunuza	geldim.	Benim	ne	yapmam	gerektiğini	ve	kendimi	
Allah’a	 nasıl	 affettireceğimi	 bana	 söyle!”	 dedi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 cevap	
vermedi.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 adama	 “Şu	 yaptığın	 şeyi	 gizlemiş	 olsaydın	 Allah	 da	
yaptığını	gizlerdi	ve	senin	için	daha	hayırlı	olurdu”	dedi.		

Adam	mahçup	bir	şekilde	giderken	vahy	nazil	oldu.	Yüce	Allah	“Gündüzün	
iki	 tarafında,	 gecenin	 de	 yakın	 saatlerinde	 dosdoğru	 namaz	 kıl.	 Çünkü	 iyilikler,	
kötülükleri	 giderir.	 Bu,	 iyi	 düşünenlere	 bir	 öğüttür.”	 (Hud	 Suresi,	 11:	 114.)	
buyurdu.	

Peygamberimiz	 (asm)	 hemen	 adamı	 çağırdı	 ve	 bu	 ayeti	 okudu.	 Orada	
bulunanlar	 “Yâ	 Resulallah!	 Bu	 sadece	 ona	 mı	 mahsus,	 yoksa	 tüm	 mü’minlere	
şamil	 midir?”	 dediler.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Bütün	 insanlara	 şamildir!”	
buyurdular.4	

Bu	 ayet	 de	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 “Şu	 yaptığın	 şeyi	 gizlemiş	 olsaydın	 Allah	 da	
yaptığını	gizlerdi	ve	senin	için	daha	hayırlı	olurdu”	sözü	üzerine	onun	ferasetine	
uygun	nazil	olduğu	ifade	edilmektedir.	

	

	
1	Buhâri,	Tefsîru'l-Kur’ân,	9	:	12-13;	Müslim,	Sıfatu'l-Münâfıkîn,	3;	Tirmızî	Tefsîru'l-Kur'ân,	9;	
Neseî,	Cenâiz.	40.	
2	Müsned-i	Ahmed,	5:	299.	
3	Muhammed	b.	Cerir	et-Taberi,	Tefsir,	4:	337-340.	
4	Buhârî.	Tefsîru'l-Kur'ân,	11;	Mevâkît,	45;	Müslim.	Tevbe,	39-40,	42;	Ebu	Davud,	Hudûd,	3;	
Tirmizî,	Tefsîru'l-Kur'ân,	11;	İbn	Mâce,	Salât,	193;	Zühd,	30;	Ahmed	ibn	Hanbel,	Müsned,	1:	385,	
386,	406.	



2.	Peygamberimiz	(asm)	Hz.	Ömer’i	(ra)	Övmesi	
Peygamberimiz	(asm)	bir	gün	sabah	namazını	kıldırdı	ve	cemaate	dönerek	

“İçinizde	rüya	gören	var	mı?”	buyudular.	Ses	çıkmayınca	şöyle	buyurdular:	
“Ben	bu	gece	bir	rüya	gördüm.	Rüyamda	bana	bir	bardak	süt	verildi.	İçtim	

ve	o	derece	kadım	ki	etkisini	tırnaklarımda	hissettim.	Bardakta	kalanını	Ömer’e	
verdim”	buyurdular.	

Sahabeler	sordular:	
“Yâ	Resulallah!	Bu	rüyanın	tabiri	nedir?”	dediler.	
Peygamberimiz	(asm)	“Ben	bunu	ilme	yorumladım”	buyurdular.1	
	
**	
Bir	başka	gün	Peygamberimiz	 (asm)	 “Rüyamda	ümmetim	bana	gösterildi.	

Önümden	 geçtiler.	 Bir	 kısmının	 etekleri	 dizinde,	 bir	 kısmının	 dizinden	 aşağıda	
idi.	Ömer’i	yerlede	sürünen	bir	gömlekle	gördüm”	buyurdular.	

Sahabeler	“Peki,	bu	rüyayı	nasıl	yorumladınız?”	dediler.	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Dinin	 güzelliği	 ile	 yorumladım.	 Zira	 onun	 halifelik	

dönemi	uzundur.	İslam	dini	onunla	her	tarafa	yayılır”	buyurdular.2		
	
**	
Sa'd	b.	Ebu	Vakkas'ın	(ra)	anlattıyor:	
Bir	defasında	Hz.	Ömer	(ra)	Allah	Resulü'nün	(asm)	huzuruna	girmek	için	

izin	 istemişti.	Halbuki	bu	sırada	Allah	Resulü'nün	(asm)	yanında	Kureyşden	bir	
takım	kadınlar	vardı.	Bunlar	Allah	Resulü	(asm)	ile	yüksek	sesle	konuşuyorlar	ve	
ondan	çok	şeyler	istiyorlardı.	Ömer	izin	isteyince	bu	kadınlar	hemen	kalktılar	ve	
perdeye	doğru	koşuştular.	Allah’ın	Resulü	Ömer'in	(ra)	gelmesine	müsaade	etti.	
Ömer	huzura	girdiğinde	Allah’ın	Resulü	kadınların	bu	hâline	gülüyordu.	Bunun	
üzerine;	Ömer:	

“	-	Ey	Allah'ın	Resulü!	Allah	seni	bütün	ömrünce	güldürsün”	dedi.	
Allah	Resulü:	
“	 -	Şu	yanımda	bulunanlara	şaştım.	Senin	sesini	 işitince	perdeye	koştular”	

buyurdu.	Bunun	üzerine	Ömer:	
“	 -	 Ey	 Allah'ın	 Resulü!	 Onların	 çekinmelerine	 Sen	 daha	 layıksın	 dedi	 ve	

Ömer	 kadınlara	 hitaben	 de:	 ‘Ey	 nefislerinin	 düşmanları!	 Allah	 Resulü'nden	
çekinmeyip	de	benden	mi	çekiniyorsunuz?’	dedi.	

Kadınlar:		
“	 -Evet	 senden	 çekiniyoruz.	 Çünkü	 sen,	 Allah	 Resulü'nden	 daha	 sert	 ve	

katısın”	dediler.	
Allah	Resulü	(asm):	
“	-	Hayatım	elinde	olan	Allah'a	yemin	ederim	ki	ya	Ömer!	Şeytan	seninle	bir	

yolda	 karşılaşsa	 o	 muhakkak	 senin	 yolundan	 çekilir	 ve	 başka	 bir	 yol	 tutar”	
buyurdular.3		

	
**	

	
1	Darimi,	Rüya,	13.	
2	Buhari,	Kitabu’t-Tabir,	17-18.	
3	Sahih-i	Müslim,	Hadis	No:	4410.	



	
PEYGAMBERİMİZİN	(ASM)	GAZVELERİNDE	Hz.	ÖMER	(RA)		
	
Medine	 döneminde	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 Resul-i	 Ekremin	 (asm)	 yanından	 hiç	

ayrılmamış,	 bütün	 gazvelerde	 ve	 anlaşmalarında	 yanında	 bulunmuştur.	
Peygamberimizin	(asm)	idarî	tedbirlerine	iştirak	etmiştir.	

Namaza	davet	konusunda	istişare	eden	Peygamberimize	(asm)	Hz.	Bilal’in	
namaz	vakitlerini	takip	ederek	müslümanları	namaza	davet	etmesini	teklif	etmiş,	
Peygamberimiz	 (asm)	de	bu	 teklifi	 uygun	bularak	Hz.	Bilal-i	Habeşî’yi	müezzin	
olarak	tayin	etmiştir.		

	
1.	Bedir	Muharebesinde	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 Bedir	 savaşının	 planının	 yapılmasında	 Peygamberimize	

(asm)	yardımcı	olmuş	ve	kahramanca	savaşmıştır.	
Bedir	Savaşına	Kureyş’in	tüm	kabileleri	savaşa	katıldığı	halde	Hz.	Ömer’in	

(ra)	 kabilesi	 olan	 Beni	 Adiyy	 kabilesi	 Hz.	 Ömer’e	 olan	 saygılarından	 ve	
korkularından	bu	savaşa	katılmamışlardır.	Ancak	kabileden	İslam	düşmanlığında	
ileri	giden	12	kişi	katılmıştır.	Bunlardan	birisi	de	Hz.	Ömer’in	(ra)	dayısı	olan	Âs	
b.	Hâşim’dir.	 Âs	 b.	Hâşim	Kureyşin	 kumandanlarından	 birisi	 idi.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	
onunla	karşılaşmış	ve	kendisini	öldürmüştür.	

Peygamberimiz	 (asm)	 savaş	 öncesi	 “Barış	 Elçisi”	 olarak	 Hz.	 Ömer’i	
göndermiştir.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 onlara	 giderek	 Peygamberimizin	 (asm)	 elçisi	
olduğunu	 söyleyerek	 “Bizim	 amacımız	 savaşmak	 değildi.	 Bu	 sebeple	 siz	 de	
savaşmayın,	kervanınızın	da	kurtulduğuna	göre	geri	dönüp	gidin!	Sizden	başkası	
ile	savaşmak	sizinle	savaşmaktan	daha	iyidir.”	dedi.		

Kureyş	 ileri	 gelenlerinden	 Hâkim	 b.	 Hizam	 “Bu	 insaflı	 bir	 sözdür.	 	 Bizim	
bunu	kabul	etmemiz	gerekir”	demiş	olmasına	rağmen	Amr	b.	Hişam	(Ebu	Cehil)	
“Allah	 bize	 öç	 alma	 ve	 müslümanları	 ortadan	 kaldırma	 fırsatı	 vermiştir.	 Biz	
savaşçı	toplumuz.	Onlar	ise	savaş	nedir	bilmeyen	bir	topluluktur.	Bizi	gördükleri	
zaman	 zaten	 korkularından	 kaçacaklardır.	 Biz	 de	 onları	 yakalayıp	 esir	 ederek	
Mekke’ye	götüreceğiz!”	demiş	ve	barış	teklifini	kabul	etmemiştir.1	

Bedir	 savaşı	 başlamadan	 önce	 savaşı	 kızıştırmak	 isteyen	 müşriklerden	
Âmir	 b.	 Hadremî	 savaş	 usulüne	 aykırı	 olarak	 İslam	 ordusuna	 attığı	 bir	 ok	
muhacirlerden	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 azatlı	 kölesi	 Mihcâ’ya	 (ra)	 isabet	 etti	 ve	 şehit	
olmasına	 sebep	oldu.	 İlk	 şehit	olan	 sahabi	budur.	Mihcâ	 (ra)	Hz.	Yasir	 (ra)	gibi	
Yemenli	 bir	 köle	 idi.	 Kölelikten	 şehitlik	 mertebesine	 yükselmiş	 oldu.	
Peygamberimiz	 (asm)	Mihcâ	 (ra)	 hakkında	 “Seyyidü’ş-şühedâ”	 yani	 “Şehitlerin	
efendisi”	buyurmuşlardır.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 İslamiyeti	 savunmada	 hiç	 taviz	 vermediği	 ve	 İslam	
düşmanlarına	karşı	şiddetli	olduğu	için	savaş	sonrası	esirler	hakkında	da	şiddetli	
bir	 teklifte	 bulunmuş	 ve	 hepsinin	 boyunlarının	 vurulmasını	 istemişti,2	ama	
Peygamberimiz	(asm)	şefkat	peygamberi	olduğu	için	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	görüşü	
olan	“Fidye	alınıp	tahliye	edilmesi”	görüşünü	kabul	etmiştir.	

	
2.	Uhut	Savaşında	

	
1	Vakıdî,	Megâzi,	1:	61.	
2	Müslim,	Cihad,	58.	



Uhut	 savaşında	 Peygamberimizin	 (asm)	 yanında	 yer	 alan	 Hz.	 Ömer	 (ra)	
zırhını	kardeşi	Hz.	Zeyd	b.	Hattab’a	(ra)	vermiş	ve	“Al	şu	zırhımı!	Zırhımı	senin	
giymen	 için	 yemin	 ettim"	 demiştir.	 Kardeşi	 Zeyd	 (ra)	 de	 onu	 giyip	 kardeşinin	
yeminini	yerine	getirdikten	sonra	çıkarır.	

Hz.	Ömer	(ra)	“Neden	çıkardın?”	diye	sorar.		
Zeyd	b.	Hattab	(ra)	da	“Senin	kendin	için	istediğin	şehit	olmayı	ben	de	senin	

kadar	istiyorum.	Onun	için	çıkardım”	der.	
İşte	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 böyle	 bir	 kararlılıkla	 Uhut	 savaşına	 gelmiş	 ve	 şehit	

olmayı	can-u	gönülden	istemişti.	
Savaş	 sonrası	 meydana	 gelen	 bozgunu	 tekrar	 savunmaya	 geçirmek	 için	

müslümanların	 toparlanmasında	 büyük	 rol	 oynamıştır.	 Çünkü	 bu	 savaşta	
Peygamberimiz	(asm)	etrafında	bir	avuç	mü’min	ile	düşmanın	ortasında	kalmış,	
defalarca	 saldırıya	 uğrayarak	 yaralanmıştı.	Mübarek	 yüzleri	 yaralanmış	 ve	 dişi	
kırılmıştı.	Bunu	gören	sahabelerden	bazıları	“Yâ	Resulallah!	Kureyş	müşriklerine	
beddua	etsen	de	Allah	onları	helak	etse!”	dediler.		

Peygamberimiz	 (asm)	 “Ben	 lânetçi	 olarak	 gönderilmedim.	 Doğru	 yola	
davetçi	olarak	gönderildim.	Rahmet	peygamberi	olarak	gönderildim”	buyurarak	
bunu	 kabul	 etmemiş	 ve	 “Allahım!	 Kavmime	 doğru	 yolu	 göster!	 Çünkü	 onlar	
bilmiyorlar!”	diye	dua	etmiştir.1	

Abdullah	 b.	 Mesut	 (ra)	 “Peygamberi	 o	 halde	 görünce	 kendisinin	 vaktiyle	
anlatmış	olduğu	bir	peygamberin,	kavmi	 tarafından	vurularak	kan	revan	 içinde	
bırakıldığı,	 o	peygamberin	bir	 taraftan	kanını	 eliyle	 silerken	 ‘Allahım!	Kavmimi	
bağışla!	Çünkü	onlar	bilmiyorlar!’	dediğini	gözümle	görür	gibi	oldum”2	demiştir.	

Peygamberimiz	 (asm)	 müşriklerin	 kazdığı	 ve	 üzerini	 örttüğü	 kuyulardan	
birine	 düşünce	müşrikler	 “Muhammed	 öldü!”	 diye	 bağırmaya	 başladılar.	 Bunu	
duyan	 müslümanlardan	 bazıları	 buna	 inandı	 ve	 dağılmaya	 başladılar.	 Kaab	 b.	
Mâlik	 (ra)	 peygamberimizi	 (asm)	 kuyudan	 çıkarttı.	 “Ey	 müslümanlar!	 İşte	
Allah’ın	 Resulü	 buradadır	 ve	 hayattadır!”	 diye	 bağırınca	 sahabeler	
Peygamberimizin	(asm)	etrafında	toplanmaya	başladılar.3		

Hz.	Ömer	(ra)	bütün	gayreti	ile	mü’minleri	bir	araya	getirmeye	çalışıyordu.	
Peygamberimizin	etrafında	toplanan	Hz.	Ebubekir	(ra)	Hz.	Ömer	(ra)	Hz.	Ali	(ra)	
Hz.	Talha	(ra)	Hz.	Zübeyir	(ra)	müslümanlardan	bir	topluluk	ile	Uhut	dağı	eteğine	
doğru	yürüyerek	gittiler.		

Bu	 arada	 Ebu	 Süfyan	 peygamberimizin	 hayatta	 olup	 olmadığından	 emin	
olmak	 için	 harp	 meydanını	 dolaşmaya	 başladı.	 Bulamayınca	 “Muhammed’in	
vurulup	 düştüğü	 yeri	 görmedik.	 Demek	 ki	 Kamia	 yalan	 söylemiş!”	 demeye	
başladı.	 Halid	 b.	 Velid’e	 rasladı.	 “Muhammed	 öldürüldü	mü?”	 diye	 sordu.	 O	 da	
“Ben	 onun	 bir	 grupla	 beraber	 Uhut	 dağına	 doğru	 gittiğini	 gördüm”	 diye	 cevap	
verdi.4	

Ebu	Süfyan	Uhut	dağına	doğru	atını	sürüp	gitti	ve	Peygamberimizin	(asm)	
bulunduğu	tarafa	“İçinizde	Muhammed	var	mı?”	diye	üç	defa	seslendi.	

Peygamberimiz	 (asm)	 “Ona	 cevap	 vermeyiniz!”	 buyurdular.	 Cevap	
alamayınca	yanındakilere	“Demek	ki	öldürülmüş.	Yoksa	cevap	verirlerdi”	diyince	
Hz.	Ömer	(ra)	dayanamadı	ve:	

	
1	Kadı	Iyaz,	Şifa-i	Şerif,	1:	78-79.	
2	Buhari,	Sahih,	4:	151;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	1:441.	
3	İbn-i	Saad,	Tabakat,	2:	46.	
4	Vakidî,	Megazi,	1:	236.	



Ey	Allah’ın	düşmanı!	Vallahi	sen	yalancısın!	Biz	hepimiz	buradayız.	Bir	gün	
senin	hakkından	da	geleceğiz!”	diye	bağırdı.	

Ebu	Süfyan:	“Ya	Ömer!	Sen	biraz	bana	doğru	gelir	misin?”	diye	seslendi.	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Ya	 Ömer!	 Git	 bakalım	 o	 ne	 diyecek	 anlayalım!”	

diyince	Hz.	Ömer	(ra)	Ebu	Süfyan’a	yaklaştı.		
Ebu	Süfyan:	“Yâ	Ömer	sana	Allah	adına	yemin	veriyorum.	Biz	Muhammed’i	

öldürdük	mü?”	dedi.	
Hz.	Ömer:	“Vallahi	hayır!	Onu	öldüremediniz	o	şimdi	sizi	dinliyor!	Ebubekir	

de	Ali	de	sizi	dinliyor.	Onların	hepsi	de	sağdır”	dedi.	
Ebu	 Süfyan:	 “Siz	 öldürülmüş	 olanların	 içinde	 burnu	 ve	 kulağı	 kesik	

bazılarını	bulacaksınız.	Ama	öyle	yapmalarını	ben	emretmedim”	dedi.		
Hz.	Ömer:	“Sizin	ölüleriniz	cehnnemede	bizimkiler	ise	Cennettedir”	dedi.	
Ebu	Süfyan:	 “O	sizin	 sözünüzdür.	Biz	ona	 inanmıyoruz!”	diye	cevap	verdi.	

Sonra	“Bu	bizim	Bedir’e	karşılığımızdır!	A’lâ	Hübel...	A’lâ	Hübel...”	dedi.	
Sahabeler	bağırdılar:	“Allahü	a’lâ	ve	ecel...”		
Ebu	Süfyan:	“Bizim	Uzzâmız	var,	sizin	ise	Uzzanız	yok!”	dedi.	
Sahabeler:	 “Bizim	 de	 Mevlâmız	 var,	 sizin	 Mevlânız	 yok!”	 diye	 cevap	

verdiler.		
Bunun	 üzerine	 Ebu	 Süfyan:	 “Gelecek	 yıl	 sizinle	 Bedir’de	 görüşürüz!”	 diye	

bağırdı.		
Hz.	 Ömer	 (ra):	 “Olur!	 Gelecek	 yıl	 Bedir	 de	 bizim	 ve	 sizin	 savaş	 yerimiz	

olsun!”	dedi.	
Ebu	Süfyan	dönüp	gitti.1	
	
3.	Hendek	Savaşında	
Hendek	 savaşı	 öncesi	 hendek	 kazımında	 bir	 mevkiye	 Hz.	 Ömer’e	 (ra)	

verilmişti.	 Bu	 gün	 burada	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 adını	 taşıyan	 bir	 cami	 vardır.	
Muhasara	bir	ay	kadar	devam	etti.	Bir	gün	düşmanlar	hendeği	geçmek	amacı	ile	
saldırıya	geçmişlerdi.	Hz.	Ömer	(ra)	yanındaki	sahabelerle	onları	püskürttü.		

Bir	 başka	 gün	 savaş	 ve	 müdafaa	 Hz.	 Ömer’i	 (ra)	 o	 derece	 meşgul	 etti	 ki	
namazı	 vaktinde	 kılmaya	 vakit	 bulamadı.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 bunu	 peygamberimize	
(asm)	şikayet	etti.	Peygamberimiz	(asm)	kendisinin	de	aynı	durumda	olduğunu	
ifade	etti	ve	onu	teselli	etti.	

O	gün	müşrikler	o	derece	saldırdılar	ki	Peygamberimiz	(asm)	sahabeleri	ile	
üç	vakit	namazı	vaktinde	kılamamıştı.	Geceye	kadar	savunmada	kaldılar.	Düşman	
geri	çekilinde	Hz.	Bilal’e	ezan	okumasını	emretti.	Bilal	ezan	okudu	ve	önce	kamet	
getirerek	öğle	namazını	cemaatle	kıldılar.	Sonra	ikindi	namazını,	sonra	da	akşam	
namazını	kıldılar.	Sonra	yine	kamet	gerirerek	yatsı	namazını	eda	ettiler.2	

	
4.	Hudeybiye’de	
Hicretin	 8.	 Senesi	 Peygamberimiz	 (asm)	 Umre	 yaparak	 Kâbe’yi	 ziyaret	

etmeye	 karar	 vermişti.	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 teklif	 ile	 peygamberimiz	 (asm)	 savaş	
amacı	 ile	 değil,	 ibadet	 amacı	 ile	 yola	 çıkılmış	 olsa	 dahi	 herkesin	 yanında	
yolcuların	 taşıdığı	 kılıçlardan	 birer	 tane	 bulundurmanın	 uygun	 olacağını	
söylemiş,	Peygamberimiz	(asm)	da	bunu	uygun	görmüştü.		

	
1	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	2:	288,	Hâkim,	2:	297;	İbn-i	Hişam,	Sire,	3:	99-100.	
2	Buhari,	Teyemmüm,	6;	Menakıb,	25;	Müslim,	Mesacid,	311,	312.	



Hudybiye	 mevkiine	 geldikleri	 zaman	 müşriklerin	 muhafızları	 tarafından	
önleri	 kesilince	 savaş	 amacı	 ile	 gelmediklerini	 anlatmak	 üzere	 elçi	 olarak	 Hz.	
Ömer’i	 (ra)	göndermek	 istedi.	Hz.	Ömer	 (ra)	 “Kureyş	benim	 İslam	gayretimi	ve	
Kureyş	müşriklerine	 olan	 şiddetli	 düşmanlığımı	 biliyorlar.	Mekke’de	 bana	 arka	
çıkacak	 kimse	 de	 yoktur”	 dedi.	 Sonra	 “Mekke’de	 bir	 çok	 akrabası	 bulunan	 Hz.	
Osman’ın	(ra)	elçi	olarak	gitmesinin	daha	uygun	olacağını”	söyledi.		

Peygamberimiz	 (asm)	 bu	 fikri	 kabul	 ederek	 Hz.	 Osman’ı	 (ra)	 elçi	 olarak	
gönderdi.		

Hudyebiye	anlaşmasındaki	maddelerden	özellikle	“Kureyş	tarafından	iltica	
talebinde	 bulunan	 müslümanların	 ilticalarının	 kabul	 edilmeyeceği;	 ama	
müslümanlardan	 Kureyş’e	 iltica	 etmek	 isteyenlerin	 iltica	 talebinin	 kabul	
edileceği”	 maddesine	 sert	 tepki	 gösterdi.	 Hz.	 Ebubekir’e	 (ra)	 giderek	 “Bu	
maddeyi	nasıl	kabul	edersiniz?”	dedi.	Hz.	Ebubekir	 (ra)	 “Allah’ın	elçisinin	bunu	
kabul	 ettiğini,	 bunda	 bir	 hikmetin	 olabileceğini	 söylemesi”	 onu	 ikna	 etmedi	 ve	
doğrudan	 Peygamberimizin	 (asm)	 huzuruna	 çıktı	 ve	 aralarında	 şöyle	 bir	
konuşma	geçti:	

“-	Siz	Allah’ın	elçisi	ve	resulü	değil	misiniz?”	
“-	Hiç	şüphe	yok	ki	ben	Allah’ın	elçisiyim.”	
“-	Müşrikleri	Allah’ın	düşmanı	değiller	mi?”	
“-	Evet,	Allah’ın	düşmanıdırlar.”	
“-	 Öyle	 ise	 neden	 dinimizi	 küçük	 düşürecek	 böyle	 bir	 anlaşmayı	 kabul	

ediyoruz?”	dedi.	
Peygamberimiz	(asm):		
“-	 Allah’ın	 peygamberi	 Allah’ın	 iradesine	 aykırı	 davranamaz”	 buyurarak	

bunun	Allah’ın	iradesi	ile	olduğunu	ifade	edince	sustu	ve	geri	çekildi.	
Müslümanlar	 kurbanlarını	 keserek	 Medine’ye	 geri	 dönerlerken	 “Fetih	

Suresi”	nazil	oldu.	Peygamberimiz	(asm)	Hz.	Ömer’i	(ra)	çağırarak	sureyi	bizzat	
ona	okudu.		

Hz.	Ömer	(ra)	“Ya	Resulallah!	Bunun	neresi	fetih?”	diye	sordu.	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Ya	Ömer!	 İman	 hakikatleri	 ve	 İslam’ın	 güzellikleri	

ancak	barış	içinde	okunup	anlaşılır.	Bu	sebeple	bu	anlaşma	bir	fetihtir.	Kalplerin	
ve	gönüllerin	fethidir”	anlamında	konuştu.		

Gerçekten	 de	 barışla	 geçen	 iki	 sene	 içinde	 müslümanlar	 güven	 içinde	
İslam’ı	 anlatma	 ve	 Kur’an-ı	 Kerimi	 okuma	 ve	 öğretme	 imkanı	 bularak	 sekiz	
senede	o	derece	inkişaf	etti	ve	yayıldı	ki	on	binden	fazla	sahabe	ile	Mekke	fethine	
katıldı.	Bu	sebeple	Yüce	Allah	bu	barışı	“Feth-i	Mübin”	yani	apaçık	bir	fetih	olarak	
isimlendirmiştir.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 meseleyi	 anlamış,	 barışın	 önemini	 bir	 derece	 kavramıştı.	
Sonra	 bu	 itirazından	 dolayı	 çok	 pişman	 olmuş	 ve	 kefareten	 bir	 sene	 oruç	
tutmuştu.	

	
5.	Hayber’de	
Hayber	savaşına	katılan	Hz.	Ömer’e	ganimet	olarak	taksim	edilen	araziden	

bir	parça	düşmüş,	Hz.	Ömer	(ra)	da	onu	geliri	islami	hizmetlere	aktarılması	için	
vakfetmiştir.	Bu	İslam	tarihinde	yapılan	ilk	vakıftır.	

Aynı	 sene	 Resul-i	 Ekrem	 (asm)	 Hz.	 Ömer’in	 emrine	 30	 sahabiyi	 vererek	
silahlandırıp	hem	irşad	hem	asayişi	temin	için	Havazin	kabilesine	göndermiştir.	
Havazin	 kabilesini	 dolaşan	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 onları	 irşad	 etmiş,	 muharebe	 vuku	
bulmadan	asayişi	temin	ederek	Medine’ye	dönmüştür.	



6.	Mekke	Fetihinde	
Mekke	kuşatıldığı	gece	Hz.	Abbas	(ra)	ile	Peygamberimizin	(asm)	huzuruna	

çıkan	Ebu	Süfyan’a	Peygamberimiz	(asm)	nasihat	eder	ve	putları	terk	ederek	bir	
olan	 Allah’a	 iman	 etmeye	 davet	 eder.	 Ancak	 Ebu	 Süfyan	 “Siz	 bir	 olan	 Allah’a	
davet	 ediyorsunuz	 ancak	 bizim	 diğer	 putlarımız	 ne	 olacak?”	 diye	 sorunca	 Hz.	
Ömer	(ra)	dayanamayarak	“Üzerine	işe!”	der.	Sonra	“Yâ	Resulallah!	Müsade	et	bu	
müşrik	ve	İslam	düşmanı	elimize	düşmüşken	kafasını	keseyim!”	demiştir.	Bunun	
üzerine	Hz.	Abbas	müdahale	etmiş	ve	“Ebu	Süfyan	Abd-i	Menaf’a	değil	de	Hattap	
ailesine	mensup	olsaydı	sen	böyle	bir	talepte	bulunmazdın!”	demesi	üzerine	Hz.	
Ömer:		

“Vallahi	babam	Hattap	müslümanlığı	kabul	etmiş	olsaydı	 senin	Müslüman	
olduğun	gün	duyduğum	sevinci	duymazdım”	demiştir.	

Resul-i	Ekrem	(asm)	büyük	bir	ihtişamla	Mekke’ye	girdikten	sonra	Kâbe’de	
çok	beliğ	bir	hitabede	bulunmuş	ve	kendisine	düşmanlık	eden	Kureyşe	“Bu	gün	
hepiniz	 serbestsiniz!”	 demiş,	 engin	 merhametini	 göstermiştir.	 Daha	 sonra	 Hz.	
Ömer	(ra)	 ile	beraber	Safâ	tepesine	giderek	mekke	halkının	biatını	almıştır.	Hz.	
Ömer	 (ra)	 Peygamberimizin	 (asm)	 bir	 kaç	 adım	 ötesinde	 bulunuyordu.	
Peygamberimiz	 (asm)	 kadınların	 biatını	 kabul	 etmesi	 için	 Hz.	 Ömer’i	 (ra)	
görevlendirdi.	Hz.	Ömer	(ra)	peygamberimize	(asm)	vekaleten	kadınların	biatını	
kabul	etti.	

	
7.	Huneyn	Gazvesinde	
Huneyn’in	 bidayetinde	 müslümanlar	 galip	 gelerek	 ganimet	 toplamaya	

başlayınca	 Havazin	 kendisini	 toplayarak	 taarruz	 edince	 Müslümanlar	 aniden	
paniğe	kapılarak	bozguna	uğradılar	ve	çekildiler.	Peygamberimiz	(asm)	bir	adım	
dahi	 geri	 çekilmeyerek	 sebat	 etti.	 Peygamberimizin	 (asm)	 yanında	 sebat	
edenlerden	birisi	de	Hz.	Ömer	(ra)	idi.		

Hz.	Ömer	(ra)	ve	sebat	eden	sahabelerin	gayreti	ve	Peygamberimizin	(asm)	
mucizesi	 ile	müslümanlar	toplandılar	ve	taarruza	geçerek	6000	Havazinliyi	esir	
ettiler	ve	çok	büyük	bir	ganimet	elde	ettiler.		

	
8.	Hz.	Ebubekir	(ra)	Döneminde	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 halife	 seçilmesi	 için	 gereken	 çabayı	

göstermiş	ve	kendisine	yapılan	teklifi	kabul	etmeyerek	Hz.	Ebubekir’e	(ra)	elini	
uzatıp	“Ver	elini	biat	edeyim!”	demiş	ve	biatı	başlatmıştır.	Arkasından	Hz.	Osman	
(ra)	Hz.	Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah	 (ra)	ve	Hz.	Abdurrahman	b.	Avf	 (ra)	biat	edince	
tüm	sahabeler	Hz.	Ebubekir’e	(ra)	biat	emişlerdir.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 Ebubekir	 (ra)	 döneminde	 “Vezir-i	 Azam”	 gibi	 tüm	
icraatlarında	halifeye	danışmanlık	yapmış	ve	Hz.	Ebubekir’den	(ra)	sonra	hilafete	
liyakatini	ispat	etmiştir.	Bu	sebeple	Hz.	Ebubekir	(ra)	kendisinden	sonra	hilafete	
aday	olarak	Hz.	Ömer’i	(ra)	vasiyet	etmiş,	Hz.	Ali	(ra)	da	“Biz	Ömer’den	başkasına	
tabi	olmayız!”diye	Hz.	Ebubekir’i	(ra)	desteklemiştir.	

	



ÜÇÜNCÜ	BÖLÜM	
Hz.	ÖMER’İN	(RA)	HİLAFET	DÖNEMİ	ve	FETİHLERİ	

	
Hz.	Ömer’in	Halife	Seçilmesi	
Hz.	Ebubekir	(ra)	hastalanıp	yatağa	düşünce	mescidde	imamlık	görevini	Hz.	

Ömer’e	 verdi.	 Sonra	 ümmetin	 ileri	 gelenlerini	 bir	 bir	 yanına	 çağırarak	 “Ömer’i	
nasıl	tanırsınız?”	diye	onlara	sordu.	

Abdurrahman	 b.	 Avf	 (ra)	 “Ömer	 bildiğinden	 daha	 yüce	 bir	 insandır”	 diye	
şahadette	 bulundu.	 Hz.	 Osman	 (ra)	 “Ömer’in	 içi	 dışından	 daha	 iyidir.	 İçimizde	
ona	benzer	biri	yoktur”	dedi.	Usayıd	b.	Hudayr	(ra)	“Ya	Ebabekir!	Ömer	senden	
sonra	insanların	en	iyisidir”	diye	hakkında	şahitlik	etti.	Hz.	Ali	(ra)	“Biz	Ömer’den	
başkasına	razı	olmayız”	diye	düşüncesini	ifade	etti.		

Hz.	Talha	ise	“Ya	Ebabekir!	Yerine	Ömer’i	bırakırsan	şunu	bil	ki,	Ömer	senin	
sağlığında	 halka	 şiddetle	 muamele	 ederdi.	 Sen	 gidip	 o	 yalnız	 kalınca	 ne	
yapacağını	 düşünmüyor	 musun?	 Allah’ın	 huzuruna	 varınca	 ne	 cevap	
vereceksin?”	dedi.		

Bu	 cevap	 üzerine	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 “Beni	 oturtun!”	 buyurdu.	 Yatağına	
oturttular.	Gözlerini	Talha’ya	dikti	ve:	“Siz	Allah’ın	adını	anarak	beni	korkutmak	
mı	 istiyorsunuz?	Müslümanlara	 zerre	 kadar	 zulmeden	 hüsrana	 uğrasın!	 Ömeri	
seçerseniz	 ben	 Allah’ın	 huzurunda	 diyeceğim	 ki	 ‘Allahım!	 Kullarının	 işlerini	
aralarındaki	en	hayırlısına	bıraktım!	Sen	de	git	ey	Talhâ	benim	bu	cevabımı	senin	
gibi	düşünenlere	söyle!”	dedi	ve	kesin	kararını	belirtti.	

Sonra	Hz.	Osman’a	“Benimle	kal	ve	bir	ahitname	yaz!”	dedi.		
Hz.	Ebubekir	(ra)	şunu	yazdırdı:		
“Bismillahirrahmanirrahim!	
Abdullah	 b.	 Ebukuhafe’nin	 dünyadan	 ayrılıp	 ahirete	 gideceği	 ilk	 anda,	

kafirlerine	imana,	facirlerin	insafa	gelip	yalancının	doğru	söylediği	andaki	ahd	ve	
vasiyetidir.	 Ömer	 b.	 Hattabı	 kendime	 halef	 seçiyorum.	 Ona	 itaat	 ediniz.	 Ben	
bununla	 Allah’a	 Peygambere	 dinime	 nefsime	 ve	 size	 doğruluk	 ve	 iyilik	 murad	
ettim.	 O	 adaletle	 hükmederse	 ne	 âlâ!	 Kendisinden	 beklentim	 ve	 umudum	 da	
budur.	Gaibi	bilemem.	Allah’ın	rahmeti	üzerinize	olsun!”		

Hz.	Ebubekir	vefat	edince	bu	ahitnâme	okundu.	Sahabelerin	tamamı	“Ale’r-
re’si	ve’l-ayn”	dedi	ve	Hz.	Ömer’e	(ra)	biat	ettiler.		

Böylece	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 vefat	 ettiği	 gün	Mescitte	 biat	
aldı.	(H.	22	Cemaziyelâhir	13	/	M.	23	Ağustos	634.)	Sonra	hutbeye	çıktı	ve	şöyle	
konuştu:	

“Allah	sizi	benimle,	beni	de	Hz.	Ebubekir	(ra)	ile	imtihan	etti.	Herhangi	bir	
işin	 halledilmesinde	 beni	 bulamazsanız	 işi	 ehil	 olan	 bir	 başkasına	 havale	 edin.	
Ancak	onun	ehil	ve	güvenilir	olmasına	dikkat	edin.	İyilikle	hareket	ederse	ben	de	
ona	iyilikle	yaklaşırım,	kötülükle	yaklaşırsa	başkalarına	ibret	olacak	şekilde	onu	
cezalandırırım”	dedikten	sonra	“Allahım!	Ben	sertim,	beni	yumuşat.	Ben	zayıfım	
beni	güçlendir.	Ben	cimriyim,	beni	eli	açık	eyle!”	diye	dua	etti.1		

	
Hz.	Ömer	(ra)	Yönetimi	Ele	Alıyor	
Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 hastalığında	 İslam	 orduları	 Sureye’yi	 tamamen	

kuşatmış	 durumdaydı.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 Medine’yi	 müslümanların	 ileri	 gelen	
alimleri,	 şairleri	 ve	 siyasileri	 toplamış	 ve	 onları	 “İstişare”sine	 dahil	 etmiştir.	

	
1	İbn-i	Saad,	Tabakat,	Beyrut	–	1957,	3:	274-275.	



Şurâ’ya	önem	vermiş	ve	tam	bir	hürriyet	ortamında	açtığı	müzakerelerle	alınan	
kararlar	kendi	görüşüne	aykırı	da	olsa	onun	uygulayıcısı	ve	müdafii	olmuştur.		

Hz.	Ömer	(ra)	Medine’den	ayrılmamakla	beraber	İran	orduları	 ile	savaşan	
ordu	 komutanları	 ile	 o	 günün	 şartlarında	 sıkı	 bir	 iletişim	 içinde	 bulunuyordu.	
Komutanlara	 gönderdiği	 mektuplar	 ve	 elçiler	 ile	 onlara	 gereken	 emir	 ve	
tavsiyelerini	 veriyordu.	 İran’la	 yapılan	 en	 kanlı	 savaş	 olan	 Kadisiye	 meydan	
muharebesi	 için	 şu	 tavsiyede	 bulunmuştu:	 “İlerleyiniz	 ve	 Kadisiye’de	
karargahınızı	 kurunuz!	 İran	 ovalarını	 önünüze,	 Arabistan	 dağlarını	 arkanıza	
alınız.	 Böylece	 zafer	 elde	 ederseniz	 hiçbir	 engelle	 karşılaşmadan	 ilerlersiniz,	
bozguna	uğrarsanız	dağlara	sığınırsınız.”	

Hatta	meşhurdur	komutanlarından	biri	olan	Sariye’nin	tedbirsizce	düşman	
ordusuna	 dalarak	 arkasını	 kontrolsüz	 bıraktığını	 Medine’de	 Cuma	 hutbesini	
okurken	 gördüğü	 ve	 aniden	 “Ya	 Sariye!	 El-Cebel...	 El-Cebel...”	 nidası	 ile	 işittirip	
dağa	doğru	çekilmesini	sağlamış	ve	arkdan	gelecek	bir	saldırıyı	önlemiş	olduğu	
herkesin	huzurunda	bir	kerameti	olarak	meşhur	olmuştur.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 sabah	 namazından	 sonra	 Medine’yi	 dolaşır	 ve	 halkın	
durumunu	 teftiş	 eder	 ve	 her	 şeyle	 bizzat	 ilgilenirdi.	 Bir	 defasında	 sabah	 erken	
“Zafer!..	Zafer!..”	diye	bağırarak	Medine’ye	giren	bir	atlının	arkasından	koşar.	Hz.	
Ömer’i	tanımayan	haberci	Hz.	Ömer’in	evini	sorunca	kendisinin	Ömer	olduğunu	
söyler.	 Atlı	 mahçup	 olur	 ve	 neden	 kendisini	 daha	 önce	 tanıtmadığını	 sorar.	
Etrafına	 toplanan	 halka	 zaferi	 anlatmasını	 isteyen	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 habercinin	
konuşması	tamamlanınca	topluma	dönerek	bir	konuşma	yapar	ve	şöyle	der:	

“Müslümanlar!	Ben	sizi	kul	ve	köle	edinin	bir	hükümdar	değilim.	Ben	de	sizin	
gibi	 Allah’ın	 kuluyum.	 Sizlere	 bir	 üstünlüğüm	 yoktur.	 Aramızdaki	 tek	 fark	 benim	
sizin	seçiminizle	riyaset	yükünü	yüklenmiş	ve	sorumluluk	altına	girmiş	olmamdır.	
Sizi	 huzur	 ve	 güven	 içinde	 yaşatabilirsem	 ve	 size	 hizmet	 edebilirsem	 bana	 ne	
mutlu!	Sizi	kapımın	önünde	bekletmek	benim	için	bir	 faciadır.	Ben	size	sözlerimle	
değil,	iş	ve	icraatımla	rehber	olmak	isterim.”	

	
Hz.	Ömer’in	(ra)	Takvim	ve	Sikke	Yaptırma	Kararı	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 H.21	 tarihinde	 Şurâ’yı	 toplayarak	 bir	 takvim	 çalışması	

yaptırmıştır.	O	güne	kadar	sistemli	bir	tarih	kaydı	yapılmamıştı;	ama	askerlik	ve	
memuriyet	 gibi	 hususlar,	 devlet	 işlerinin	 ve	 yazışmaların,	 devletler	 arası	
anlaşmaların	belirlenmesi	ve	kayıt	altına	alınması	için	takvime	ihtiyaç	vardı.		

Şura’da	Hz.	Ali	(ra)	Hicretin	takvim	başlangıcı	olması	fikrini	ortaya	atmış	ve	
kabul	edilmiştir.	Yılbaşı	olarak	da	Arap	geleneğinde	Muharrem	ayı	kabul	edildiği	
için	yine	Muharrem	ayı	esas	alınmıştır.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 bu	 tarih	 ve	 takvime	 göre	 “Defterler”	 tutulmasını	 ve	 buna	
memurların,	 maaşların,	 askerlerin	 ve	 görevlerin	 yazılmasını	 istemiştir.	 Buna	
göre	 düzenli	 defterler	 tutularak	 her	 şey	 kayıt	 altına	 alınmıştır.	 Yine	 devlet	
gelirlerinin	 saklanacağı,	 toplanıp	 dağıtılacağı	 “Beytü’l-Mal”	 yani	 Hazine	
kurumunu	kurarak	her	şeyin	kayıt	altına	alınmasını	sağlamıştır.	Hesabın	düzgün	
yapılması	 için	 ondalık	 sistemde	 boş	 kalan	 haneye	 (.)	 koydurarak	 “Sıfır”ın	
matematikte	kullanılmasını	sağlamıştır.		

Arap	milleti	 içinde	 ilk	 olarak	 “Sikke”	 yani	 para	bastıran	da	Hz.	Ömer	 (ra)	
olduğu	 rivayet	 edilir.	 Bu	 sikkenin	 üzerinde	 “Elhamdülillah”	 ve	 “Muhammed	
Resululah”	 yazdırdığı	 da	 rivayet	 edilir.	 Ancak	 bu	 o	 zaman	 yaygınlaşmamıştır.	
Daha	 sonra	 Emevi	 Halifeleri	 kendi	 sikkelerini	 bastırararak	 tedavüle	 koyup	
yaygın	hale	getirmişlerdir.	



Hz.	Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah	(ra)	ve	Hz.	Muaz	b.	Cebel’in	(ra)	Hz.	Ömer’e	
(ra)	Nasihatleri	

	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 hürriyetçi	 olduğu	 ve	 kendisini	 insanların	 en	 amisinden	

yukarı	 görmediği	 için	 herkesi	 dinler	 ve	 herkesin	 tavsiyelerine	 büyük	 değer	
verirdi.	 Hz.	 Ömer’in	 halife	 seçildiğini	 duyan	 Hz.	 Muaz	 ve	 Ebu	 Ubeyde	 (ra)	 Hz.	
Ömer’e	bir	mektup	yazarak	tavsiyelerde	bulundular.		

Mektuta	şunlar	yazılmıştı:	
“Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah	ve	Muaz	b.	Cebel’den	Ömer	b.	Hattab’a...	
Selamün	aleyküm!	
Senin	kendini	düzeltmek	için	gayret	gösterdiğini	bildiğimiz	halde,	sana	bazı	

tavsiyelerde	bulunacağız.	
Sen	 bu	 ümmetin	 ala	 tenlisinin	 de,	 siyah	 tenlisinin	 de	 işini	 üzerine	 almış	

bulunuyorsun.	Senin	huzurunda	şerefli	olan	da	adi	olan	da,	dost	da	düşman	da	
oturur.	 Bunların	 hepsine	 adaletle	 muamele	 etmen	 gerekir.	 Böyle	 bir	 durumda	
nasıl	davrandığına	iyi	dikkat	et.	

Biz	 herkesin	 mutlak	 boyun	 eğmek	 zorunda	 kaldığı	 Hâkim-i	 Mutlak	 olan	
Allah’ın	 deliline	 dayanarak	 hiçbir	 delilin	 işe	 yaramadığı	 bir	 günü	 sana	
hatırlatıyoruz.	 Bütün	mahlukat	 bu	mutlak	 hâkime	 boyun	 eğecek,	Ondan	medet	
umacak	ve	Onun	vereceği	cezadan	korkacaktır.	

Biz	 bu	 ümmetin	 son	 zamanlarında	 görünüşte	 kardeşliğin,	 hakikatte	 ise	
düşmanlığın	 meydana	 geleceğini	 zannediyoruz.	 Mektubumuzun	 düşündümüz	
gibi	anlaşılmamasından	Allah’a	sığınırız.	Bu	mektubu	sana	sadece	nasihat	amacı	
ile	yazdık.		

Esselâmü	aleyküm.”	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 mektubu	 okuyunca	 çok	 mütehassis	 ve	 memnun	 oldu.	

Memnuniyetini	şu	cevabi	mektup	ile	onlara	iletti.	
“Ömer	b.	Hattap’dan	Ebû	Ubeyde	ve	Muaz’a!	
Selamün	aleyküm.	
Mektubunuzu	 aldım.	 Kendimi	 düzeltmeye	 ehemmiyet	 vermeme	 rağmen,	

bana	 bazı	 tavsiyelerde	 bulunuyor	 ve	 şöyle	 diyorsunuz.	 ‘Sen	 bu	 ümmetin	 ala	
tenlisinin	 de,	 siyah	 tenlisinin	 de	 işini	 üzerine	 almış	 bulunuyorsun.	 Senin	
huzurunda	 şerefli	 olan	 da	 adi	 olan	 da,	 dost	 da	 düşman	 da	 oturur.	 Bunların	
hepsine	adaletle	muamele	etmen	gerekir.	Böyle	bir	durumda	nasıl	davrandığına	
iyi	dikkat	et	ey	Ömer!’	

Böyle	bir	durumda	Allah’ın	yardımı	olmadan	Ömer’in	şahsî	güç	ve	kuvveti	
işe	 yaramaz.	 Siz	bizden	önceki	milletlerin	 ikaz	 edildiği	hususlarda	beni	de	 ikaz	
eidyorsunuz.	 Eskiden	 beri	 gün	 ve	 gecelerin	 peşpeşe	 gelişi	 insanların	 ömrünü	
tüketir,	 uzağı	 yakınlaştırır,	 yeniyi	 eskitir,	 söylenen	 her	 şeyi	 gerçekleştirir.	
Nihayet	insanlar	cennete	ve	cehenneme	giderler.		

Beni	 bir	 hususta	 daha	 ikaz	 ediyor,	 son	 zamanlarda	 vu	ümmetin	 arasında,	
görünüşte	 kardeşlik,	 gerçekte	 düşmanlık	 olacağını	 yazıyorsunuz.	 Siz	 öyle	
kimseler	değilsiniz.	Bu	 zaman	da	öyle	bir	 zaman	değildir.	Bu	 zamanda	ümit	 ve	
korku	hakimdir.	Bazan	insanlar	dünya	işlerinin	iyi	gitmesi	için	birbirlerine	iltifat	
ederler.		

Mektubunuzda	 yazılanların	 yanlış	 anlaşılmasından	 dolayı	 Allah’a	
sığındığınızı	 yazıyorsunuz.	 Siz	 bu	mektubunuzla	 bana	 öğüt	 veriyor	 ve	 doğruyu	
söylüyorsunuz.	 Bana	 mektup	 yazmayı	 ihmal	 etmeyin.	 Ben	 bundan	 müstağnî	
değilim.		



Esselâmü	Aleyküm...”1	
	
Hz.	Ömer’in	(ra)	Kölelikle	Mücadelesi	
“Allah’ın	hür	olarak	yarattığı	insanı	köeleştirmek	doğru	değildir”	diyen	Hz.	

Ömer	 (ra)	 köleliği	 tahdit	 etmek,	 sınırlamak	 için	 azami	 gayret	 göstermiştir.	
Kölelere	 verdiği	 haklarla	 hür	 insanlarla	 eşit	 seviyeye	 getirmiş	 ve	 Arabistan’da	
köleliğin	 kalkmasına	 muvaffak	 olmuştur.	 Fethettiği	 Mısır,	 İran	 ve	 Irak’da	 hiç	
kimsenin	esir	ve	köle	muamele	göremesine	fırsat	vermemiş,	esirleri	derhal	terhis	
ederek	memleketlerine	göndermiştir.			

Hz.	 Ömer	 (ra)	 evlilik	 sonucu	 cariyenin	 bir	 çocuk	 doğurması	 ile	
satılmayacağına	 ve	 köle/cariye	 muamelesi	 görmeyeceğine	 hükmetmiştir.	
Mükâtebe	 usûlünü	 genişleterek	 kölelerin	 efendileri	 ile	 anlaşarak	 kölelikten	
kurtulmalarının	 kolaylaştırmıştır.	 Böylece	 Arabistan’da	 daha	 Hz.	 Ömer	 (ra)	
döneminde	kölelik	kaldırılmıştır.	

	
Hz.	Ömer’in	(ra)	Zımmîlere	Verdiği	Haklar	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 zımmîlerin,	 yani	 müslümaların	 hakimiyetinde	 bulunan	

beldelerde	 yaşayan	 gayr-i	 müslimlerin	 hukukuna	 büyük	 önem	 vermiştir.	 Hz.	
Ömer’in	(ra)	fethettiği	beldelerde	yaşayan	azınlıklar	fetihten	hemen	sonra	büyük	
bir	 rahatlığa	 kavuşurlardı.	 Zira	 hakim	 olan	 devletin	 zulüm	 ve	 baskısından	
kurtuldukları	 gibi	 hukuk	 karşsında	 eşit	 olduklarını	 belirleyen	 hukuki	 metinler	
akdolunurdu.	 Taraflar	 arasındaki	 ilişkiler	 kanunî	 olarak	 tespit	 edilir,	 yasalarla	
belirlenirdi.	

Kudüs’ün	fethinde	Hz.	Ömer’in	(ra)	şahitler	huzurunda	yazdığı	“Muahede”	
bir	 adalet	 şaheseridir.	 Bu	 metinde	 “Hayat	 Hakkı”	 “Din	 ve	 Vicdan	 Hürriyeti”	
“Mülkiyet”	 gibi	 önemli	 hususlar	 güvence	 altına	 alınmıştı.	 Gayr-i	 müslimlerin	
kilise	 ve	 mabedlerine	 dokunulmayacağı,	 inanç	 ve	 fikirlerinden	 dolayı	 cebir	 ve	
tayike	 maruz	 bırakılmayacakları	 açıkça	 ifade	 edilerek	 hakları	 güvence	 altına	
alınmıştır.	

Ayrıca	Yahudi	ve	Hıristiyanları	istedikleri	gibi	ticaret	yapmalarına,	ülkeden	
ğlkeye	gidip	gelmelerine	müsade	edilerek	ticaret	ve	seyahat	hak	ve	hürriyetleri	
de	güvence	altına	alınmıştır.	Bu	konuda	zımmilerin	hakları	aynen	müslümanların	
hakları	 gibi	 güvence	 altına	 alınmış,	 hukuk	 karşısında	 herkesin	 eşitliği	 temin	
edilerek	 “hukuk	 karşısında	 şah	 ve	 geda	 birdir”	 prensibi	 uygulanmıştır.	 Bir	
müslüman	bir	zımmîyi	haksız	yere	katlettiği	zaman	müslümanı	 idama	mahkum	
etmiştir.		

Hz.	Ömer	(ra)	zımmîlerle	ilgili	her	hangi	bir	hususta	karar	vereceği	veya	bir	
kural	 koyacağı	 zaman	 önce	 zımmîlerle	 istişare	 eder,	 sonra	 müslümanların	
şurasına	 getirirdi.	 Suriye’nin	 fethinden	 sonra	 Ebu	 Ubeyde	 b.	 Cerrah’a	 (ra)	
gönderdiği	 emirnamede	 şöyle	 demişti:	 “Müslümanları	 ehl-i	 zımmîye	
zulmetmekten,	 en	 küçük	 bir	 zarar	 vermelerinden,	mallarını	 yemelerinden	men	
et!	Zımmîlerin	haklarını	müslümanların	hakları	gibi	koru!”		

	
Hz.	Ömer	(ra)	Şehir	Planlaması	ve	Kadastro	Çalışması	Yaptırması	
Onun	 döneminde	 Suriye,	 Irak	 ve	 Mısır	 gibi	 geniş	 bölgeler	 fethedilmiş	 ve	

buradaki	 arazilere	 Müslümanlarda	 daha	 önce	 müstakil	 bir	 vergi	 olarak	
kullanılmayan	 haraç	 vergisi	 konulmuştu.	 Irak	 fethedildiğinde	 Sevâd	 bölgesi	

	
1	İbn-i	Ebi	Şeybe,	El-Musannef,	13:	266-267.	



arazisinin	ölçümü	için	Osman	b.	Huneyf	ve	Huzeyfe	b.	el-Yemân	görevlendirildi.	
Yaptıkları	 ölçüm	 sonucu	 tarıma	 elverişli	 arazinin	 36	milyon	 cerîb	 (yaklaşık	 50	
milyon)	olduğunu	tespit	ettiler.1		Böylece	Hz.	Ömer,	yıllarca	kullanılacak	olan	bu	
ölçümüyle	Sevâd	ve	Cebel	bölgesinin	kadastro	çalışmasını	yapan	ilk	kişi	oldu.	

Ayrıca	Hz.	 Ömer	 Kûfe,	 Basra	 ve	 Fustat	 gibi	 şehirleri	 kurup	Müslümanları	
yerleştiren	 ilk	 kişiydi.	 Kûfe	 ve	 Basra'nın	 şehir	 planını	 kabilelere	 göre	 o	 çizdi.	
Cadde	ve	sokakların	genişliğinin	ne	kadar	olacağı	meselesiyle	bizzat	 ilgilenerek	
ihtiyaçları	 rahatlıkla	 karşılayacak	 şekilde	 planlanmasına	 dikkat	 etti.	 Seyf	 b.	
Ömer'in	 rivayetine	 göre	 Kûfe'de	 ana	 caddelerin	 40	 zira	 yani	 	 24	 metre	 daha	
küçük	 caddelerin	 18	 metre	 onlardan	 daha	 küçük	 caddelerin	 12	 metre	 ve	
sokakların	4	metre	genişliğinde	yapılmasını	emretmiş;	ayrıca	kabilelere	ayrılan	
mahallelerin	 ortasına	 1300	 metrekare	 bir	 meydan	 bırakılmasını	 uygun	
görmüştü.2			

Basra	 şehri	 kurulurken	 de	 ana	 caddelerin	 60	 zira,	 yani	 36	 metre,	 ara	
caddelerin	 12	 metre,	 sokakların	 da	 4	 metre	 genişlikte	 tutulduğu	 nakledilir.	
Ayrıca	kabileleri	birbirinden	ayıran	sınırların	ortasında	ölülerine	mezar	yapmak,	
hayvanlarını	 bağlamak	 için	 geniş	 alanlar	 bırakarak	mahalleler	 birbirlerine	 tam	
olarak	bitiştirilmedi.3		

Basra	 ve	 Kûfe	 şehirlerinde	 Hz.	 Ömer	 döneminde	 kurulan	 evler	 önce	
kamıştan	yapılmıştı.	Bu	evlerin	yanması	üzerine	Kûfe	halkı	halifeden	kerpiçten	
evler	yapmak	için	izin	isteyince	Hz.	Ömer	(ra)	İslam'ın	genel	yaklaşımına	uygun	
olarak	 israfa	 kaçılmaması,	 bu	 amaçla	 3	 odadan	 büyük	 ve	 yüksek	 evler	
yapılmaması	 kaydıyla	 izin	 verdi.	 Ayrıca	 benzer	 bir	 talimatı	 Basralılara	 da	
gönderdi.4		

	
Hz.	Ömer’in	(ra)	Namaz	Kıldıracak	İmam	Tayin	Etmesi		
Hz.	 Ömer'in	 (ra)	 hicretin	 14.	 senesindeki	 Ramazan	 (Ekim-635)	 ayında	

müslümanların	 camilerde	 toplanarak	 20	 Rekat	 Teravih	 Namazının	 cemaatle	
kılınmasını	emretti.	Bu	konuda	valilere	genelge	gönderdi.	Ayrıca	Medine'de	biri	
erkeklere,	diğeri	kadınlara	namaz	kıldırmak	üzere	güzel	Kur'an	okuyan	iki	imam	
görevlendirmiştir.5		

	
	

	
1	Belâzürî,	Fütûh,	s.	375.	
2	Taberi,	Tarih,	4:44.	
3	Mâverdî,	Ahkam-ı	Sultaniye,	s.	201.	
4	Taberî,	Tarih;	4:	44.	
5	İbn	Sa'd,	Tabakat,	3:	262.	



	
**		

HZ. ÖMER (RA)’IN “ADALET” İLE İLGİLİ HUTBESİ 
	

Ey	İnsanlar!	
Öyle	 zamanlarım	 oldu	 ki,	 ben	 her	 Kur’an’ı	 Kerim	 okuyanların	 bu	

okuyuşuyla,	Allah’ı	ve	onun	katındaki	nimetleri	istediğini	zannediyordum.	Fakat	
bana	 şimdi	 öyle	 geliyor	 ki,	 Kur’an’ı	 Kerim’i	 okuyan	 bazı	 kişiler,	 bununla	
insanlardan	bir	şeyler	istiyorlar.	

Dikkat	 ediniz!	 Kur’an	 tilaveti	 ve	 amellerinizle	 Allah’ı	 ve	 onun	 rızasını	
isteyiniz.	Biz	sizi	Allah’ın	resulü	aramızda,	vahiy	ediyorken	tanıyorduk.	Halbuki	
şimdi	Hz.	Peygamber	gitti,	vahiy	kesildi.		

Dikkat	ediniz!	Bize	kim	hayır	ve	iyilik	ortaya	koyarsa,	onun	hakkında	hayır	
düşünür	ve	onu	hayırla	hatırlar	ve	överiz.	Kim	de	kötülük	ortaya	koyarsa,	onun	
hakkında	kötü	şeyler	düşünür,	ona	kin	tutar	ve	buğz	ederiz.		

Nefislerinizin	 kötülüklerine	 mani	 olunuz.	 Zira	 nefisler	 arzularına	 çok	
düşkündürler.	 Siz	 nefislerinizi	 helak	 edici	 kötülüklerden	 alıkoymazsanız,	 onlar	
sizi	neticesi	felaket	olan	bir	hüsrana	sürüklerler.		

Şüphesiz	ki	hak	ağır,	 fakat	 sonu	güzeldir.	Batıl	 ise	hafif,	 fakat	neticesi	pek	
acıklıdır.	 Hatayı	 baştan	 tövbe	 etmek,	 onu	 işleyip	 de	 ardından	 tövbe	 ile	meşgul	
olmaktan	 daha	 hayırlıdır.	 Bir	 çok	 bakışlar,	 şehvet	 tohumu	 ekerler,	 bir	 anlık	
şehvetler,	uzun	hüzün	ve	sıkıntılara	sebep	olur.	

Dikkali	 olunuz!	 Ben	 sizlere	 dininizi	 ve	 peygamberimizin	 sünnetini	
öğretmeleri	için	valiler	gönderiyorum,	yoksa	sizi	dövsün	ve	malınızı	alsınlar	diye	
değil.	Bu	konuda	bir	valinin	adaletinden	kim	şüphe	ederse,	meseleyi	derhal	bana	
ulaştırsın.	Nefsim	kudret	elinde	olan	Allah’a	yemin	ederim	ki,	haksızlığa	uğrayan	
kimsenin	hakkını	sizden	alırım.	(Bunun	üzerine	Amr	bn.	As	ayağa	kalkarak	şöyle	
dedi)	

“Ya	Emirel’	Müminin,	valilerden	birisi	tebaasını	terbiye	için	döverse	ona	da	
kısas	uygular	mısın?”	

	Bunun	üzerine		Hz.	Ömer	(RA):	
“Evet,	 Ömer’in	 nefsi	 kudret	 elinde	 olan	 Allah’a	 yemin	 ederim	 ki,	 o	

mazlumun	hakkını	ondan	alırım.”	
	
**	



Hz.	ÖMER	(RA)	DÖNEMİ	FETİHLERİ	
	
Peygamberimizin	(asm)	sağlığında	Arabistan’ın	büyük	bir	bölümü	İslam’ın	

hakimiyetini	kabul	etmişti.	Hatta	müşrik	ve	münafıkların	birlikte	Kayser’in	Şam	
valisi	 aracılığı	 ile	 Bizans’tan	 yardım	 istemeleri	 üzerine	 Peygamberimiz	 (asm)	
Üsame	 b.	 Zeyd’in	 komutasında	 bir	 orduyu	 Şam	 tarafına	 göndermişti.	 Bu	 arada	
vefat	 etti.	 Bizans	 ordusu	 gelmedi;	 ama	 müslümanlara	 büyük	 bir	 güven	 geldi,	
cesaretleri	arttı,	müşrik	ve	münafıklara	da	büyük	bir	gözdağı	verilmiş	oldu.	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	Üsame	 ordusunu	 Şam’a	 gönderdi.	 Yemame	 taraflarında	
riddet	 hareketleri	 başlamıştı	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Müseyleme-i	 Kezzab	 üzerine	
Halid	 b.	 Velid’i	 gönderdi.	 Hâlid	 b.	 Velid	 (ra)	 ve	 Muğîre	 b.	 Şu’be	 (ra)	
Müseyeleme’nin	ordusunu	dağıttı,	kendisini	de	öldürerek	bu	fitneyi	bastırmıştı.	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Suriye’den	 sonra	 Irak’a	 da	 yönelmiş	 ve	 ateşperest	 İran	
Sasani	 devletini	 tehdit	 etmeye	 başlamıştı.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 bu	 siyaseti	 devam	
ettirdi.	Hz.	Ömer	(ra)	Muğîre	b.	Şube’yi	kuzeye	göndermiş,	o	da	Azarbeycan’ı	sulh	
yoluyla	ele	geçirmişti.	Ermenistan	da	ele	geçirilen	yerler	arasındaydı.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 daha	 sonra	 batıya	 yöneldi.	 Kudus’e	 kadar	 olan	 bölgeler	
fethedildi.	 Hıristiyanların	 bir	 kısmı	 direnirken	 bir	 kısmı	 cizye	 vermeyi	 kabul	
ederek	 İslam	 hakimiyetini	 kabul	 ettiler.	 Kudüs’ü	 bizzat	 halife	 Ömer’e	 teslim	
etmek	 istediler.	Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah	 (ra)	durumu	Hz.	Ömere	bildirdi.	 İstişare	
sonucu	 Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 görüşü	 kabul	 edilerek	 Hz.	 Ömer’in	 Kudüs’e	 gitmesine	
karar	verildi.	Cabiye’de	tarafların	bir	araya	gelerek	anlaşmayı	imzalamalarından	
sonra	Hz.	Ömer	(ra)	Kudüs’ün	anahtarını	alarak	şehre	girdi.	(H.	16/	M.	637.)	Kısa	
bir	süre	Kudüs’te	kalan	Hz.	Ömer	(ra)	tekrar	Medine’ye	döndü.	

İran	bölgesinde	durum	tehlike	arz	ediyordu.	Hz.	Ömer	(ra)	(H.	21	/	M.	642)	
İran	 meselesini	 tamamen	 çözmek	 istiyordu.	 Gönderdiği	 takviye	 kuvvetlerle	
Azarbeycan	 ve	 Ermenistan	 ile	 beraber	 İran	 tamamen	 ele	 geçirildi	 ve	 Horosan	
dahil	Doğu/Fars	cephesinde	askerî	harekat	tamamlanmış	oldu.	

Sırada	Mısır’ın	fethi	vardı.	Amr	b.	Âs	(ra)	uyguladığı	harekat	planı	 ile	Sina	
Çölü	 geçildi	 ve	Mısır	 fethi	 de	 gerçekleşti.	 Böylece	 Suriye’den	 sonra	Mısır’da	 da	
Bizans	hakimiyetine	son	verilmiş	oldu.1	

	
1.	Suriye’nin	Fethi	
	
1.1	Dımaşk/Şam’ın	Fethi	
Dımaşk	 Suriye’nin	 önemli	 bir	 merkezi	 idi.	 Şam	 ismi	 tüm	 Suriye’yi	 ifade	

etmek	için	Araplar	tarafından	sonradan	verilmiştir.	
Hz.	Ömer	(ra)	Halid	b.	Velid’i	(ra)	azlederek	yerine	Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah’ı	

(ra)	 görevlendirdi.	 Sonra	 Ebu	 Ubeyde’ye	 (ra)	 mektup	 yazarak	 “Önce	 Dımaşk’a	
(Şam)	 saldırın.	 Zira	 Şam	 bölgesinin	 kalesi	 orasıdır.	 Fıhıl,	 Hımıs	 ve	 Filistin	
halkının	üzerine	süvarileri	salarak	sizinle	savaşmalarına	engel	olun”	buyurdu.2		

Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah	(ra)	ordusunu	bir	kaç	kısma	ayırdı	bir	kısmını	çevre	
vilayetlerden	 gelen	 yardımları	 kesmek	 için	 gönderdi.	 Bir	 bölümünü	 Fıhıl	 ve	
Hımıs’a	gönderdi.	Ordunun	önemli	bir	bölümü	ile	Şam	(Dımaşk)	şehrini	kuşattı.	
Ebu	 Ubeyde	 b.	 Cerrah	 (ra)	 sağında	 Halid	 b.	 Velid	 (ra)	 solunda	 Amr	 b.	 Âs	 (ra)	
süvarilerin	 başında	 Iyaz	 ve	 piyadelerin	 başında	 Şurahbil	 bulunduğu	 halde	

	
1	Şibli	Numanî,	Bütün	Yönleriyle	Hz.	Ömer	ve	Devlet	İdaresi,	İstanbul	–	Tarihsiz,	1:285-286.	
2	İmam Zehebi, Tarihu’l İslam, 5:136-141.	



ordusunu	 konuşlandırdı.	 Bizans	 hükümdarı	 Hımıs’ta	 bulunuyordu.	 Şam	 halkı	
kalelerine	 çekilmişlerdi.	 Yirmi	 gün	 kadar	 şiddetli	 mancınıklarla	 kuşatıldı.	
Şamlılar	 gelecek	 yardımı	 bekliyorlardı;	 ancak	 İslam	 oduları	 yardım	 yollarını	
kesmiş	ve	gelecekleri	meşgul	ettikleri	için	bekledikleri	yardım	bir	türlü	gelmedi.	
Ümitleri	kesildi	ve	moralleri	bozuldu.	

Hz.	 Halid	 b.	 Velid	 (ra)	 çok	 uyanıktı.	 Gece	 gündüz	 uyumaz	 casusları	 ile	
düşmanın	 durumunu	 kontrol	 eder	 ve	 durumlarını	 yakından	 takip	 ederdi.	 Şam	
Patriklerinde	birisinin	oğlu	dünyaya	gelmiş	onlar	da	yiyip	içip	sarhoş	olmuşlardı.	
Bunu	fırsat	bilen	Hz.	Halid	(ra)	merdiven	şeklinde	hazırlattığı	kemendli	halatlarla	
kale	burçlarına	tırmandı.	Ka’kâ	b.	Amr	ve	Mez’ûr	b.	Adiy	ve	arkadaşları	 ile	kale	
içine	girerek	nöbetçileri	öldürdüler	ve	kale	kapısını	açtılar.	Şamlılar	olup	biteni	
anlamadan	askerleri	kale	içine	alıp	Şam’ı	fethettiler.	(14	Eylül	635)	

Şam’ın	fethi	ile	diğer	kasaba	ve	şehirler	de	sulh	yoluyla	fethedilerek	Suriye	
bölgesinden	Bizans	hakimiyetine	son	verilmiş	oldu.	

	
1.2.	Yermuk	Muharebesi	
Şam’ın	 fethinden	 sonra	Humus’da	 bulunan	Bizans	 hükümdarı	 yüz	 binden	

fazla	ordusu	ile	Yermuk’a	geldi.	Rum	ordusunun	başında	Heraklius’un	komutanı	
Saklâb	 veya	 Bâlân	 bulunuyordu.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 yardım	 kuvveti	 olarak	 Said	 b.	
Amir	b.	Huzeym	komutasında	bir	destek	grubu	daha	göndermişti.		

Ebu	 Ubeyde	 b.	 Cerrah	 (ra)	 farklı	 bölgelerdeki	 komutanlarına	 haber	
göndererek	 “Ayrılıkta	 zaaf,	 birlikte	 güç	 vardır”	 diye	 Yermuk’da	 toplanmalarını	
istedi.	Böylece	46.000	kişilik	bir	 “İslam	Ordusu”	bir	 araya	gelmiş	oldu.	Halid	b.	
Velid	 (ra)	 düşman	 ordusunu	 yüksek	 bir	 tepeden	 izledi	 ve	 Bizans	 ordusunun	
İslam	ordusunu	birbirinden	ayıracak	şekilde	savaş	düzenini	aldığını	görerek	Ebu	
Ubeyde	 b.	 Cerrah	 (ra)	 idaresindeki	 istişarede	 şöyle	 dedi:	 “Bu	 savaş	 bir	 ölüm	
kalım	meselesidir.	Sakın	bu	savaşta	kimse	övünme	meselesi	yapmasın	ve	ihlasını	
bozmasın.	 Yenilirsek	 bir	 daha	 kendimize	 gelemeyiz,	 kazanırsak	 bundan	 sonra	
gelecek	 zaferler	 de	 bizimdir.	 Yanlış	 bir	 savaş	 düzeni	 kurmuşuz.	 Herkes	 kendi	
birliğine	 değil,	 tüm	 orduya	 kumanda	 etmesi	 gerekir.	 Her	 gün	 birimiz	 orduya	
kumanda	edelim.	İlk	gün	kumandayı	bana	bırakın”	dedi.		

Hz.	Hâlid’in	 (ra)	 dehasını	 bilenler	 buna	 itiraz	 etmediler.	 Böylece	 ilk	 günü	
kumandayı	Hz.	Hâlid’e	bıraktılar.	Hz.	Hâlid	(ra)	o	gün	daha	önce	görülmemiş	bir	
şekilde	orduyu	savaş	düzenine	soktu.	Birlikleri	biner	kişilik	38	bölüğe	ayırdı.	18	
bölüğü	merkeze	 aldı,	 sağ	 ve	 sol	 kanatlara	 onar	 bölük	 yerleştirdi.	 Merkezi	 Ebu	
Ubeyde	b.	Cerrah’a	bıraktı,	sağ	kanada	Amr	b.	Âs	ve	Şurahbil’e,	sol	kanada	Yezid.	
Ebi	Süfyan’ı	komutan	tayin	etti.	Kendisi	de	merkezde	yerini	aldı.		

Ebu	Süfyan	b.	Harb	“Şu	düşmana	bakın	ne	kadar	çoktur”	diyince	Hz.	Halid	
(ra)	“Savaşı	sayısı	çok	olan	değil,	harp	sanatını	çok	iyi	bilen	kazanır.	Allah	bizimle	
beraberdir”	diye	cevap	verdi.		

Halid	b.	Velid	(ra)	emrindeki	birlikleri	ile	düşmanın	tam	kalbine	hücum	etti.	
Bu	 anî	 taarruz	 düşmanı	 şaşkına	 uğrattı.	 Bizans	 atları	 ürkerek	 dar	 bir	 geçide	
doğru	koşmaya	başladı.	Fırsatı	değerlendiren	müslümanlar	da	her	iki	kanadı	ile	
beraber	 toplu	 olarak	 Bizans	 Piyadelerinin	 üzerine	 hücum	 ettiler.	 Bu	 toplu	
taarruz	 düşmana	 öldürücü	 darbe	 odlu.	 Vakusa	 Vadisine	 doğru	 geri	 çekilmeye	
başladılar.		



Rum	ordusunda	 zırhlı	 birlikler	 ile	 beraber	 kaçmamaları	 için	 beşer-altışar	
gruplar	 halinde	 zencirlerle	 birbirlerine	 bağlanmış	 birlikler	 vardı.1	Dehşetli	 bir	
savaş	 oldu.	 Müslümanların	 çok	 çevik	 olmaları,	 Rumların	 ise	 birbirlerine	 bağlı	
olmaları	manevra	güçlerini	kaybetmelerine	sebep	oldu.	Müslümanların	hücumu	
kaçanların	 birbirlerini	 ezmeleri	 ile	 büyük	 bir	 kayıp	 yaşadılar.	Müslümanlardan	
3000	şehit	verilirken	Rum	askerlerinin	çok	büyük	kayıplar	verdiler.	İkrime	b.	Ebi	
Cehil	(ra)	Amir	b.	Ebi	Vakkas	(ra)	gibi	sahabeler	bu	savaşta	şehit	oldular.		

Rum	kayseri	Heraklius	 ikamet	ettiği	Humus’tan	Kostantiniyye’ye	giderken	
şöyle	diyordu:	“Elveda	sana	Suriye...	Ebediyen	elvedâ!...”	(H.	12	Receb	15	/	M.	20	
Ağustos	636.)	

Yermuk	 Savaşı	 yine	 Peygamberimizin	 (asm)	 hayatında	 Halid	 b.	 Velid’in	
kumandayı	ele	alarak	3000	yiğitle	100.000	kişilik	Bizans	Ordusuna	korku	verdiği	
Mute	 Savaşından	 daha	 dehşetli	 olmuştu.	 Mute’de	 korkuya	 kapılan	 Bizans	
ordusunun	Yermuk’ta	büyük	bir	hezimete	uğramasında	büyük	payı	olduğunu	da	
dikkate	almak	gerekir.		

Bu	zafer	Suriye	ve	çevresinde	İslam	hâkimiyetini	güçlendirdi.	Ebu	Ubeyde	
b.	 Cerrah	 (ra)	 İslam	ordusunu	 çeşitli	 bölgelere	 yönlendirdi.	 Amr	b.	 Âs’ı	 Filistin	
bölgesine	gönderdi.		

	
1.3.	Ecnâdeyn	Savaşı	
Filistin	bölgesinde	Heraklius’un	kardeşi	Theodoros	80.000	kişilik	büyük	bir	

ordu	 ile	 kendisini	 karşıladı.	 Amr	 b.	 Âs	 (ra)	 yardım	 istedi.	 Hâlid	 b.	 Velid	 (ra)	
yanındaki	 kuvvetlerle	 Amr	 b.	 Âs’ın	 (ra)	 yardımına	 koşmuştur.	 Kudüs’ün	
batısındaki	 Remle	 ile	 Beytülcibrin	 arasında	 bulunan	 Ecnâdeyn	 mevkiinde	 iki	
ordu	karşı	karşıya	geldi.	Merkezi	Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah	(ra)	sağ	kanadı	Muaz	b.	
Cebel	(ra)	sol	kanadı	ise	Said	b.	Âmir,	süvarilerin	başına	da	Said	b.	Zeyd	komuta	
ediyordu.	Silah	ve	techizat	bakımından	çok	üstün	olan	Bizans	ordusu	bu	savaşta	
da	büyük	bir	mağlubiyet	yaşadı.	Sonuçta	bu	savaş	müslümanların	kesin	zaferi	ile	
sonuçlandı.	 (M.	 636)	Bu	 savaşta	 3000	 düşman	 askeri	 öldürüldü,	 buna	mukabil	
müslümanlar	sadece	14	şehit	verdiler.	

	
1.4.		Kudüs’ün	Fethi	
Peygamberimizin	 (asm)	 vefatından	 dört	 sene,	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	

vefatından	 iki	 sene	 sonra	 Hicretin	 14.	 senesinde,	 (M.	 636)	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	
hilafetinin	 de	 ikinci	 yılında	 Suriye,	 Irak,	 Filistin	 ve	 Mısır	 cephelerinde	 Aşere-i	
Mübeşşere’den	Hz.	Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah	(ra)	Peygamberimizin	(asm)	“Allah’ın	
kılıcı	 (Seyfullah)	 ismini	 verdiği	Hz.	Halid	 b.	 Velid	 (ra)	 ve	Hz.	Muaviye’nin	 abisi	
olan	Yezid	b.	Ebu	Süfyan	(ra)	komutasındaki	ordular	zaferden	zafere	koşuyordu.	

İslam	 orduları	 girdikleri	 beldelerde	 Bizans	 ve	 İran’ın	 doymak	 bilmez	
hırslarını	 tatmin	 etmek	 için	 koydukları	 ağır	 vergileri	 kaldırıyor,	 baskı	 ve	
zulümlerine	 son	 vererek	 halka	 İslam’ın	 şefkat	 ve	merhametini	 gösteriyorlardı.	
Halkın	 can,	 mal,	 namus	 ve	 şerefleri	 güvence	 altına	 alınıyordu.	 Halk	 da	
müslümanların	 adil	 ve	merhametli	 yönetimini	Bizans	ve	 İran’a	 tercih	 ediyorlar	
ve	 müslümanları	 bağırlarına	 basıyorlardı.	 Daha	 sonra	 Bizansın	 tarihçileri	 bu	
duruma	“Kılıçtan	daha	zalim	olan	merhamet”	adını	vermişlerdi.		

	
1	Tarih-i	Dımışk,	2:	143.	



Ebu	Ubeyde	b.	 Cerrah	 (ra)	Kudüs’ü	kuşatmıştı.	 Şehrin	düşeceğini	 anlayan	
Patrik	 Sophronius	 “Halkımı	 güvenceye	 almak	 için	 bizzat	 halifeye	 teslim	
edeceğim”	diye	Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah’tan	halifenin	gelmesini	istedi.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 bu	 daveti	 istişare’ye	 getirdi.	 İstişareden	 çıkan	 karar	 gereği	
Hz.	 Ali’yi	 (ra)	 Medine’de	 halife	 vekili	 bırakarak	 kölesi	 ile	 peygamberler	 diyarı	
olan	 Kudüs’e	 gitmek	 üzere	 yola	 çıktı.	 Bir	 tek	 develeri	 olduğu	 için	 nöbetleşe	
deveye	 binerek	 yola	 devam	 ederler.	 Hz.	 Ömer’i	 (ra)	 karşılamaya	 çıkan	 Ebu	
Ubeyde	b.	Cerrah,	(ra)	Kudüs	ileri	gelenleri	Patrik	Sophronius	ve	halkıtan	büyük	
bir	 kalabalık	 vardır.	 Kudüs’e	 yaklaştıkları	 zaman	 deveye	 binme	 sırası	 köleye	
geldiği	için	adalet	timsali	Hz.	Ömer	deveden	iner	ve	köle	ne	kadar	ısrar	ettiyse	de	
kabul	etmez.	Köle	devenin	üzerinde	Hz.	Ömer	 (ra)	da	devenin	yularını	 çekerek	
karşılayanların	 yanına	 gelirler.	 Halk	 devenin	 üzerindekinin	 Hz.	 Ömer	 (ra)	
olduğunu	zannetmektedir;	 ama	deve	üzerindeki	kölesi,	deveyi	 çekip	gelenin	de	
halife	Hz.	Ömer	(ra)	olduğunu	anladıkları	zaman	çok	şaşırırlar	ve	bu	derece	hak	
ve	 hukuka	 riayet	 eden,	 adalete	 saygı	 duyan	 bir	 halife	 olduğu	 için	 de	 kendisine	
hayran	olup	“Ömer-i	Adil”	derler.		

Hz.	Ömer’i	karşılayan	Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah	(ra)	ve	etrafındaki	komutanlar	
ve	ileri	gelenlerin	kıyafetlerinin	süslü	ve	ihtişamlı,	atlarının	eğerlerinin	gümüşten	
ve	 değerli	 taşlardan	 olduğunu	 görünce	 onları	 kınar.	 Böyle	 giyinmenin	
Peygamberin	(asm)	sünnetine	aykırı	olduğunu	söyler	“Sadelik	 imandandır”	der.	
Peygamberimizin	 (asm)	 “Ne	 vakit	 size	 Fars	 ve	 Rum	kızları	 hizmet	 etti;	 o	 vakit	
belanız,	 fitneniz	 içinize	 girecek,	 harbiniz	 dâhilî	 olacak;	 şerirleriniz	 başa	 geçip,	
hayırlılar	 ve	 iyilerinize	 musallat	 olacaklar!” 1 	dediğini	 söyledi.	 Bundan	
sakınmalarını	istedi.	

Törenle	 şehrin	 anahtarını	 Hz.	 Ömer’e	 (ra)	 teslim	 etti	 ve	 törenle	 Yafa	
kapısından	Kudüs’e	girdiler.	Patrik	Sophronius	Hz.	Ömer’i	(ra)	Kıyame	Kilisesi’ne	
davet	 etti.	 Kiliseyi	 gezerken	 namaz	 vakti	 girdi.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 patriğe	 “Nerede	
namaz	kılacağını	sordu?”	O	da	“Kilise	içinde	bulunduğun	yerde	kılabilirsin”	dedi.	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Ömer’in	 bu	 kilisede	 namaz	 kılması	 uygun	 olmaz.	 Burası	 sizin	
ibadethanenizdir.	Ben	burada	namaz	kılarsam	arkamdan	gelenler	‘Ömer	burada	
namaz	kıladı’	 diye	burayı	 elinizden	alırlar	 ve	 cami	yaparlar”	dedi.	Bir	 taş	 atımı	
kiliseden	uzaklaştı	ve	orada	namaz	kıldırdı.	

Gerçekten	de	daha	sonra	müslümanlar	Hz.	Ömer’in	(ra)	namaz	kıldığı	yerde	
bir	 cami	 inşa	 ettiler.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	Musevî	 Yahudilerin	 ibadet	 ettiği	 Süleyman	
Mabedinin	 yerini	 göstermesini	 istedi.	 Burası	 yıkık	 dökük	 bir	 yerdi.	 Mescid’in	
çöplük	 haline	 getirildigini	 gören	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 abasini	 yere	 serip	 çöpleri	
doldurmaya	ve	götürüp	uzaklara	dökmeye	basladi.	Bunu	gören	müslümanlar	da	
onun	 gibi	 yaparak	 mescidin	 yerini	 temizlemeye	 başladılar.	 	 Muallak	 taşın	
bulunduğu	bu	yeri	yıkıntılardan	temizleterek	buraya	“Kubbetü’s-Sahra”	mescidi	
diye	anılan	mescidin	yapılmasını	istedi.	Bunun	üzerine	müslümanlar	burada	bir	
mescit	inşa	ettiler.	

	
Ömer	Mescidi	(Kubbetü’s-Sahra)	Tarihi	Seyri	
Kudüs	 MÖ	 586’da	 Babilliler,	 MÖ	 168’de	 Helenler	 ve	 MÖ	 63	 yılında	

Romalılar	 tarafından	 işgal	 edilmiş	 ve	 yakılıp	 yıkılmıştı.	 Beytü’l-Makdis’den	 de	
geriye	bir	duvar	ve	yıkıntıları	 kalmıştı.	Bu	duvar	Yahudiler	 tarafından	 “Ağlama	
Duvarı”	olarak	bilinmekteydi.	Hz.	Ömer	(ra)	işte	buraya	yeniden	Kubbetü’s-Sahra	

	
1	Mektubat,	2005,	s.	183;	Kadı	İyaz,	Şifa-i	Şerif,	1:	237;	Heysemi,	Zevaid,	10:	232-237.	



Mescidini	 inşa	 ettirmiştir.	 Emeviler	 döneminde	 Halife	 Ebdulmelik	 b.	 Mervan	
Mescid-i	 Sahrayı	 daha	 da	 büyüterek	 	 Ömer	 Mescidi	 olarak	 anılan	 “Kubbetü’s-
Sahrayı”	yeniden	inşa	ettirmiştir.	

1095	yılında	büyük	bir	Haçlı	saldırısına	uğrayan	Kudüs	Hıristiyanların	eline	
geçti.	 Hıristiyanlar	 ilk	 olarak	Mervan'ın	 yaptırdığı	 Kubbetü’s-Sahrayı	 yıkmışlar	
ve	yerine	büyük	bir	kilise	yapıp,	kubbesinede	büyük	bir	haç	asmışlardı.	

Büyük	 komutanlarından	 Selahattin	 Eyyubi,	 	 haçlıların	 elinde	 bulunan	
Kudus’ü		1187	yılında	yeniden	feth	ederek	İslam	topraklarına	katmıştır.	Kudüs’e	
giren	 Müslümanlar	 ilk	 olarak	 Hrıstiyanların	 kilise	 olarak	 kullandıkları	 Sahrâ	
kubbesinin	 üzerine	 çıkmışlar	 ve	 büyük	 altın	 haçı	 sökerek	 sahrayı	 tekrar	
islamlaştırmışlardır.	

Selahattin	 Eyyubi,	 Mescid-i	 Aksa	 El-Kadim’i	 haçlardan,	 çanlardan	
temizlemiş	 ve	 üzerine	 Mescid-i	 Aksa	 El-Cedit’i	 inşa	 etmiştir.	 Ayrıca	 sahra	
üzerindeki	kiliseyi	yıkmış	ve	yerine	muhteşem	Kubbetü-s	Sahra’yı	yaptırmıştır.	
Bugünkü	 Mescid-i	 Aksa	 ve	 Kubbetü-s	 Sahra	 yapıları	 Selahattin	 Eyyubi’nin	
yaptırdığı	yapılardır.		

Hz.	Ömer’in	(ra)	Kudüs’e	önem	vermesinin	sebebi	Peygamberimizin	(asm)	
buna	verdiği	 önemden	kaynaklanıyordu.	Müslümanların	 ilk	 kıblesinin	 ve	Mirac	
yolculuğunun	 birinci	 basamağının	 da	 Kudüs	 olduğu	 düşünülürse	 Kudüs’ün	
önemi	kendiliğinden	ortaya	çıkmaktadır.	Peygamberimiz	(asm)	“Yolculuk	ancak	
şu	 üç	 mescitten	 birine	 olur.	 Benim	 şu	 mescidim,	 Mescid-i	 Haram	 ve	 Mescid-i	
Aksa.	 Böylece	müminlerin	 kalpleri	 ve	 nefisleri	 arınmış	 olur	 ve	 yaratan	 Allah'a	
temiz,	pak	bir	şekilde	yükselir."	1		buyurmuşlardır.		

	
Mescid-i	Aksa’nın	Fazileti	ve	Önemi	
Yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	“Beytü’l-Makdis”	adı	verilen	Mescid-i	Aksa’dan	

çokça	bahsetmektedir.	İsra	Suresinin	ilk	ayeti	şöyledir:		
“Ayetlerimizden	 bir	 kısmını	 göstermek	 için	 bir	 gece	 kulu	 Muhammed’i	

Mescid-i	 Haram’dan,	 çevresini	 mübarek	 kıldığımız	 Mescid-i	 Aksa’ya	 götüren	
Allah	 noksan	 sıfatlardan	 münezzehtir.	 O,	 Semidir,	 her	 şeyi	 hakıyla	 işitir	 ve	
Basîrdir,	her	şeyi	hakkıyla	görür.”2	Peygamberimiz	(asm)	bu	mucizeyi	anlatırken	
“Burak’a	bindim.	Kudüs’teki	Beytu’l-Makdis’e	vardım.”3	buyurmaktadır.	

Kudüs	 Hz.	 Musa’nın	 da	 (as)	 “Mukaddes	 toprak”	 dediği	 ve	 Benî	 İsrail’i	
Mısırdan	 çıkarıp	 getirmek	 istediği	 yerdir.4	Yine	 Hz.	 İbrahim’in	 (as)	 Nemrud’un	
zulmünden	 kurtulup	 yüce	 Allah’ın	 kendisini	 getirdiği	 “bereketli	 topraklar”dır.5	
Hz.	Zekeriye,	Hz.	Meryem,	Hz.	Yahya	ve	Hz.	İsa’nın	(as)	yaşadığı	ve	Allah’a	ibadet	
ettiği	 kutsal	 yerdir.6	Bu	 ayetlerde	 de	 “Mihrap”	 olarak	 geçen	 ve	 “Mabed”	 olarak	
tercüme	edilenmekân	Beyt-i	Makdis,	yani	Mescid-i	Aksa’dır.	

Mescid-	 Aksa	 yerinin	 tespiti	 ve	 planlanması	Hz.	 Davut	 (as)	 ile	 başlar.	 Hz.	
Davut	 (as)	 Kudüs’te	 inşa	 etmek	 için	 başladığı	 fakat	 bitiremediği	 mabedin	
inşasının	 tamamlanmasını	 oğlu	 Hz.	 Süleyman’a	 (as)	 vasiyet	 eder.	 Mabedin	

	
1	Buhari,	 Mescidü	 Mekke,	 1,	 6;	 Savm,	 67;	 Sayd,	 26;	 Müslim,	 Hacc,	 415,	 511,	 512,	 Ebû	 Davud,	
Menasik,	94;	Tirmizî,	Salat,	126;	Nasaî,	Mesacid,	10;	Darimî,	Salat,	132;	Ahmed	b.	Hanbel,	2:	234,	
238,	278,	501;	3:	7,	34,	45,	51,	53,	64,	71,	75,	78,	93;	6:7.	
2	İsra	Suresi,	17:1.	
3	Buhari,	Bed’u’l-Halk,	6;		Müslim,	İman,	259;		Nesai,	Salat,	10;		Tirmizi,Tefsir,	2:	17.	
4	Maide	Suresi,	5:	20-21;	A’raf	Suresi,	7:	137;		
5	Enbiya	Suresi,	21:	69-71.	
6	Al-i	İmran	Suresi,	3:	37-39;	Meryem		Suresi,	19:	11.	



yapılması	 ile	 ilgili	bütün	malzemeleri	ve	elemanları	oğlu	Süleyman’a	(as)	teslim	
eder.	 	 Babasının	 vasiyetine	 uyarak	 Süleyman	 (as)	 Kudüs’te	 “Beytu’l-	 Makdis”i	
inşa	etmiştir.1		

Bu	 Mescidin	 inşasında	 cinleri	 de	 çalıştırmış	 ve	 Hz.	 Süleyman	 (as)	 canını	
Rabbine	teslim	etmesine	rağmen,	cinler	bu	durumu	anlamamış	ve	başlarında	Hz.	
Süleyman	 varmışçasına	 çalışmalarına	 devam	 etmişlerdir.	 Hz.	 Davut	 (as)	 ın	
inşasına	başlayıp	oğlu	Hz.	Süleyman’ın	bitirdiği,	cinlerin	de	bilfiil	çalıştığı	Mabet,	
Mescid-i	 Aksa’dır.	 Mescid-i	 Aka’nın	 ilk	 şeklinin	 Hz.	 Süleyman	 (as)	 tarafından	
yaptırıldığı,	 hem	 yukarıdaki	 ayetlerden	 hem	 de	 şu	 hadisten	 açıkça	
anlaşılmaktadır.	 Hz.	 Süleyman	 (as)	 mabedin	 inşaatı	 bitince	 büyük	 bir	 törenle	
mabedin	 açılışını	 yapmıştır.	 Hz.	 Süleyman	 (as)	 Mabed’in	 açılışına	 kurbanlar	
kesmiş	ve	bir	hafta	sureyle	bayram	ilan	etmiştir.	

Çok	değerli	eşyalarla	dolu	olan	Beyt-i	Makdis,	Hz.	Süleyman	(as)	dan	sonra	
istilacıların	 yağmalama	 ve	 yıkımlarına	 maruz	 kalmıştır.	 En	 büyük	 yıkım	 Babil	
hükümdarı	 II.	 Büntünnaar’ın	 Kudüs’ü	 3.	 İşgali	 sırasında	 olmuştur.	 (MÖ.	 586.)	
Daha	sonra	da	pek	çok	istilalar	sonucu	mabet	yıkılmıştır.			

MS.	 638	 yılında	 Halife	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 döneminde	 Kudüs	 fethedildikten	
sonra,	Kudüs’ün	anahtarını	teslim	aldığında	kendisi	de	bizzat	çalışarak	Mescid-i	
Aksâ’nın	 (Süleyman	 Mâbedi)	 Hıristiyanlık	 döneminde	 molozlar	 altında	 kalmış	
olan	yerini	temizletip	Sahre’nin	güneyindeki	düzlükte	cemaate	namaz	kıldırmış2	
daha	 sonra	 da	 buraya	 bir	 mescit	 yaptırmıştır.	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 burayı	 mabet	
ittihaz	 etmesi	 ve	 orada	 namaz	 kılması	 o	mekânın	 kutsiyet	 ve	 ehemmiyetinden	
ileri	 geliyordu.	 Mescid-i	 Aksa	 daha	 sonra	 Emevi	 halifelerinden	 Abdülmelik	 b.	
Mervan	zamanında	genişletilmiştir.	

Mescid-i	 Aksa’ya	 Mekke’ye	 olan	 uzaklığından	 dolayı	 en	 uzak	 manasına	
gelen	“aksa”		ismi	verilmiştir.	

Peygamberimizin	 (asm)	bize	haber	verdiğine	göre	 “Süleyman	Aleyisselam	
Beytu’l-Makdis’i	 inşa	 edince	 Yüce	 Allah’tan	 üç	 şey	 istedi:	 Birincisi	 doğru	 ve	
isabetli	 hüküm	 verme	 yeteneğinin	 kendisine	 verilmesini.	 Bu	 kendisine	 verildi.	
İkincisi	 kendisinden	 sonra	 kimseye	 nasip	 olmayacak	 bir	 iktidar	 verilmesini	
istedi.	Bu	da	kendisine	verildi.	Üçüncüsü	Mescidin	inşaatını	bitirdikten	sonra,	‘Bu	
mescide	sadece	namaz	kılma	düşüncesi	ile	gelen	bir	kimseyi	annesinden	doğmuş	
gibi	günahsız	olarak	oradan	çıkarmasını’	Allah’tan	niyaz	etti.”	Başka	bir	rivayette	
yer	 alan	 ayrıntıya	 göre,	 Resulullah	 (sav):	 “Süleyman’ın	 ilk	 iki	 dileği	
gerçekleşmiştir.	 Üçüncüsünün	 de	 kendisine	 verilmiş	 olmasını	 umarım.”	
buyurduğu	rivayet	edilmektedir.3	

Hz.	 Ebu	 Zer	 (ra)	 “Resulullah’a	 (sav)	 yeryüzünde	 inşa	 edilen	 ilk	 mescidin	
hangisi	 olduğunu	 sordum,	 “Mescid-i	 Haram”	 diye	 cevap	 buyurdu.	 “Sonra	
hangisi?”	diye	sordum,	“Mescid-i	Aksa”	diye	cevap	buyurdu.	Ben,	“İkisi	arasındaki	
süre	ne	kadardır?”	diye	sordum.	Şöyle	buyurdular:	‘Kırk	yıl’	sonra	da	Peygamber	
(sav)	 ‘Ey	 Ebu	 Zer!	 Bütün	 yeryüzü	 senin	 için	 mescittir.	 Nerede	 namaz	 vaktine	
girersen	 orada	 namazını	 kıl.	 Namazın	 fazileti,	 vaktinde	 kılınmasındadır’	
buyurdu.”4		

Peygamberimiz	 (asm)	 ayrıca	 yeryüzündeki	 hayırlı	 mescitlerde	 kılınan	
namazların	fazilet	ve	sevabını	da	şöyle	açıklamaktadır.	“Bir	adamın	kendi	evinde	

	
1	İslam	Ansiklopedisi,	29:	268-269.	
2	Taberi,	Târih,	2:450.	
3	İbn	Mace,	İkamet,	196;	Nesai,	Mesacit,	6;	Hadislerle	İslam,	Diyanet	İşleri	Başkanlığı,	6:	85.	
4	Buhari,	Enbiya,	60;	Müslim,	Mesacid,	1-2;	İbn	Mace,	Mesacid,	4.	



kıldığı	 namaza	bir	namaz	 sevabı	 verilir.	Oturduğu	beldenin	 sakinlerinin	devam	
ettikleri	 camide	 kıldığı	 namaz	 yirmi	 beş	 kat	 sevap	 verilir.	 Cuma	 namazının	
kılındığı	camide	kıldığı	namaza	beş	yüz	kat	sevap	verilir.	Mescid-i	Aksa’da	kıldığı	
namaza	elli	bin	kat	 sevap	verilir.	Benim	Mescidimde	kıldığı	namaza	elli	bin	kat	
sevap	verilir.	Mescid-i	Haram’da	kıldığı	namaza	ise	yüz	bin	kat	sevap	verilir.”1		

Peygamberimiz	 (asm)	 Mi’rac	 Gecesi	 Mescid-i	 Aksâ’ya	 uğradığı	 zaman	
içlerinde	 İbrahim	 (as)	 Musa	 (as)	 ve	 İsa’nın	 (as)	 da	 bulunduğu	 peygamberler	
topluluğuna	 iki	 rekat	 namaz	 kıldırmış	 ve	 sonra	 semaya	 yükseltilmiştir.2	Yine	
Peygamberimiz	(asm)	“Yüce	Allah,	Ariş	ile	Fırat	arasını	mübarek	bereketli	kılmış	
ve	özellikle	Filistin’i	mukaddes	kılmıştır”		buyurmuşlardır.3	

Hz.	Ömer’in	(ra)	Kudüs’e	verdiği	önem	de	buradan	gelmektedir.	
	
Hz.	Ömer’in	Kudus	Halkına	ve	Ehl-i	Kitaba	Verdiği	Eman	
Kudüs’ün	H.	15	(M.636)	tarihinde	Hz.	Ömer	(ra)	tarafından	fethi	sıradan	bir	

fetih	olmayıp	Peygamberimizin	(asm)	müslümanlara	bir	
va’di	idi.	Bu	fethin	sonuçları	olarak	dünyada	İslam’ın	“Din	
ve	 Vicdan	 Hürriyeti”	 “Temel	 Hak	 ve	 Hürriyetler”	
açısından	 oldukça	 önemli	 sonuçları	 muhtevidir.	
Müslümanlar	tam	16	sene	boyunca	Mekke	ve	Medine’de	
yüzlerini	 Kudüs’e	 “Mescid-i	 Aksa”ya	 dönerek	
kılmışlardır.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 Kudüs’ü	 fethettikten	 sonra	 burada	
bulunan	Hıristiyanlara	 bir	 “Emanname”	 yazıp	 vermiştir.	
Emanname	şöyledir:	(H.	20	R.Evvel	15)	

	
“Rahman	ve	Rahim	olan	Allah'ın	adıyla,	

Bu	 sözleşme,	 müminlerin	 emiri	 ve	 Allah'ın	 kulu	 Ömer	 tarafından	 İliya	
halkına	verilen	bir	emandır.	Onların	canlarına,	mallarına,	kiliselerine,	haçlarına,	
yerleşik	ve	göçebe	olan	bütün	fertlerine	verilen	bir	teminattır.		

Kiliseleri	 mesken	 yapılmayacak,	 yıkılmayacak	 ve	 kısmen	 dahi	 olsa	 işgal	
edilmeyecektir.	İçindeki	kutsal	eşyalara	dokunulmayacaktır.		

Mallarına	el	sürülmeyecektir.		
Kimse	 dinî	 inançlarından	 dolayı	 zorlanmayacak,	 kendilerine	 asla	 zarar	

gelmeyecek	ve	yurtlarına	Yahudiler	iskân	olunmayacaktır.		
Buna	karşılık	onlar	da	cizye	vereceklerdir.		
Bunlardan	kim	yurdunu	terk	etmek	isterse,	gideceği	yere	kadar	mal	ve	can	

emniyeti	sağlanacaktır.	Yurdunda	kalmak	isteyenler	ise,	güvende	olacaklardır	ve	
cizye	vereceklerdir.	Dileyen	Rumlarla	gidecek,	dileyen	de	toprağına	dönecektir.		

Hasat	elde	edinceye	kadar	onlardan	bir	şey	istenmeyecektir.		
Bu,	 Allah'ın	 Resulü'nün,	 halifelerin	 ve	 müminlerin	 Kudüs	 halkına	 verdiği	

güvenlik	ahdidir.	Cizye	ödedikleri	müddetçe	geçerlidir.		
Şahitler:		

Halid	b.	Velid,		Amr	b.	As,		Abdurrahman	b.	Avf	ve	Mu'aviye	b.	Ebi	Süfyan4	
	

	
1	İbn	Mace,	İkametu’s-Selah,	5:	198.	Ahmet	b.Hanbel,	Müsned,	2:	16,	68.	
2	Müslim,	Îmân,	259;	İbn	Hişâm,	Sire,	2:	37-38.	
3	Müslim,	İman,	282.	
4	Başbakanlık	Osmanlı	Arşivi,	Kilise	Defterleri,	Kamame	Defteri,	No:	8.	



Kudüs	halkı	 fethin	hemen	akabinde	İslam	hâkimiyeti	altına	girmeye	kendi	
istekleri	 ile	 karar	 vermişlerdir.	 Sonrasında	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 şehirde	 birtakım	
icraatlarda	 bulunmuştur.	 Bu	 şehrin	 dinimizde	 çok	 özel	 bir	 yeri	 olduğu	 için	Hz.	
Ömer,	şehrin	vakıf	olduğunu	ve	hiç	kimsenin	burada	toprak	alıp	satamayacağını,	
hibe	 edemeyeceğini	 ilan	 etti.	 O,	 Mescid-i	 Aksa'ya	 İsra	 ve	 Miraç	 hadisesinde	
olduğu	 gibi	 Peygamberimizin	 girdiği	 yerden	 girmeyi	 tercih	 etti	 ve	 Mescid-i	
Aksa'nın	içinde	“Tahıyyatu'l-Mescit”	namazı	kıldı.	Öğlen	namazı	vakti	geldiğinde	
ise	 herkes	 Efendimizin	 müezzini	 Hz.	 Bilal’e	 (ra)	 baktı.	 O	 eski	 günleri	 tekrar	
yaşamak	istiyorlardı.	Hz.	Bilal	(ra)	Peygamberimizin	(asm)	vefatından	sonra	hiç	
ezan	 okumamıştı,	 ancak	 bu	 an	 farklıydı.	 Efendimiz	 (asm)	 bu	 anı	 sahabeye	
anlatmış	 ve	 Kudüs’ün	 fethini	 müjdelemişti.	 Hz.	 Bilal	 (ra)	 kalkıp	 ezan	 okudu,	
bütün	gözlerden	aşk	ile	yaşlar	süzüldü.	“Sen	bu	fethi	istiyordun	Ya	Resulallah!	Ve	
işte	biz	şehri	fethettik.	Kudüs	kardeşlerine	kavuştu”	dedi.	

Bu	 kutsal	 şehir,	 Bizans’ın	 baskıcı	 	 yönetiminden	 kurtulup	 güven	 ve	 barış	
içine	 girdi.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 döneminde	 Kudüs'ün	 fethi	 yeni	 bir	 dönemin	
başlangıcıdır	 ve	bu	 fetih,	 ümmetin	 zaferine	 işaret	 ederken	 İslam	dininin	de	bir	
çıp	gibi	yayılmasına	vesile	olmuştur.	Bu	şehri	kaybetmek,	ümmetin	tehlikede	ve	
zayıf	 olduğunu	 gösteriyordu.	 Şehrin	 hüküm	 süreçlerine	 baktığımızda	 bunu	
açıkça	 görüyoruz.	 Kudüs	 şehri	 Eyyübi	 döneminde	 ümmetin	 izzetinin,	
kerametinin	 ve	 güçlülüğünün	 tacı	 olmuştur.	 Fakat	 şehir	 kaybedilince	 ümmetin	
içine	zayıflık	girmiştir.	

Osmanlı	dönemine	gelindiğinde,	Osmanlı	Kudüs'e	400	yıl	hâkim	olmuştur.	
Bu	 dönemlerde	 Osmanlı	 Devleti	 dünyadaki	 en	 büyük	 güçtü;	 zayıflama	
döneminde	 ise	 gücünü,	 hâkimiyeti	 altında	 bulunan	 Kudüs	 şehrinden	 alıyordu.	
Osmanlı	düşmanları,	Osmanlının	elindeki	bu	gücün	farkında	oldukları	 için	saygı	
ve	 korku	 içindeydiler.	 Bundan	 dolayı	 Sultan	 Abdülhamid	 Han	 bütün	 baskılara	
rağmen	 bu	 şehirden	 vazgeçmedi.	 Abdülhamid	Han,	 bu	 şehrin	 öneminin	 surlar,	
evler	 ve	 camilerden	 ibaret	 olmadığının	 farkındaydı.	 Bu	 şehri	 kaybettiği	 zaman	
devletin	tamamını	kaybedeceğini	biliyordu.	

	
2.	İran’ın	Fethi	
Hz.	Ebubekir’in	(ra)	Irak’a	başkomutan	olarak	gönderdiği	Hz.	Hâlid	b.	Velid	

(ra)	Fırta	nehri	boyunca	uzanan	geniş	ve	münbit	ovalara	sahip	Basra	körfezinden	
Hire’ye	kadar	olan	toprakları	İslam	hakimiyetine	almıştı.	Asırlarca	Arapları	idare	
eden	Sasaniler	Hz.	Hâlidin	fetihlerini	ciddiye	almadıkları	için	merkezden	ciddi	bir	
ordu	göndermemişlerdi.	Müslümanları	hudutlarda	bulunan		muhafız	birlikleri	ve	
onlara	destek	olan	Hırıstiyan,	Arap	ve	Aramî	zümrelerle	önlemek	istemişti.	Onlar	
da	Hâlid	b.	Velid’in	 (ra)	askeri	dehası	karşısında	kısa	zamanda	mağlup	oldular.	
İran	devleti	daha	önce	olduğu	gibi	Arapların	biraz	ganimet	ele	geçirdikten	sonra	
çöle	kaçarak	izlerini	kaybettireceklerini	düşünerek	büyük	bir	hataya	düştüler.		

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Irak’ın	 fethinden	 sonra	 Hz.	 Hâlid’i	 (ra)	 Suriye’ye	
yönlendirmişti.	O	da	yerine	Müsennâ	b.	Hârise’yi	bırakarak	Suriye’ye	gitti.	 İran	
cephesindeki	 ordunun	 gücü	 azalmıştı.	 Müsenna	 Medine’den	 yardım	 istedi.	 Hz.	
Ebubekir	 (ra)	 vefat	 ettiği	 için	Hz.	Ömer	 (ra)	Hz.	Hâlid’in	 (ra)	 ayrılmasını	 fırsat	
bularak	topraklarını	geri	almak	için	hazırlanan	İran	üzerine	1000	kişilik	bir	ordu	
ile	 beraber	 Ebu	 Ubeyde	 es-Sakafî’yi	 (ra)	 gönderdi.	 Ebu	 Ubeyde	 es-Sakafî	 (ra)	
orduların	başına	geçti.	Müsennâ	da	onun	emrine	girdi.		

Ebu	 Ubeyde	 es-Sakafî	 (ra)	 önce	 Tüster	 üzerine	 yürüyerek	 İran	 orduları	
komutanı	 Câbân’ı	 mağlup	 etti.	 Câbân’ı	 esir	 aldı.	 Sonra	 Dürnâ’da	 toplanan	



İranlıları	 mağlup	 etti.	 Ardından	 Bârâmus’da	 bulunan	 Câlinus	 üzerine	 yürüdü.	
Onları	 da	 vergiye	 bağladı.	 Müsenna’yı	 Zendeverd	 üzerine	 gönderdi	 onları	 da	
hakimiyeti	 altına	 aldı.	 Böylece	 Hire	 bölgesindeki	 Sâsânî	 birliklerini	 mağlup	
ederek	bölgeyi	itaat	altına	aldı.	

	
2.1.	Köprü	Savaşı	(H.	13	/	M.	634)	
Ebu	Ubeyd’in	 bu	başarısı	 üzerine	 İran	Kisrası	Behmen	 lakabını	 verdikleri	

Merdenşahı	müslümanlar	üzerine	gönderdi.	Asıl	adı	Rüstem	olan	bu	kumandan	
ordusunu	fillerle	takviye	ederek	büyük	bir	ordu	ile	müslümanlar	üzerine	yürüdü.	
Fırat	Nehri	kenarına	ordusunu	konuşlandırdı.		

Müslümanların	 ordusunun	 komutanı	 olan	 Ebu	 Ubeyde	 b.	 Cerrah	 (ra)	
ordusunu	köprüden	karşıya	geçirerek	savaş	kararı	verdi;	ancak	buna	Hz.	Ömer’in	
(ra)	 gönderdiği	 Selit	 b.	 Kays	 karşı	 çıktı.	 “Onlar	 bu	 taraf	 geçsinler.	 Biz	
geçmeyelim”	 dedi	 ise	 de,	 Ebu	 Ubeyde	 (ra)	 kararından	 vaz	 geçmedi.	 Kayıklar	
hazırlandı	ve	 İslam	ordusu	Fırat’ın	karşısına	geçti.	Çıktıkları	 yer	 çıkışı	olmayan	
dar	 bir	 yerdi.	 Savaş	 alanı	 engebeli	 bir	 arazi	 idi.	 Bu	 sebeple	 saflar	 düzgün	
yapılamadı.	 İran	 ordusu	 ise	 çok	 güçlü	 olmakla	 beraber	 fillerle	 güçlendirilmişti.	
Her	 bir	 filin	 üzerinde	 hevdec	 vardı	 ve	 birkaç	 okçu	 onun	 üzerinden	 İslam	
odrusuna	oklar	yağdırıyordu.	

İran	 ordusunun	 ayrıca	 zırhı,	 kalpağı,	 gürzü	 ve	 çomağı	 vardı.	 Çaldıkları	
askerî	 çanlar	 ve	 davullar	 ile	müthiş	 bir	manzara	 ve	 gürültü	meydana	 gelmişti.	
İslam	 askerlerinin	 atları	 fillere	 ve	 bu	 duruma	 alışık	 olmadığı	 için	 ürktüler	 ve	
öteye	beriye	kaçmaya	başladılar.		

Ebu	Ubeyde	(ra)	ordusuna	ve	komutanlarına	emir	verdi:	
“-Filleri	çevirin	ve	devirin!”		
İslam	 mücahtileri	 fillerin	 üzerine	 yürüdüler	 ve	 ayaklarını	 keserek	

devirmeye	çalıştılar	ama	nafile!		
O	gün	akşama	kadar	açrpıştılar.	Çetin	bir	savaş	oluyordu.	Ebu	Ubeyde	(ra):	
“-Ben	şehit	olursam	komutan	oğlum	Cebr'dir,	o	ölürse	Habib	b.	Rabîa'dır.	O	

öldürülüşe	kardeşim	Abdullah'tır"	dedi.	Bu	emirlerin	hepsi	o	gün	şehid	oldu.	
Müslümanların	 atları	 İran	 fillerinin	 üzerindeki	 zırh	 mahfeli	 görünce	 o	

tarafa	 gitmiyorlardı.	 Filler	 saldırınca	 atlar	 korkup	 dağılıyordu.	 Atlarını	 okla	
mahmuzluyorlar	yine	fayda	vermiyordu	işte	o	zaman	Ebu	Ubeyd	ve	arkadaşları	
attan	inip	yaya	kılıçla	savaşa	başlamışlardı.	Kendisi	sıçrayıp	beyaz	filin	kolanını	
kesti.	Hevdecteki	adamlar	yere	düştü.	Müslümanlar	da	diğer	filleri	böyle	yaptılar	
ve	düşenleri	öldürdüler.	Bu	beyaz	 fil	Ebu	Ubeyd'in	üzerine	yürüdü.	O	da	kılıçla	
dudağına	 vurdu.	 Fil	 onu	 Ön	 ayağı	 ile	 karşıladı.	 Ebu	 Ubeyd	 yerinde	 durmaya	
çalışıyordu	 ki	 fil	 ona	Ön	 ayağı	 ile	 vurdu	 ve	 üzerine	 çıkıp	 çiğnedi.	 İnsanlar	 Ebu	
Ubeyd'i	 filin	 altnda	 görünce	 korktular.	 Müslümanlar	 her	 yönden	 katledilmeye	
başladı.	Kimisi	kaçarak	köprüye	doğru	gittiler.		

Bayrağı	 Müsenna	 b.	 Harise	 alıp	 kendi	 ile	 beraber	 sebat	 edip	
kaçmayanlardan	 bir	 kısmı	 ile	 onları	 korudu.	 Abdullah	 b.	 Yezid	 köprüye	 doğru	
kaçanları	 görünce	 fırlayıp	 onlardan	 önce	 gelip	 köprüyü	 kesip	 yıktı	 ve	
"Emirleriniz	 ne	 üzere	 öldüyse	 siz	 de	 ölün,	 dininizi	 savunun!"	 dedi.	 Müşrikler	
müslümanlan	 köprünün	 olduğu	 yerde	 kuşatıp	 sıkıştırdılar.	 Kimisi	 korkup	
kendilerini	 Fırat'a	 attı.	 Sabırsızlar	 boğuldu,	 sabırlıları	 da	 hemen	 öldürdüler.	
Müsenna	 "Ey	 insanlar,	 arkanızda	 biz	 varız	 dehşete	 düşmeden	 köprüyü	 geçin,	
sizin	 karşı	 tarafa	 geçtiğinizi	 görünceye	 kadar	 biz	 yerimizden	 ayrılmayacağız.	
Kendinizi	 boğmayın"	 diye	 bağırdı.	 Köprünün	 kesilen	 ipini	 arayıp	 buldular	 ki	



Abdullah	 b.	 Mersed	 hâla	 başında	 durup	 insanları	 salmıyor.	 Abdullah'ı	 tutup	
Müsenna'ya	 getirdiler,	 o	 da	 ona	 vurup,	 "niye	 yaptın?"	 deyince	 "çarpışsınlar	
kaçmasınlar	diye	kestim"	dedi.		Böylece	tekrar	köprüden	geçirdi.		

Müsenna	 da	 kendi	 tarafını	 koruyarak	 karşıya	 geçtiklerinde	 bir	 kısım	
Medine'liler	 Müsenna'dan	 ayrılıp	 Medine'ye	 geldiler.	 Kimisi	 de	 ayrılıp	 çöle	
dağıldı.	Müsenna	az	bir	insanla	orada	kaldı.	

Ömer	 (ra)	 Muhacir	 ve	 Ensar'ın	 bu	 firardan	 dolayı	 korkudan	 feryat	
ettiklerini	 duyunca	 "Ey	 müslümanlar,	 üzülmeyin,	 siz	 kaçmadınız.	 Ben	 sizin	
grubunuzum	siz	bana	katılmaya	geldiniz"	diye	teselli	ederdi.	

O	gün	Halife	b.	Hayyet'ın	dediğine	göre	bin	sekiz	yüz,	Seyf	 in	nakline	göre	
ise	öldürülen	ve	boğulanlar	dört	bin	kişidir.	Şehitlerin	arasında	Selit	b.	Kays	ve	
Peygamberimizin	(asm)	hayatında	Kur’ân-ı	Kerimi	 toplayan	Ebu	Zeyd	el-Ensârî	
(ra)	da	vardı.	

Bu	savaş	İslam	ordusunun	ilk	yenilgisi	olmuş	ve	başta	Hz.	Ömer	(ra)	olmak	
üzere	müslümanları	 derinden	 yaralamıştır.	 (Belâzurî,	 Futûhu’l-	 Büldan,	 s.	 308-
309.)	

Muâz	el-Kârf	de	o	gün	Medine'ye	kaçanlardandı.	Enfal	suresinin	16.	ayetini	
“Her	kim	savaş	olduğu	gün	tekrar	gelmek	için	veya	bir	başka	grubuna	katılmak	
haricinde	sırtını	döner	harpten	kaçarsa	şüphesiz	Allah'ın	gazabı	ile	geri	dönmüş	
olur"	 ayetini	 okuyunca	 ağladı.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 "Ağlama	 Yâ	 Muaz!	 Ben	 senin	
grubunum,	sen	de	bana	katılan	kişisin."	dedi.	(Taberi,	Tarih,	3:	450-452.)	

Bir	 başkası	 da	 "Müsenna	 b.	 Harise	 yaralı	 olarak	 ölünceye	 kadar	
komutanlıkta	 kaldı.	 İnsanların	 emri	 üzerine	 Hasasiyye	 geçti.	 	 (İmam	 Zehebi,	
Tarihü’l	İslam,	Cantaş	Yayınları	5:143-147.)	

Köprü	 Savaşı	 sonunda	 yaralı	 olarak	 kurtulan	 ve	 İslam	 ordusunun	 başına	
geçen	 Müsennâ	 Hz.	 Ömer’e	 (ra)	 bir	 mektup	 göndererek	 durumu	 anlatmış	 ve	
yardım	istemiştir.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 Medine’den	 Cerir	 b.	 Abdullah	 el-Becelî	 kumandasındaki	
yardımcı	 kuvvetler	 ile	 Kisrâ’nın	 gönderdiği	 Mihran	 kumandasındaki	 Sâsânî	
ordusunu	 Nuhayle	 savaşında	 yenilgiye	 uğrattı	 ve	 Mihran’ı	 da	 öldürdü.	
Müsennâ’nı	kardeşi	Mesud	b.	Hârise	de	bu	savaşta	şehit	oldu.	(H.	14	/	M.	635)	

Müslümanlar	 böylece	Kadisiye	 Savaşına	 kadar	düşmanlara	 karşı	 üstünlük	
elde	etmeye	devam	ettiler.	

	
2.2		Kadisiye	Muharebesi	(H.	15	/	M.	636)	
Hz.	Ömer	(ra)	Köprü	Savaşı	bozgunu,	Hz.	Ebu	Ubeyde’nin	ve	Selit	b.	Kays’ın	

şehadetinden	 sonra	 bir	 sene	 Irak’tan	 bahsetmedi.	 Ancak	 gerekli	 hazırlıkları	
yapmaya	 devam	 etti.	 Cerir	 b.	 Abdullah	 kumandasındaki	 yardımcı	 kuvvetlerin	
dışında	 bir	 güç	 de	 göndermedi.	 Bir	 senenin	 sonunda	 Medine	 yakınlarına	
ordugahını	kurdu	ve	kendisi	de	Irak’a	gitmeye	hazırlandı.	Ancak	başta	Hz.	Abbas	
(ra)	 olmak	 üzere	 sahabelerin	 ileri	 gelenlerinin	 yaptığı	 istişarede	 Halife’nin	
Medine’de	kalmasının	daha	uygun	olduğuna	karar	verilince	ordunun	başına	Sa’d	
b.	Ebi	Vakkas’ı	(ra)	komutan	tayin	etti	ve	Irak’a	gitmesini	emretti.		

Sa’d	 b.	 Ebi	 Vakkas	 (ra)	 4000	 askerle	 Medine’den	 çıktı.	 Yol	 boyunca	
kendisine	katılan	askerî	birliklerle	34.000	kişilik	güçlü	bir	ordu	teşkil	edildi.	Hz.	
Sa’d	 Kufe’nin	 30	 km	 güneyinde	 bulunan	 Sasani’lerin	 önemli	 hudut	 şehri	 olan	
Kadisiye	önlerinde	ordusunu	konuşlandırdı.	Orduya	yeni	bir	düzen	getirdi	ve	her	
on	kişiye	bir	Onbaşı	tayin	etti.	Ordusunu	bölüklere	ve	taburlara	ayırdı.	



İran	 devleti	 de	 yine	 fillerle	 güçlendirilmiş	 olan	 ordusunu	 Kadisiye’ye	
gönderdi.	Rüstem’in	40.	 000	kişilik	 ordusuna	 sonradan	katılan	 ardçı	 kuvvet	 ile	
orsunun	 gücü	 60.000’e	 ulaştı.	 Sa’d	 b.	 Ebi	 Vakkas	 (ra)	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 isteği	
üzerine	cephedeki	bütün	gelişmelerden	halifeyi	haberdar	ediyordu.	

Sa’d	 b.	 Ebi	 Vakkas	 (ra)	 bir	 heyet	 teşkil	 ederek	 başına	 Rebî	 b.	 Amir’i	 (ra)	
görevlendirip	Kisra	III.	Yezdicerd’e	gönderdi.	Onları	İslam’a	davet	etti.	Müslüman	
olmazlarsa	 cizye	 vermelerini	 istedi.	 Yezdicerd	 müslüman	 elçilerle	 alay	 etti	 ve	
tartışmalara	girdi.	Sa’d	b.	Ebi	Vakkas	ayrıca	Sasani	ordusunun	başkomutanı	olan	
Rüstem’e	de	bir	heyet	göndererek	İslam’ı	tebliğ	etti.	Ancak	bir	sonuç	alamadı.	

Sa’d	b.	Ebi	Vakkas’ın	ordusunda	harp	sanatı	ile	meşhur	Ka’kâ	bulunuyordu.	
Hz.	Sa’d	Hz.	Ömer’den	yadım	isteyince	Hz.	Ömer	(ra)	Ka’kâ’yı	ona	göndermiş	ve	
“Bu	adamın	görüşlerine	itibar	et.	Bu	adam	bir	ordu	kuvvetindedir”	demişti.	Ka’kâ	
harp	 hileleri	 ile	 Rüstem’in	 ordusundaki	 filleri	 ve	 atların	 paniklemesini	 sağladı.	
Böylece	 filler	 ve	 atlar	 Rüstem’in	 ordusu	 üzerine	 kaçıştılar.	Müslümanlar	 da	 bu	
kargaşadan	 istifade	 ettiler.	 Savaş	 dört	 gün	 sürdü.	 Dördüncü	 günü	 şiddetli	 bir	
rüzgar	müslümanlar	tarafından	eserek	İran	ordusunu	perişan	etti.	Genel	hücum	
emri	verilerek	savaş	sonuçlandı.		

Sa’d	 b.	 Ebi	 Vakkas	 (ra)	 yüksek	 bir	 tepeye	 kurduğu	 çadırından	 orduyu	
kumanda	ediyor,	cephe	kumandanlarına	taktikler	veriyordu.	Nihayet	İran	ordusu	
büyük	 bir	 hezimet	 yaşadı.	 Ordunun	 Başkomutanı	 Rüstem	 öldürüldü	 ve	 Sasâni	
ordusu	dağıldı.	Savaşta	8500	müslüman	şehit	olurken	İran	ordusunda	çok	büyük	
zayiat	meydana	geldi.	

Sa’d	b.	Ebi	Vakkas	(ra)	durumu	Halife	Hz.	Ömer’e	haber	verdi.	Hz.	Ömer	(ra)	
Sa’dın	 mektubunu	 Medine	 mescidinde	 okuyarak	 müslümanlara	 müjdeyi	 verdi.	
(Belâzurî,	Fütûh,	313-321.)	

Kadisiye	Savaşından	sonra	Übülle	fethlundu	ve	Basra	şehrinin	temeli	atıldı.		
	
2.3	Medayin’in	Fethi	(H.	16	/	M.	637)	
Müslümanlar	 Kadisiye’den	 kaçan	 İran	 askerlerini	 takip	 ederek	Medayin’e	

doğru	ilerlediler.		
İranlılarla	 yapılan	 bir	 savaşta	 İranlılar	 Dicle	 nehri	 üzerindeki	 köprüleri	

yıkmışlardı.	Dicle	nehrinin	çoştuğu	bir	bahar	mevsinİslam	ordusu	komutanı	Saad	
b.	 Ebi	 Vakkas	 (ra)	 atını	 nehre	 sürdü.	 Arkadaşları	 da	 onu	 takip	 ettiler.	 60.000	
kişilik	ordu	birbirlerine	destek	vererek	öyle	düzenli	bir	şekilde	ilerlediler	ki	Dicle	
nehrinin	 azgın	 suları	 onları	 sürükleyemedi.	 Müslümanlar	 böyle	 nehri	 geçince	
durumu	izleyen	İranlılar	“Devler	geliyor!”	nidaları	ile	kaçmışlardır.	

İslam	odusu	Medayin’e	girince	orayı	terk	edilmiş	olarak	gördüler.	Hz.	Saad	
b.	Ebi	Vakkas	(ra)	ordusunu	topladı	“Nice	bahçeler,	pınarlar,	değerli	makamları	
ve	 içinde	 yüzdükleri	 nimetleri	 bıraktılar	 da	 onlara	 başka	 kavimler	 varis	 oldu.”	
(Duhan	Suresi,	44:	25-28.)	ayetini	okudu	ve	bir	hitabede	bulundu.	

Sa’d	b.	Ebi	Vakkas	(ra)	herhangi	bir	mukavemetle	karşılaşmadan	Medayin’i	
ele	 geçirdi.	 Ganimetlerin	 beşte	 birini	 Medine’ye	 gönderdi.	 Kendisi	 de	
Medayin’deki	Kisrâ	III.	Yezdicerd’in	“Beyaz	Sarayı”na	yerleşti.	Boşalan	evleri	de	
askerlerine	 tahsis	 etti.	 İranlılar	 askelerle	 beraber	 şehri	 terk	 ederek	 III.	
Yezdicerd’in	sığındığı	Hulvan’a	gittiler.		

Bir	 müddet	 sonra	 yörenin	 rutubetli	 havası	 ve	 sivrisineklerin	 tacizi	 ile	
sağlığı	 bozulan	Hz.	 Sa’d	b.	 Ebi	Vakkas	 (ra)	 ve	 askerleri	Hz.	Ömer’in	 talimatı	 ile	
Medayin	 halkı	 ile	 anlaşma	 yaparak	 daha	 elverişli	 olan	 Kufe	 Şehrini	 kurarak	
Kufe’ye	geçti.	



	
2.4	Celula	Savaşı	(H.16	/	M.	24	Kasım	637)	
	Kadisiye’de	mağup	olan,	Medayin’i	müslümanlara	terk	eden	Sâsâni	güçleri	

Hulvan’da	bulunan	Kisra	III.	Yezdicerd’in	teşviki	ile	Medayin’den	180	km	uzakta	
bulunan	Celula’da	toplandılar.	Ordunun	başına	Kadisiye’de	öldürülen	Rüstem’in	
kardeşi	Hurrezâd’ı	başkomutan	tayin	etti.	Etrafına	hendek	ve	siperler	kazarak	ve	
barikatlar	 kurarak	Celulayı	 tahkim	etmişlerdi.	Kisrâ,	Hulvân	ve	Cibâl’den	 asker	
ve	 silâh	 göndermek	 suretiyle	 bu	 ordusuna	 destek	 sağlamaya	 çalışıyordu.	
Ordunun	kumandanı,	

Düşmanın	 hazırlıklarını	 öğrenen	 Irak	 cephesi	 başkumandanı	 Sa‘d	 b.	 Ebû	
Vakkas,	 nasıl	 hareket	 edeceğini	 bir	 mektupla	 Halife	 Hz.	 Ömer’e	 sordu.	 Halife	
verdiği	 cevapta	 kendisinin	 yerinde	 kalmasını	 ve	 onların	 üzerine	 bir	 ordu	
göndermesini	 emretti.	 Bunun	 üzerine	 Sa‘d	 b.	 Ebû	 Vakkas	 12.000	 kişilik	 bir	
orduyu,	yeğeni	Hâşim	b.	Utbe	b.	Ebû	Vakkas’ın	kumandasında	Celûlâ’ya	sevketti.	

Sağ	 kola	 Hucr	 b.	 Adî	 el-Kindî’yi,	 süvarilerin	 başına	 Amr	 b.	 Ma‘dîkerib’i,	
piyadelerin	başına	da	Tuleyha	b.	Huveylid’i	getiren	Hâşim	Celûlâ’yı	kuşattı.	Savaş	
için	 ciddi	 hazırlık	 yapmış	 olan	 Sâsânî	 askerleri	 siperlerinden	 çıkarak	 âni	
baskınlarla	İslâm	ordusuna	saldırıyorlar,	sonra	da	geri	çekiliyorlardı.	Çok	şiddetli	
çarpışmalardan	sonra	müslümanlar	büyük	bir	hamle	ile	Sâsânî	ordusunu	mağlûp	
ettiler	ve	birçok	ganimet	ele	geçirdiler.	Ordusunun	Celûlâ’da	bozguna	uğradığını	
öğrenen	 Yezdicerd	 Hulvân’dan	 ayrılarak	 Rey’e	 gitmek	 mecburiyetinde	 kaldı.	
Hâşim	 b.	 Utbe	 askerlerinin	 bir	 kısmını	 düşmanı	 takibe	 gönderdi;	 kendisi	 de	
Hulvân’a	girdi.		

Celûlâ	 Savaşı’yla	 müslümanlar	 bir	 taraftan	 bu	 şehri	 ve	 Hulvân’ı	 ele	
geçirirlerken	 diğer	 taraftan	 da	 Kadisiye’den	 sonra	 Sâsânîler’e	 büyük	 bir	 darbe	
daha	vurmak	suretiyle	Dicle	Sevâdı’ndaki	bölgelerin	fethini	tamamlama	imkânını	
elde	etmişlerdir.	

	
Kisranın	Hazineleri	
Kisra’nın	 hazineleri	 Medine’ye	 getirildi	 ve	 Hz.	 Ömer’in	 önüne	 konuldu.	

Bunların	içinde	“Bahar”	dı	verilen	bir	halı	vardı	ki	eşsizdi	ve	buna	değer	biçmek	
imkansızdı.	 Bu	 halı	 baharı	 temsil	 ediyordu.	 Halının	 ortasında	 çayır-çimen,	
kenarlarında	 türlü	 çiçekler,	 ağaçlar	 ve	meyveler	 işlenmişti.	 Her	 tarafı	 kıymetli	
taşlarla	süslenmiş	ve	zemini	altından,	yeşillikleri	zümrütten,	ağaçları	gümüşten,	
yaprakları	 ipekten	 ve	 meyveleri	 kıymetli	 taşlardan	 yapılmıştı.	 Bahar	 gelince	
“Nevruz”	 günü	 bu	 halı	 serilir	 ve	 Kisra	 onun	 üzerine	 oturarak	 törenleri	
seyrederdi.	

Halı	 açılınca	 halk	 bu	 müthiş	 servet	 manzarası	 karşısında	 hayret	 içinde	
kaldı.	Bu	halının	bu	haliyle	bırakılmasını	istediler.	Hz.	Ömer	(ra)	da	bu	kanaatte	
idi;	 ama	 Hz.	 Ali	 (ra)	 halının	 serilecek	 uygun	 bir	 yeri	 olmadığını	 da	 söyleyerek	
bunun	 parçalanmasını	 ve	 dağıtılmasını	 istedi.	 Bu	 fikir	 kabul	 gördü.	 İran	
şevketinin	 timsali	 olan	 bu	 halı	 Kisra’nın	 peygamberimizin	 (asm)	 mektubunu	
parçaladığı	gibi	parçalandı	ve	parçaları	ahaliye	dağıtıldı.	Böylece	İran’ın	bin	yıllık	
şevketi	ve	devleti	de	Hz.	Ömer’in	(ra)	adilâne	kılıncı	ile	parçalanmış	oluyordu.1	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 Kisra’nın	 hazineleri	 bu	 şekilde	 önüne	 konulunca	 Allah’a	
hamd	 etti;	 ama	 göz	 yaşları	 içinde	 elini	 açtı	 ve	 “Allahım!	 Ben	 bunun	 istidrac	
olmasından	Sana	sığınıyorum!”	diye	dua	etti.	Sebebini	sordular.	Şöyle	dedi:	

	
1	Bediüzzaman,	Mektubat,	2010,	s.	251.	



“Peygamberimiz	 (asm)	 ‘Ne	 zaman	 Fars	 ve	 Rum	 kızları	 size	 hizmet	 etti;	 o	
vakit	belanız	ve	 fitneniz	 içinize	girecek,	harbiniz	dahili	olacak,	 şerirleriniz	başa	
geçip	 hayırlılar	 ve	 iyilerinize	 musallat	 olacaklar’1	buyurdu.	 Bu	 sebeple	 bunun	
bizim	için	bir	istidrac	olmasından	korkarım!”	demiştir.	

Peygamberimiz	 (asm)	 hicret	 esnasında	 kendisini	 takip	 eden	 Süraka	 b.	
Malik’e	 eman	 yazıp	 vermişti.	 Mekke’nin	 fethinden	 sonra	 Süraka	 elinde	
emanname	ile	gelerek	müslüman	oldu.	Peygamberimiz	(asm)	ona		“SeniKisra’nın	
tacını	 giyecek	 ve	 bileziklerini	 koluna	 takacaksın”	 buyurmuşlardı. 2 	Süraka	
dönerken	 “Süraka	kim,	Kisranın	bileziklerini	 takmak	nere!”	diyordu...	Hicretten	
16	sene	sonra	Hz.	Ömer	(ra)	Kisranın	tacını	ve	bileziklerini	Süraka’ya	takarak	bu	
mucizevi	 haberi	 tasdik	 etmiş	 ve	 “Kisranın	 bileziklerini	 Süraka’nın	 kollarına	
taktıran	Allah’a	hamd	olsun”	demiştir.3	

	
Hz.	ÖMER’İN	(RA)	ŞEHİT	EDİLMESİ	
(1	Muharrem	645	Cumartesi)	

	
Hz.	Ömer	(ra)	10	yıl	6	ay	5	gün	halife	görevini	ifa	ettikten	sonra	Hicretin	23.	

Senesi	 (M.	 3	 Kasım	 644)	 Zilhicce	 ayının	 26.	 Salı	 günü	 Peygamberimizin	 (asm)	
mescidinde	 sabah	 anmazını	 kıldırırken	 Ebu	 Lü’lü	 Firuz	 isminde	 bir	 köle	
tarafından	çift	başlı	zehirli	bir	hançerle	altı	yerinden	vurularak	şehit	edilmiştir.	
Kaçarken	 bir	 kişiyi	 daha	 yaralamış	 ve	 yakalanacağını	 anlayınca	 da	 intihar	
etmiştir.	

Ebu	Lü’lü	Firuz	M.	642	yılında	yapılan	Nihavend	savaşında	esir	düşmüştü.	
Mecusi	 idi	 ve	Basra	Valisi	Muğire	b.	 Şube’nin	kölesi	 idi.	Hz.	Ömer’e	gelen	Firuz	
Mugire	b.	 Şube’nin	kendisinden	 fazla	vergi	alındığından	şikayet	eder.	Hz.	Ömer	
(ra)	ona	“ne	kadar	vergi	aldığını”	sordu.	O	da	“gündelik	iki	dirhem”	dedi.	“Ne	iş	
yaptığını	 sorunca	 da	 “tüccarım,	 dülgerim,	 demirciyim	 ve	 nakkaşım”	 dedi.	 Hz.	
Ömer	(ra)	da	“Bu	meslek	erbabına	bu	kadar	vergi	çok	değildir”	dedi	ve	yanından	
gönderdi.	

Daha	sonra	çarşıyı	teftiş	ederken	kendisini	görür.	Kendisine:	
“-	 Duydum	 ki,	 senin	 değirmen	 yapmanda	 üzerine	 yokmuş.	 Bana	 da	 bir	

değirmen	 yapar	 mısın?”	 deyince,	 “Şayet	 sağ	 kalırsam,	 sana	 öğle	 bir	 değirmen	
yapacağım	ki,	doğuda	ve	batıda	herkes	ondan	bahsedecek”	demişti.	Hz	Ömer	(ra)	
“Vallahi	bu	beni	tehdit	etti”	buyurmuştu.	4	

Aradan	üç	gün	geçmişti	ki	Firuz	sabah	erkenden	gelerek	mescide	saklandı.	
Hz.	Ömer	 (ra)	 sabah	namazını	 kıldırmaya	başlamıştı	 saklandığı	 yerden	 sür’atle	
çıkarak	iki	tarafı	sivri	ve	zehir	sürülmüş	hançer	ile	Hz.	Ömer’i	(ra)	altı	yerinden	
yaraladı.5	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 derhal	 yerine	 Abdurrahman	 b.	 Avf’ı	 (ra)	 geçirdi	 ve	 yere	
yığıldı.	Firuz	ise	cemaat	tarafından	yakalandı.	Bir	kaç	kişiyi	daha	yaralayan	Firuz	
kaçamayacağını	 anlayınca	 hançeri	 kendisine	 saplayarak	 intihar	 etti.	 Hz.	 Ömer	
(ra)	“Namaz	kılmayanın	dinde	nasibi	yoktur”	dedi	ve	yaralarından	kanlar	aktığı	
halde	sabah	namazını	kıldı.6		

	
1	Bediüzzaman,	Mektubat,	183.	
2	İbn-i	Hazm,	Cevâmiu’s-Sîre,	74.	
3	Taberî,	Tarih,	4:	8-24;	Kâmil	fi’t-Tarih,	2:	511-518;	el-Bidaye	ve’n-Nihaye,	7:	69-74.	
4	İbnu	Sa'd,	Tabakat	3:	345.		
5	İbnu	Sa'd,	Tabakat	3:337.	
6	İbni	Sa'd,	Tabakat,	3:	351;	Belazuri,	Ensabu’l-Eşraf,	10:	426;	Taberi,	Tarih,	2:	560.	



Hz.	Ömer	 (ra)	evine	götürülürken	kendisini	kimin	su-i	kast	ettiğini	 sordu.	
Zerdüşt	 Firuz	 olduğu	 söylenince	 bir	 müslüman	 tarafından	 su-i	 kasta	 maruz	
kalmadığı	 için	 Allah’a	 hamd	 etti.	 “Allah’a	 şükürler	 olsun	 ki	 bir	 Müslüman	
tarafından	vurulmadım”	dedi.	1	

Ağır	 ve	 öldürücü	 bir	 darbe	 alan	 Hz	 Ömer’e	 (ra)	 kendisinden	 sonra	 oğlu	
Abdullah	b.	Ömer’i	halife	 tayin	etmesi	 istenince,	 “Bir	aileden	bir	kurban	yeter!”	
buyurdu.	Kendinden	sonra	halife	olacak	kimsenin	 tayini	 için	Eshâb-ı	Kirâmdan,	
Cennet	ile	müjdelenenlerden	altı	kişiyi	seçti	ve	halife	adayını	belirleme	görevini	
onlara	 verdi.	 Onlar	 da	 “Hz.	 Osman,	 Hz.	 Ali,	 Hz.	 Abdurrahna	 b.	 Avf,	 Talha	 b.	
Ubeydullah,	Zübeyir	b.	Avvam,	Sa’d	b.	Ebivakkas	(ra)	idiler.		

Aday	belirleme	konusunda	bunlara	görev	verdikten	sonra	oğlu	Abdullah’a	
aday	 belirleme	 konusunda	 ihtilaf	 olursa	 ekseriyete	 uy.	 Şayet	 eşitlik	 olursa	
Abdurrahman	b.	Avf’ın	bulunduğu	tarafta	bulun”	diye	tavsiye	etti.	

	
Sonra	“Şura”	üyelerini	yanına	çağırdı.	Hz.	Talha	(ra)	Medine	dışında	olduğu	

için	gelemedi,	diğerleri	geldiler.	Hz.	Ömer	(ra)	onlara	baktı	ve	şöyle	dedi:	
“Ben	 yönetim	 konusunda	 sizi	 araştırdım	 ve	 insanların	 bu	 konuda	

ihtilaflarının	 olmadığını	 gördüm.	 İhtilaf	 olacaksa	 ancak	 sizin	 aranızda	 olur.	 Ya	
Osman	 hilafet	 sende	 kalırsa	 Ebu	 Muayt	 oğullarına	 bu	 işi	 yükleme!	 Ya	
Abdurrahman!	Bu	iş	sende	kalırsa	akrabalarına	bunu	yükleme!	Ya	Ali!		Eğer	sen	
idareciliği	alırsan	Haşimoğullarını	 insanlara	yükleme!	Yani	 idareci	olarak	onları	
atama!”	dedi.	

Sonra	şu	tavsiyelerde	bulundu:		
“Benden	 sonra	 halife	 olacaklara	 Allah’tan	 korkmalarını,	 Muhacir	 ve	

Ensar’ın	 haklarını	 ve	 hürmetlerini	 korumalarını,	 şehir	 ahalisine	 hayırla	
davranmalarını	 tavsiye	 ederim.	 Zira	 Ensar	 ve	 Muhacir	 dinin	 destekçileri,	
vergilerin	 tahsildarları,	 düşmanlara	 karşı	 bizim	 güç	 ve	 kuvvetimizdir.	 Arap	
halkına	 ve	 bedevilerine	 de	 iyi	 davranın;	 zira	 onlar	 İslam’ın	 ilk	 hameleleri	 ve	
sahipleridir.	 Mallarınızın	 fazlasını	 onların	 fakirlerine	 vererek	 onları	 memnun	
edin.	 Allah	 ve	 Resulünün	 zimmetinde	 bulunan	 içinizdeki	 zımmîlere	 verdiğiniz	
sözü	 tutun.	 Hudutlarınızın	 ötesinde	 olan	 mütecaviz	 düşmanlarınızla	 savaşın.	
Özellikle	zımmîlere	güçlerinin	üzerinde	vergi	yüklemeyin!”	dedi.	

Onlar	 Hz.	 Ömer’in	 yanından	 ayrıldılar.	 Üç	 gün	 Hz.	 Suheyb-i	 Rumi	 (ra)	
namaz	kıldırdı.	Hz.	Ömer’in	(ra)	cenaze	namazını	da	o	kıldırdı.2	

	
**	
	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 tabiplerin	 müdahalesinden	 sonra	 kurtulamayacağını	

anlayınca	 oğlu	 Abdullah’a	 “Resulullah’ın	 yanına	 gömülmek	 istiyorum.	 Hz.	
Aişe’den	müsaade	alması	için	yanına	gönderdi.		

	
1	Şiiler	Hz.	Ömer’i	şehit	eden	Ebu	Lü’lü	Firuz	el-Mecusi’nin	İran’ın	Keşan	kentinde	bir	türbesini	
yaparak	“Baba	Şucaeddin”	adını	vermişlerdir.	Mecusi	olarak	ölmüş	olmasına	rağmen	Müslüman	
olduğunu	 iddia	 ederek	 türbesini	 ziyaret	 etmektedirler.	 Ocak	 2007’de	 Katar’ın	 başkenti	 olan	
Daho’da	 “İslam	Mezhepleri	 Diyalogu	 Konferansında”	 Iraklı	 Şii	 din	 adamı	 Hüseyin	 El-Müeyyed,	
Sünni-Şii	yakınlaşmasını	sağlamak	için	somut	adımların	atılması	gerektiğini	savunmuş	ve	bunun	
ilk	 adımının	 da	 Hz.	 Ömer’in	 katili	 adına	 Keşan’da	 yapılan	 türbenin	 yıkılması	 gerektiğini	
savunmuştur.	Müeyyed,	El-Cezire	Televizyona	verdiği	röportajda	da	aynı	talebini	yinelemiştir.	
2	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:	67.	



Abdullah	b.	Ömer	(ra)	Hz.	Aişe’nin	yanına	gittiği	zaman	onu	ağlarken	buldu.	
Babasının	 selamını	 ve	 ricasını	 söyledi.	 Hz.	 Aişe	 (ra)	 “Orayı	 kendim	 için	
ayırmıştım.	Ama	gönül	rızası	ile	Hz.	Ömer’e	veriyorum”	dedi.	Hz.	Ömer	(ra)	bunu	
duyunca	çok	memnun	oldu	ve	“Benim	hayattaki	en	büyük	arzum	bu	idi!”	dedi	ve	
Hz.	Aişe’ye	(ra)	dua	etti.	

Hazret-i	 Ömer	 (ra)	 emri	 üzerine	 borcunu	 hesâb	 ettiler,	 seksen	 altı	 bin	
dirhem	civarında	borcu	çıktı	ve	Hz.	Ömer	 (ra):	 “Çocuklarımın	serveti	buna	kâfi	
gelirse	 borcumu	 ödesinler.	 Şâyet	 yetişmezse	 Adiy	 kabilesine	 müracâat	 edin.	
Şâyet	 bu	 da	 yetişmezse	 Kureyş’den	 bu	 borcu	 te’mîn	 edin	 ve	 başkalarına	 baş	
vurmayın”	dedi.	

Hz.	Ömere:	“Ey	mü’minlerin	emiri,	bize	vasiyet	et,	dediler.		
Hz.	 Ömer,	 “Benden	 sonra	 halife	 olacak	 zâta	 tavsiylerimden	 birisi,	 ilk	

muhacirlere	 hürmet	 edip	 saygı	 göstermesidir.	 Ayrıca	 ilk	 îmânı	 kabûl	 edip	
servetlerini	 muhâcirlere	 bölüşen	 Ensar’a	 karşı	 iyi	 davranmasını	 iyiliklerini	
takdirle	karşılayıp,	kusurlarını	bağışlamasını	tavsiye	ederim.		

Bütün	 şehir	 halkına	 karşı	 iyi	 davranmasını	 tavsiye	 ederim.	 Zira	 onlar	
İslâmiyetin	 yardımcıları	 ve	 orduyu	 ayakta	 tutan	 servet	 kaynakları	 ve	 aynı	
düşmanın	 kızdıkları	 kimselerdir.	 Onlardan	 ancak	 kendi	 rızaları	 ile	 mallarının	
fazlasını	almalıdırlar.		

Ayrıca	 Bedevîlere	 de	 iyi	muâmelede	 bulunmasını	 tavsiye	 ederim.	 Onların	
mallarından	 aldıkları	 zekât	 ve	 sadakaları,	 onların	 yoksullarına	 dağıtmalıdır.	
Ayrıca	zimmîlere	karşı	da	iyi	davranmasını,	onlara	karşı	verdiği	sözde	durmasını,	
güçlerinin	yetmiyeceği	ağırlığı	onlara	yüklememesini	tavsiye	ederim”	dedi.	

	
**	
	
Vefat	ederken	oğluna,	“Başımı	yastıktan	al	da	yere	koy,	umulur	ki,	Cenab-ı	

Hak,	 beni	 bu	 halimden	 dolayı	 merhamet	 edip	 affeder!”	 dedi.	 Yaralandıktan	
yirmidört	saat	sonra	kelime-i	şehadet	getirerek	vefat	etti.	

27	 Zilhicce	 644	 Çarşamba	 günü	 yaralanan	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 üç	 gün	 zehirli	
hastalıkla	mücadele	ettikten	sonra	1	Muharrem	645	Cumartesi	günü	şehit	oldu.	
Aynı	gün	Cenaze	Namazı	kılınarak	Ravza-i	Mutahhara’ya	Peygamberimizin	(asm)	
yanına	defnedildi.	Cenaze	namazını	Suheyb-i	Rumi	(ra)	kıldırdı.	Hilafeti	10	yıl	altı	
ay	sürmüştür.	Vefat	ettiği	zaman	Hz.	Ebubekir	(ra)	gibi	63	yaşında	idi.	

	
**	
Abdullah	b.	Abbâs	(ra)	der	ki:	“Hz.	Ömer	bir	musalla	üzerine	kondu.	Oradan	

kaldırılmadan	 cemâat	 namazını	 kıldı	 ve	 kendisine	 duâ	 ettiler.	 Ben	 de	 o	 arada	
bulunuyordum.	 Benimle	 kimse	 ilgilenmiyodu.	 Bu	 arada	 Hz.	 Ali’yi	 gördüm.	 Hz.	
Ömer’in	tabutuna	üzüntü	içinde	bakıyordu.	Kendi	kendine	şunları	söylüyordu:		

“Senin	 amelin	 gibi	 amel	 ile	 Allah’a	 mülâki	 olacak	 kimseyi	 geride	
bırakmadın.	 Senin,	 o	 iki	 arkadaşınla	 beraber	 olacağına	 kat’î	 kanaatım	 vardır.	
Çünkü	ben	çok	def’a	Resûl-i	Ekrem’in,	“Ben,	Ebû	Bekir	ve	Ömer	gittik.	Ben,	Ebû	
Bekir	 ve	Ömer	 çıktık.	 Ben,	 Ebû	Bekir	 ve	Ömer	 girdik”	 dediğini,	 yâni	 her	 ikisini	
daima	bir	arada	andığını	duyardım.	Ümid	ederim	ki	Allahü	Teâlâ	seni	de	onların	
arasına	alacaktır.”	

	
**	



Said	b.	Müseyyeb	(ra)	Hz.	Ömer’in	(ra)	644		Zilhicce	ayında	Hacca	gittiğini	
ve	 Mina’dan	 ayrıldıktan	 sonra	 Mekke’deki	 El-Ebtah	 denilen	 mevkide	 devesini	
çökerterek	 ellerini	 semaya	 kaldırıp	 “Allahım!	 Yaşım	 ilerledi.	 Gözlerimin	 feri	
çekildi.	Tebam	yeryüzüne	dağıldı.	Daha	fazla	yorulmadan	ve	terk	edilmeden	önce	
beni	huzuruna	al!”	diye	dua	ettiğini	haber	vermiştir.1	

	
Hz.	Ömer	(ra)	ve	Fitneler	
Huzeyfe b. Yeman (ra) Peygamberimizin (asm) sır katibi idi. “Resulullah (asm) 

âlemin yaratıldığı zamandan kıyamete kadar olmuş olacak her şeyi bilirdi. Bunlardan 
haber verilmesi gerekenleri size haber verdim. Örtülmesi gerekenleri sakladım” 
demiştir.  

Hz. Ebubekir (ra) Hz. Huzeyfe’yi (ra) Umman’a mürtetlerle savaşmak üzere 
gönderdi. İkrime (ra) ile beraber Umman halkını yeniden İslam’a döndürdü. Vali 
olarak orada bir müddet kaldı. Nihavend savaşında Numan b. Mukarin şehit olunca 
sancağı alan Huzeyfe (ra) Memedan, Rey ve Deynura’yı, Cezire’yi fethederek 
Nusaybin Valiliğine atanmıştır. Selman-ı Farisi ile Kufe’de bir şehir kurulmasına 
karar veren de Hz. Huzeyfe’dir. (ra)  

Hz. Huzeyfe emniyet ve güveni ile şöhret bulduğu için Hz. Ömer (ra) “Huzeyfe 
ne isterse verin!” emretmiş; ama o kendi ve atının yiyeceğinden fazlasını almamıştır. 
Hz. Ömer (ra) onu Medayin valisi olarak atamıştır. Buradaki yönetiminden halk çok 
memnun kalmıştır. Hz. Ömer (ra) onun halinin değişmediğini  görünce “Sen benim 
kardeşimsin, ben de senin kardeşinim” diye kucaklamıştır. 

Peygamberimiz (asm) ona münafıkların isimlerini haber verdiği için Hz. Ömer 
(ra) onun katılmadığı cenaze namazına katılmazdı.  

Hz. Ömer’in (ra) huzurunda fitnelerden bahis açıldı. Hz. Ömer (ra) “Bu konuda 
Resulullah’tan bir şey duyan var mı?” deyince Huzeyfe (ra) “Kişi ailesinden, 
malından, çocuklarından ve komşusundan dolayı fitneye düşer. Böyle günahlara oruç 
tutmak, namaz kılmak ve iyiliği emretmek ve kötülükten men etmek keffâret olur” 
buyurduğunu nakletti. 

Hz. Ömer (ra) “Maksadım o değil, deniz gibi dalgalanacak fitneyi soruyorum” 
deyince,  

Hz. Huzeyfe (ra) “Ya Emire’l-Mü’minin! Senin için endişelenecek bir şey yok. 
Senin zamanında fitne kapısı kapalı olacak” dedi.  

Bunun üzerine Hz. Ömer (ra) “O kapı açılacak mı, yoksa kırılacak mı?” diye 
sordu.  

Hz. Huzeyfe (ra) “O kapı kırılacaktır” dedi. 
Hz. Ömer (ra) bunun üzerine, “Desene Ümmet-i Muhammed kıyamete kadar bir 

araya gelmeyecek!” dedi. 
Daha sonra “o kapı nedir?” diye sorulunca “O kapı Hz. Ömer’dir” demiştir. 

Daha sonra Hz. Ömer (ra) şehit edilmiştir. Bundan sonra fitne Peygamberimizin (asm) 
buyurduğu gibi “deniz dalgaları gibi” fitneler birbiri arkasından gelmeye başladı.2	

	
1	İbnu	Sa'd,	Tabakat,	3:	334-	335;	Hakim,	3:	92;	Belazuri,	Ensabu'I-Eşraf,	10:	411	-	412.	
2	Buhârî,	Mevâkıt,	4;	Tabakât,	3:	372.	



	
DÖRDÜNCÜ	BÖLÜM	

Hz.	ÖMER’İN	(RA)	YÖNETİMİ	
	
Devlet idareciden ibarettir. Devleti idare eden kurumlar/damlar değil, 

adamlardır. İdareciliğin/devletin amacı bireylerin hukukunu sağlamak ve güvenini 
temin etmektir. Bu da insan haklarını korumak ve adaleti sağlamakla mümkün olur. 
Toplumda bireylerin hakları güvence altına alınır ve adalet sağlanırsa insanların 
maddi ve manevi refahı sağlanmış olur. Enformasyon çağı ile dünya bir şehir 
hükmüne geçen dünyamızda beşer aklının ürünü olan sistemler huzuru ve 
güveni sağlayamamaktadır. İnsanlık anarşi ve terörden kendisini 
kurtaramamaktadır. Sosyalizm, komünizmi kapitalizm ve faşizm iflas etmiştir. 
Dünya inançtan yoksun sistemlerle insanlığa saadet getirememiştir. İmana 
dayanan adalet sistemini insanlık “Asr-ı Saadette” gördü bundan sonra da 
görmesi imkânsızdır. 

Asr-ı saadette sadece Hz. Ömer’in (ra) devlet idaresindeki tatbikatını kendimize 
örnek alacak olursak çok şeyi değiştirmek elbette mümkündür; ancak sistemi işleten 
ve adalete yardımcı olan insandır. İnsanlar adaleti istemediği ve doğruluk prensibine 
bağlı kalmadığı sürece idarecilerin adaleti sağlaması mümkün değildir. Asr-ı saadetin 
adil sahabe topluluğu bu zamanda bulunmadığı için idarecilerin adaletle hüküm 
vermesi de mümkün görünmemektedir. 

 
Hz. Ömer’in Adalet Sistemi 
1. Zalim devletlere korku salan İslam askerlerinin en önemli güçleri doğruluk, 

haklılık, şevk, azim, metanet, cesaret ve yiğitliktir. Moral güç her zaman maddi güç 
ve silah gücünden her zaman üstündür. Moral gücü sayı gücünü ikinci plana atar. 

2. Hz. Ömer (ra) savaşlarda ve fetihlerde insaf ve adaletten ayrılmazdı. 
Adam öldürmek bir tarafa meyve ağaçlarına dahi dokunmazdı. Kadın, çocuk, 
ihtiyar ve din adamlarına dokunulmaz ve elinde silah olup saldırmayana kılıç 
çekmezdi. Düşmanla yapılan hiçbir anlaşma ihlal edilmemiş ve Müslümanlarca 
bozulmamıştır. 

3. Müslümanların doğruluğu, adaleti halk üzerinde müspet intiba bırakıyordu. 
Yahudiler, Hıristiyanlar ve Mecusiler Müslümanlardan etkileniyorlardı. Kendi zalim 
idarecilerin zulmünden kaçanlar Müslümanlara sığınıyor, Müslümanların adaletine 
güveniyorlardı. 

4. Hz. Ömer’in (ra) fethettiği topraklarda asırlar boyu istikrarlı bir idare 
kurulmuştur. 

5. Hz. Ömer (ra) muhteşem fetih orduları kurmuş ve eksiksiz bir mülkî idare 
tesis etmiştir. Bunları çok mükemmel ağlarla merkeze bağlamıştır. 

6. Derebeylik ve dikta rejimlerinin hâkim olduğu bir zamanda Hz. Ömer 
(ra) “istişareye” dayanan demokratik bir devletin temellerini atmış, devrin 
hususi şartlarına göre demokratik esaslar ortaya koymuştur. Valiler birer istişare 
meclisi oluşturmuş ve hür bir müzakere zemininde çoğunluğun rızasına dayanan 
kararlar alarak yönetilmiş, serbest müzakere ve çoğunluğun rızası olmadan hiçbir 
meselede karar verilmemiştir. Meclis müzakereleri günlerce sürer, üyeler en geniş 
hürriyet içinde korkusuzca konuşurlar ve görüşlerini ortaya koyarlardı. 

7. Hz. Ömer (ra) valilere gönderdiği emirnamelerde “Meşveretsiz hilafet ve 
idare olmaz” demiş ve valilerin kapısını herkese açmasını istemiştir. Dünyevi ve 
uhrevi her türlü meselenin görüşülüp müzakere edildiği ve karara bağlandığı istişârî 
meclisler dışında her vatandaşın devlet kapısında sesini duyurma hakkı vardı. 



8. Hz. Ömer (ra) valilerin tayinini genellikle ahâlinin tasvibini alarak 
yapar, hatta tayinlerde zaman zaman seçim yoluna gidilirdi. 

9. Demokratik hükümetin en önemli prensibi her vatandaşın kendi hukukunu ve 
menfaatini müdafaa hakkının olmasıdır. Hz. Ömer (ra) bu hakkı herkese verdiği gibi, 
halk da bu hakkını en geniş manada kullanmıştır. Halifeyi her meseleden haberdar 
etmek için her gün çeşitli bölgelerden heyetler gelir ve dertlerini, şikâyetlerini 
arz ederlerdi. Hz. Ömer (ra) da süratle meselenin üzerine giderek çözerdi. 

10. Bir defasında adamın biri çarşı ortasında ve halkın arasında Hz. Ömer’e “Yâ 
Ömer! Allah’tan kork!” diye bağırdı. Etrafındakiler adamı susturmak istediler. Hz. 
Ömer onlara engel oldu ve şöyle dedi: “Bırakın söylesin. Şayet insanlar idarecilerini 
böyle ikaz etmezlerse hiçbir işe yaramamış olurlar. Ben de bu insanları dinlemezsem 
kabahat işlemiş olurum” dedi. 

11. Hz. Ömer (ra) birini idareci olarak tayin edince ona bir talimat verir ve 
bu talimatı halkın huzurunda okuturdu. 

12. Hz. Ömer tayin ettiği idarecilere şöyle derdi: “Biliniz ki sizi halka tahakküm 
edesiniz ve zulmedesiniz diye tayin etmedim. Sizi halka önder ve örnek olmanız için 
tayin ettim. Müslümanların haklarını verin ve onları halkın huzurunda küçük 
düşürmeyin. Gurura kapılmamaları için de onları gereksiz yere övmeyin. Kapılarınızı 
onların yüzüne kapamayınız ki içlerinde kuvvetli olanlar zayıf olanları ezmesin. 
Onlardan üstünmüş gibi davranmayınız ki bu onlara tahakküm sayılır. Halkın arasına 
tevazu ile giriniz ve işlerini kolaylaştırmak için onlara yardımcı olunuz.” 

13. Hz. Ömer (ra) adam sarrafı idi. Adam seçmede ve tayin etmede her 
defasında hikmetini ve ferasetini konuştururdu. İnsanların fıtrî kabiliyetlerini 
tartmada çok mahirdi. Tayin ettiği valiler ve kumandanlar, muallimler ve 
kadılar umumiyetle mevcutların en iyileriydi. 

14. İdareci tayin ettiği zaman mal varlığını kayıt altına alırdı. Mal varlığında 
artış olursa bunu izah etmesini isterdi. Bu konuda müfettişlere geniş yetkiler 
vermiştir. 

15. Memurların dürüst çalışmaları, rüşvet ve su-i istimale girmemeleri için 
yüksek maaşlar verirdi. 

16. Hazinenin gelir ve giderini çok iyi tutturan ve kaçakları kapatmak için her 
türlü tedbiri alan Hz. Ömer (ra) adliye kurumunu çok iyi işletmeyi bilmiştir. “Adalet 
mülkün temelidir” demiş ve mükemmel bir adliye teşkilatı kurmuştur. Hz. Ömer’in 
adaleti şahsının adaleti ile sınırlı olmayıp dâhiyane kurduğu “Adliye Teşkilatı” ile 
ülkede adaleti sağlamasından kaynaklanmaktadır.  

17. Bilhassa kadıların/hâkimlerin maaşlarını ek gelire ihtiyaç duymayacak 
şekilde çok yüksek tutmuştur. Ayrıca “hâkimlerin zengin ve nüfuzlu ailelerden 
seçilme kuralını koyarak” adalete leke gelmemesi için gereken her tedbiri 
almıştır. Böylece hâkimlerin rüşvete tenezzül etmelerinin, içtimai mevki ve 
makamın tesirinde kalmalarının önünü almıştır. Ayrıca memurların ticaret 
yapmalarına müsaade etmemiş ve yasaklamıştır. 

18. İşkence gibi insan suçunun önünü almak için valilere ve kadılara talimatlar 
göndermiş ve Resulallah (sav) “İnsanlara işkence edenlere Allah kıyamet gününde 
işkence eder” buyurdu, demiştir. 

19. Hz. Ömer kendi akrabalarından hiç kimseye memuriyet vermemiştir. 
20. Hiçbir zaman kapalı kapılar arkasında iş görmemiş, asla hile ve desiseye 

müsaade etmemiştir. Her şeyi halkın huzurunda ve şeffaf olarak yapmıştır. Herkesin 
gözü önünde söylemediği bir sözü gizli olarak söylememiştir. Bir şeyi yaptıysa bunu 
halkın huzurunda izah etmiştir. 



21. Hz. Ömer’in önemli bir özelliği de diğer devletlerin idari yapılarını ve 
sistemlerini inceletmesi ve öğrenmesidir. Bunları öğrendikten sonra işe 
yarayanları Müslümanlaştırarak yönetime katmıştır. Bu meyanda hazinenin 
tutulması, memurlara maaş verilmesi, Özel kalem ve yazışma kuralları, arazi ve 
gümrük vergileri, askeri teşkilat, levazım dairesi, murakabe ve muhasebe 
usullerini İran’ın, Suriye’nin ve Bizans’ın kanun ve örflerini gerekli gördüğü 
değişiklikleri yaparak devlet idaresine koymuştur.1 

 
Hz.	Ömer’in	(ra)	Yönetimi	Zorbalık	ve	İstibdad	Yönetimi	Değildi	
Saltanat	 verasetle	 hilafet	 seçimle	 sabit	 olur.	 Kur’an-ı	 Kerim	 “Melik”	

yönetimini	 “zorba	 yönetim”	 olarak	 gösterir.	 Nitekim	 “Şüphesiz,	 melikler	 bir	
ülkeye	 girdiklerinde	 oraya	 ifsâd	 ederler,	 o	 ülke	 halkının	 aziz	 olanlarını	 zelîl	
ederler.”2	ayeti	 ile	 “Arkalarında	 her	 sağlam	 gemiyi	 zorla	 alan	 bir	melik	 vardı.”3	
ayeti	 bunu	 açıkça	 belirtmektedir.	 Bunun	 için	 Kisra	 ve	 Kayser’in	 yönetimini	
sahabeler	benimsememişlerdir.	Bu	konuda	çok	hassas	durmuşlardır.	

Bir	gün	Hz.	Ömer	(ra)	Hz.	Selman-ı	Farisi’ye	(ra)	sorar:		
“-	Söyle	bakalım	ben	melik	miyim,	halife	miyim?”	
Selman-ı	Farisi	(ra):	
“-Eğer	 sen	müslümanlardan	 bir	 dirhem	veya	 daha	 az	 toplayacak	 ve	 bunu	

hakkı	olmayan	bir	yere	harcıyacak	olursan,	sen	meliksin,	halife	değilsin”	der.		
Bunun	 üzerine	 etrafında	 bulunan	 sahabeler	 de	 “Allah’a	 hamdolsun	 ki	 Yâ	

Ömer!	Sen	melik	değilsin”	derler.4		
Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 adaleti	 sağlayanları	 yeryüzüne	 halife	

yapacağına	 ve	 yeryüzüne	 hakim	 kılacağını	 vaad	 etmektedir.5	Buna	 göre	 hilafet	
ancak	 adaleti	 sağlayanların	 hakkıdır.	 Hz.	 Davud’a	 (as)	 yüce	 Allah	 Calut’u	
öldürerek	 liyakat	 kazandığı	 için	 Talut’tan	 sonra	 hilafeti	 nasip	 etmiş	 ve	 “Ya	
Davud!	Biz	seni	yeryüzüne	hakim	ettik,	artık	insanlar	arasında,	adaletle	hükmet	
ve	hevana	uyma	ki	seni	Allah	yolundan	ayrımasın”6		ferman	etmiştir.		

Bu	 ayette	 de	 hilafetin	 şartlarının	 “adaletle	 hükmetme	 ve	 heva	 ve	 hevesle	
hareket	etmeme”	olarak	belirlenmiştir.	

 
Yönetim	Merkezi	=	Meşveret	ve	Şûrâ	
Hz.	Ömer	(ra)	dünyanın	iki	büyük	devleti	olan	Bizans	ve	İran’ın	topraklarını	

ilhak	 edecek	 derecede	müslümanların	 hakimiyetini	 sağlamış	 ve	 İslam	 adaletini	
tesis	etmişti.		

Hz.	Ömer’in	(ra)	yönetim	şekli	cumhurî	bir	yönetim	idi.	Bunun	için	milleti	
temsil	 eden	 bir	 “Meclis-i	 Şurâ”	 teşekkül	 ettirmişti.	Meseleler	 burada	müzakere	
edilir	 ve	 ekseriyetin	 görüşüne	 göre	 karar	 verilirdi.	Hz.	Ömer	 (ra)	 “Mü’minlerin	
işleri	aralarında	meşveret	iledir”7	ayetinin	emrine	göre	hareket	ederdi.	Şurayı	da	
“efkâr-ı	âmme”	denilen	sahabeler	murakabe	ederdi.		

Şuranın	 görevi	 de	 halkın	 hak	 ve	 hukukunu	 müdafaa	 etmek,	 Allah’ın	
insanlara	 fıtraten	 verdiği	 temel	 hakları	 korumaktı.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Allah’ın	 hür	

	
1	Şibli	NUMÂNÎ,	Bütün	Yönleriyle	Hz.	Ömer	ve	Devlet	İdaresi.	
2	Neml	Suredsi,	27:34.	
3	Kehf	Suresi,	18:	79.	
4	İbn	Sa'd,	Tabakat,	3:	306-7;	Yusuf	Kandehlevî,	Hadislerle	Müslümanlık,	2:	632.	
5	Nur	Suresi,	24:	55.	
6	Sad	Suresi,	38:	26.	
7	Şurâ	Suresi,	42:	38.	



yarattığı	 insanı	köleleştirmek	caiz	değildir”	diyordu.	 	Bu	 sebeple	Hz.	Ömer	 (ra)	
döneminde	 herkes	 en	 geniş	 şekilde	 hürriyetten	 istifade	 ediyordu.	 İnsanlık	
şahsiyetine	kavuşmuştu	ve	insanlık	cevheri	işlemeye	başlamıştı.	Herkes	hakkını	
ve	hukukunu	bilip	müdafaa	ettiği	için	“Adalet”	tesis	edilmişti.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Halife-i	 Müslimîn”	 ve	 “Emire’l-Mü’minîn”	 olduğu	 halde	
halktan	birinden	 fazla	bir	 imtiyaza	sahip	değildi.	Bir	ami	mü’min	hangi	haklara	
sahip	ise	Hz.	Ömer	(ra)	da	o	haklara	sahipti.	İmtiyaz	yoktu.	İmtiyaz	olmadığı	için	
kanunlar	 herkese	 adil	 olarak	 uygulanıyor	 ve	 herkes	 hukuk	 karşısında	 eşit	
muamele	 görüyordu.	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 adil	 idaresinin	 gerçek	 sebebi	 bu	 idi.	 Hz.	
Ömer	(ra)	döneminde	kanunlar	o	kadar	kesin	ve	 imtiyazsız	 tatbik	ediliyordu	ki	
bundan	 daha	 mükemmeli	 tarihte	 görülmediği	 için	 Hukuk	 Tarihinde	 Hz.	 Ömer	
(ra)	 “Ömer-i	Âdil”	olarak	 tarihe	geçmişti.	Adalet	denince	“Ömer’in	Adaleti”	akla	
geliyordu.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 bir	 gün	 halkın	 içinde	 dolaşırken	 birisi	 “Ya	Ömer!	 Allah’tan	
kork!”	 diye	 bağırdı.	 Adam	 sözünü	 tekrar	 edince	 halktan	 bazıları	 ona	 müdahe	
etmek	 istediler.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 adamı	 yanına	 çağırdı	 ve	 halka	 “Ömer	 de	 kim	
oluyor	ki	Allah’tan	korkmayacak?!”	dedi.	Sonra	şöyle	devam	etti:	 “Bir	 toplumda	
yönetilenler	idarecileri	murakabe	etmezler	ve	haklarını	aramazlarsa	vazifelerini	
yapmamış	 ve	 idarecileri	 zulme	 yöneltmiş	 olurlar.	 Biz	 idareciler	 de	 onları	
dinlemiyecek	 olursak	 yetkimizi	 kötüye	 kullanmış	 ve	 haddimizi	 tecavüz	 etmiş,	
kanunları	ilk	ihlal	edenlerden	olmuş	oluruz”	dedi.	

	
Hz.	Ömer’in	(ra)	İdareciliği	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 Mısır,	 Şam	 (Dımışk)	 Suriye,	 Yemen,	 Umman,	 İran’a	 hakim	

olan	bir	devlet	başkanı	idi.	Ancak	gayet	sade	bir	hayatı	vardı.	Kendisine	mahsus	
bir	tahtı,	mevkii	yoktu.	Kendisini	devlet	reisi	gösrerecek	bir	alâmet-i	farikası	da	
yoktu.	Siyaset	ve	nüfuz	ile	hareket	etmezdi.	Maslahata	göre	davranmazdı.	

Hz.	 Ömer’in	 yönetimi	 çok	 şeffaf	 idi.	 Sahabelere	 danışmadan	 ve	 istişare	
kararı	 olmadan	 hiçbir	 şeyi	 gizli	 olarak	 yapmazdı,	 kararlarını	 umuma	 izhar	
ederdi.		

Yönetimdeki	başarısı	 “işi	 ehline	verme”	prensibinden	kaynaklanmaktaydı.	
O	yüce	Allah’ın	“Emaneti	ehline	veriniz!”1	fermanına	harfiyyen	uyardı.	

Hz.	Ömer	(ra)	adaleti	tatbikte	hiç	tereddüt	etmezdi.	Bir	defasında	oğlu	Ebu	
Şahreme	içki	içmişti.	Bunu	haber	alır	almaz	hemen	kendisini	yakaladı.	Suçu	sabit	
oldu.	 Ebu	 Şebreme	 kendisini	 kılıçla	 parçalamasını,	 halkın	 huzurunda	 ceza	
vermemesini	 istediği	 halde	 o	 “Onların	 cezalandırılmasında	 bir	 cemaat	 de	 hazır	
bulunsun” 2 	ayetine	 istinaden	 halkın	 huzurunda	 80	 kırbaç	 vurdurdu.	 Ebu	
Şebreme	bu	cezadan	sonra	vefat	etti.	

	
Halid	b.	Velid’i	(ra)	Görevden	Alması	
Hz.	Ömer	(ra)	halife	olduğu	zaman	Irak	cephesinde	Müsennâ	b.	Hârise	eş-

Şeybânî	(v.	14/	636)	Suriye	cephesinde	Hâlid	b.	Velid	(v.	21/642)	orduya	komuta	
ediyordu.	Hz.	Ömer	ra	her	ikisini	de	görevinden	azlederek	Müsennâ	yerine	Sa’d.	
b.	Ebi	Vakkası’ı	 (ra)	 (v.	56/678.)	Suriye	bölgesindeki	orduya	da	Hâlid’in	yerine	
Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah’ı	ra	(v.	18/639)	atadı.3	

	
	

1	Nisa	Suresi,	4:58.	
2	Nur	Suresi,	24:3.	
3	Taberi,	Tarhu’l-Ümem	ve’l-Mülûk,	Tarihsiz-Beyrut,	4:54.		



Hz.	Ömer	(ra)	Hz.	Halid	b.	Velidi	Neden	Azletti?	
Halid	 b.	 Velid	 (ra)	 çok	 iyi	 bir	 komutandı.	 Yalancı	 peygamber	 Tuleyha’nın	

hakkından	geldiği	gibi	Müseyleme’nin	de	hakkından	gelmişti.	Hz.	Ebubekir	 (ra)	
zamanında	kendi	kafasına	göre	 iş	yapıyordu.	Hz.	Ömer	 (ra)	Hz.	Ebubekir’e	 (ra)	
“Halide	bir	yazı	yaz.	Emrin	olmadan	kimsey	bir	şey	vermesin”	dedi.	Hz.	Ebubekir	
(ra)	 ona	 yazı	 yazdı.	 O	 da	 cevaben	 “Ya	 beni	 yapacağım	 işte	 serbest	 bırak	 veya	
yetkini	kullan	görevime	son	ver!”	dedi.	

Bunun	üzerine	Hz.	Ömer	(ra)	“Bu	durumda	Halid’i	azletmen	gerekir”	dedi.	
Hz.	Ebubekir	(ra)	“O	zaman	orduyu	kim	kumanda	edecek?”	dedi.	Hz.	Ömer	(ra)	
“Kimseyi	bulamazsan	ben	kumanda	ederim,	beni	gönder!”	dedi.	Ancak	sahabeler	
Hz.	 Ebubekir’e	 “Ömer	 burada	 senin	 en	 büyük	 yardımcındır.	 Onu	 göndermen	
doğru	olmaz.	Bırak	Halid	görevine	devam	etsin;	Ömer	de	yanından	ayrılmasın!”	
dediler.	 Bunun	 üzerine	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 istişareye	 uydu	 ve	 Halid’in	 görevine	
devam	etmesi	yönünde	iradesini	kullandı.	

Hz.	Ömer	(ra)	halife	olunca	Halid’e	“Benim	emrin	haricinde	kimseye	ne	bir	
deveyi	ve	ne	de	bir	davarı	vermeyeceksin!”	diye	talimat	gönderdi.	Hz.	Halid	(ra)	
Hz.	Ebubekir’e	(ra)	verdiği	cevabın	aynısını	verdi.	Bunun	üzerine	Hz.	Ömer	(ra)	
“Vallahi	 ben	 Ebubekir’e	 (ra)	 yaptığım	 bu	 teklifi	 şimdi	 kendim	 yerine	
getirmezsem	 yönetimde	 zayıf	 davranmış	 olurum,	 Allah	 katında	 da	 doğru	
davranmış	 olmam!”	 dedi	 ve	 görevinden	 azlettiğini	 yerine	 Ebu	 Ubeyde	 b.	
Cerrah’ın	(ra)	görevlendirildiğini	bildirdi.	Hz.	Halid	(ra)	da	buna	uymak	zorunda	
kaldı.	

Daha	 sonra	Halid	b.	Velid	 (ra)	Hz.	Ömer’e	 “Hangi	 başarısızlığından	dolayı	
azlettiğini	sorunca	“Halife’ye	danışmadan	iş	yapman	ve	ganimet	mallarını	kendi	
kafana	 göre	 dağıtmak	 dışında	 bir	 kusurunu	 görmedim.	 Bunlar	 senin	 azlin	 için	
gerçek	 bir	 sebep	 olmayabilir;	 ama	 asıl	 sebep	 ise	 halkın	 inanç	 ve	 itikadını	
korumaktır.	 Zira	 halk	 “Halid	 Allah’ın	 kılıcıdır,	 onun	 sayesinde	 zafer	
kazanılmaktadır”	diyorlar.	Bu	ise	doğru	değildir;	İslam’ın	zaferi	Allah’ın	vadidir,	
bu	 vaad	 kişiye	 bağlı	 değildir.	 Ben	 seni	 azletmekle	 halkın	 bu	 yanlış	 itikadını	
düzeltmeyi	 amaç	 edindim.	 Nitekim	 sizden	 sonra	 da	 İslam	 orduları	 zaferden	
zafere	koşarak	zaferin	şahsınızdan	kaynaklanmadığını	gösterdi,	halkın	da	inancı	
düzeldi”	demiştir.1	

	
**	
Hz.	Ömer	(ra)	akraba	ile	yabancıyı,	şah	ile	gedayı,	asil	ile	köleyi,	zengin	ile	

fakiri	 hukuk	 karşısında	 bir	 tutar	 imtiyaz	 tanımazdı.	 Cebele	 b.	 Eyhem	 Suriye’de	
büyük	 bir	 nüfuza	 sahip	 birisiydi.	 Müslüman	 olup	 Mekke’ye	 gelmişti.	 Tavaf	
sırasında	birisi	eteğine	basmış,	Cebele	de	ona	bir	tokat	atmıştı.	Tokadı	yiyen	de	
dönüp	 Cebele’ye	 bir	 tokat	 akşetti.	 Cebele	 bundan	 dolayı	 çok	 öfkelendi	 ve	 Hz.	
Ömer	(ra)	Mekke’de	olduğu	için	gelip	şikayette	bulundu.		

Hz.	Ömer	(ra)	onu	dinledikten	sonra:	
“-Ektiğinizi	biçmişsiniz!”	dedi.	
Cebele	 bu	 cevaba	 çok	 hayret	 etti.	 Halbuki	 Suriye’de	 asil	 birisine	 tokat	

atmanın	cezası	idam	idi.	Hz.	Ömer’e	bunu	hatırlattı.	
Hz.	Ömer	(ra):	
“-	Evet,	cahiliye	döneminde	durum	dediğiniz	gibiydi;	ancak	İslamiyet	geldi	

ve	insanlar	arasındaki	farkı	giderdi.	Hukuk	karşısında	herkesi	eşit	kıldı”	dedi.		

	
1	İbn-i	Hacer,	El-İsabe	Fi	Temyizi’s-Sahabe,	1:	415;	İbn-i	Kesir,	El	Bidaye	ve’n-Nihaye,	7:	115.	



Bunun	üzerine	Cebele:	
“-Müslümanlık	hasep	ve	nesep	 farkını	dikkate	almayan	bir	din	 ise	ben	bu	

dinden	vazgeçerim”	dedi	ve	İstanbul’a	kaçtı.		
	
**	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 çevresindeki	 devletlerin	 yönetim	 sistemelerini	 soruşturur	

bunların	 içinde	 İslam’a	 aykırı	 olmayan	 hususları	 alıp	 yönetimine	 uygulardı.	
Memurların	defter	tutmaları	ve	hazinenin	hesaplarını	düzgün	tutmak	için	gerekli	
olan	Defterdarlığı	bu	şekilde	tesis	etmişti.	

Beytü’lmale	 de	 dikkat	 eder,	 hiç	 kimsenin	 Beytü’l-malden	 bir	 kuruş	 dahi	
gasbetmesine	 imkan	tanımazdı.	En	güvendiği	adamlarını	hazineye	memur	tayin	
ederdi.	

	
**	
Hz.	Ömer	(ra)	gücü	kuvveti	yerinde	olduğu	halde	çalışmayan	insanları	asla	

sevmezdi.	Onlara	ne	iş	yaptıklarını	sorardı.	Sanat	ve	mesleği	olmayanlar	için	“Bu	
adam	benim	nazarımda	tüm	itibarını	kaybetmiştir”	derdi.		

Bir	defasında	mescidde	ibadet	edenleri	gördü	ve	kendilerine	ne	yaptıklarını	
sordu.	 “Biz	 abidleriz	 ve	 Allah’a	 ibadet	 için	 burada	 bulunuyoruz”	 dediler.	 Hz.	
Ömer	 (ra)	 “Sizin	 geçiminizi	 kim	 sağlıyor?”	 diye	 sordu.	 Onlar	 da	 “Biz	
mütevekkilleriz!”	 dediler.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Hayır	 siz	 mütevekkil	 değil,	
müteekkilsiniz.	 Başkalarının	 getirdiklerini	 yemek	 için	 bekliyorsunuz.	 Bu	
durumda	size	yiyecek	getiren	ve	sizin	maişetinizi	temin	edenler	sizden	daha	çok	
ibadet	etmiş	oluyorlar.	Sizler	tevekkül	sahibi	olsaydınız	Allah'a	güvenerek	çalışır	
ve	 sonuçta	 Allah'ın	 verdiği	 rızka	 kanaat	 ederdiniz.	 Çalışmadan	 tevekkül	 etmek	
tembelliktir”	diye	onları	mescitten	çıkardı.	

	
**	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 geceleri	 Medine	 sokaklarını	 ve	 uzak	 mahalleleri	 dolaşır	

halkının	 halini	 yerinde	 görmek	 isterdi.	 Kendisine	 “Siz	 cennetle	
müjdelenmişsiniz..	Neden	kendinizi	 bu	derece	 yıpratıyorsunuz?”	diyenlere.	 “Siz	
onu	 yanlış	 anlamışsınız.	 Ömer	 şimdi	 namazı	 terk	 etse	 ve	 zulme	 başlasa	 yine	
cennete	 gider	 mi?	 Biz	 gece	 uyrsak	 ahiretimizi,	 gündüz	 uyursak	 dünyamızı	 ve	
halkımızı	kaybederiz.”	diye	cevap	vermiştir.		

Bir	gece	Medine	dışındaki	bir	çadırdan	çocukların	ağlama	sesleri	geldiğini	
duyunca	 çadıra	 yaklaşır.	 İçeride	 üç	 çocuk	 “Ana	 açız!	 Bize	 yiyecek!”	 diye	
ağlamakta	 bir	 ihtiyare	 kadın	 da	 tencereyi	 “Evlatlarım	 az	 kaldı	 pişecek!”	 diye	
onları	avutmakta	ve	uyumalarını	beklemektedir.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 müsade	 alarak	 içeri	 girer	 bakar	 ki	 kadın	 tencereye	 taş	
koymuş	onları	kaynatmaktadır.	Hz.	Ömer	 (ra)	 “Neden	durumunu	Ömer’e	haber	
vermedin?”	 diyince	 “Ben	Ömer’den	 dilenecek	 değilim!”	 der.	 “Ömer	 senin	 halini	
söylemezsen	 nereden	 bilecek?”	 diyince	 “Allah	 Ömer’in	 belâsını	 versin!	 Benim	
halimi	 sorup	 soruşturup	 bilemeyecek	 ise	 neden	 hilafet	 makamına	 oturdu?”	
demişti.	Hz.	Ömer	(ra)	bu	durumda	çok	müteessir	olup	gözleri	yaşla	dolmuş	ve	
derhal	 Medine’ye	 dönerek	 un,	 yağ	 ve	 hurma	 çuvalını	 sırtına	 alarak	 kadının	
çadırına	getirdi.		

Hizmetçisi	 Eslem	 “Ya	 Ömer!	 Sen	 bırka	 ben	 taşıyayım!”	 diyince	 “Kıyamet	
günü	 sen	 benim	 vebalime	 iştirak	 edecek	 değilsin!	 Onun	 için	 bırak	 ben	
taşıyacağım!”	diye	yardımını	dahi	kabul	etmemiştir.	



Çadırda	 girerek	 bizzat	 undan	 yemek	 hazırlamış	 ve	 çocuklara	 yedirmiştir.	
Kadın	 onun	 bu	 halini	 görünce	 “Allah	 kör	 olası	 Ömer’i	 oradan	 alsın	 da	 seni	 o	
makama	getirsin!”	diye	dua	eder.		

Ertesi	günü	Hz.	Ömer	(ra)	bir	adamını	gönderek	kadına	hazineden	yardım	
bağlandığını	haber	verir.		

	
Hz.	Ömer	(ra)	Özel	Hayatın	Dokunulmazlığına	Önem	Verirdi	
Hz.	Ömer	(ra)	bir	gece	Abdullah	b.	Mesud	(ra)	ile	şehri	gezmeye	çıkar.	Bir	

müddet	 sonra	 ara	 sokaklardan	birinde	 ışık	 yanan	bir	 eve	 yaklaştılar.	Hz.	Ömer	
(ra)	 İbn-i	Mesud’a	 sokak	kapısında	beklemesini	 söyler	 ve	 avlu	kapısından	 içeri	
girer.	Açık	olan	pencereden	ihityar	bir	adamın	içki	içtiğini	görür.	Yaşlı	birinin	içki	
içmesine	 öfkelenen	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 açık	 olan	 pencereden	 içeri	 girer.	 Hiddetle	
içkinin	yasak	olduğunu	ve	içmenin	haram	olduğunu	söyler.		

İhtiyar	Hz.	Ömer’in	(ra)	bu	hiddetli	sözlerine	şöyle	karşılık	verir.	
-	Ya	Emire’l-Mü’minin!	Evet,	benim	yaptığım	gerçekten	çok	çirkin	ve	haram	

bir	 iş.	 Ne	 var	 ki	 ben	 buna	 alışmışım	 bir	 türlü	 terk	 etmek	 istediğim	 halde	 terk	
edemiyorum.	 Bu	 sebeple	 ailemden	 ve	 insanlardan	 gizli	 içiyorum.	 Ama	 senin	
yağtığın	benimkinden	daha	çirkin	bir	iştir.	Yüce	Allah	“Mü’minlerin	gizli	hallerini	
araştırmayın”	 (Hucurat	 Suresi,	 49:	 12.)	 ferman	 ettiği	 halde	 sen	 benim	 evimde	
yaptığım	 bu	 işi	 ortaya	 çıkardın.	 Üstelik	 yüce	 Allah	 “Evlere	 izin	 alarak	
kapılarından	 girin!”	 (Bakara	 Suresi,	 2:	 189.)	 ferman	 ettiği	 halde	 sen	 izinsiz	
pencereden	girdin”	dedi.		

İhtiyardan	 bu	 cevabı	 duyan	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 hemen	 hatasını	 anladı.	
İhtiyardan	 özür	 diledi	 ve	 hemen	 geri	 döndü.	 Giderken	 kendi	 kendine	 şöyle	
diyordu:	“Ya	Ömer!	Sen	ne	kötü	bir	şey	yaptın.	Adamın	gizli	halini	ortaya	çıkardın	
ve	Allah’ın	 emrine	 aykırı	 davrandın.	 Şimdi	Rabbin	 seni	 affetmezse	 helak	 oldun	
gitti.	O	adam	da	Ömer	beni	gördü	diye	gizli	işlediği	bu	günahını	alenen	işlemeye	
devam	ederse	ben	ne	yaparım.	Adamı	da	ıslah	yerine	ifsat	ettin!”	diyordu.	

Hz.	 Ömer	 adamı	 bir	müddet	 görmedi.	 Bir	 gün	 Ömer’in	 de	 bulunduğu	 bir	
mecliste	 gizli	 bir	 köşede	 oturduğunu	 görünce	 hemen	 “O	 ihtiyarı	 bana	 getirin!”	
dedi.	 Adam	 gördüklerini	 halka	 anlatacak	 diye	 korkup	 çekinerek	 yaklaştı.	 Hz.	
Ömer	 (ra)	 ayağa	 kalktı	 ve	 adamın	 elinden	 tuttu	 yanıan	oturttu.	 Sonra	 kulağına	
eğilerek:	

“Allah	için	söylüyorum.	O	gece	gördüklerimi	kimseye	anlatmadım.	Yanımda	
dolaşan	İbn-i	Mesud	dahi	konuyu	bilmiyor.	Ne	olur	hakkını	helal	et!”	dedi.		

Bunun	üzerine	adam	da	şöyle	dedi:	
“Ya	Emire’l-Mü’minin!	Sen	de	beni	dinle.	Allah	 için	söylüyorum	o	geceden	

sonra	ben	de	ağzıma	bir	daha	içkiyi	koymadın	ve	tevbe	edip	içkiyi	bıraktım”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra)	bu	duruma	çok	memnun	oldu.	
	
Hz.	Ömer	(ra)	Haddi	Aşanları	İkaz	Ederdi	
Cenab-ı	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 işlenen	 suçlara	 verilecek	 adil	 cezaları	

belirlemiştir.	Adalet	ancak	Allah’ın	dilediği	ve	razı	olduğu	şeydir.	Bundan	azı	da	
fazlası	da	haddi	aşmaktır;	 ifrat	ve	tefrit	olup	zulüm	ve	haksızlık	yapmaktır.	Zira	
Bediüzzaman’ın	 da	 belirttiği	 gibi	 “Merhamet-i	 İlâhiyeden	 fazla	 merhamet	
merhamet	değildir.”	

Hz.	Ömer	(ra)	bir	hac	mevsiminde	oğlu	Abdullah	ile	beraber	iken	bir	adam	
yaklaşır	ve	Hz.	Ömer’i	(ra)	görünce	bir	şey	söylemeden	hüngür	hüngür	ağlamaya	
başlar.	Hz.	Ömer	(ra)	çok	şaşırır	ve	adama:	



“Sana	 ne	 oldu?	 Borçlu	 isen	 söyle	 borcunu	 ödeyelim.	 Bir	 düşmanın	 varsa	
haber	ver	seni	koruyayım.	Adam	öldürmüşsen	yapılacak	başka	şey	yok	kısası	hak	
etmişsindir”	dedi.	

Adam	Hz.	Ömer’in	(ra)	bu	samimi	alakasını	görünce:	
“Ben	Teym	oğullarındanım.	Nefsimi	 alıştırmışım	 içkiye	müptela	 idim.	Vali	

olarak	 gönderdiğin	 Ebu	 Musa	 el-Eş’ari	 (ra)	 bana	 şer’î	 had	 olan	 seksen	 sopa	
vurdurduktan	 sonra	 bununla	 iktifa	 etmedi.	 Saçlarımı	 kestirdi,	 yüzümü	 siyaha	
boyadı	ve	beni	halk	arasında	gezdirerek	teşhir	ettirdi.	Sonra	da	halka	“Bununla	
ne	 arkadaşlık	 yapın	 ne	 de	 yemek	 yiyin!”	 diye	 beni	 tecrit	 etti.	 Ben	 insanların	
yüzüne	 bakamaz	 oldum.	 İtibarım	 ve	 şerefim	 yerle	 bir	 oldu.	 Bu	 olaydan	 sonra	
valiye	öfkem	arttıkça	arttı.	Nefsim	beni	üç	şeyi	yapmaya	zorladı.	Ya	orada	kalıp	
Ebu	Musa’yı	öldürecektim,	ya	dinimden	vazgeçip	Hıristiyan	olacak	ve	dilediğim	
gibi	 yaşayacaktım	 ya	 da	 sana	 gelip	 beni	 Şam’a	 göndermemi	 isteyecektim.	 İlk	
ikisini	yapmaya	imanım	müsaade	etmedi.	Ne	olur	beni	Şam’a	gönder”	dedi.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 bu	 sözlerden	 ve	 adamın	 halinden	 çok	 duygulandı	 ve	
gözlerinden	yaşlar	aktı.	 Sonra	 “Bu	düşündüklerinden	hiçbirisi	hoşuma	gitmedi”	
dedi.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 adama	 bir	 binek	 ve	 200	 dirhem	 para	 verdi.	 Sonra	 Ebu	
Musa’ya	 bir	 mektup	 yazarak	 adamın	 eline	 verdi	 ve	 “Memleketine	 dön	 ve	 bu	
mektubu		Ebu	Musa’ya	ver!”	ferman	etti.	

Hz.	Ömer	(ra)	mektubunda	şunu	yazdı:	
“Allah’ın	 selamı	 üzerine	 olsun!	 Teym	 oğullarından	 falan	 adama	 böyle	

yapmışsın.	 Geldi	 bana	 anlattı.	 Allah’a	 yemin	 ederim	 ki	 şer’î	 ceza	 ile	 yetinmez	
haddi	 aşarsan	ben	de	 senin	 yüzünü	boyayıp	 halk	 arasında	dolaştırırım.	 Sen	ne	
dediğimi	 anlarsın!	 Halka	 emir	 ver	 o	 adamla	 yiyip	 içsinler	 ve	 cezasını	 çektiği	 o	
suçtan	 dolayı	 onu	 kınamayı	 bıraksınlar.	 Tevbe	 ettiğini	 de	 fiilen	 ispat	 ederse	 o	
adamın	şahitliğini	de	kabul	et!”	dedi.		

“Haddi	aşma”	tabiri	de	buradan	çıkmıştır.	
	
Hz.	Ömer’in	(ra)	Adlî	Teşkilatı	
İslam	 tarihinde	 ilk	 adlî	 teşkilatı	 kuran	 Hz.	 Ömerdir.	 (ra)	 Hz.	 Ömer	 (ra)	

kazâyı	yürütmeden	ayırmış	ve	yöneticilerden	bağımsız	mahkemeleri	kurmuştur.	
Kadılara	valilerden	daha	fazla	yetki	ve	maaş	vermiştir.		

Hz.	Ebu	Musa	el-Eş’ari’yi	Basra’ya	kadı	olarak	atadığı	zaman	takip	edeceği	
ve	adaleti	gerçekleştireceği	hususları	 ihtiva	eden	bir	de	“Emirname”	yazıp	eline	
vermiştir.	Bu	emirname	şöyledir:	

	
“Kaza	vazifesi	muhkem	bir	fariza	ve	uyulması	gereken	bir	sünnettir.	Senin	

meclisinde	herkes	eşit	olmalı	ve	eşit	muamele	görmelidir;	ta	ki	zayıflar	adaletten	
me’yus	 olmasın,	 güçlüler	 de	 senden	 tarafgirlik	 beklemesinler.	 Zira	 insanlar	
adalete	 güvenir	 ve	 adaletten	 korkarlar.	 İddia	 sahibi	 delil	 getimek	 zorundadır.	
İnkar	 edene	de	yemin	ettirilir.	Haramı	helal	 ve	helalı	 haram	kılmamak	 şartı	 ile	
sulh	 yapmak	 caizdir.	 Bir	 karar	 verdiğin	 zaman	 onu	 tekrar	 düşünerek	 yanlış	
olduğunu	gördüğün	zaman	hakka	rücû	etmekten	çekinme,	 tereddüt	etme.	Önce	
Kitap	ve	Sünnete	müracaat	et.	Kitap	ve	Sünnette	bulamadığın	hususlarda	kendi	
aklına	ve	idreakine	müracaat	et.	Birbirine	benzeyen	ve	mümasil	olan	hususlarda	
çok	dikkatli	ol	ve	kıyas	yoluyla	hakkı	bulmaya	çalış.	Bir	kimse	delil	takdim	etmek	
isterse	ona	mühlet	ver.	Mühlet	esnasında	 istenen	delilleri	 getirirse	ona	hakkını	
ver.	 Aksi	 taktirde	 davasını	 iskat	 et.	 Tüm	müslümanlar	 âdildirler	 ve	 şahitlikleri	



makbuldur;	 ancak	 kendisine	 had	 uygulanan,	 yalan	 yere	 şahitliği	 sabit	 olan,	
veraset	ve	vesayet	konusunda	su-i	istimal	ile	ittiham	olunanlar	müstesnadır.	

Şüphesiz	Allah	sırları	bilmeyi	üzerine	almış	ve	delillere	dayanarak	hüküm	
verdiğiniz	takdtirde	sizden	sorumluluğu	kaldırmıştır.	

Mahkemede	 sakın	 kızma,	 sesini	 yükseltme	 ve	 taraftarların	 davranışları	
sebebiyle	 canını	 sıkma.	 Allah	 bunlara	 katlandığınız	 için	 size	 mükafat	 verir	 ve	
ahiret	azığını	buna	göre	verir.	Kim	insanlara	riyakarlık	yapacak	olursa	Allah	onu	
küçültür.	Allah	ancak	kendi	rızası	için	yapılan	ameli	kabul	eder.	Sen	Allah’ın	sana	
dünyada	vereceği	rızkı	ve	ahiretteki	mükafatı	tahmin	edemezsin.”1	

	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 kadıların	 tayini	 hususunda	 fevkalâde	 dikkatli	 ve	 itinalı	

davranıyordu.	Hz.	Ömer’in	atadığı	kadılar	o	zamanın	en	kâmil	ve	doğru	insanları	
idi.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 birinden	 at	 almak	 istedi.	 Ancak	 atı	 beğendiği	 taktirde	
bedelini	 vereceğini	 söyledi	 ve	 tecrübe	 etmek	 için	 de	 bir	 adamına	 verdi.	 O	 da	
tecrübe	esnasında	 atı	 sakatladı.	Hz.	Ömer	de	 atı	 almaktan	vazgeçti.	Ama	 sahibi	
kabul	etmedi.	Kadı	Şüreyh’e	soruldu.	Kadı	Şüreyh	“At	sahibinin	rızası	ile	tecrübe	
edilmişse	 bedelini	 ödemek	 gerekmez;	 ama	 rızası	 dahilinde	 olmadan	 tecrübe	
edilmişse	bedelini	ödemek	gerekir”	dedi.	Hz.	Ömer	(ra)	“Hak	hüküm	budur”	dedi	
ve	atın	bedelini	sahibine	ödedi.	Şüreyh’i	de	Kufe’ye	kadı	olarak	atadı.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 kadıların	 su-i	 istimale	 ve	 dünyaya	 yönelmemesi	 ve	 tesir	
altında	 kalmamaları	 için	 zengin,	 nüfuzlu	 olanları	 tayin	 eder	 ve	 onlara	 yüksek	
maaş	verirdi.	Ta	ki	adaletten	ayrılmasın	ve	tesir	altında	kalmasın	fukara,	zengin,	
nüfuzlu	ve	eşraf	arasında	adaletten	ayrılmasın.	

Hz.	Ömer	(ra)	Kadı	Şüreyh’e	de	“Hükümlerini	Kur’ân-ı	Kerime	istinat	ettir.	
Şayet	 onda	 istediğini	 bulamazsan	 Peygamberin	 (asm)	 hadislerine	müracaat	 et.	
Orada	 da	 istediğini	 bulamazsan	 icma-i	 ümmete	 göre	 hüküm	 ver.	 Bu	 da	 seni	
tatmin	etmezse	içtihat	et”	demiştir.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Usûl-ü	 Kaza”	 ve	 “Usul-ü	 Şehadet”	 hususunda	 yaptığı	
yenilikler	 cihanşumul	 adalet	 esaslarını	 oluşturmuştur.	 Meseleğe	 ve	 sanata	 ait	
hususlarda	 meslekte	 uzman	 olanların	 reylerine	 ve	 mütalaalarına	 müracaat	
ederlerdi.	Bu	adaletin	daha	çabuk	ve	kolay	sağlanmasını	netice	vermiştir.		

Şer’î	hükümlerin	herhangi	bir	maddesi	hakkında	malumat	almak	isteyenler	
için	 “İfta	 Mahkemeleri”	 kurulmuştu.	 Bu	 mahkemelerde	 fakihler	 bulunur	 ve	
sorulan	sorulara	 cevap	verirlerdi.	Daha	sonra	bu	görev	 “Müftülüklere”	verilmiş	
ve	 bu	 kurum	 geliştirilmiştir.	 Müftüler	 devlet	 reisi	 tarafından	 tayin	 olunurdu.	
Müftülüklere	 bağlı	 olarak	 çarşı	 pazarda	 müşretileri	 aldatmamak,	 hayvanlara	
güçlerinin	üstünde	yük	yüklememeleri	gibi	hususlarda	denetimi	sağlayacak	olan	
“ahdas”	adı	verilen	zabıtalar	görevlendirilmiştir.	Daha	sonra	bu	“İhtisap”	görevi	
Belediyelere	devredilmiştir.		

Hz.	Ömer	(ra)	vilayet	ve	kasabalarda	suçluları	hapsetmek	ve	cezalandırmak	
için	“Hapishaneler”	ihdas	etmiştir.	Sürgün	ile	cezaladırmak	da	yine	Hz.	Ömer	(ra)	
tarafından	tatbik	olunmuştur.	

	
Hz.	Ömer	ve	Medine	Kadısı	Zeyd	b.	Sabit	(ra)		

	
1	Muhammed	Hamidullah,	Halife	Ömer	Devrinde	Adlî	Teşkilat”	(Terc:	Fahrettin	Atar)	İslam	
Anayasa	Hukuku,	İstanbul-1985,	s.	284;	M.	Hamîdullah,	el-Vesâiku’s-Siyâsiyye,	s.	425-427.	



Bir	gün	Hz.	Ömer	(ra)	ile	Ubey	b.	Kaab	(ra)	arasında	anlaşmazlık	oldu.	Ubey	
b.	Kaab	(ra)	durumu	Medine	kadısı	olarak	görev	yapan	Zeyd	b.	Sabit’e	(ra)	intikal	
ettirdi.	Zeyd	b.	Sabit	Hz.	Ömeri	çağırdı.	Hz.	Ömer	(ra)	mahkeme	salonuna	girince	
Zeyd	b.	Sabit	Hz.	Ömer’e	yer	göstermek	istedi.	

Hz.	Ömer	(ra)	hemen	müdahale	ederek:	
“-	Kadı’nın	taraf	 tutmasının	 ilk	belirtisi	budur.	Bunu	kabul	edemem!”	dedi	

ve	gidip	Ubey	b.	Kaab	ile	beraber	ayakta	durdu.		
Ubey	b.	Kaab	(ra)	iddiasını	isbat	edemiyordu.	Bunun	üzerine	kadı’ya:	
“-	Halife	Ömer	yemin	etsin!”	dedi.		
Zeyd	b.	Sabit	(ra)	ise	Hz.	Ömer’e	saygısından	Ubey	b.	Kaab’a:	
“-	Ya	Kâab!	Yemin	teklifini	geri	al!”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra)	hemen	müdahale	etti	ve:	
“-	Senin	huzurunda	halktan	birisi	ile	Ömer	eşit	olamıyorsa	sen	hiçbir	zaman	

hâkimliğe	lâyık	olamazsın	ve	adaletle	hükmedemezsin!”	dedi.	
Mahkeme	 celsesine	 son	 verildi	 ve	Hz.	 Ömer	 (ra)	 Zeyd	 b.	 Sabit’i	 görevden	

aldı.	
	
Zaruret	Durumunda	Hadleri	Kaldırırdı	
Adamın	birisi	Hz.	Ömer’in	(ra)	huzuruna	birini	getirip	geldi	ve	şöyle	dedi:	
“-	Ey	Mü’minlerin	Emiri!	Bu	adam	malımı	çaldı	ve	hırsızlık	yaptı.	Adaletinizi	

göstermenizi	ve	bu	adamın	elini	kesmenizi	istiyorum”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra)	ona	sordu:	
“-	Bu	adamın	dedikleri	doğru	mu?”	
Adam:	
“-Evet,	doğrudur!”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra):	
“-Peki	neden	hırsızlık	yaptığını	da	söyler	misin?”	
Adam:	
“-	 Ben	 bu	 zatın	 işinde	 çalıştım.	 İhtiyacımız	 olduğu	 halde	 ücretimizi	

günlerdir	vermedi	ve	ben	de	çalmak	zorunda	kaldım”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra)	getiren	adama	döndü	ve:	
“-	 Bu	 adamın	 dediği	 doğru	 ise	 bunun	 ücretini	 ver.	 Yoksa	 ben	 senin	 elini	

keseceğim!”	dedi.		
	



	
Hz.	ÖMER’İN	(RA)	İKTİSADİ	SİYASETİ	

	
Hz.	Ömer’in	Maaşı	
Halife	 olana	 kadar	 ticaretle	 geçimini	 sağlayan	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 hilafet	

görevine	başlayınca	 sahabelere	 “Ticari	 faaliyetimi	bırakmak	 zorunda	kaldığıma	
göre	bana	maaş	 takdir	 etmeniz	gerekir”	dedi.	Konuyu	 istişare	ettiler.	Hz.	Ömer	
(ra)	“Medine’de	en	fakir	bir	adamın	geçimi	kadar	maaş	takdir	etseniz	benim	için	
yeterlidir”	dedi.	

Çeşitli	teklifler	oldu.	Yüksek	maaş	teklif	edenler	de	oldu.	Nihayet	Hz.	Ali’nin	
(ra)	 “Allah	 resulü	 kanaat	 sahibi	 idi.	 Halifesi	 de	 onun	 gibi	 olmalıdır.	 Kişiye	
geçimini	sağlayacak	kadar	maaş	yeterlidir”	dedi.		

Hz.	Ömer	(ra)	bu	teklifi	beğendi	ve	“Bu	sözden	daha	doğru	söz	olamaz”	dedi	
ve	şöyle	devam	etti:	“Allah'ın	malı	olan	hazineden	kendime	helal	saydığım	şeyleri	
ben	size	söyleyeyim:	 'Birini	kışın,	birini	de	yazın	sıcağında	giyeceğim	 iki	elbise,	
üzerine	 binerek	 hac	 ve	 umre	 görevini	 eda	 edeceğim	 bir	 binek	 hayvanı;	
Kureyş'ten	ne	zengin	ne	de	fakir,	orta	halli	bir	adamın	zaruri	gıdası	kadar	benim	
ve	ailemin	gıda	ihtiyacı.'	Sonra	ben	Müslümanlardan	biriyim.	Onlara	isabet	eden	
şey	bana	da	isabet	eder.”1	dedi.	

Böylece	geçimini	sağlayacak	kadar	maaş	takdir	ettiler.	
Bir	 defasında	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 paraya	 ihtiyacı	 oldu.	 Hazineye	 bakan	

sahabeye	 “Bana	gelecek	ay	maaşıma	mahsup	edilmek	şartı	 ile	 şu	kadar	dirhem	
gönderir	 misin?”	 diye	 ricada	 bulundu.	 Hazinedar	 “Ya	 Ömer!	 Maaş	 hak	 edene	
kadar	 yaşayacağına	 garanti	 edersen	 sana	 veririm”	 dedi.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 bunu	
garanti	edemediği	için	alamadı.	

	
Hz.	Ömer’in	(ra)	Kanaati	
Hz.	Ömer	 (ra)	kendisini	 ziyarete	gelen	kabile	 reislerinden	Ahnef’i	 yemeğe	

davet	 eder.	 Sofrada	 arpa	 ekmeği	 ile	 bir	 küçük	 çanak	 içinde	 üç-beş	 kaşık	
zeytinyağı	vardır.		

Ahnef	 b.	 Kays	 Hz	 Ömer’e	 bir	 şey	 söylemez	 ama	 yemekten	 sonra	
peygamberimizin	 (asm)	 ezvac-ı	 tahiratından	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 kızı	 olan	 Hz.	
Hafsa’ya	 (ra)	 gitti.	 “Ya	 Hafsa!	 Geçen	 Emire’l-Mü’minin	 Ömer’in	 yanına	 gittim.	
Beni	yemeğe	götürdü.	Yemekte	kuru	arpa	ekmeği	 ile	zeytin	yağından	başka	bir	
şeyi	yoktu.	O	mü’minlerin	emiridir,	kendisine	ne	kadar	maaş	bağlansa	yeridir	ve	
kimse	buna	 itiraz	etmez	ve	ses	çıkarmaz.	Sofrasını	biraz	zenginleştirecek	kadar	
maaş	 bağlansın.	 Ben	 kendisine	 söyleyemedim;	 ama	 siz	 bir	 şekilde	 bunu	 dile	
getirirseniz	iyi	olur”	der.	

Hz.	Hafsa	 (ra)	 da	 bir	 gün	 babasına	 konuyu	 açar.	 “Babacığım!	Durumunuz	
Ahnef	 b.	Kays’ın	 tuhafına	 gitmiş.	 Bana	 geldi	 ve	 ‘hazineden	maaşın	 artırılmasını	
ben	 kendisine	 teklif	 edemedim,	 siz	 münasip	 bir	 şekilde	 söyleyin’	 dedi.	 Siz	 ne	
dersiniz?”	dedi.	

Hz.	Ömer	(ra):	
“Kızım!	 Benden	 önce	 bu	 işi	 yapan	 iki	 kişi	 vardı.	 Birincisi	 söylediği	 gibi	

yaşayarak	 ahirete	 gitmiştir.	 İkincisi	 de	 onu	 takip	 etmiştir.	 Üçüncüsü	 olan	 bana	
düşen	 onları	 takip	 etmek	 olmalıdır.	 Ben	 yolumu	 değiştirirsem	 onların	 vardığı	
yere	varabilir,	gittikleri	yere	gidebilir	miyim?”	dedi.	

	
1	İbn	Sa'd,	Tabakat,	3:	256.	



Hz.	Hafsa	(ra):	
“Hayır	babacığım!”		
Hz.	Ömer	(ra):	
“Öyle	 ise	 gözünü	 aç...	 Allah	 Resulü	 bizim	 hizmet	 anlayışımızı	 en	 ince	

ayrıntıları	ile	bize	göstermiş,	Ebubekir	de	onu	takip	etmiştir.	Ben	sevad-ı	azama	
tabiyim.	İdare	ettiğim	insanların	sofrasında	bulunmayan	yemekleri	nasıl	soframa	
koyarak	kendimi	onlardan	farklı	konuma	sokabilirim.	Halk	bizi	bu	makama	fazla	
maaş	alsın,	süslü	elbiseler	giysin	ve	çeşitli	yemekleri	yesin	diye	getirmemiştir.	Bu	
makam	 nefsimize	 hizmet	 etme	 makamı	 değil,	 halka	 hizmet	 makamıdır.	 Biz	
insanlara	 hizmet	 ettiğimiz	 ve	 kendimizi	 onlardan	 farklı	 görmediğimiz	 sürece	
Resulullah’ın	 yolundan	 gitmiş	 oluruz.	 Nefsimize	 hizmet	 etmeye	 başladığımız	
anda	onun	yolundan	ve	sünnetinden	ayrılmış	oluruz.	Biz	nasıl	hak	yolu	bırakıp	
batıla	saparız?”	dedi.	

	
**	
	
Hz.	Ömer	(ra)	dünyaya	hiç	önem	vermezdi.	Onun	bütün	gayreti	Allah	rızası	

ve	 ahirette	 çekileceği	 hesabı	 düzgün	 verebilmekti.	 Bu	 sebeple	 yiyeceğine,	
giyeceğine	ve	devletin	işlerine	çok	dikkat	ederdi.	Kendisi	yaşayacak	kadar	ancak	
yerdi.	Peygamberimizin	(asm)	hayatını	kendisine	rehber	edinmişti.		

Musavver	b.	Mazum	“Biz	takvayı	ve	perhizkarlığı	Ömer’den	öğrenmek	için	
onunla	 arkadaşlık	 ederdik”	 demiştir.	 Yine	 Mesûdî	 “Tarih”	 isimli	 eserinde	 “Hz.	
Ömer’in	 vasıfları	 ve	meziyetleri	memurları	üzerinde	öyle	 tesir	 etmişti	 ki	 bütün	
memurlar	ona	benzemişti”	der.		

Gerçekten	 de	 Peygamberimiz	 (asm)	 “İnsanlar	 idarecilerinin	 yolundadır”	
buyurmuşlardır.	 İdareci	 müsrif	 olursa	 memurları	 da	 öyle	 olmakta,	 muktesit	
olursa	idarecileri	de	öyle	olmaktadır.	Aynı	şekilde	idareci	adil	olursa	memurları	
da	adil	olur,	zalim	olursa	bu	zulüm	tüm	memurlara	da	şamil	olur,	memurlar	da	
halka	zulmederler.	Böylece	idarecinin	zulmü	sadece	kendi	eliyle	yaptığı	ile	sınırlı	
kalmaz,	 tüm	 memurların	 zulümlerine	 de	 ortak	 olur.	 Zira	 sebep	 olan	 yapan	
gibidir.		

Sahabelerden	Saffan	b.	Umeyye	(ra)	Hz.	Ömer’i	(ra)	ve	bir	kısım	sahabileri	
evine	davet	etti.	Bu	arada	evin	hizmetçilerini	Hz.	Ömer’in	(ra)	oturduğu	sofraya	
oturmalarına	müsaade	etmedi.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 bunu	 görünce	 Saffan’a	 “Hizmetçilerini	 hakir	 görenlerden	
Cenab-ı	 Hak	 hesap	 soracaktır”	 dedi	 ve	 onları	 yanına	 davet	 ederek	 sofraya	
oturttu.	Saffan	da	hatasını	anlayarak	Hz.	Ömer’den	(ra)	özür	diledi.	

	
Hz.	Ömer’in	Nefsini	Hesaba	Çekmesi	
Hz.	Ömer	(ra)	devrinde	kıtlık	olmuştu.	Bu	sene	 içinde	Hz.	Ömer	(ra)	et	ve	

yağ	 gibi	 şeyleri	 yemedi.	 Dualarında	 “Ey	 Rabbim!	 Benim	 günahlarım	 yüzünden	
ümmet-i	Muhammed’e	azap	çektirme!”	diye	dua	ederdi.	

Bir	 defasında	 Hacca	 giderken	 Mekke	 yakınlarında	 devesini	 durdurdu	 ve	
şöyle	 dedi:	 “Ben	 bir	 zamanlar	 bu	 vadide	 babam	 Hattab’ın	 develerini	
güdüyordum.	Şimdi	Allah	beni	müslümanların	emiri	yaptı.	Allah’a	sonsuz	hamd	
ederim”	demiş	ve	Allah’a	şükretmiştir.	

Hz.	Ömer	(ra)	bir	gün	hutbede	şöyle	dedi:	
“Muhammed’i	(asm)	hak	peygamber	olarak	gönderen	Allah’a	yemin	ederim	

ki	 Fırat	 kenarında	 bir	 keçi	 kaybolsa	 veya	 bir	 keçinin	 köprüden	 geçerken	 ayağı	



kırık	bir	 tahta	parçasından	dolayı	 sıkışıp	kırılsa	Rabbimin	beni	onun	yüzünden	
hesaba	çekeceğinden	korkuyorum.”	

	
Maaşları	Taksim	Etmesi	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 yönetimde	 teşkilatçı	 bir	 yapı	 oluşturmuştur.	 Fethettiği	

beldeleri	 idari	 taksimata	 tabi	 tutmuştur.	 Atadığı	 valilerin	 bilgili,	 becerikli,	
namuslu	 ve	 müstakim	 olmasına	 önem	 vermiş	 ve	 çok	 iyi	 bir	 murakabeye	 tabi	
tutmuştur.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 atadığı	 memurların	 mal	 beyannamesini	 alır	 ve	 takibini	
yaptırırdı.	 Gönderdiği	 valileri	 göreve	 gönderirken	 şöyle	 derdi:	 “Sizi	 saltanat	
sürmek,	tahakküm	ve	tecebbür	etmek	için	tayin	etmedim.	Sizler	hidayet	rehberi	
olacaksınız	ve	herkes	size	uyacaktır.	Göreviniz	insanların	hukukunu	korumaktır.	
İnsanları	 cezalandırmayın	ki	 zillete	düşmesinler,	 haksız	 yere	onları	 övmeyin	ki	
şımarmasınlar.	Kapılarınızı	yüzlerine	kapamayın	ki	güçlüler	zayıfları	ezmesinler.	
Kendinizi	de	halktan	üstün	görmeyin	ki	zulme	düşmeyesiniz”	derdi.	

Valiler	 de	 tayin	 oldukları	 zaman	 kapılarında	 kapıcı	 tutmayacaklarına,	
kapılarını	 halka	 her	 zaman	 açık	 bulunduracaklarına	 ve	 ipekli	 süslü	 elbiseler	
giymeyeceklerine	söz	verirlerdi.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 şikayetleri	 değerlendirmek	 ve	memurları	 soruşturmak	 için	
“Teftiş	Kurumu”	oluşturmuş	ve	tahkikat	işini	valilere	bırakmayarak	müfettişlere	
vermiştir.	 Memurların	 rüşvet	 ve	 su-i	 istimalata	 girmemeleri	 için	 yüksek	 maaş	
takdir	etmiştir.	Valilerin	maaşlarını	aylık	1000	dinar	olarak	takdir	etmiştir.	

H.	 20	 yılında	 divanlar/maaş	 defterleri	 tanzim	 ettirmiş	 ve	 “Şura”	 ile	 başta	
Âl-i	 Beyt	 olmak	 üzere	 Resulullah’a	 (as)	 yakınlık	 derecesine	 göre	 maaş	 takdir	
etmiştir.	 Hz.	 Aişe’ye	 (ra)	 12.000	 dirhem	 takdir	 edildi.	 Bedir	 gazilerine	 senelik	
5000	dirhem,	Hz.	Hasan	ve	Hüseyin’e	4000’er	bin	dirhem	takdir	edilmiştir.1	

Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 Beytü’l-Male	 gelen	 ganimet	 ve	malları	 hür,	 köle,	 kadın,	
erkek	 ayırımı	 yapmadan	 eşit	 olarak	 dağıtırdı.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Bunlar	 arasında	
fazilet	bakımından	farklılıklar	var”	diyince	Hz.	Ebubekir	(ra)	“Evet	bunu	çok	 iyi	
biliyorum;	ancak	bunun	sevabı	Allah’a	aittir.	Bu	dağıttığım	mal	ise	geçim	aracı	ve	
dünya	 maaşıdır.	 Bunda	 eşit	 davranmak,	 ayırım	 yapmaktan	 daha	 hayırlıdır”2		
demiştir.	Hz.	Ömer	(ra)	hilafetinde	ise	bu	durumu	değiştirmiş	ve	şöyle	demiştir:	

"Kendinden	başka	ilâh	olmayan	Allah'a	yemin	ederim	ki,	şu	malda	herkesin	
bir	 hakkı	 vardır.	 Ben	 de	 bu	 konuda,	 ancak	 sizin	 gibi	 biriyim.	 Fakat,	 Allah'ın	
Kitabı’ndaki	 ve	 Resûlüllah’ın	 (asm)	 nazarındaki	 yerlerinize	 göre	 dağıtımda	
bulunacak,	 İslâm'daki	 mihneti	 ve	 İslâm'daki	 önceliği,	 İslâm'daki	 zenginliği	 ve	
ihtiyacını	 göz	 önünde	 bulunduracağım”	 demiş	 ve	 maaş	 takdirini	 buna	 göre	
yapmıştır.3	Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 eşit	 dağıttığı	 kendisine	 hatırlatılınca	 da	 “Ben	
Resulullah	 (asm)	 ile	 beraber	 savaşanla,	 karşısında	 savaşanı	 bir	 tutmam!”	 diye	
cevap	vermiştir.4	

Ancak	daha	sonra	bu	nevi	taksimin	bir	takım	mahzurlarını	görünce	“Seneye	
ben	de	eşit	dağıtacağım”	dedi;	ama	ömrü	vefa	etmedi.	Hz.	Osman	(ra)	Hz.	Ömer’in	
(ra)	taksimine	uydu	ve	daha	cömert	davranarak	bunu	artırdı.	Ancak	Hz.	Ali	(ra)	
hilafetinde	 tekrar	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 taksim	 şekline	 dönerek	 Beytü’l-Mal’den	
herkese	eşit	pay	verdi	ancak	bu	payları	iki	üç	misli	artırdı.	

	
1	Belazuri,	El-Ensabu’l-Eşraf,	2:	346;	Maverdi,	Ahkâm-ı	Sultaniye,	201.	
2	Ebu	Yusuf,	Kitabü'l-Harac,	(Çev:	Ali	Özek),	İst.	–	1973,		s.	3-84.	
3	İbn	Sa'd,	Muhammed,	Et-Tabakâtü'l-Kübrâ,	Tarihsiz	-	Beyrut,		3:299.	
4	Age,	3:296.	



Bazıları	Hz.	Ali’ye	(ra)	gelerek	“Ey	Mü’minlerin	Emiri!	Bazılarına	bu	maldan	
fazla	ver.	Kureyşi,	Arapların	 ileri	gelenlerini	Mevali’den	üstün	 tutuver.	Muaviye	
elindeki	mal	ile	insanları	kendisine	bağlıyormuş.	Bu	bir	siyasettir	ve	idarecilerin	
bunu	yapma	hakkı	vardır”	dediler.	Hz.	Ali	(ra)	bu	söze	çok	öfkelendi	ve	“Ben	bu	
insanları	Allah’ın	kitabına	göre	adaletle	yönetirken	siz	benden	zulümden	yardım	
beklememi	mi	istiyorsunuz?	Allah'a	yemin	olsun	ki,	gökte	yıldızlar	kaldıkça	bunu	
yapmam.	 Vallahi,	 elimde	 mal	 bulundukça,	 aralarında	 eşit	 dağıtırım.	 Bu	 mal	
müslümanların	 ve	 sizindir.	 Mal	 sizinken,	 nasıl	 böyle	 bir	 teklifte	 bulunabiliyor-
sunuz?"	dedi.1	

	
Maaş	ve	Vergi	Adalet	İlkeleri	
Hz.	 Ömer	 devlet	 gelirlerini	 halka	 dağıtma	 çalışması	 çerçevesinde	 nakdî	

ödemenin	 dışında	 aynî	 ödeme	de	 yapıyordu.	 Bu	 konuda	 standart	 oluştururken	
bir	kişinin	günlük	yediği	ekmeği	ve	yemeği	hesap	ederek	aylık	takdir	ederdi.2		

Müslüman	 tüccarlar	 başka	 memleketlere	 gittikleri	 zaman	 ticaret	
mallarından	vergi	 alınıyordu.	Rivayete	 göre	Basra	valisi	Ebû	Musa	el-Eş'arî,	Hz	
Ömer'e	“Buradaki	bazı	Müslüman	tacirler	düşman	ülkesine	ticaret	için	gidiyorlar.	
Onlardan	 onda	 bir	 vergi	 alınıyor”	 şeklinde	 mektup	 yazdı.	 Bunun	 üzerine	 Hz.	
Ömer	 valiye,	 “Sen	 de	 onların	 tacirlerinden	 Müslüman	 tacirlerinden	 aldıkları	
kadar	 vergi	 al!	 Zimmîlerden	 yirmide	 bir,	 Müslümanlardan	 ise	 dirhemden	 bir	
dirhem	al.	200	dirhemden	az	olan	mallardan	bir	şey	alma”3	şeklinde	cevap	yazdı.	
Görüldüğü	 üzere	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 için	 mütekabiliyet	 ilkesi	 adaletin	 ana	
damarlarından	birini	oluşturuyordu.	

Müslümanları	 evlenmeye	 ve	 yuva	 kurmaya	 teşvik	 eden	 İslam,	 kadın	 ve	
erkeğin	haklarını	 korumada	 tarafların	birbirlerine	 zulmetmelerine	 izin	vermez.	
Mehir	 tarafların	 anlaşmasıyla	 belirlenir.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 döneminde	 kadınların	
fazla	mehir	 istemeye	başlamaları	evlenmek	 isteyen	erkekleri	sıkıntıya	sokmaya	
başlamıştı.	 Konuyu	 ele	 alan	Halife,	mehir	 için	 bir	 üst	 sınır	 belirlemek	 istedi	 ve	
bunu	mescitteki	 bir	 konuşmayla	Müslümanlara	 açtı.	 Özetle	 şunları	 söylüyordu:	
“Kadınların	 mehirlerini	 çok	 yükseltmeyin.	 Mehirleri	 arttırmak	 bu	 dünyada	 bir	
şeref	ve	Allah	katında	takva	ölçüsü	olsaydı,	Allah	Resûlü	buna	hepinizden	daha	
layık	 olurdu.	 Halbuki	 Resûlullah'ın	 12	 ûkıyyeden	 (480	 dirhem)	 fazla	 mehir	
karşılığında,	 kadınlardan	 herhangi	 birini	 nikahladığını	 ve	 kızlarından	 herhangi	
birini	de	başkalarına	nikahladığını	bilmiyorum”4	der.	

Sonunda	 kararını	 şu	 sözlerle	 açıklar:	 “Kadınların	 mehirlerini	 1600	
dirhemden	 fazla	 tutmayın.	 Bunu	 yapan	 olursa	 fazla	 kısmı	 beytülmale	 alırım.”	
Bunun	üzerine	bir	kadın,	“Bunu	yapamazsın	Ey	Ömer!”	diye	karşı	çıktı.	Hz.	Ömer	
“Niçin?”	diye	sorunca,	kadın	Nisa	suresinin,	“Eğer	bir	eşi	bırakıp	da	yerine	başka	
bir	eş	almak	isterseniz,	onlardan	birine	yüklerle	mehir	vermiş	olsanız	dahi	hiçbir	
şeyi	 geri	 almayın.	 Siz	 iftira	 ederek	 ve	 apaçık	 günah	 işleyerek	 onu	 geri	 alır	
mısınız?	Vaktiyle	siz	birbirinizle	haşir	neşir	olduğunuz	ve	onlar	sizden	sağlam	bir	
teminat	almış	olduğu	halde	onu	nasıl	geri	alırsınız?”5	ayetlerini	okudu.	Bu	cevap	
karşısında	 Hz.	 Ömer,	 “Bir	 kadın	 Ömer'le	 tartıştı	 ve	 onu	 yendi!”	 diyerek	

	
1	İbn	Kuteybe,	Ebu	Muhammed	Abdullah	b.	Müslim,	el-İmame	ve's-Siyase,	Mısır,	s.	132;	Ali	Ünal,	
İslâm’da	Beytü’l-Mal	İdaresi,	Yeni	Ümit,	Sayı	:62	Yıl	:16.	
2	İbn-i	Saad,	Tabakat,	3:	284.	
3	İmam	Ebu	Yusuf,	Kitabu’l-Harac,	s.	135.	
4	Tirmizî,	Nikâh,	23.	
5	Nisa,	4:	21-22.	



kararından	vazgeçti.1	Bu,	düşünce	ve	ifade	hürriyetinin	kamil	manada	yaşandığı	
demokrat	bir	toplum	oluşturduğunu	göstermesi	açısından	önemli	bir	örnektir.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 gayrimüslimlerden	 alınan	 cizye	 vergi	 düzenlemesini	 de	
çalışan	 bir	 fakirin	 aylık	 1	 dirhemi	 rahatça	 ödeyebileceğini	 tespit	 ederek	
belirlemistir.	Böylece	cizye	vergisini	senede	bir	defaya	mahsus	olarak	zenginden	
48,	orta	halliden	24	ve	fakirden	12	dirhem	olarak	belirlemiştir.		

	
Hz.	Ömer’in	(ra)	Memurlara	Nasihati	
Hz.	Ömer	(ra)	bir	gün	memurlarını	topladı	ve	onlara	şöyle	hitap	etti:	
“Ben	 sizleri	 halkın	 işlerini	 yapmanız	 için	 görevlendirdim.	 Sizi	 saltanat	

süresiniz,	insanlara	tahakküm	ve	tekebbür	edesiniz	ve	aldığınız	vergileri	gereksiz	
yere	harcayasınız	diye	görevlendirmedim.	Siz	doğruluk	ve	adalette	rehber	olacak	
ve	 herkese	 örnek	 olacaksınız.	 Böylece	 halk	 size	 uyacaktır.	 Öyle	 ise	 halkın	
haklarına	 riayet	 edin	 ve	 ihtiyaçlarına	 yardımcı	 olun.	 Müslümanlara	 fena	
muamele	ederek	aşağılamayın	ve	onları	küçük	düşürmeyin,	gereksiz	yere	överek	
şımartmayın.	Kapılarınızı	onların	yüzüne	kapamayın.	Bunu	yapmazsanız	halkın	
güçlüleri	zayıflarını	ezer.	Kendinizi	de	onlardan	yüksek	tutmayın	sonra	zulüm	ve	
haksızlık	alır	başını	gider...”		

Sonra	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 onların	 mal	 varlıklarını	 yazdırır	 ve	 bunu	 divanda	
muhafaza	 ederdi.	 Müfettişler	 göndererek	 mallarında	 ne	 gibi	 artış	 olduğunu	
araştırırdı.		

Hz.	Ömer	(ra)	memurlar	konusunda	halka	hitap	ederek	şöyle	dedi:	
“Müslümanlar!	Memurlarımız	size	musallat	olmak,	malınızı	elinizden	almak	

için	 gönderilmiyor.	 Size	 Allah’ın	 ve	 Resulününü	 yolunu	 göstermek	 için	
gönderiliyorlar.	Onların	yanlışlarını	gördüğünüz	zaman	bana	haber	veriniz.	

Valinin	 biri	 söz	 istedi	 ve:	 “Ya	Ömer!	 Bir	memur	 yola	 getirmek	 için	 birine	
sopa	vuracak	olsa,	onu	da	cezalandıracak	mısın?”	

Hz.	Ömer	(ra)	şöyle	dedi:	
“Evet!	 Nefsim	 kudret	 elinde	 olan	 Allah’a	 yemin	 ederim	 ki,	 bunu	 yapan	

memuru	 hemen	 cezalandırırım!	 Zira	 Allah	 resulü	 böyle	 hareket	 ederdi.	
Müslümanları	 dövmeyiniz	 ki	 kendilerine	 olan	 güven	 ve	 saygı	 duygusunu	
kaybetmesinler.	 Müslümanların	 haklarını	 emniyet	 ve	 güven	 içinde	 tutunuz	 ki,	
isyana	kalkıp	kifran-ı	nimete	düşmesinler.”	

	
Vali	Tayininde	Halka	Hitabı	
Hz.	Ömer	(ra)	bir	yere	vali	tayin	ettiği	zaman	halka	“Bu	vali	size	Allah’ın	ve	

Resulünün	emirlerini	tebliğ	ederse	ona	itaat	ediniz.	Hak	ve	adaletten	ayrılmadığı	
sürece	 onu	 destekleyiniz.	 Allah’a	 isyana	 sizi	 zorlarsa	 ona	 itaat	 etmeniz	
gerekmez”	 şeklinde	 hitap	 ederdi.	 Ancak	 Hz.	 Huzeyfe’yi	 vali	 olarak	 Medayin’e	
gönderdiği	zaman	“Ey	Medayinliler!	Size	vali	olarak	Huzeyfe’yi	gönderdim,	o	ne	
isterse	derhal	ona	itaat	ediniz!”	demiş	hiçbir	şart	koşmamıştır.	Zira	Hz.	Huzeyfe	
(ra)	Peygamberimizin	(asm)	sır	katibi	idi.	

Hz.	 Huzeyfe	 (ra)	 ise	Medayinlilere	 “Bana	 hayvanımı	 ve	 beni	 barındıracak	
bir	oda	vermenizi	istiyorum,	başka	bir	şey	istemiyorum”	demiştir.	

Aradan	geçen	bir	kaç	sene	geçer.	Hz.	Ömer	(ra)	Huzeyfe’yi	Medine’ye	davet	
eder.	 Hz.	 Huzeyfe	 (ra)	Medine’ye	 üzerine	 binip	 gittiği	merkebi	 ve	 üzerinde	 bir	
heybeden	başka	bir	şeye	sahip	olmadığı	halde	gittiği	gibi	gelmiştir.	

	
1	İbn-i	Kesîr,	3:404.	



Hz.	 Ömer	 (ra)	 Huzeyfe’nin	 gittiği	 gibi	 geldiğini	 görerek	 son	 derece	
memnnun	 olmuş	 “Allah’a	 hamdolsun	 ki,	 seni	 nasıl	 göndermiş	 isem	 öylece	
geldiğini	gördüm.	Dünya	makamı	ve	malı	seni	aldatmamış!”	demiştir.	

	
Hz.	Ömer’in	Memur	Ayyad	b.	Ganem’e	Verdiği	Ceza	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 bir	 gün	Medine’de	 Pazar	 yerini	 gezerken	 tüccarın	 biri	 Hz.	

Ömer’e	(ra)	şöyle	dedi:	
“Ya	 Ömer!	 Memurlarından	 Ayyad	 b.	 Ganem	 ipekli	 elbiseler	 giymekte	 ve	

kapısında	 nöbetçiler	 bulundurmatadır.	 Onların	 bu	 keyfi	 yönetiminden	 haberin	
var	mı?”	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 çok	 öfkelendi	 ve	 hemen	 bir	müfettiş	 göndererek	 “Durumu	
teftiş	et,	adamın	dediği	gibi	ise	onu	hemen	al	buraya	getir”	dedi.		

Müfettiş	 hemen	 verilen	 vazife	 gereği	 Ayyad’ın	 bulunduğu	 yere	 gitti.	 Onu	
ipekli	 elbiseler	 içinde,	 muhafızların	 arasında	 dolaşırken	 buldu.	 Öylece	 alıp	
Medine’ye	getirdi.	

Hz.	Ömer	(ra)	derhal	sırtındaki	ipekli	elbiseleri	çıkarttırdı	ve	ona	kıldan	bir	
aba	giydirdi,	sonra	da	“Sen	memuriyeti	halka	hizmet	olarak	değil,	kendine	hizmet	
makamı	yapmışsın.	Bu	şekilde	memuriyete	 layık	olmadığını	 ispat	ettin.	Bundan	
sonra	senin	vazifen	hazinenin	koyunlarını	otlatmaktır”	dedi.	

Ayyad	bu	cezaya	itiraz	edecek	oldu.	“Bu	benim	için	ölümden	daha	ağır	bir	
cezadır”	dedi.		

Hz.	Ömer	(ra)	hemen	“Neden	çobanlığı	kendine	layık	görmüyorsun?	Senin	
baban	koyun	çobanı	olduğu	için	adına	Ganem	denilmemiş	miydi?”	dedi.	

Ayyad	 yaptığına	 ve	 konuştuğuna	 pişman	 oldu	 ama	 memuriyetten	
azledilmesine	engel	olamadı.	

	
Hz.	Ömer’in	(ra)	Yaşlılara	Maaş	Bağlaması	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 bir	 gün	 sadaka	 isteyen	 bir	 yaşlıya	 rast	 gelir.	 “Niçin	

dilendiğini”	 sorar.	Yaşlı:	 “Ben	 cizye	verdim	ve	bütün	malım	gitti.	 Cizye	verecek	
kazanca	sahip	değilim”	dedi.	

Halife	ona	tahsisat	bağladı.	Sonra	şöyle	dedi:	
“Genç	ve	kuvveli	 iken	bunların	çalışmalarından	faydalanıp,	 ihtiyarladıkları	

zaman	sokağa	atmaya	hakkımız	yoktur.”	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 fetih	 esnasındaki	 bir	 anlaşma	 maddesine	 şunları	 da	 ilave	

ettirir:	 “İhtiyarlar	 çalışamacak	 hale	 gelir,	 bir	 kazaya	 uğrar,	 yahut	 mallarını	
kaybederek	 yardıma	 muhtaç	 hale	 gelirlerse	 onlardan	 cizye	 alınmaz,	
müslümanlara	 tanınan	 haklar	 onlara	 da	 tanınarak	 yardım	 edilirler.	 Başka	
memlekete	hicret	edecek	olurlarsa	müslümanların	bu	yardım	borcu	kalkar.”		

	
Hz.	Ömer	(ra)	Çalışmaya	Teşvik	Ederdi	
Hz.	Ömer	(ra)	bir	gün	camide	ibadet	ile	meşgul	olduklarını	söyleyen	birkaç	

kişi	ile	karşılaştı.	Hz.	Ömer	(ra)	onlara	sordu:	
“-	Sizler	kimlersiniz?	Rızkınızı	nasıl	temin	edersiniz?”	
Onlar:	
“-	Bizler	mütevekkilleriz.”	
Hz.	Ömer	(ra)		
“-	Hayır!	Siz	mütevekkil	değil,	müteekkillersiniz,	sizler	yiyicilersiniz!”	dedi	

ve	onları	çalışmaya	yönlendirdi.	
	



**	
Bir	gün	Hz.	Ömer	(ra)	Ubey	b.	Kaab’ın	(ra)	kendisi	ile	beraber	yürüyenlerin	

önünde	yürüdüğünü,	diğerlerinin	de	saygı	ile	arkalarından	geldiklerini	gördü.	Bu	
duruma	çok	üzüldü.	Bir	ara	Ubey	b.	Kaab’ı	(ra)	yalnız	yakaladı	ve:	

“-	Senin	yanına	gelen	ziyaretçilerin	önünde	yürüdüğünü	ve	onları	arkanda	
yürüttüğünü	gördüm.	Senin	bu	davranışın	sana	bağlı	olanları	küçültmektir”	dedi.		

Ubey	b.	Kaab	(ra)	bu	ikazdan	sonra	arkadaşları	ile	beraber	yürümeye,	hatta	
onları	 öne	 alıp	 kendisi	 arkadan	 gelmeye	başladı.	 Zira	Peygamberimiz	 (asm)	da	
sahabelerinin	 önünde	 yürümez,	 ya	 arkadan	 yürür	 veya	 onlarla	 beraber	 omuz	
omuza	yürürdü.	

	
**	
Bir	 gün	 Amr	 b.	 Âs’ın	 (ra)	 oğlu	 bir	 yoksulu	 dövdü.	 Hemen	 Amr	 bi	 Âs’ı	 ve	

oğlunu	çağırdı	ve	herkesin	önünde	şu	ihtarı	yaptı:	
“-	Ne	zamandan	beri,	annelerinden	hür	olarak	doğan	insanları	esir	ettiniz?”	

dedi.	
	
**	
Hz.	Ömer	(ra)	şöyle	dedi:	
“Dünyadan	bana	üç	 şey	 sevdirildi.	Maruf	 ile	 emir,	münkerden	nehyetmek	

ve	eski	elbise	giyinmek.”	
	
**	
Ebu	Musa	el-Eş’ariye	bir	emirnamesinde	şöyle	yazdı:	
“-	 Rüşvet	 yolunda	 sapmayacak	 kişilerden	 yüksek	 mevkî	 sahiplerinin	

karşısında	şaşırmayacak	dirayetli	kimseleri	de	hakim	tayin	et!”	
Ayrıca	memurların	ticaretle	meşgul	olmalarını	da	yasakladı.	
	
**	
Hz.	Ömer	(ra)	bir	gün	halka	şöyle	hitap	etti:	
“Memurlar	 halka	 hizmet	 etmek	 için	 görevlendirilmişlerdir.	 Saltanat	

sürmek,	tahakküm	ve	cebir	ile	halka	hükmetmek	için	değil...”	
Sonra	memurlara	şöyle	hitap	etti:	
“Sizler	 yol	 gösterici	 	 olacaksınız.	 Herkes	 her	 konuda	 size	 uyacaktır.	

Müslümanların	 haklarını	 koruyun.	 Onlara	 hakaret	 etmeyin	 ki	 kendilerini	
aşağılamasınlar.	 Onları	 övmeyin	 ki	 şımarmasınlar.	 Onların	 yüzlerine	 kapıları	
kapamayın	 ki	 kuvvetlileri	 zayıfları	 ezmesinler.	 Kendinizi	 insanlardan	 üstün	
görmeyin	ki	sizden	zulüm	görmesinler!..”		

	
**	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 bir	 Hac	 mevsiminde	 memurları	 Medine’ye	 davet	 etti	 ve	

onların	da	bulunduğu	bir	bir	mecliste	halka	dönerek:	
“-	 Ey	 Müslümanlar!	 Biliniz	 ki,	 memurlar	 size	 musallat	 olmak,	 malınızı	

yağma	etmek	 için	gönderilmiyor;	 size	Allah’ın	Rasulünün	yolunu	öğretmek	 için	
gönderiliyor.	Şayet	bunlardan	birisi	buna	aykırı	hareket	ederse	bana	haber	verin	
ki	onlara	gerekli	cezayı	vereyim...”	dedi.	

Mısıf	Valisi	Hz.	Amr	b.	Âs	(ra)	da	onların	arasında	idi.	Hz.	Ömer’e	(ra)	sordu:	
“-	 Yâ	 Ömer!	 Memur	 birini	 terbiye	 etmek	 için	 dövecek	 olsa	 onu	 da	

cezalandıracaksınız”	dedi.	



Hz.	Ömer	(ra):	
“-	Evet!	Alemlerin	Rabbi	olan	Allah’a	yemin	ederim	ki	böyle	bir	davranışta	

bulunan	memuru	 kesinlikle	 cezalandırırım.	 Çünkü	 Allah	 Resulü	 böyle	 yapardı.	
Müslümanları	 kesinlikle	 dövmeyiniz	 ki	 onlar	 kendilerine	 olan	 güvenlerini	
kaybetmesinler.	 Müslümanların	 haklarını	 koruyun	 ki	 isyan	 ederek	 küfran-ı	
nimete	sapmasınlar...”	dedi.		

	
**	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 halka	 döndü	 ve	 “İçinizde	 valilerimden	 zulüm	 gören	 varsa	

kalksın!”	diyince	birisi	ayağa	kalktı	ve:	
“-	 Ya	Emire’l-Mü’minin!	 Senin	valin	Amr	b.	Âs	bana	haksız	 yere	100	 sopa	

vurdu”	dedi.		
Hz.	Ömer	(ra):	
“-	Yüz	sopa	mı	vurdu?”	
“-	Evet!”	
“-	Kalk	sen	de	aynı	şekilde	ona	vur!”	dedi.	
Amr	b.	Âs	(ra)	ileri	atıldı:	
“-	 Ey	Mü’minlerin	 emiri!	 Sen	 böyle	 bir	 yol	 açarsan	 bu	 valilerine	 çok	 ağır	

gelir.	Senden	sonra	gelen	halifeler	bunu	bir	sünnet	kabul	ederler”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra):	
“-	 Ben	 Allah	 Resulünün	 kendi	 nefsi	 için	 bile	 aynı	 muameleyi	 yaptığını	

gördükten	 sonra	 başkaları	 için	 bunu	 yapmayacak	 mıyım?”	 dedi	 ve	 şikayet	
sahibine	dönerek:	

“-	Kalk!	Aynısı	ile	mukabele	et!”	dedi.	
Amr	b.	Âs	(ra):	
“-	Ya	Ömer!	Bizi	bırak	da	o	adamı	razı	edelim!”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra):	
“-	Bu	sizin	aranızdaki	bir	iştir.	Razı	edersen	ne	âlâ!”	dedi.	
Hz.	 Amr	 b.	 Âs	 o	 adam	 ile	 her	 sopa	 başına	 iki	 dinar	 vererek	 200	 dinara	

adamı	razı	etti	ve	helalleştiler.	
Hz.	Ömer’in	(ra)	adaleti	böyle	idi...		
	
Beytülmal	Hassasiyeti	
Bir	 gün	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 müslümanların	 işi	 ile	 meşgul	 olduğu	 mütevazi	

odasında	 Hz.	 Osman	 (ra)	 içeri	 girdi	 ve	 selam	 verdi.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 cevap	
vermeden	 işine	 devam	 etti.	 Mektubu	 yazdı	 bitirdi	 ve	 yanmakta	 olan	 mumu	
söndürdü	ve	yeni	bir	mum	yaktı	ve	“Aleyküm	selam	ya	Osman!”	dedi.		

Hz.	Osman	(ra)	“Ya	Ömer!	Neden	selamımı	o	zaman	almadın?”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra)	“Ya	Osman!	Ben	müslümanların	işini	yapıyordum	ve	beytü’l-

male	ait	mumu	yakıyordum.	Onda	tüm	müslümanların	hakkı	vardır.	Sizinle	olan	
işimiz	 kendi	 işimizdir.	 Kendi	 mumumu	 yaktım	 ve	 selamınızı	 aldım.	 Şimdi	
konuşabiliriz”	diye	cevap	verdi.	

Hz.	Ömer’in	adalete	verdiği	önem	bu	derece	ince	idi.	
Yine	 bir	 gün	 Şam’dan	 gelen	 zeytinyağını	 fakirlere	 dağıtıyordu.	 Yanındaki	

oğlunun	yağı	boşalan	kaba	elini	sürerek	saçlarını	yağladığını	gördü.	Derhal	onun	
elinden	tuttu	ve	eve	götürüp	saçını	yıkadı	ve:	

“-Evladım!	Bu	yaptığın	şey	ahirette	benim	azabıma	vesile	olacak	şeydir.	O	
yağlar	 babanın	 kendi	 malı	 değil,	 müslümanların	 malıdır.	 Bizim	 onlardan	
faydalanmamız	helal	değildir”	dedi.	



Hz.	ÖMER	(RA)	DÖNEMİNDE	İKTİSADİ	HAYAT	(M.	634-643)	
	
Hz.	Ömer	dönemi	 (634-643)	 fetihler	dönemidir.	Müslümanlar	kısa	 sürede	

İran’ın	büyük	bir	kısmını,	Mısır,	Suriye	ve	Irak’ı	fethettiler.	Suriye,	Mezopotamya	
ve	Mısır’ın	eski	halkları,	Müslümanları	topraklarını	zapt	eden	güçler	olarak	değil,	
bir	kurtarıcı	olarak	karşılıyorlardı.	Halbuki	bunlar	yüzyıllarca	Roma,	Bizans	veya	
Sâsânî	 imparatorluklarına	bağlı	 yaşamışlardı.	 Şehirlerde	yaşayanların	adalet	 ve	
hürriyete	 olan	 özlemleri	 ile	 İslâm’ın	 demokratik,	 eşitlikçi,	 çoğulcu	 ve	 toplumcu	
yapısı	 geniş	 bölgelerde	 kısa	 sürede	 kültürel	 ve	 iktisadî	 bir	 hakimiyet	
kurulmasına	yol	açtı.	

Fetihler	 hayatın	 akışı	 ve	 sürekliliğinde	 bir	 kesinti	 oluşturmadı.	 Mahalli	
kurumlar,	 bürokrasi,	 mâliye	 ve	 para	 sistemleri,	 kısaca	 mahalli	 gelenekler	 bazı	
düzeltmelerle	varlıklarını	sürdürüyorlardı.	

İslâm’ın	 Avrupa’yı	 Akdeniz’den	 ve	 dünya	 ekonomisinden	 kopardığı	 ve	
kendi	 içine	 ittiği	 şeklinde	 ifade	 edilen	 tezin	 tam	 aksine,	 Avrupa	 İslâm	
fetihlerinden	etkilenerek	kapanma	ve	boğulma	devrine	girmemiş,	belki	bu	süreç	
hızlanmış,	ancak	bu	fetihler	sayesinde	yeni	ticari	ve	kültürel	açılımlar	yaşamıştır.	
Öncesinde	batı	Kuzeyden	gelen	Barbarların	 istilası	batıda	 içe	kapanmaya	sebep	
olurken	 İslam’ın	 yayılması	 Batının	 da	 iktisaden	 gelişmesine	 ve	 dünyaya	
açılmasına	sebep	olmuştur.	

Son	 derece	 basit	 bir	 şekilde	 yaşayan	 Araplar	 İran	 ve	 Bizans	 gibi	 nim-
medeni	 ve	 iktisaden	 gelişmiş,	 lüks	 ve	 israfa	 alışmış	 toplumla	 temasa	 geçince	
iktisaden	 zenginliğin	 gereği	 yeni	 hayat	 tarzını	 hemen	 benimsemeye	 başladılar.	
Un	elemeyi	ve	kepeksiz	ekmek	yemeyi	bilmeyen	Araplar	İran	ve	Roma	mutfağına	
alışmaya	başladılar.	

Öncesinde	 15-20	 dirheme	 sahip	 olanı	 zengin	 kabul	 eden	Araplar,	 İran	 ve	
Suriye’nin	fethinden	sonra	en	fakiri	de	daha	fazla	kazanmaya	başlamıştı.	Çünkü	
fetihler	 sonunda	 yüzyıllar	 boyunca	 biriktirilen	 muazzam	 servetler	
Müslümanların	ellerine	geçmeye	başladı.	Ganimetlerden	elde	ettikleri	meblağları	
ifade	edecekleri	rakamları	bilmiyorlardı.		

Müslümanlar,	 Hıristiyanlık	 ve	 Mecusi	 dinine	 mensup	 ruhbanların	
kiliselerde	 biriktirdikleri	 ve	 Kur’an’ın	 ifadesiyle	 “Allah	 yolunda	 infâk”	
etmedikleri	altın	ve	gümüşü	para	olarak	piyasaya	sürdüler.	Sâsânî	saraylarından	
elde	 edilen	 kıymetli	madenler	 de	 aynı	 şekilde	 tedavüle	 sürüldü	 ve	 halkın	 eline	
geçerek	mübadele	 hacmini	 genişletti.	 Para	 arzının	 artışı	 piyasayı	 kamçıladı	 ve	
büyük	bir	iktisadî	canlılık	oluşturdu.	Her	çeşit	mala	karşı	büyük	bir	talep	uyandı.	
O	 zamana	 kadar	 ulaştırma	 imkanları	 olduğu	 halde	 sırf	 ödeme	 güçlüklerinden	
dolayı	kapalı	kalan	pazarlar	açılarak	ekonomiyle	bütünleşti.	

İslâm	özellikle	mâliye	ve	para	konularında	mahallî	geleneklere	bağlıydı.	Bu	
yüzden	 fetihlerden	 sonra	 bizzat	 Müslümanlar	 tarafından	 ağırlık,	 şekil,	 desen,	
resim	 ve	 yazı	 bakımından	 eskilerinden	 farkı	 olmayan	 yeni	 sikkeler	 basıldı.	 Bu	
arada	piyasalarda	bir	süre	kağıt	ve	deri	paralar	tedavül	etti.1		

Özellikle	 saray	 ve	 kiliselerden	 ele	 geçirilen	 altın	 ve	 gümüşün	 para	 arzını	
arttırması	 sonunda	 görülen	 iktisadî	 canlanma	 ile	 oluşan	 gelirden	 ve	 artan	
refahtan	 bütün	 halk	 payını	 aldı;	 halka	 maaş	 bağlandı.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	
peygamberimizin	 (asm)	 ihtiyaç	 sahiplerine	 ganimetten	 pay	 vermesini	 daha	

	
1	M.	Hamidullah,	İslam	Peygamberi,	2:	1046-1047.	



sistemli	 hale	 getirerek	 ihtiyaç	 sahiplerini	 derecelendirdi.	 Bu	 konuda	 İranlıların	
takip	ettiği	“Divan”	sistemini	alarak	geliştirdi.		

Buna	göre	Peygambere	yakınlığa	göre	Hz.	Abbas’a	(ra)	8.000	dirhem,	Bedir	
gazilerine	 Hz.	 Hasan	 ve	 Hüseyin	 (ra)	 Ebu	 Zer	 ve	 Selman’a	 (ra)	 5.000	 dirhem,	
Bedir	 ve	 Hudeybiye	 arasında	Müslüman	 olanlara	 4000	 dirhem,	 Hudeybiye’den	
sonra	Müslüman	olanlara	da	3000	dirhem,	Mekke’nin	fethinden	sonra	Müslüman	
olanlara	 ise	2000	dirhem	yıllık	 tayinat	 verildi.	Kadisiye	 savaşından	 sonrakilere	
de	durumlarına	göre	300	ile	1000	dirhem	yıllık	tayinat	verildi.	

Hz.	Ömer	(ra)	kadınlara	da	hazineden	senelik	maaş	bağladı.	Hz.	Aişe’ye	(ra)	
12.000	 dirhem	 ayırdı.	 Ama	 o	 10.000	 dirhemini	 kabul	 etti,	 fazlasını	 almadı.	
Peygamberin	 diğer	 zevcelerine	 de	 10.000	 dirhem	 verdi.	 Bedir	 gazilerinin	
hanımlarına	500’er	dirhem	verirken	sonrakilere	durumlarına	göre	400	ile	100’er	
dirhem	hazine	yardımı	 yaptı.	Ayrıca	 fakir	 ve	miskinlere	de	yeterli	 derecede	un	
tahsis	edilmişti	ki	buna	rızk	denirdi	ve	aydan	aya	ödenirdi.1		

Yine	 bu	 dönemde	Hz.	 Peygamber	 asrında	 iktisadî	 yönü	 oluşmuş	 bulunan	
iktâ’	sistemi	askerî	boyut	kazandı.	Yani	fethedilen	toprakların	gelirleri,	askerlere	
maaş	olarak	ayrılmıştı.	

Hz.	 Ömer	 fethedilen	 geniş	 topraklan	 gaziler	 arasında	 dağıtmamış,	 eski	
sahiplerinin	 elinde	 bırakmıştı.	 Bunların	 ödedikleri	 vergiler	 hazine	 hesabına	
tahsil	 edilip	 askerlerin	maaşına	 tahsis	 edildi.	 Sonraki	 devirlerde	 hazine	 aradan	
çekilecek,	 böylece	 askerler	 topraktan	 devlete	 düşen	 payı,	maaşları	 karşılığında	
bizzat	toplayacaklardı.	Bununla	birlikte,	istila	dolayısıyla	sahipsiz	kalan	bir	takım	
topraklar	 da	 işletilmek	 ve	 devlete	 ait	 vergileri	 ödenmek	 şartıyla	 özel	 kişilere	
bırakılmıştı.	Bu	uygulama	Osmanlı	tımar	sisteminin	esasıdır.2		

	

	
1	A.	Hilmi,	1974,	s.	230.	
2	Prof.	Dr.	Ahmet	Tabakoğlu,	Hulefa-i	Raşidin	Dönemi	İslam	Ekonomisi,	
http://islamekonomisi.org/halifeler-donemi-632-661.	



	
	

İSLAMDA	MAAŞ	TAKDİRİ	
	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Eşlerimin	 nafakası	 ve	 âmilimin	 rızkından	 başka	

bıraktığım	her	şey	sadakadır”	(Buhari,	Vesaya,	32;	Müslim,	Cihad,	55.)	buyurarak	
geçinmek	 için	gereken	 rızkın	dışında	birikim	yapmadığını	 ifade	etmiştir.	Kişiye	
zekat	 ve	 sadakanın	 da	 ancak	 nafaka	 olarak	 verilecektir.	 Nafaka	 ise	 geçinmesi	
gereken	ve	kişinin	yaşaması	için	gerekli	olan	zaruri	ihtiyaçlarıdır.	

Peygamebrimiz	 (asm)	 memur	 olarak	 atadığı	 ve	 görevlendirdiği	 kişilerin	
maaş	takdirinde	de	zaruri	geçimi	ve	temel	 ihtiyaçları	esas	almıştır.	Buna	“rızık”	
ve	 çoğul	 olarak	 “erzak”	 denir.	 “Bizim	 devlet	 işinde	 çalıştırarak	 kendisine	 rızık	
verdiğimiz	 kimsenin	 bu	 rızık	 dışında	 beytülmâlden	 bir	 şey	 alması	 hainliktir”	
(Ebû	Dâvûd,	Harâc,	10.)	buyurmuşlardır.	

Halkın	 işlerini	 görmek	 için	 görevlendirilen	 memurların	 maaşları	 devlet,	
yani	 yöneticiler	 tarafından	 “Şura”	 ile	 takdir	 edilir.	 Zekat	 memurlarının	
maaşlarının	 zekât	 gelirlerinden	 ödeneceği	 zaten	 ayetle	 sabittir.	 (Tevbe	 Suresi,	
9:60.)	Bu	hususta	mükellefe	herhangi	bir	masraf	yüklenmez.	 (İmam	Ebu	Yusuf,	
Kitabu’l-Harac,	2:	21-22.)		

Devlet	 memurlarına	 düzenli	 şekilde	 maaş	 takdirine	 Hz.	 Ömer	 (ra)	
döneminde	 başlanmıştır.	 O	 dönemde	 memurlara	 ancak	 ihtiyaç	 miktarı	 maaş	
bağlanmıştır.	 (İbn-i	 Haldun,	 Mukaddime,	 2:	 927-928.)	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 halife	
seçildikten	sonra	ticaret	için	çarşıya	çıkınca	Beytü’l-Mal	görevlisi	Hz.	Ebu	Ubeyde	
(ra)	 önüne	 çıkarak	 bunun	 doğru	 olmayacağını	 söyleyerek	 meseleyi	 şuraya	
getirerek	 yıllık	 3000	 dirhem	 maaş	 takdir	 etmişlerdir.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 vefat	
etmeden	önce	bu	maaştan	artırdığını	Hz.	Ömer’e	vererek	hazineye	aktarmıştır.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 vali	 olarak	 atadığı	 Ammar	 b.	 Yasir’e	 (ra)	 Beytü’l-Mal	 için	
görev	verdiği	Abdullah	b.	Mesud’a	ve	arazileri	ölçmek	için	görev	verdiği	Osman	b.	
Huneyf’e	 (ra)	 maaş,	 yani	 geçim	 olarak	 her	 gün	 için	 bir	 koyun	 takdir	 etmiştir.	
(Abdülhay	 el-	 Kettânî,	 Et-Terâtibu’l-İdâriye,	 1:578.)	 Peygamberimiz	 (asm)	
zamanından	 itibaren	 Kadılık	 görevi	 üstlenenlere	 sosyal	 konumları	 dikkate	
alınarak	diğerlerinden	daha	fazla	maaş	verilmiştir.		

Beytülmal,	 yani	 hazine	 gelirlerinin	 başında	 fey	 gelirleri,	 yani	 arazilerden	
alınan	 harac	 ve	 vergiler	 gelmektedir.	 Ayrıca	 zekat	 gelirleri	 de	 hazineye	
aktarılırdı.	 Yine	 gayrimüslim	 halkın	 savaş	 korkusuyla	 başka	 yere	 göç	 etmesi	
sonucu	 boş	 kalan	 araziler	 vardır.	 Bunlar	 da	 fey'	 adını	 alır.	 Müslümanların	 bu	
beldeye	 girmesiyle	 arazilerin	 mülkiyeti	 beytülmale	 intikal	 eder.	 Bunlar	
vakfedilmiş	 devlet	 mülkü	 haline	 gelir.	 Devlet	 başkanı	 bu	 arazileri	 ekip-biçen	
müslüman	 veya	 zimmîlerden	 haraç	 vergisi	 alır.	 Böyle	 bir	 beldede	 düşmandan	
kalan	menkul	mallar	da	fey'e	dahil	olur.	İslâm	hukukçularının	çoğunluğuna	göre	
bunlar	 vakfedilir	 ve	 müslümanların	 maslahatı	 için	 harcanır	 (İbn	 Rüşd,	
Bidâyetü'l-Müctehid,	 1:	 389;	 es-Şırâzı,	 el-Mühezzeb,	 2:	 247;	 İbnü'l-Hümâm,	
Fethu'l-Kadîr,	4:353;	el-Mâverdî,	el-Ahkâmü's-Sultâniyye,	s.133.)	

	
Kaynak:	
Mustafa	Sabri	Küçükaşcı	TDVA,	Rızık	Maddesi,	35:	74-75.	
	



Hz.	ÖMER’İN	(RA)	ASKERÎ	SİYASETİ	
	

	
Şeytan	 Allah’ın	 dininden	 ve	

kitabından	 taviz	 vermeyen,	
Peygamberin	 (asm)	 sünnetini	
yaşatmaya	çalışanlardan	korkar	ve	
çekinir.	 Peygamberimiz	 (asm)	 bu	
konuda	Hz.	Ömer’i	şöyle	anlatıyor:	
“Gökyüzünde	 Ömer’e	 saygı	
duymayan	 bir	 melek	 ve	
yeryüzünde	 de	 ondan	 korkmayan	
bir	şeytan	yoktur.	Yâ	Ömer!	Şeytan	
seni	 görünce	 Ömer’le	
karşılaşmayayım	 diye	 yolunu	
değiştiriyor.”1	

Hz.	Ebebekir	(ra)	vefat	etmeden	önce	yerine	halife	adayı	olarak	Hz.	Ömer’i	
gösterdi	 ve	 ona	 uymalarını	 istedi.	 Medinedeki	 sahabeler	 ve	 Hz.	 Ali	 (ra)	 “Biz	
Ömer’den	 başkasına	 razı	 olmayız”	 diye	 Hz.	 Ebebekir’in	 (ra)	 bu	 seçimini	 çok	
doğru	 bularak	 Hz.	 Ömer’e	 (ra)	 biat	 ettiler	 ve	 hilafeti	 konuda	 hiçbir	 ihtilaf	
çıkmadı.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	 izini	 takip	 etti	 ve	 Peygamberimizin	
(asm)	sünnetinden	yolundan	ayrılmadı.	Hz.	Ebubekir’in	bıraktığı	yerden	cihada	
da	hizmete	de	devam	etti.		

Peygamberimiz	 (asm)	 Mekke’de	 Tevhid’i	 ders	 verirken	 “Lâ	 ilâhe	 illallah	
deyin.	 Bunu	 derseniz	 Kisra	 ve	 Kostantin	 sizin	 olacak!”2	buyuruyorlardı.	 Bizzat	
Peygamberimiz	 (asm)	 Tebük	 Seferi	 düzenleyerek	 Bizans	 elinde	 buluna	 Ürdün	
topraklarına	 kadar	 gelmişti.	 Peygamberimizin	 (asm)	 bu	 sözünü	 haklı	 çıkarmak	
için	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 gibi	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 da	 hem	 Kisra’ya	 hem	 de	 Kostantin’e	
yöneldi	ve	komutanlarını	da	bu	hedefe	yöneltti.	Tevhid	hakikatini	 tüm	dünyaya	
hakim	 kılmayı	 amaç	 edindi.	 Yoksa	 amacı	 toprak	 kazanmak	 ve	 ganimet	 elde	
etmek	değildi.	

Hz.	Ömer	(ra)	Hâlid	b.	Velid’in	(ra)	kazandığı	zaferleri	halkın	onun	şahsına	
mal	etmesinin	önüne	geçmek	ve	zaferin	Allah’ın	müslümanlara	vadi	olduğunu	ve	
şahıslara	 bağlı	 olmadığını	 göstermek	 için	 azlederek	 yerine	 Ebu	 Ubeyde	 b.	
Cerrah’ı	 (ra)	 atadı.	 Halid	 b.	 Velid	 (ra)	 buna	 karşı	 çıkmadı	 ve	 Ebu	 Ubeyde	 b.	
Cerrah	komutasında	İslam	askerinin	bir	kanadını	kumanda	etmeye	devam	etti.3	

Hâlid	 b.	 Velid’i	 (ra)	 azletmesinin	 sebebini	 daha	 sonra	 şöyle	 açıklamıştır:	
“Ben,	Halid'i	bir	öfkesinden,	ya	da	ihanetinden	dolayi	azletmedim.	İnsanlar	onu	o	
kadar	 büyüttüler	 ki,	 zaferleri	 Allah’tan	 bilip	 tevekkül	 edecekleri	 yerde	 zaferi	
Halid’den	 bilmeye	 başladılar.	 Ben	 ise	 zaferin	 Allah’tan	 geldiğini	 göstermek	 ve	
hakın	inanç	ve	itikadını	güçlendirmek	için	bunu	yaptım!”	buyurdu.	

Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah’a	da	şöyle	talimat	vermişti:	“Sana	Allah’tan	korkmanı	
tavsiye	ederim.	Ondan	başka	hiçbir	şeyin	değeri	yoktur.	Bizi	dalalet	zulmetinden	
hidayet	 nuruna	 çıkaran	 Odur.	 Seni	 Halid	 b.	 Velid’in	 ordusuna	 komutan	 tayin	
ettim.	 Dinde	 cihadın	 hakkı	 ve	 hukuku	 ne	 ise	 ona	 göre	 davran.	 Ganimet	 elde	

	
1	Suyûtî,	Tarihu'l	Hulefa,	Kahire	-	1964.	s.	119.	
2	Ihsan	Süreyya	Sırma,	İslamî	Tebligin	Mekke	Dönemi,	s.	120.	
3	İbnu’l	Esîr,	el-Kâmil	fi't	Târih,	Beyrut		-1965,	s.	535.	



edeceğim	diye	müslümanları	helakete	götürme!	Arazi	şartlarını	çok	iyi	bilmeden	
orduyu	 sevketme.	 Muhafızsız	 hiçbir	 birliği	 gönderme!	 Müslümanları	 felakete	
götürmemen	 için	 seni	 uyarıyorum.	Allah	 beni	 seninle,	 seni	 de	 benimle	 imtihan	
etmektedir.	 Gözünü	 ve	 kalbini	 dünyadan	 ve	 dünya	 sevgisinden	 çevir,	 ahirete	
yönel.	 Allah’a	 hesap	 vereceğini	 düşünere	 hareket	 et!	 Dikkat	 et	 ki	 bu	 dünya	
senden	öncekileri	helak	ettiği	gibi	seni	de	helak	etmesin!”1	

Peygamberimiz	 (asm)	 “Hikmetin	 başı	 Allah	 korkusudur”2	buyurmuşlardı.	
Her	başarının	ve	her	nevi	faziletin	kaynağı	Allah	korkusu	olduğundan	Hz.	Ömer	
(ra)	buna	çok	değer	veriyordu.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 postacılık	 teşkilatını	 kurmuş	 ve	 bunlar	 vasıtasıyla	 günü	
gününe	 ordusundan	 haber	 alıyordu.	 Sanki	 ordusunun	 başında	 imiş	 gibi	 onları	
sevk	 ve	 idare	 ediyordu.	 Komutanlara	 göndermiş	 olduğu	 emirlerle	 her	 gün	
durumlarını	 bildiren	 mektuplar	 yazarak	 Medine’yi	 habersiz	 bırakmamalarını	
istemiştir.3	“Durumunuzu	 araliksiz	 olarak	 ve	 bütün	 tafsilatiyla	 bana	 yaz.	 Nasil	
hareket	ettiğinizi;	sizin	düsmana,	düsmanin	da	size	olan	nisbet	ve	harekât	tarzını	
öyle	yaz	ki,	mektuplarından	âdeta	savasi	izleyeyim..!”	demiştir.4	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 İran	 fethi	 için	 de	 Allah	 için	 ilk	 defa	 kan	 döken5	Sa’d	 b.	 Ebi	
Vakkas’ı	(ra)	görevlendirdi	ve	ona	şöyle	dedi:	 ‘‘Ya	Sa’d!	Hz.	Peygamber’in	(asm)	
dayısı	 ve	 onun	 sahabisi	 olman	 seni	 yanıltıp	 Allah'tan	 uzaklastirmasın!	 Allah,	
kötülügü	kötülükle	degil,	iyilikle	yok	eder.	Allah	ve	insanlar	arasinda,	O’na	itaatte	
baska	hiç	kimse	yoktur.	Allah	katında	bütün	insanlar	eşittir.	Allah	onların	Rabbi,	
onlar	 da	 O'nun	 kullarıdırlar.	 Onlara	 verilen	 hayat	 için,	 O'nu	 zikrederek,	 O'nun	
kanunlarına	 tabi	olarak,	O'na	hamdederler.	Resulullah’dan	(asm)	gördüğün	gibi	
hareket	et!..”6		

Müslümanların	 elçileri	 gittikleri	 yerde	 amaçlarının	 toprak	 elde	 etmek,	
yeryüzüne	hakim	olmak	ve	ganimet	elde	etmek	olmadığını	açıkça	ifade	ediyorlar	
ve	şöyle	diyorlardı:	

“Bizim	 arzumuz	dünya	 değil.	 Bizim	 arzu	 ve	 isteğimiz	Ahirettir.	 Allah	 bize	
bir	 Peygamber	 göndererek	 ona	 söyle	 dedi:	 ‘Ben	 şu	 taifeyi,	 benim	 emir	 ve	
yasaklarımla	 amel	 etmiyenlere	 musallet	 ettim.	 Bunlar	 vasıtasıyle,	 benim	
emirlerime	karşı	gelenlerden	intikam	alacağım.	Bu	tâife	benim	emirlerime	bağlı	
kaldıkları	 sürece	 onları	 galip	 kılarım.”	 Bu	 hak	 dindir.	 Ondan	 yüz	 çeviren	 hiç	
kimse	yoktur	ki	zillete,	ona	bağlanan	hiç	kimse	yoktur	ki	 izzete	kavuşmasın.	Bu	
dinin	esası,	Allah'ın	birliğine	ve	Muhammed’in	(asm)	Onun	Peygamberi	olduğuna	
inanıp	şehâdet	etmek	ve	Allah	katından	gelen	her	şeyi	noksansız	ikrar	etmektir.	
Dinimizin	 gayesi,	 insanların	 hürriyetlerini	 sağlamak,	 insanı	 insanlara	 kulluktan	
kurtarıp,	Allah'a	kul	etmektir.”7	

Askerler	 tebliğ	 ve	 savaş	 seferleri	 aylar	 süren	 yolculuklar	 gerektiriyordu.	
Mesafenin	uzak	olması,	 askerin	 cepheye	gönderilmesi	 evlerinden	ve	eşlerinden	
uzun	 süre	 ayrı	 kalmaları	 ciddi	 bir	 problem	 oluşturuyordu.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 bu	
konuda	 da	 bir	 tedbir	 düşünerek	 sıralı	 askerlik	 sistemi	 uyguladı.	 Yani	
savaşanların	 bir	 kısmını	 alıkoyup	 diğer	 kısmını	 gönderiyor,	 ertesi	 seferde	 ise	

	
1	Ibn	Kesîr,	el-Bidaye	ve'n	Nihaya,	Beyrut	-1966,	s.	19.	
2	Feyzu'l-Kadir,	3:	574;	Keşfu’l	Hafâ,	1:421.	
3	Taberî,	Târihu’l	Umem	ve'l	Mülûk,	Beyrut	-1962,	s.	435.	
4	Ibn	Kesîr,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	7:	37.	
5	İbn	Hisam,		Sîretu'n	Nebeviyye,	el-Kahire	-1955,	s.	263.	
6	Vakidî,	Fütûhu's	Şam,	Mısır	-	Tarihsiz,	1:	68.	
7	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	7:	39.	



önce	 alıkoyduklarını	 gönderip	 diğerlerini	 dinlenmeleri	 için	 memleketlerinde	
bırakıyordu.1		

Bu	 örneklerden	 de	 anlaşılacağı	 üzere	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 üstlendiği	 yönetim	
sorumluluğunu	 yerine	 getirirken	 adaleti	 ve	 hakkaniyeti	 gerçekleştirmek	
amacıyla	tarihte	örneğine	ender	rastlanan	bir	hassasiyet	gösterdi.	Kurumsal	bir	
devlet	oluşturma	gayretiyle	geliştirdiği	standartlar,	sonraki	dönemlerde	âlimlere	
ve	yöneticilere	delil	ve	kaynak	teşkil	etmiştir.	

	
Kumandanlara	Nasihati	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 tayin	 ederek	 savaşa	 gönderdiği	 kumandanlara	 şöyle	 emir	

verirdi:	
“Düşmanla	 karşılaştığınız	 ve	 savaştığınız	 zaman	 sakın	 zulmetmeyiniz.	

Kimsenin	 organını	 ve	 gövdesini	 kesmeyiniz.	 Çocuklara,	 yaşlılara,	 kadınlara,	 din	
adamlarına	 ve	 elinde	 kılıç	 sizinle	 savaşmayanlara	 sakın	 dokunmayınız!	 Kılıcı	
bırakan	ve	teslim	olanlara	asla	dokunmayınız!”		

	
Müslüman	Sözünde	Durandır	
Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah	komutasındaki	ordu	Hire’de	 İran	ordusunu	mağlup	

etti	 ve	 bir	 kısım	 İran	 askerlerini	 esir	 aldı.	 Bunlardan	 birisi	 de	 İran	 ordularının	
önemli	komutanlarından	Caban	da	vardı.	Caban	yaşlı	 olduğu	 için	kendisini	 esir	
eden	ve	kimliğini	bilmeyen	mücahide:	

“-	Yiğidim!	Ben	yaşlı	ve	güçsüz	birisiyim.	Benim	yerime	güçlü	ve	kuvvetli	iki	
köleyi	kabul	edersen	bu	ihtiyarı	bahtiyar	edersin”	dedi.		

Genç	asker	bunu	kabul	etti	ve	“Biz	müslümanlar	yaşlılara	ve	güçsüzlere	esir	
muamelesi	yapmayız!”	dedi.	 İki	genç	köle	 ile	değiştirmeyi	kabul	ederek	 ihtiyarı	
serbest	bıraktı.		

Bir	müddet	 sonra	 o	 yaşlının	 kumandan	 Caban	 olduğu	 anlaşıldı	 ve	 durum	
Ebu	Ubeyde	b.	Cerrah’a	haber	verildi.	Ebu	Ubeyde:	

“-	Müsülüman	verdiği	sözünde	durmalıdır”	dedi	ve	Caban’ı	serbest	bırakan	
mücahide	hak	verdi.	

	
Hz.	Ömer’in	İstişareye	Verdiği	Önem	ve	Meşverete	Uyması	
Hz.	Ömer	(ra)	devleti	“Şura”	prensibine	göre	yapılandırmıştır.	Devlet	içinde	

kurduğu	 tüm	 kurumların	 kararlarını	 “Divan”	 adını	 verdiği	 şuralarla	 yapmıştır.	
Valilerin	 halk	 tarafından	 denetimini	 de	 “Divanu’l-Mezalim”	 denilen	 halkın	
şikayetlerinin	 dinlenildiği	 “Meclisler”	 yoluyla	 oluşturmuştur.	 Böylece	 halkın	
murakabesini	 esas	 alırdı.	 Valilerin	 de	 işlerini	 meşveretle	 yapmalarını	 tavsiye	
etmiş,	 valiler	 de	 buna	 önem	 vermişlerdir.	 Bu	 kurum	 Emeviler	 ve	 Abbasiler	
döneminde	de	Osmanlı	döneminde	de	varlığını	devam	ettirmiştir.	

Yönetimi	Kitap	ve	Sünnetin	prensiplerine	göre	 “Liyakatı”	 ve	 “Şurayı”	 esas	
alarak	 yapılandıran	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 toplumu	 ilgilendiren	 tüm	 işlerini	 ve	 kamu	
hizmetlerini	Muhacir	ve	Ensar’dan	oluşan	“Şura”larla	yürütmüştür.	Bazen	geniş	
katılımlı	 “Genel	Kurul”	 toplantıları	yaparak	önemli	konuları	günlerce	müzakere	
ettiği	olmuştur.	

Ayırca	 Hz.	 Ömer	 Mescid-i	 Nebevî’de	 günlük	 olayları	 değerlendiren	 ve	
müzakere	 eden	 Ensar	 ve	Muhacirlerden	 oluşan	 bir	 küçük	meşveret	meclisi	 de	
vardı.	Her	gün	dışarıda	ve	içerideki	olayları	hemen	bu	mecliste	ele	alıp	müzakere	

	
1	İbn	Sa'd,	Tabakat,	3:	285.	



eder	 ve	 vilayetlerden	 gelen	 elçileri	 ve	 habercilerin	 haberlerini	 burada	
değerlendirirdi.	 Halkın	 kendisinden	 memnun	 olmadığı	 valileri	 hemen	
değiştirirdi.	Bunlardan	birisi	de	Kufe	Valisi	Sa’d	b.	Ebi	Vakkas	(ra)	idi.		

Hz.	Ömer	(ra)	günümüz	demokrasi	sistemlerinde	olduğu	gibi	Millet	Meclisi,	
Bakanlar	Kurulu,	Mahalli	ve	Bölgesel	Kurullar	oluşturmuş	ve	bunlara	dayalı	bir	
yönetim	sistemi	kurmuştu.	

	
Hz.	Ömer’in	İstişareye	Verdiği	Önem	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 istişareye	 çok	 önem	 verirdi.	 Kendisini	 yetkili	 görmez	 her	

meseleyi	istişareye	getirir	ve	müzakereden	sonra	çıkan	kararın	arkasında	durur	
ve	kesinlikle	Allah’a	tevekkül	ederek	uygulardı.	

Bir	 mecliste	 ordu	 komutanları	 Hz.	 Ömer’i	 başlarında	 görmek	 arzu	
ettiklerini	dile	getirdiler.	Ancak	başta	Hz.	Ali	(ra)	olmak	üzere	Aşere-i	Mübeşşere	
ve	 ileri	 gelenler	 bu	 fikre	 karşı	 çıktılar	 ve	 halifenin	 Medine’den	 ayrılmaması	
gerektiğine	karar	verdiler.	Bunun	üzerine	Hz.	Ömer	(ra)	kumandanlara	“Ben	de	
sizin	fikrinize	taraftarım	ancak	görüyosunuz	ki	şuranın	kararı	böyle	değildir.	Ben	
meşverete	uyarım”	demiştir.	

	
**	
	
Bir	 gün	 Hariseoğulları	 kuyusunun	 başında	 toplananlarla	 görüştü.	

Muhammed	b.	Mesleme	(ra)	da	orada	idi.	Cemaat	adına	ona	sordu:	
“-	Ya	Muhammed,	bizim	icraatlarımızı	nasıl	görüyorsun?”	
Muhammed	b.	Mesleme	(ra)		
“-	 Ya	 Ömer!	 Ben	 de	 benim	 konuştuğum	 insanlar	 da	 senin	 yönetiminden	

fevkalade	memnunuz.	Senin	devlet	malını	ve	ganimetleri	toplama	ve	dağıtmada	
başarın	her	türlü	takdirin	fevkındedir”	dedi.	

Hz.	Ömer	(ra):	
“-	Ben	hak	çizgisinden	ayrılırsam	ve	zulme	sapacak	olsam	ne	yaparsınız?”	

dedi.	
Muhammed	b.	Mesleme	(ra):	
“-	Ya	Ömer!	Şayet	sen	hak	yoldan	ve	adaletten	ayrılırsan	seni	kılıçlarımızla	

doğrulturuz!”	dedi.	
Bunun	üzerine	Hz.	Ömer	(ra):	
“-	Allah’a	sonsuz	hamdolsun	ki	ben	haktan	ayrılınca	bana	hakkı	hatırlatacak	

ve	 adalete	 yönlendirecek	 ve	 beni	 düzeltecek	 bir	 cemaatin	 yönetimine	 geçmiş	
bulunuyorum”	dedi.	

	
**		
Hz.	Ömerin	(ra)	İmanı	Koruma	Hassasiyeti	
Bir	 defasında	 Peygamberimiz	 (asm)	 bir	 ağacın	 altında	 sahabelerinden	

cihad	 için	 biat	 almıştı.	 Bu	 ağaç	 daha	 sonra	müslümanlar	 arasında	 bir	 kutsiyet	
kazandı	ve	insanlar	onu	ziyaret	eder	oldular.	Hz.	Ömer	(ra)	 insanların	ağaca	bu	
teveccühünü	görünce	inançlarına	halel	gelmesin	diye	ağacı	kestirdi.		

Bir	defasında	da	Hz.	Ömer	(ra)	Hac	dönüşü	peygamberimizin	(asm)	namaz	
kıldığı	bir	mescide	 insanların	aşırı	hürmetini	görmüş	ve	“Benî	 İsrail’in	helakine	



sebep	 onların	 peygamberlerine	 ait	 hatıraları	 ibadetlerine	 tahvil	 etmeleridir.”1	
demiştir.	

	
**	
Hz.	Ömer	(ra)	Akılcı	ve	Ehl-i	Tahkik	İdi	
Hz.	Ömer	(ra)	yanındaki	büyük	bir	kafile	iel	Kabe’yi	tavaf	ederken	Hacerü’l-

Esved’in	yanına	geldi	ve	şöyle	dedi:	
“-Ey	Hacerü’l-Esved!	Biliyorum	ki	sen	bir	taş	parçasından	ibaretsin.	Elinden	

ne	 bir	 zarar	 gelir	 ne	 de	 bir	 fayda.	 Ancak	 Peygamberimiz	 (asm)	 seni	 öpüp	
selamladığı	için	ben	de	öpüyor	ve	selamlıyorum.”	

	

	
1	Şah	Veliyyullah	Dehlevî,	İzaletü’l-Hafa	an	Hilafetü’l-Hulefa,		



BEŞİNCİ	BÖLÜM	
Hz.	ÖMER’İN	ŞAHSİYETİ	

	
Hz.	Ömer’in	(ra)	Kişiliği	
Hz.	Ömer	 (ra)	 çok	 kararlı,	 doğru	bildiğini	 uygulamada	 şiddetli	 ve	 tavizsiz	

bir	 şahsiyete	 sahipti.	 Müslüman	 olmadan	 önce	 de	 müslümanlara	 karşı	 çok	
şiddetli	 davranıyordu.	 Bu	 onun	 katı	 kalpli	 olduğundan	 değil,	 hak	 bildiği	 yolda	
tavizsiz	 duruşundan	 kaynaklanmaktaydı.	 Onun	 bu	 samimiyeti,	 hileye	 ve	 siyasi	
manevralara	yönelmemesi	 İslamı	kabul	etmesine	ve	hayatında	 fitnelerin	ortaya	
çıkmamasına	sebep	olmuştur.		

Onun	bu	kararlı	tavrına	ve	tavizsiz	tutumuna	Peygamberimiz	(asm)	“Ömer	
fitnenin	 kilididir;	 içinizde	 oldukça	 fitneler	 zuhur	 etmez”	 buyurarak	 işaret	
etmiştir.1	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 bir	 şeyi	 emrettiği	 veya	 yasakladığı	 zaman	 öncek	 kendi	
ailesinden	 başlardı.	 Ailesini	 toplar	 ve	 “Ben	 şunu	 yasakladım.	 İnsanlar	 yırtıcı	
kuşlar	gibi	 sizi	gözetlerler.	Allah’a	yemin	ederim	bu	yasaklarımdan	birini	 sizler	
yapacak	olsanız	sizi	iki	misli	cezalandırırım”	derdi.		

Hz.	Ömer	 (ra)	 böyle	 sert	 bir	mizaca	 sahip	olduğu	halde	halkına	 karşı	 çok	
müşfik,	 yumuşak	 huylu	 oldukça	 mütevazi	 davranırdı.	 Onu	 tanımayanlar	 halk	
içinde	 onun	 halife	 olduğunu	 bilemezdi.	 Kendi	 işini	 kendi	 görür,	 diğer	 insanlar	
gibi	 alelade	 şeylerle	meşgul	 olurdu.	 Çoğu	 zaman	 giydiği	 elbiselerde	 yamalıklar	
bulunurdu.	

Konuşurken	çok	beliğ	bir	üslupla	konuşurdu.	Arap	edebiyatına	da	vakıftı	ve	
kendisine	 izafe	 edilen	 şiirleri	 vardır.	 Allah’a	 ibadet	 ederken	 çok	 ciddi	 durur	 ve	
nafile	ibadetleri	de	elinden	geldiği	kadar	ifa	ederdi.	Her	sene	hacca	gitmeyi	ihmal	
etmemiştir.	 Hacılara	 bizzat	 riyaset	 ederdi.	 Allah	 kokusu	 kendisini	 o	 derece	
kaplamıştı	 ki	 “Allah’a	 hesap	 verdiğim	 zaman	 kendimi	 kurtarabilirsem	 bahtiyar	
olacağım”	derdi.	Vefat	ederken	“Rabbimin	huzuruna	imanlı	olarak,	namaz	kılmış	
ve	oruç	tutmuş	olmam	müstesna	günahkar	olarak	gidiyorum!”	demiştir.2	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 çok	 sade	 bir	 hayat	 yaşamıştır.	 Evi	 halkın	 evlerinden	 farklı	
değildi.	Medine’den	Mekke’ye	çok	defa	gidip	geldiği	halde	yanına	bir	çadır	dahi	
almamıştır.	Kafile	içinde	bir	yere	kıvrılıp	yatar	ve	uyurdu.	Hazineye	ait	bir	deve	
kaçtığı	 zaman	 elbisesini	 eteklerine	 toplayarak	 koşup	 bizzat	 yakalamış,	 “Neden	
bir	köleyi	göndermedin?”	dedikleri	zaman	“Benden	daha	iyi	köle	mi	olur?”	diye	
cevap	vermişti.3	

Bizans	 elçileri	 kendisine	 geldiği	 zaman	 onun	 sarayının	 ve	 korumasının	
olmadığını	görerek	“Dünya	sizden	korkuyor,	siz	kimseden	korkmuyor	musunuz?	
Sonra	 bu	 kadar	 büyük	 bir	 devleti	 nasıl	 yönetiyorsunuz?”	 dedikleri	 zaman	 “Biz	
ülkemizi	saraylarla	ve	askelerle	halkı	korkutarak	değil,	adaletle	yönetiyoruz.	Zira	
halk	adalete	güvenir	ve	adaletten	korkarlar”	diye	cevap	vermiştir.	

Halife	 olduktan	 sonra	 şura	 kararı	 ile	 kendisine	 maişetini	 temin	 edecek	
kadar	yıllık	5.000	dirhem	maaş	bağlanmıştır.	Ancak	o	 çok	mütevazi	bir	 şekilde	
yaşamıştır.	Sofrasında	ekmek,	bazen	et,	süt,	sebze	ve	sirke	bulunurdu.	Sofrasında	
iki	 çeşit	 yemek	 bulundurmazdı	 “Ben	 sevad-ı	 azama,	 halkın	 ortalama	 hayat	
seviyesine	uyarım.	Ne	zaman	halkımını	sofrasında	iki	üç	şeşit	yemek	olursa	ben	

	
1	Buharî,	Mevâkît,	4;	Menâkıb,	25,	Fiten,	22;	Müslim,	Îmân,	231,	Fiten:	27;	İbni	Mâce,	Fiten,	9;	
Müsned,	5:401,	405.	
2	İmam	Şibli	Numani,	Bütün	Yönleriyle	Hz.	Ömer,	2:	373.	
3	Şibli,1:	384-385.	



de	yiyebilirim”	derdi.	Bu	sebeple	kendisine	 ikram	edilen	bal	 şerbetini	 içmemiş,	
geri	 göndermiştir.	 Maaşından	 artırdığını	 da	 sene	 sonunda	 yine	 hazineye	
devrederdi.	

Bu	 sebeple	 olsa	 gerek	 peygamberimiz	 (asm)	 “Gökte	 bulunanlar	 Ömer’e	
gıpta	 ederler,	 yerdeki	 şeytanlar	 da	 Ömer’den	 kaçarlar” 1 	buyurdu.	 Yine	
Peygamberimiz	(asm)	onun	değerini	ifade	etmek	için	“Benden	sonra	peygamber	
gelecek	olsaydı	Ömer	olurdu”2	buyurmuşlardır.	

	
**	
Hz.	Ömer’in	tayin	ettiği	valilerden	biri,	Cuma	hutbesi	esnasında	Hz	Ömer’i	

öyle	 över	 ki,	 bir	 sahabi	 dayanamaz,	 kalkar,	 valiye	 müdahale	 edip,	 onu	
susturmaya	çalışır.	Namazdan	sonra	durum	Hz.	Ömer’e	(ra)	iletilir.		

Halifenin	 emriyle	 valiye	 karşı	 gelen	 adam	 yakalanıp	 bir	 suçlu	 gibi	
götürülür.	Suçlu	kabul	edilen	sahabi,	Hz.	Ömer’in	huzuruna	girince	selam	verir.	
Hz	Ömer,	hiddetinden	selama	karşılık	vermez.	Onu	azarlar.		

Bunun	üzerine	sahabi:		
“-	 Ya	 Ömer!	 Ben	 bir	 suç	 işlediysem,	 sen	 iki	 suç	 işledin!”	 deyince	 hiddeti	

birden	kaybolan	Hz.	Ömer:		
“-	Nedir	benim	o	iki	suçum?”	der.		
Sahabi:		
“-	Allah’ın	selamını	verdim	de	çok	hiddetlendiğin	 için	almadın.	Vacibi	 terk	

ettin	bu	bir...	Suçluyu	dinlemeden	tek	taraflı	hüküm	verdin;	bu	da	iki...”	
	Hatasını	anlayan	Hz.	Ömer,	olayı	anlatmasını	isteyince,	Sahabi:		
“-	Tayin	ettiğin	vali,	hutbede	seni	öyle	övdü,	öyle	övdü	ki	bu	söz,	cemaatin	

üzerinde	 fazilet	 yönünden	 senin	 Hz.	 Ebubekir’den	 (ra)	 daha	 üstün	 olduğun	
izlenimini	 bıraktı.	 İşte	 bu	 yanlış	 düşünceyi	 zihinlerden	 silmek	 için	 müdahale	
ettim.	Halbuki	sen	fazilet	yönünden	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	yarısı	kadarsın.”		

Hz.	Ömer	(ra)	sordu:		
“-	Neden?”	
Sahabi:		
“-	 Peygamberin	 ‘Orduya	 yardım	 ediniz!’	 emri	 karşısında	 sen	 servetinin	

yarısını	 getirmiştin.	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 ise	 servetinin	 tamamını	 getirmiş	 ve	
ashabın	gözlerini	yaşartmıştı.	

Bunun	üzerine	Hz	Ömer,	 o	 kişiden	özür	dileyip	dua	 istedi	 ve	 onu	 serbest	
bıraktı	ve	böyle	konuşan	valiyi	ise	hemen	görevden	azletti.3	

	
Sevad-ı	Azama	Uyardı	
Hz.	Ömer’e	bal	 şerbeti	 ikram	ettiler.	Hz.	Ömer	 (ra)	 sordu:	 “Bu	bal	 şerbeti	

hereksin	 sofrasında	 bulunuyor	 mu?”	 “Hayır!	 Bunu	 biz	 senin	 için	 hazırladık”	
dediler.	Hz.	Ömer	 (ra)	 “Ben	 savad-ı	 azama	uyarım.	Ne	 zaman	müslümanlarının	
çoğunun	 sofrasında	 bal	 şerbeti	 bulunur	 da	 ekser	 müslümanlar	 bunu	 içerlerse	
ben	de	içerim.	Bunu	kaldırın!”	dediler.		

	
Hz.	Ömer’in	(ra)	İdarî	Şahsiyeti	
Fethedilen	 yerlerde	 müslüman	 idarecilerin	 adaleti	 ve	 halka	 şefkat	 ve	

merhametle	 yaklaşması,	 müslüman	 askerlerin,	 tüccarların	 ve	 iskan	 eden	
	

1	Celalettin-i	Suyutî,	Tarihul-Hulefâ,	Beyrut	-	1986,	s.	133.	
2	Tirmizi,	Menâkıb,	18.	
3	İslam	Tarihi	ve	Uygarlığı,	Palm	Yayınevi,	s.110-111.	



müslüman	 halkın	 ahlak	 ve	 fazileti	 yöre	 halkını	 etkileyerek	 İslam’a	 girmelerini	
sağlıyor,	 böylece	 İslamiyet	 hızla	 yayılıyordu.	 Müslüman	 olmayanlara	 da	 son	
derece	 geniş	 hak	 ve	 hürriyetler	 veriliyor,	 kiliseleri,	 havraları	 ve	 inançlarını	
istedikleri	gibi	yaşamaları	garanti	ediliyordu.	Son	derece	mükemmel	bir	“Din	ve	
Vicdan	 Hürriyeti”	 sağlanıyordu.	 Bizans	 ve	 Sasani	 zulmü	 altında	 ezilen	 halk	 bu	
durumu	gördükleri	için	müslüman	olmakta	tereddüt	etmiyorlardı.	Hz.	Ömer	(ra)	
halkın	fakirlerinden	durumlarına	göre	cizye	dahi	almamaları	konusunda	valilere	
emirnamelere	göndererek	halka	şefkatle	muamele	edilmesini	emrediyordu.	

Hz.	Ömer	(ra)	İslam’ın	yayılması	önündeki	engelleri	orduları	ile	kaldırırken	
İslam’ın	güzelliğini	göstermeleri	atadığı	valileri,	kadıları	ve	muallimleri	de	İslam’ı	
en	 güzel	 şekilde	 temsil	 edecek	 olanlar	 içinden	 seçip	 atıyordu.	 Diğer	 taraftan	
devleti	yapılandırmak	için	bizans	ve	İran’ın	yönetim	yapılanmasını	örnek	almayı	
da	ihmal	etmiyordu.	Zira	devlet	halkın	güvenliğini	sağlamak,	adaleti	tesis	etmek,	
anlaşmazlıkları	 gidermek,	 ilim,	 fikir	 ve	 ticaret	 hürriyetini	 sağlamak	 için	 gerekli	
olan	 teknik	 yapılanma	 idi	 ve	 bu	 amacı	 gerçekleştirecek	 en	 güzel	 devlet	
yapılanmasını	sağlamak	gerekiyordu.	Bu	sebeple	“İlim	ve	hikmet	mü’minin	yitik	
malıdır;	nerede	bulsa	almalıdır”1	buyuran	Peygamberimizin	(asm)	bu	hadisini	en	
güzel	şekilde	uygulamaya	çalışıyordu.	

Önce	 kayıtların	 tutulduğu	 “Divan	 Teşkilatını”	 kurdu.	 Sonra	 Yargı/Kaza	
işlerini	 düzene	 koydurdu.	 Yargıyı	 yürütmeden	 ayırarak	 valilere	 bağlı	 olmayan	
kadılar	 tayin	 etti	 ve	 onlara	 geniş	 selahiyetler	 verdi.	 Medine’de	 kadı	 olarak	
görevlendirdiği	 Ebu’d-Derdâ	 (ra)	 ile	 beraber	 Kufe’ye	 Şüreyh	 b.	 Hâris’i,	 Mısır’a	
Kays	b.	Ebi’l-Âs’ı	ve	Basra’ya	Ebu	Musâ	el-Eş’âri’yi	(ra)	önce	vali	tayin	etti,	sonra	
Kufe’ye	kadı	olarak	görevlendirdi.2	

Hz.	Ömer	(ra)	fethedilen	yerlede	medreseler	ve	okullar	açtırmış	ve	buralara	
işin	ehli	olan	öğretmenler	tayin	etmiştir.	Kur’an,	Hadis	ve	Fıkıh	eğitimine	önem	
vermiştir.	Bu	amaca	yönelik	hem	ibadet	hem	eğitim	yeri	olarak	dört	bin	(4000)	
cami	yaptıdığı	rivayet	edilir.3		

Yine	Hz.	Ömer	(ra)	zamanında	“Hicri	Takvim”	kabul	edilmiş	ve	devlet	işleri	
bu	takvime	göre	yürütülmüştür.	Hz.	Ömer	(ra)	ayrıca	H.	14	yılında	Basra	ve	H.	17	
yılında	da	Kufe’yi,	H.	21’de	Mısır’da	da	Fustat	 şehirlerini	birer	askerî	üs	olarak	
tesis	 etmiş	 ve	kurdurmuştur.	Kufe	o	 zaman	40	bin	 askeri	 istiab	edecek	 şekilde	
inşa	edilmiştir.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 yönetiminde	 “İstişare”yi	 esas	 almış,	 valilere	 gönderdiği	
direktif	 ve	 emirnamelerinde	 “İstişare	 etmeden	 uygulamaya	 konan	 işler	
başarısızlığa	 mahkumdur”	 diye	 kesinlikle	 tek	 başlarına	 karar	 vermemeleri	
konusunda	 kendilerini	 uyarmış	 ve	 istişare	 ile	 hareket	 etmelerini	 istemiştir.	
İstişareyi	 çok	 geniş	 tutan	Hz.	 Ömer	 (ra)	 önce	 halkın	 görüşüne	 başvurur,	 sonra	
Kureyş	 ileri	 gelenleri	 ile	 görüşür,	 daha	 sonra	 kendi	 özel	 İstişare	 Kurulunda	
meseleyi	 müzakere	 eder	 ve	 ortaya	 çıkan	 kararı	 kesinlikle	 uygular	 ve	 taviz	
vermezdi.	 Ayırca	 istişaresine	 işin	 ehli	 olan	 kimseleri	 davet	 eder,	 onlardan	 da	
kendi	 sahalarına	 göre	 görüş	 alır	 ve	 bunu	 istişarede	 değerlendirirdi.	 Zımmiler	
konusunda	da	yine	zımmılerin	ileri	gelenlerinin	görüşlerine	müracat	ederdi.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 atadığı	 memurlarına	 karşı	 oldukça	 sert	 davranır	 ve	
yanlışlarına	 asla	 müsaade	 etmez,	 haksızlıklarına	 göz	 yummazdı.	 Halka	 ise	
şefkatle	 yaklaşır	 gizledikleri	 problemlerini	 de	 öğrenerek	 çare	 üretmeye	 gayret	

	
1	İbn	Mâce,	Zühd,	15;	Tirmizî,	İlim,	19.			
2	Mustafa	Fayda,	Doğuştan	Günümüze	Büyük	Islâm	Tarihi,	İstanbul	-	1986,	2:	176-177.	
3	Ahmed	en-Nedvi,	Asri	Saadet,	Terc.	Ali	Genceli,	İstanbul	-	1985,	1:317.	



ederdi.	“Fırat	köprüsünde	bir	koyunun	bacağı	kırılsa	Allah	onu	Ömer’den	sorar!”	
derdi.	Çünkü	köprü	yapmak	ve	tamir	etmeyi	devletin	görevi	olarak	görürdü.	Bu	
sebeple	 halkın	 durumunu	 incelemek	 için	 çeşitli	 beldelere	 denetim	 amacı	 ile	
seyahat	ettiği	de	olmuştur.	
	
**	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 görevinin	 sorumluluğunu	 çok	 iyi	 yerine	 getiriyordu.	
Abdurrahman	b.	Avf	(ra)	anlatıyor.	Bir	gün	müminlerin	halifesi	Ömer’i	gördüm,	
sırtında	 su	 taşıyordu.	 Yorulmuştu	 ve	 dinlenmek	 için	 bir	 yere	 oturdu.	 Ben	
kendisine:	

“-Ya	Emire’l-Müminin!	Yoruldunuz,	müsaade	edin	biraz	da	ben	 taşıyayım”	
dedim.	İzin	vermedi	ve	dedi	ki:	

“-Bu	 gün	 sen	 benim	 su	 tulumumu	 taşırsan	 yarın	 kıyamette	 benim	
günahımın	yükünü	kim	taşıyacak?”	dedi.		

“-Ya	Ömer!	Sizin	yükünüz	ne	olacak	ki!”	dedim.	
“-	 Benim	 sorumluluğum	 çok	 fazla.	 Yükümü	 dağlar	 bile	 kaldıramaz.	 Bu	

halifelik	 görevi	 o	 kadar	 mesuliyetli	 ki	 yarın	 kıyamette	 bu	 işten	 başa	 baş	
kurtulabilsem	kendimi	bahtiyar	bileceğim!”	dedi.	

	
**	
	
Bir	 defasında	 halife	 Ömer	 ile	 anlaşmazlığa	 düşen	 Ubey	 b.	 Ka'b	 (ra)	 onun	

aleyhine	dava	açmıştı.	Zeyd	b.	Sabit	(ra)	yapılan	duruşmada	hakimdi.	Duruşmaya	
gelen	Ömer'e	 (ra)	 Zeyd'in	 (ra)	 saygı	 göstererek	 yerinden	 kalkması	 üzerine	Hz.	
Ömer,	(ra)	"Bu	senin	ilk	adaletsizliğin"	diyerek,	Ubeyin	yanında	oturdu.	Ubey'in	
delili	 yoktu.	 Ömer	 de	 iddiayı	 reddettiği	 için	 adet	 üzere	 davacı,	 Ömer'in	 yemin	
etmesini	 istedi.	 Dava	 edilenin	 Emirul-müminin	 makamında	 olması	 hasebiyle,	
Zeyd,	 Ubey'den	 bu	 hakkından	 feragat	 etmesini	 rica	 etti.	 Bu	 defa	 taraf	 tutmaya	
canı	 sıkılan	Ömer,	Zeyd'e	hitaben:	 "Eğer	senin	nazarında	Ömer	 ile	herhangi	bir	
adam	eşit	değillerse	hakimlik	makamına	layık	değilsin"	dedi	ve	onu	azletti.1	

	
**	
Amr	b.	Âs	(ra)	Mısır	vâlisiydi.	Kendi	adıyla	anılacak	olan	bir	câmi	yapacaktı.	

Bu	câmiye	en	uygun	yer	ise	bir	Yahûdinin	yeriydi.	Mısır	vâlisi,	Yahûdinin	yerine	
câmi	yapımına	başladı.		

Yahûdi	 buna	 râzı	 olmamıştı,	 çâresiz	 bir	 şekilde	 düşünürken	
Müslümanlardan	bir	zat:		

“-Nedir	senin	bu	hâlin?“	diye	sorar.		
O	da:	“Bir	evim	vardı,	başka	bir	şeyim	yoktu.	Vâli	şimdi	oraya	câmi	yapıyor.	

Ben	ne	yapabilirim?	Şimdi	açıkta	kaldım”	der.		
Müslüman	ona	der	ki:	 “Sen	git	Medine'ye...	Orada	Halîfe	Ömer	(ra)	vardır.	

Derdini	ona	anlat.	Senin	derdine	mutlaka	çâre	bulur”	der.		
Yahûdi	 daha	 İslâmiyet’in	 nasıl	 bir	 din	 olduğunu	 bilmiyordu.	 Medine'ye	

varır.	 Halîfe'yi	 sorar,	 ona	 bahçede	 olduğunu	 söylerler.	 Yahûdi	 gider	 bahçeyi	
bulur.	 Bakar	 ki,	 orada	 bir	 adam	 çalışıyor.	 Yanına	 yaklaşıp:	 “Ben	Halîfe	Ömer'le	
görüşmek	istiyorum.”,	der.		

	
1	Şibli	Numani,	Bütün	Yönleriyle	Hz.	Ömer	ve	Devlet	İdaresi	.	2:94.	



Karşısındaki:	 “Derdini	 anlat!	 Ömer	 benim.”	 diyerek	 Yahûdiyi	 karşılar.	
Yahûdi	 derdini	 anlatıp	 bir	 çâre	 bulunmasını	 söyleyince	 Hz.	 Ömer,	 öfkeli	 bir	
şekilde,	yerden	aldığı	bir	kemiğin	üzerine	bir	şeyler	yazıp	adamın	eline	verir:		

“-	Götür	bunu	vâliye	ver”	der.	Yahûdi	bu	yazışmadan	pek	bir	şey	anlamaz.	
Bundan	bir	şey	çıkmaz	der,	kendi	kendine...	“Çünkü	bir	kemik	üzerindeki	iki	satır	
yazının	koskoca	Mısır	Vâlisi’ne	ne	etkisi	olabilir	ki…”	diye	düşünür.	Ama	Yahûdi	
bu	kadar	büyük	sıkıntılara	katlanarak	bu	kadar	yolu	tepmiştir.	Sonunda	Mısır'a	
gelip,	sırf	denileni	yapmak	için,	elindeki	kemiği	Amr	b.	Âs’a	(ra)	verir.		

Kemikteki	 yazıyı	 okuyan	 vâli	 hayli	 korkmuştur,	 âdetâ	 dizleri	 titremeye	
başlar.	Vâli	hemen	Yahûdinin	evini	eskisinden	daha	güzel	bir	şekilde	tâmir	ettirir	
ve	Yahûdiye	geri	verir.		

Hz.	 Ömer'in	 gönderdiği	 kemiğin	 üzerinde	 sâdece	 şu	 iki	 cümle	 yazılıdır:	
“Allah’a	yemin	ederim	ki,	ben	Nüşrivan’dan	daha	âdilim.”1	

	
**	
Bir	 Yahudi	 ile	 Müslüman	 tartışmalı	 bir	 konunun	 halli	 için	 Hz.	 Ömer’e	

başvurdular.	İnceleme	ve	soruşturmanın	ardından	Hz.	Ömer	Müslümanın	haksız	
Yahudi’nin	 haklı	 olduğu	 kararına	 vardı,	 Yahudi’nin	 lehine	 hüküm	 verdi.	 Bunu	
gören	Yahudi:	

“Vallahi	adil	bir	hüküm	verdin	Ya	Ömer”	dedi.	
Hz.	Ömer:	“Nerden	biliyorsun”	diye	sorunca;	
Yahudi:	 “Tevrat’ta	 şunlar	 yazar:	 Bir	 kadı	 ancak	 sağında	 ve	 solunda	

kendisini	 doğruya,	 hak	 ve	 hakikate	 yönelten	 birer	 melek	 bulunduğu	 takdirde	
adaletle	 hüküm	verebilir.	 Kadı	 adaletten	 sapınca	bu	 iki	melek	 göğe	 yükselir	 ve	
onu	yalnız	bırakır”	cevabını	verdi.2	
	

Hz.	Ömer’in	(ra)	İlmî	Şahsiyeti	
Peygamberimizden	 sonra	 Hulefa-i	 Raşidin	 dinin	 emirlerini	 uygulayarak	

kendilerinden	 sonra	 gelen	 müslümanlara	 ve	 idarecilere	 örnek	 olmuşlardır.	
Allah’ın	emirlerini	ve	peygamberin	(asm)	sünnetini	en	iyi	anlayan	ve	uygulayan	
onlardı.	 Bu	 sebeple	 “Hulefa-i	 Raşidin”in	 uygulamaları	 müçtehidlere	 ve	 İslam	
bilginlerine	delil	olmuştur.		

Peygamberimiz	 (asm)	Hz.	Muaz	 b.	 Cebel’i	 (ra)	 Yemen’e	 kadı	 olarak	 tayin	
ettiği	 zaman	 “Sana	 bir	mesele	 soruldugunda	 ne	 ile	 hükmedeceksin?”	 buyurdu.	
Hz.	 Muaz	 (ra)	 “Allah’ın	 kitabındakilerle"	 diye	 cevap	 verdi.	 "Eğer	 Allah’ın	
kitabında	 bulamazsan	 ne	 ile	 hükmedeceksin?”	 dedi.	 "Allah	 Rasûlü'nün	
hükmettigi	 ile”	dedi.	 “Eğer	onda	da	bulamazsan?"	diyince	de:	 “Kendi	aklımla	ve	
reyimle	 içtihad	 ederim”	 diye	 cevap	 verdi.	 "Bunun	 üzerine	 Allah	 Rasûlü	 (asm)	
"Muazı	 Nebisinin,	 râzi	 oldugu	 şekilde	 hüküm	 verdiren	 Allah'a	 hamdolsun”	
buyurdular.3		

Bu	 bakımdan	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 uygulamaları	 ve	 içtihatlarının	 çok	 büyük	
önemi	vardır.	 Zaten	Hz.	Ömer	 (ra)	kendi	kafasına	göre	değil,	meseleleri	 şuraya	
getirerek	çıkan	karara	göre	hükmederdi.	Böylece	Hz.	Ömer’in	(ra)	uygulamaları	
şuranın	 kararlarını	 yansıtırdı.	 İslam	 Fıkhının,	 yani	 İslam	 Hukukunun	 temel	
kuralları	bu	şekilde	oluşmuştur.	12	senelik	hilafet	döneminde	karşılaştığı	idârî	ve	
kazâî	 meseleleri	 çözüme	 kavuştururken	 takip	 ettiği	 metotlar	 ve	 verdiği	

	
1	M.	Sibai,	İslam	Sosyalizmi,	çev.	A.	Niyazioğlu,	İstanbul	1976,	s.150.	
2	Yusuf	Kandehlevi,	Hayatü’s-Sahabe,	2:	694.	
3	Ebû	Dâvûd,	Aķdıye,	11;	Tirmizî,	Ahkâm,	3.	



kararların	sayısı	bir	kaç	bini	bulmaktadır.	Bu	kararların	İslam	Hukuku	açısından	
büyük	 önemi	 vardır.	 Peygamberimizin	 (asm)	 hadislerinden	 sonra	 “Hulefa-i	
Raşidin”in	içtihatları	hukukçuların	temel	kaynaklarını	meydana	getirmiştir.1	

Hz.	Ömer	 (ra)	Peygamberimizden	 (asm)	hadis	 nakledenleri	 de	 sıkı	 takibe	
almış	ve	sorgulamıştır.	Onlardan	rivayet	ettikleri	hadislere	dair	şahit	 istemiştir.	
Hatta	Yahudi	ulemasından	olup	müslüman	olan	ve	hadis	naklederken	İsrailiyatı	
nakleden	 Ka’b	 el-Ahbar’ı	 tehdit	 etmiş	 ve	 “Ya	 önceki	 ümmetlerden	 rivayette	
bulunmayı	terk	edersin,	ya	da	seni	maymunlar	ülkesine	sürerim!”2	demiştir.		

Hz.	Ömer	(ra)	bizzat	530	hadis	rivayet	etmiştir.	
Kur’an-ı	Kerimin	tevili	ve	tefsiri	konusunda	da	Hz.	Ömer	ilim	ve	rey	sahibi	

idi.	 Abdullah	 b.	 Ömer	 (ra)	 “Resulullah	 (asm)	 hayatında	 Ebubekir	 ve	 Ömer’den	
başkasının	 fetva	 verdiğini	 hatırlamıyorum”	 demiştir.3	Peygamberimiz	 (asm)	 bu	
konuda	onlara	yetki	vermişti.	

Vakıf	 arazileri	 konusunda	 ilk	 fetva	 veren	 ve	 “Şartname”	 hazırlayan	 Hz.	
Ömer’dir.	(ra)	Hz.	Ömer	(ra)	“Bu	arazi	satilamaz,	hibe	edilemez	ve	miras	yolu	ile	
sahip	 olunamaz;	 geliri	 fakirlere,	 akrabaya,	 kölelere,	 Allah	 yolunda,	 yolcu	 ve	
misafirlere	 harcanacaktir.	 Vakfi	 yöneten	 kisinin	 ölçülü	 olarak	 yemesinde	 ve	
yedirmesinde	bir	sakinca	yoktur"4	demiştir.	

Hz.	Ömer	(ra)	dinin,	ilim	ve	irfanın	neşrine	ve	yaygınlaşmasına	da	bihakkın	
çalışmıştır.	 Fethdilen	 yerlerde	 Kur’ân-ı	 Kerim’i,	 dini	 ve	 ahlakî	 ilimleri	 öğreten	
müesseseler	 açtırmıştır.	 Sahabelerden	 alim	 olanları	 Kur’an,	 Hadis	 ve	 Fıkıh	
öğretmek	amacı	 ile	muallim	olarak	çeşitli	vilayetlere	 tayin	etmiştir.	Tayin	ettiği	
muallimlerin	 maaşlarının	 muntazam	 olarak	 ödenmesi	 için	 valilere	 talimatlar	
vermiş	ve	takip	etmek	için	defterler	tutturmuştur.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 dinin	 cebir	 ve	 ikrah	 yoluyla	 değil,	 ilim	 ve	 talim,	 eğitim	 ve	
irşad	yoluyla,	aklın	ikna	ve	kalbin	tatbiki	usulü	ile	yayılmasına	çalışmıştır.	Dinin	
devletin	 zorlaması,	 yani	 ikrah	 yoluyla	 yayılmasına	 kesinlikle	 karşı	 idi.	 Çünkü	
yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	“Dinde	zorlama	yoktur;	hak	ve	hakikat	sapıklıktan	
ayrılmıştır”5	buyurur.	Bu	 sebeple	Hz.	Ömer	 (ra)	 “Dindeki	 rüşt	 ve	 irşadı	 akıllara	
göstermek	 gerekir”	 diye	 eğitime	 önem	 vermiştir.	 İran	 orduları	 büyük	 bir	
hezimete	uğrayarak	 İran	cebr	 ile	 fethedildiği	 zaman	 “Keşke	 İran	on	sene	 sonra	
fethedilmiş	olsaydı!”	demiştir.	Gerçekten	de	 İran	 İslam’ın	güzelliklerini	 görerek	
ve	hakkaniyetini	anlayarak	değil,	kahr	ile	zorunlu	olarak	İslam’a	teslim	oldukları	
için	 bin	 yıllık	 şanlı	 devletleri,	 dinleri	 ve	 kültürlerinin	 etkisini	 üzerlerinden	
atamadıkları	 için	 islamı	 doğru	 anlamalarına	 perde	 olmuştur.	 Şia	 anlayışı	 bu	
şekilde	ortaya	çıkmıştır.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 ordu	 komutanlarına	 da	 özellikle	 savaşmadan	 önce	 halka	
İslam’ı	anlatmalarını	ve	bu	konuda	hüsn-ü	misal	olmalarını	emrederdi.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 döneminde	 yüz	 binlerce	 insan	 kalben	 kabul	 ederek	
müslüman	 olmuştur.	 Bunun	 sebebi	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 adaleti	 ve	 dini	 temsil	
kabiliyeti	olan,	alim,	fakih	ve	abid	insanları	komutan,	mülkî	amir,	kadı	ve	mullim	
olarak	yetiştirip	fethedilen	ülkelere	göndermiş	olmasıdır.	

Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 çeşitli	 vilayetlere	 görevlendirdiği	 sahabeler	 ilimde,	
ahlakta,	 fazilette	 ve	 adalette	 o	 derece	 otorite	 olmuşlardı	 ve	 namaları	 ülkelere	

	
1	Muhammed	Revvâs	Kal'aci,	Mevzuat-u	Fıkh-ı	Ömer	b.	Hattab,	1981,	s.	8.	
2	El-Bidâye	ve’n-Nihaye,	8:108.	
3	Hasan	İbrahim	Hasan	vd.	(Heyet)	İslâm	Tarihi,	İstanbul-1985,	1:	319.b	
4	Buhari,	Şurut,	19.	
5	Bakara	Suresi,	:	256.	



yayılmıştı	 ki	 İran	 Kisrası	 Müslümanlara	 karşı	 Çin	 Hakanından	 yardım	 istediği	
zaman	hakan	bunu	kabul	etmemiş	ve	“Müslümanlarla	boy	ölçülemez;	zira	onlar	
adalet	ve	 fazilette	 sizden	çok	 ileridedirler”	demişti.	Yine	 İran	kumandanlarında	
birisi	 müslümanları	 tanıdığı	 için	 “Allah	 müslümanlarla	 beraberdir;	 onlarla	
savaşan	mağlup	olur”	demişti.	Kadisiye	muharebesinden	sonra	Husrev	Perviz’in	
muhafızı	olan	Deylemî’lerden	dört	bin	asker	birden	müslüman	olmuşlardı.	

Mısır’ın	 fethinden	 sonra	 şehir	 ve	 kasaba	 sakinleri	 hiçbir	 baskıya	 maruz	
kalmadan	hür	iradeleri	ile	Müslümanlığı	kabul	etmişlerdir.	

Müslümanlık	 yalnızca	 imandan	 ibaret	 değildi.	 İman	 hakikatleri	 de	 körü	
körüne	taklidi	bir	imana	münhasır	değildi.	İslam	cehaletle	bir	arada	olmadığı	için	
ilim	 gerekiyordu.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 müslümanlığı	 öğretmek	 için	 mullimlerin	
yetişmesine,	 Kur’an,	 Hadis	 ve	 Fıkıh	 eğitimine	 büyük	 önem	 vermiş,	 bunun	 için	
mektepler	 açılmasını	 teşvik	 etmiştir.	 Şah	 Veliyyullah	 Dehlevi	 “Bu	 gün	
Müslümanlar	 Kur’ân-ı	 Kerimi	 tertil	 üzere	 okuyorlarsa	 bunu	 Hz.	 Ömer’e	
borçludurlar”	demiştir.	Zira	Kur’an	eğitiminin	yaygınlaşmasını	sağlayan	ve	talim	
ettiren	Hz.	Ömer	(ra)	olmuştur.		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 hadislerin	 neşri	 ve	 yaygınlaştırmasına	 çok	 titizlik	
göstermiştir.	 Beni	 İsrail	 ulemasının	 vaaz	 ve	 sohbetlerinde	 İsrailiyata	 ait	
hükayeler	anlatmaları	ve	Kur’an	ayetlerini	ve	hadisleri	bunlarla	izah	etmelerine	
karşı	 çıkmış	 ve	 Kabu’-Ahbar	 (ra)	 gibi	 Yahudi	 alimlerinin	 sohbetlerini	
yasaklamıştır.		

Hz.	Ömer	(ra)	hilafeti	döneminde	ibadet	ve	eğitim	amacı	ile	4000’den	fazla	
mescit	ve	cami	inşa	ettirmiştir.		

 
Edebiyat ve Şiire Verdiği Önem 
Hz.	Ömer	(ra)	bir	gönül	adamı	idi	ve	şairdi.	İmrü’l	Kays,	Zahir	ve	Nabiga	gibi	

şairleri	takdir	ederdi.	Kendisi	de	iyi	bir	şiir	tenkitçisi	idi.		
Bir	gün	Abdullah	b.	Abbas’a	(ra):	
“-	Şairlerin	şairinden	bir	şiir	okur	musun?”	dedi.	
Abdullah	b.	Abbas	(ra)	hayretle	sordu:	
“-	Ya	Emirel-Müminin!	Şairlerin	şairi	kimdir?”	
Hz.	Ömer	(ra):	
“-	Zahirdir.	Zahir,	bayağı	sözler	kullanmaz.	Anlaşılması	güç	söz	de	söylemez,	

bilmediğini	 anlatmaya	 çalışmaz,	 övdüklerinin	 gerçek	 vasıflarını	 söyler,	
mübalağadan	kaçınır,	üslubunda	sadelik	vardır	ve	temiz	bir	dil	kullanır.	Cahiliye	
şairlerinden	çok	İslam	şairlerine	benzer”	dedi.	

	
**	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 İmru’l-Kays	 için	 de	 “İmrul’l-Kays	 şairler	 için	 şiir	 kaynağı	

açmış,	 kör	manalara	göz	vermiştir”	demiştir.	Ebu	Musa	el-Eş’âri’ye	 (ra)	yazdığı	
bir	emirnamesinde	“Halka	güzel	şiirler	öğretiniz.	Çünkü	güzel	şiirler	halka	ahlakı	
öğretir,	 ahlakî	 duyguları	 geliştirir	 ve	 düşünceleri	 doğrultur”	 şeklinde	 tavsiyede	
bulunmuştur.	

Bir	başka	emirnamesinde	ise	“Çocuklarınıza	yüzmeyi,	ata	binmeyi,	meşhur	
meselleri	 ve	 güzel	 şiirleri	 öğretiniz”	 emretmiştir.	 O	 bununla	 Peygamberimizin	
(asm)	 “Şiirlerden,	 edebi	 sözlerden	 ve	 yazılardan	 hikmetli	 sözleri	 ve	 güzel	
temsilleri	öğreniniz”	fermanının	gereğini	yapıyordu.	

Nitekim	 Hz.	 Peygamber'in	 özel	 şairlerinden	 biri	 olan	 Ka'b	 b.	 Malik	 (v.	
50/670)	bir	gün	kendisine,	"Ey	Allah'ın	Rasûlü	şiir	hakkında	ne	düşünüyorsun?"	



diye	 sorunca	 Peygamberimiz	 (asm)	 "Mümin	 kılıcıyla	 olduğu	 kadar	 diliyle	 de	
mücadele	eder."(Buharî,	Edebu´l-Müfred,	2:	221.)	buyurmuşlardır.	

	
	
Savad-ı	Azam’a	İttiba	Ederdi	
Hz.	Ömer’in	(ra)	hilafeti	döneminde	kıtlık	yaşanmıştı.	Zengin	biri	bir	deve	

kurban	 ederek	 etinin	 semin	 yerinden	 bir	 miktar	 Hz.	 Ömer’e	 (ra)	 getirdi.	 Hz.	
Ömer	(ra)	sordu:	

-	Bu	eti	nereden	aldın?	
-	Kestiğim	kurban	etidir.	Size	de	bir	miktar	ayırdım	ve	getirdim.		
Hz.	Ömer	(ra)	:	
-	Be	adam	beni	mihmete	uğratmak	mı	istersin?	Millet	aç	perişan	dururken	

Ömer’e	 et	 yemek	yakışır	mı?	Ben	 savad-ı	 azama	 tabi	 olup,	 halkın	 en	 fakiri	 gibi	
yaşamak	durumundayım.		

Adam:		
-	Peki	ben	ne	yapayım?	Dedi.	
Hz.	Ömer	(ra):	
-	 Bu	 eti	 çocukları	 olan	 bir	 fakire	 ver.	 Bana	 da	 bir	 miktar	 kuru	 ekmekle	

zeytinyağı	getir.	
Adam	 eti	 bir	 fakire	 verdi	 ve	 Hz.	 Ömer’e	 bir	 miktar	 ekmek	 ile	 zeytinyağı	

getirdi.	
Hz.	Ömer	(ra)	hilafetinde	böyle	yaşardı.	
	
**	
Yine	 bir	 Ramazan	 ayında	 Hz.	 Ömer’i	 iftara	 davet	 ederler.	 Mütevazi	 iftar	

sofrasında	orucunu	açar.	İftardan	sonra	Hz.	Ömer’e	bal	şerbeti	ikram	edilir.	 	Hz.	
Ömer	(ra)	sorar:	

“-	Bu	nedir?”	
“-	Ya	Emire’l-Mü’minin!	Bu	bal	şerbetidir.	Sizin	için	hazırladık!”	derler.		
Hz.	Ömer	(ra)	şöyle	der:	
“-	Bu	şerbeti	götürün.	Ne	zaman	idarem	altındaki	müslümanların	çoğunun	

sofrasında	 bal	 şerbeti	 içilirse	 ben	 de	 ancak	 o	 zaman	 bunu	 içebilirim.	 Ben	
ümmetin	çoğunluğu	olan	savad-ı	azama	ittiba	ederim,	azınlık	olan	müsriflere	tabi	
olmak	 istemem.	Müslümanlar	 bu	 gün	 su	 içmeye	muhtaç	 durumda	 iken	 onların	
emiri	olarak	ben	bal	şerbetini	içemem!”		

Böylece	 kendisine	 yapılan	 ikramı	 kabul	 etmez.	Mesuliyet	 duygusunun	 bu	
derecesi	ancak	Hz.	Ömer	(ra)	gibi	adil	yöneticilerde	bulunur.	

	
Tecessüs	Yasağı	ve	Hz.	Ömer’in	Jurnalciye	Verdiği	Ceza	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 adalete	 çok	 değer	 verirdi.	 Haksız	 yere	 birinin	

cezalandırmaktan	ise	affetmeyi	severdi.	Ancak	suçu	kesinlikle	sabit	olanı	adil	bir	
şekilde	ve	haddi	aşmayacak	şekilde	cezalandırırdı.	

Bir	 gün	 adamın	 biri	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 huzuruna	 geldi	 ve	 müslüman	
komşusunun	Ramazanda	oruç	yediğini	ve	içki	içtiğini	haber	verdi.		

Hz.	Ömer	(ra)	sordu:	
“-	 Ey	 kişi	 sen	 onun	 Ramazana	 hürmet	 etmediğini,	 içki	 içip	 oruç	 yediğini	

nereden	biliyorsun?”	dedi.	
Adam	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 kendisini	 dinlediğini	 görünce	 iyi	 bir	 şey	 yapmış	

olmanın	heyecanı	ile	anlattı:	



“-	Bizim	evin	bahçesinin	duvarında	onun	evine	 açılan	küçük	bir	 delik	 var	
ben	oradan	baktım	ve	aynen	anlattığım	gibi	gördüm”	dedi.	

Hz.	Ömer	(ra)	sormaya	devam	etti:	
“-	Bunu	gören	senden	başka	bir	şahidin	var	mı?”	dedi.	
Adam:	
“-	Efendim,	bunu	yalnız	ben	gördüm,	başka	da	şahidim	yoktur”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra)	sakin	bir	şekilde:	
“-	Peki,	adamın	bir	mazeretinin	olup	olmadığını	biliyor	musun?”		
Adam:	
“-Bilmiyorum,	herhangi	bir	mazeretinin	olacağını	da	zannetmiyorum”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra)	bu	defa:	
“-Ey	kişi!	Zan	ve	tahmin	ile	hüküm	verilir	mi?	Mazeretinin	olup	olmadığını	

bilmiyorsun,	zan	ve	tahmin	ile	hüküm	veriyorsun	ve	başka	da	şahidin	yoktur.	Bu	
durumda	tek	bir	şahitle	hiçbir	dava	görüşülemez.	Dolayısıyla	oruç	yediği	ve	içki	
içtiği	sübut	bulmamıştır.	Sana	gelince	sen	burada	gayr-i	ahlaki	ve	kanunsuz	bir	iş	
yaptığını	itiraf	ettin	ve	cezayı	hak	ettin.	Önce	komşunun	haberi	olmadan	ve	rızası	
olmadan	 gizlice	 evini	 gözetlemiş,	 tecessüsde	 bulunmuşsun.	 Bu	 ise	 Allah’ın	
yasakladığı	bir	durumdur.	İkincisi	şahidin	olmadığı	için	suç	sübut	bulmadığından	
adama	iftira	etmiş	oluyorsun.	Bu	durumda	senin	iftira	suçu	işlediğin	sabit	olduğu	
için	80	sopa	cezayı	hak	ettin!”	dedi.		

Hemen	emir	verdi	ve	adamı	yatırdılar	iftira	cezası	olarak	80	sopa	vurdular.	
	
**	
Adalet	İncelik	ve	Hassasiyet	Gerektirir	
Bir	 gün	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 ile	 Hz.	 Ali	 (ra)	 sohbet	 edip	 önemli	 meseleleri	

birbirleri	ile	istişare	ederken	bir	adam	müsaade	istedi	ve	yanlarına	geldi	ve	şöyle	
dedi:	

“-	Ya	Ömer!	Ali	b.	Ebi	Talibden	şikayetçiyim!”	dedi.		
Hz.	Ömer	(ra):	
“-	Sana	bir	fenalık	mı	yaptı?”	diye	sordu.	
Adam:	
“-Davamıza	bak,	anlarsın!”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra)	Hz.	Ali’ye	(ra)	hitaben:	
“-	Ya	Ebe’l-Hasen!	Kalk	ve	davacı	ile	mürafaada	bulun!”	dedi.	
Hz.	Ali	(ra)	davacının	yanına	gitti	ve	ayakta	durdu.	İki	taraf	da	dinlendi	ve	

yüzleştirildi	 ve	 dava	 sonuçlandı.	 Davacı	 ayrılıp	 gittikten	 sonra	 Hz.	 Ali’nin	 (ra)	
yüzündeki	neşenin	kaçtığını	ve	kaygı	ifadelerini	görünce	Hz.	Ömer	(ra)	sordu:	

“-	Ya	Ali!	Adil	hükmümüzden	memnun	olmadın	mı?”	dedi.	
Hz.	Ali	(ra):	
“-	Hayır!	Memnun	olmadım!”	dedi.		
Hz.	Ömer	(ra):	
“-	Neden	ya	Ali?	Nerede	yanlış	yaptım?”	diye	sordu.	
Hz.	Ali	(ra):	
“-	Sen	bana	‘Ebu’l-Hasen’	diye	künyem	ile	hitap	ettin.	Künye	ile	hitap	etmek	

Araplarda	 saygı	 ve	 hürmet	 ifadesidir.	 Hasmımın	 yanında	 beni	 künyem	 ile	
çağırmanızı	 adaletinize	 gölge	 düşüreceğinden	 endişe	 ettim	 ve	 size	
yakıştıramadım!”	dedi.	

Bunun	üzerine	Hz.	Ömer	(ra):	



“-	Allah	senden	razı	olsun	ya	Ali!	Beni	 irşad	ettiniz!”	dedi	ve	ayağa	kalkıp	
Hz.	Ali	ile	kucaklaştı.	

	
**	
Hz.	Ömer	(ra)	Şahitliğe	Çok	Önem	Verirdi	
Bir	 davada	 davalıdan	 şahit	 istendi.	Davalı	 da	 bir	 şahit	 gösterdi.	Hz.	Ömer	

(ra)	şahidin	davalıyı	tanıyıp	tanımadığından	şüphelenerek	şahide	sordu:	
“-	Sen	bu	adamı	nasıl	bilirsin?”	
“-	İyi	ve	güvenilir	birisidir	Ya	Emir!”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra):	
“-	Bu	adam	senin	komşun	mudur?”	
“-	Hayır!”	
“-	Peki,	onunla	yol	arkadaşlığı	yaptın	mı?”	
“-	Hayır!”		
“-	Kendisi	ile	alışverişin	oldu	mu?”	
“-	Hayır!”	
“-	O	halde	onu	mescidde	Kur’an	okurken	gördün	değil	mi?”		
“-	Evet	ya	Ömer!”	
“-	 Sen	 gidebilirsin.	 Çünkü	 bu	 adamı	 tanımıyorsun.	 Zira	 komşun	 değil	

yakînen	 tanıyasın.	 Yolculuk	 yapmamışsın	 arkadaşlığını	 bilmiyorsun.	 Alışveriş	
yapmamışsın	dürüstlüğünü	nereden	bileceksin?”	dedi.	

	
**	
Hz.	Ömer’in	Kur’an	Okuması	
Hz.	Ebubekir	 (ra)	 geceleri	Kur’an-ı	Kerimi	 okuduğu	 zaman	gayet	hafif	 bir	

şekilde	arı	vızıltısı	gibi	okur,	kimseye	işittirme	amacını	taşımazdı.	Hz.	Ömer	(ra)	
ise	herkesin	duyacağı	şekilde	sesli	okurdu.		

Peygamberimiz	 (asm)	 onların	 bu	 okuyuşunu	 biliyordu.	 Sahabelerin	
huzurunda	Hz.	Ebubekir’e	(ra)	sordu:	

“-	Ya	Ebabekir!	Sen	neden	hafif	bir	sesle	Kur’an	okuyorsun?	
Hz.	Ebubekir	(ra)	cevap	verdi:	
“-	 Fedake	 ebî	 ve	 ümmî	 Ya	 Resulallah!	 Anam-babam	 sana	 feda	 olsun	 ey	

Allah’ın	 resulü!	 Ben	 Rabbime	 hitap	 ediyorum.	 Rabbim	 bize	 şah	 damarımızdan	
daha	yakın,	kalbimizden	geçen	sırlara	muttalidir.	Ben	Kur’an-ı	Kerimi	kıraat	edip	
sesli	 okurken	 kendim	duyacağım	kadar	 okuyorum,	Rabbim	 zaten	beni	 işitiyor”	
dedi.		

Peygamberimiz	(asm)	bu	defa	Hz.	Ömer’e	(ra)	döndü	ve	sordu:	
“-	Ya	Ömer!	Sen	de	sesli	okuyormuşsun.	Peki	sen	neden	sesli	okuyorsun?”	

buyurdular.	
Hz.	Ömer	(ra):	
“-	 Ya	 Resulallah!	 Ömer	 sana	 feda	 olsun.	 Ben	 bunu	 şeytanı	 kaçırmak	 ve	

uyuyanları	 uyandırmak	 ve	 onların	 da	 dinlemelerini	 sağlamak	 için	 sesli	
okuyorum”	diye	cevap	verdi.		

Peeygamberimiz	 (asm)	 her	 ikisinin	 okuyuşunu	 da	 takdir	 ettiler	 ve	 bunu	
yüzünde	gülücükler	açan	tebessümü	ile	izhar	ettiler.	

	
**	
Şeytanın	Ömer’i	(ra)	Görünce	Yol	Değiştirmesi	



Peygamberimizin	 huzurunda	 bir	 grup	 kadın	 oturup	 yüksek	 sesle	
konuşuyorlardı.	Peygamberimiz	(asm)	onlara	bir	şey	demiyordu.	Hz.	Ömer	(ra)	
geldi	 ve	 huzur-u	 saadete	 girmek	 için	 izin	 isteyince	 kadınların	 tümü	 acele	
ilekalkıp	perde	arkasına	geçtiler.	Hz.	Ömer’e	(ra)	izin	verildi;	Ömer	(ra)	de	içeri	
girdi.	Peygamberimiz	(asm)	tebessümle	kendisini	karşıladı.	

Hz.	Ömer	(ra)	“Ey	Allahın	Resulü,	gülmenizin	sebebi	nedir?”	dedi.		
Peygamberimiz	 (asm)	 “Kadınlara	 hayret	 ettim.	 Biraz	 önce	 burada	

oturuyorlardı.	Senin	sesini	duyunca	hepsi	kaçıp	saklandılar”	buyurdu.	
Ömer-i	Fafruk	(ra)	kadınlara	seslendi:	
“-Neden	peygamberden	değil	de	benden	çekindiniz?”	
Onlardan	birisi:	“Yâ	Ömer!	Sen	şiddetli	ve	öfkelisin!”	dedi.	
Bunun	üzerine	Peygamberimiz	(asm):	
“Ya	 Ömer!	 Nefsim	 kudret	 elinden	 olan	 Allah’a	 yemin	 ederim	 ki,	 yolda	

şeytan	 sana	 rast	 gelse	 ‘Ömer’le	 karşılaşmayayım’	 diye	 muhakkak	 yolunu	
değiştirir”	buyurdular.		

	
**	
Hz.	Ömer’in	Nefisini	Hesaba	Çekmesi	ve	Sorumluluk	Duygusu	
Hz.	Ömer	(ra)	daima	kendi	kusurlarını	araştırır	ve	nefsini	hesaba	çekerdi.	

Mısır’da	 kıtlık	 yaşanmıştı.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 bunu	 kendi	 yönetiminden	 biliyor	 ve	
kendisini	 sorumlu	 hissederek	 “Allahım!	 Ömer’in	 hataları	 yüzünden	 Ümmet-i	
Muhammed’e	sıkıntı	verme!	Kıtlık	ve	kuraklığı	kaldır”	diye	dua	ediyordu.		

Kendisine	“Sen	Aşere-i	Mübeşşere’den	deği	misin?	Neden	kendini	bu	kadar	
sorumlu	hissediyor	ve	kendini	kusurlu	biliyorsun?”	diyenlere	şöyle	cevap	verdi:	
“Siz	 bunu	 yanlış	 anlamışsınız...	 Ömer	 namazı	 terk	 etse,	 zulme	 başlarsa	 yine	
cennete	girer	mi?”	dedi.		Onlar	sustular.	

Bunun	 üzerine	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 şöyle	 dedi:	 “Allah	 Teâla	 ‘Bütün	 kullarımı	
cennete	alacağım	yalnız	bir	kişi	cehenneme	gidecek’	buyursa	ben	korkarım	ki	o	
kişi	 ben	 olmayayım	 diye	 korkarım.	 Yine	 ‘Bütün	 kullarımı	 cehenneme	
göndereceğim	yalnız	bir	kişi	cennete	gidecek’	buyursa	o	kişinin	ben	olmamı	ümit	
ederim.	 Bizim	 cennetle	 müjdelenmemiz	 ancak	 liyakate	 ve	 layık	 olma	 şartına	
bağlıdır”	dedi.	

Hz.	Ömer	(ra)	“Havf	ve	Reca”	dengesini	bu	şekilde	kuran	bir	sahabi	idi...	
	
**	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 bir	 gün	 ev	 ihtiyaçlarını	 sırtına	 yüklenmiş	 olduğu	 halde	

Medine	 çarsısında	 bir	 aşağ	 bir	 yukarı	 gezinmeye	 başladı.	 Oğlu	 Abdullah	 (ra)	
yanına	geldi	ve	yükleri	kendisine	vermesini	istedi.	Hz.	Ömer	(ra)	kabul	etmedi.		

“Babacığım!	 Neden	 bu	 zahmeti	 çekiyor,	 benim	 yardımımı	 da	 kabul	
etmiyorsun?”	diyince	şöyle	cevap	verdi:	

“Eh	canımın	içi	oğlum!	Nefsim	beni	aldattı	ve	bana	bir	gurur	geldi.	Ben	de	
onun	gururunu	kırmak	ve	zelil	etmek	için	böyle	yapıyorum!”	dedi.	

Nefsi	 terbiyenin	 bu	 derecesi	 ve	 gururdan	 kaçışın	 böylesi	 ancak	Hz.	 Ömer	
gibi	büyüklerde	olur.	

	
**	
Hz.	Ömer’in	Umre	Yolculuğu	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 Umre	 yapmak	 için	 Peygamberimizden	 (asm)	 izin	 ister.	

Peygamberimiz	(asm)	kendisine	izin	verdikten	sonra:		



“-Kardeşim,	beni	de	duandan	unutma!”	buyurdular.	
Hz.	Ömer	 (ra)	 bunun	üzerine	 öyle	mütehassis	 oldu	 ve	 öyle	 duygulandı	 ki	

gözleri	yaşardı.	Daha	sonra	arkadaşlarına	şöyle	dedi:	
“Benim	 için	 Peygamberimizin	 (asm)	 bana	 ‘Kardeşim!’	 diye	 hitap	

etmesinden	daha	değerli	bir	şey	hatırlamıyorum”	dedi.	
	
**	
Hz.	Üveys-i	Karanînin	Hz.	Ömer’e	Nasihati	
Peygamberimizin	 vasiyeti	 üzerine	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 ile	 Hz.	 Ali	 (ra)	

Peygamberimizin	 (asm)	 hırkasını	 Veysel	 Karani’ye	 götürüp	 duasını	 almak	 için	
yola	çıktılar	ve	Yemen’e	vardılar.		

Veysel	Kananî’yi	namaz	kılarken	buldular.	Peygamberimizin	(asm)	selamını	
söyleyip	emanet	ettiği	hırkasını	kendisine	hediye	ettiler.	Veysel	Karanî	(ra)	çok	
mütehassis	 oldu.	 Bir	 müddet	 konuştular	 sonra	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Peygamberimiz	
(asm)	 bize	 senden	 çok	 sitayişle	 bahsettiler.	 Ümmet-i	 Muhammed’e	 dua	
etmelerini	söylediler”	dediler.		

Hz.	 Veysel	 Karani	 “Ben	 buna	 layık	 biri	 değilim;	 ama	 o	 ki	 Peygamberimiz	
(asm)	rica	etti	ben	onun	ricasını	kırmamak	için	dua	edeyim”	dedi	ve	Namaz	kılıp	
Ümmet-i	Muhammedin	affı	için	dua	ettiler.	

Sonra	Hz.	Ömer	(ra)	kendisine:	“Bana	nasihatte	bulunur	musun?”	dedi.	
Hz.	Üveys:		
“-	Yâ	Ömer!	Sen	Allah’ı	bilir	misin?”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra):	
“-Elbette	bilirim!”	diye	cevap	verdi.	
Hz.	Üveys:	
“-	O	zaman	başka	bir	şeyi	bilmene	gerek	yok!”	dedi.	
Sonra	sordu:	
“Yâ	Ömer!	Allah	seni	bilir	mi?”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra):	
“-	Bilmez	mi?	Elbette	bilir!”	diye	cevap	verdi.	
Hz.	Üveys:	
“-	O	zaman	başkasının	seni	bilmesine	gerek	yok!”	dedi.	
Hz.	Ömer	(ra)	ve	Hz.	Ali	(ra)	onun	“Marifetullah”	bilgisine	hayran	kaldılar.	
	
**	
	
Hz.	Ömer’in	(ra)	yüzüğünde	“Nasihat	olarak	ölüm	yeter!”	 ifadesi	yazılı	 idi.	

Yüzüğünü	gördükçe,	abdest	için	yüzüğünü	oynattıkça	bunu	ölümü	hatırlıyordu.	
	
**	
Hz.	Ömer’in	Fazileti	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Hak	 ve	 hakikat	 Ömerin	 kalbi	 ve	 lisanı	 üzere	 inzal	

edildi”	buyurdular.	Zira	vahyin	bir	kısmı	Hz.	Ömer’in	(ra)	arzu	ettiği	şekilde	nazil	
olmuştur	 ki	 buna	 “Muvafakat-ı	 Ömer”	 denilmiş	 ve	 12	 (On	 İki)	 dini	 hüküm	Hz.	
Ömer’in	(ra)	arzu	ettiği	şekilde	gelmiştir.	

Bu	sebeple	Cebrail	(as)	Peygamberimize	(asm)	gelerek	“Yüce	Allah	Ömer’e	
selam	ediyor	 ve	 ‘onun	 rızası	 benim	hükmümdür,	 gadabı	 da	benim	adaletimdir’	
buyuruyor”	 dediler.	 Peygamberimiz	 (asm)	 de	 Hz.	 Ömer’e	 Allah’ın	 selamını	
iletmiş	 ve	 “Yâ	 Ömer!	 Senin	 öfken	 izzettir,	 rızan	 ise	 hükümdür”	 buyurmuştur.	



Sahabelerine	 de	 “Ömer’in	 öfkesinden	 çekinin;	 çünkü	 o	 Allah	 için	 öfkelenir!”	
buyurmuşlardır.	

Peygamberimiz	 (asm)	 bir	 Kurban	 bayramı	 günü	Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 yüzüne	
bakarak	 tebessüm	 buyurdular.	 “Ya	 Ömer!	 Neden	 gülüyorum	 biliyor	 musun?”	
dediler.		

Hz.	Ömer	(ra):	“-Allah	ve	Resulü	daha	iyi	bilir”	dediler.		
Peygamberimiz	 (asm):	 “-	 Arefe	 gecesi	 yüce	 Allah	 Arafat’ta	 bulunan	 tüm	

mü’minlere	 rahmeti	 ile	 nazar	 etti	 ve	 inayet	 buyurdu.	 Sana	 ise	 ya	 Ömer	 hususî	
olarak	nazar	ettiler.	Onun	için	gülüyorum”	buyurdular.	

	
Hz.	Ömer’in	(ra)	İman	Sohbetleri	
Abdullah	 b.	 Ravaha’dan	 (ra)	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 ve	 Muaz	 b.	 Cebel	 (ra)	

arkadaşlarının	elinden	tutar	ve	“Gelin	bir	saat	Kur’an	okuyarak	Allah’ı	zikredelim	
ve	 Allah’a	 olan	 imanımızı	 tazeliyelim	 ve	 artıralım”	 derlerdi.	 	 Sahabelerden	
bazıları	 “Biz	mü’min	 değil	miyiz?”	 derlerdi.	 Onlar	 da	 “Evet	 biz	mü’miniz;	 fakat	
Allah’ı	zikredersek	imanımız	daha	da	artar”	şeklinde	cevap	verirlerdi.			

Bunun	 üzerine	 “Mü’minler	 o	 kimselerdir	 ki,	 Allah’ın	 adı	 zikredilince	
kalpleri	 ürperir	 ve	 titrer.	 Kendilerine	 Allah’ın	 ayetleri	 okununca	 da	 imanları	
artar	 ve	 yalnız	Rablerine	 tevekkül	 ederler”	 (Enfal	 Suresi,	 8:2.)	 ayeti	 nazil	 oldu,	
imanın	 delillerle	 kuvvetleneceği	 beyan	 buyruldu	 ve	 sahabelerin	 arasındaki	
itirazvari	konuşmalara	son	verdi.	

Bir	 gün	 Abdullah	 bin	 Revaha	 (ra)	 karşılaştığı	 bir	 sahabeye	 “Gel	 şurada	
oturalım	da	Rabbimize	olan	imanı	tazeleyelim”	demişti.	Sahabe	anlayamadığı	için	
“bizim	 imanımız	 yok	 mu	 ki	 tazelemeye	 çalışalım”	 diye	 öfkelendi	 ve	 doğru	
Resulullah’a	(sav)	gitti	ve:	

“Ey	 Allah’ın	 Resulü!	 Bakınız	 İbn-i	 Ravaha’ya,	 Senin	 getirdiğin	 imandan	
insanları	uzaklaştırıyor	ve	bir	saatlik	imana	götürüyor”	dedi.		

Peygamberimiz	(sav)	gülerek:	
“Allah	 İbn-i	 Ravaha’dan	 râzı	 olsun!	 O	 meleklerin	 kendisi	 ile	 iftihar	 ettiği	

iman	meclislerini	seviyor”		buyurdu.	Sahabe	de	yanlışını	anlayarak	Resulullahtan	
ve	Abdullah	bin	Ravaha’dan	özür	diledi.		

	
Hz.	Ömer’in	(ra)	Akla	Verdiği	Önem	
Hz.	Ömer	(ra)	dinin	emirlerini	 izah	ve	uygulama	konusunda	nakil	yanında	

aklî	 delillere	 dayanırdı.	 Dini	 emirlerin	 hikmetini	 aklî	 maslahatlara	 dayandırır,	
uygulamada	aklı	ve	maslahatı	gözetirdi.	Aklına	uymayan	bir	husus	olduğu	zaman	
hemen	 Resulullah’a	 (asm)	 müracaat	 eder	 ve	 hikmetini	 öğrenirdi.	 Hz.	 Ömer’in	
fıkıh	 ve	 içtihadının	 dayanağı	 naklin	 akla	 uygunluğu	 şeklinde	 idi.	 Bu	 da	 Hz.	
Ömer’in	(ra)	dini	anlama	konusunda	aklı	öne	çıkaran	akıl	ile	nakli	birleştiren	bir	
metot	takip	etmiş	olduğunu	göstermektedir.	

Ahlak	 bakımından	 “Ben	 mekârim-i	 ahlakı	 tamamlamak	 için	 gönderildim”	
buyuran	 peygamberimizin	 (asm)	 ahlakına	 son	 derece	 titizlikle	 uymuştur.	
Peygamberimizin	(asm)	getirmiş	olduğu	temel	ahlakî	prensipler	ise	başta		“Sıdk”	
yani	“Doğruluk”	olmak	üzere	“Ümmetî	Ümmetî”	buyurarak	ümmetin	menfaati	ve	
selameti	için	şahsından,	malından	ve	zamanından	fedakarlık	ederek	kendisi	için	
değil	 ümmetin	 rahat	 ve	 huzuru,	 emniyet	 ve	 güveni	 için	 yaşamasıdır.	
Peygamberimiz	 (asm)	 gibi	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 da	 hayatını	 ümmet-i	 Muhammed	 ve	
insanlığın	 saadet	 ve	 adaleti	 için	 feda	 etmişti.	 Bu	 sebeple	 gece-gündüz	 insanlığı	
düşünerek	hareket	eder,	kendisine	zaman	ayıramazdı.	



Hz.	 Ömer	 (ra)	 ümmetin	 barış	 ve	 huzurunu	 bozacak	 ve	 düşmanlıkları	
körükleyecek	 olan	 şiirlerin	 okunmasını	 ve	 kıskançlıklara	 konu	 olan	 kadınların	
güzelliklerinin	 şiirlerle	 anlatılmasını	 yasaklamıştır.	 İnsanları	 nefislerinin	 ve	
şeytanın	 istibdadına	 sokan	 her	 nevi	 istibdat	 ve	 baskıyı	 ortadan	 kaldırmak	 için	
içki	 içenlere	 dinin	 hadd-i	 şerîsini	 uygulamada	 asla	 gevşek	 davranmamıştır.	 Bu	
konuda	oğlu	Abdurrahman’a	uyguladığı	ceza	dillere	destan	olmuş,	pek	çoklarını	
içkiden	uzaklaştırmıştır.1		

	
Hz.	Ömer’in	(ra)	Hürriyete	Verdiği	Önem	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 hürriyete	 o	 derece	 önem	 vermiştir	 ki	 hürriyeti	

Bediüzzaman’ın	tarif	ettiği	şekilde	“Ne	nefsine	ne	de	başkasına	zarar	vermeyecek	
şekilde	 meşru	 hareketlerinde	 şahane	 serbest	 olmak”	 şeklinde	 anlamış	 ve	
uygulamıştır.	 Hatta	 Araplar	 arasında	 kabile	 reislerine	 verilen	 ve	 bir	 nevi	
istibdadı	 çağrıştıran	 “Seyyid”	 unvanını	 kullananları	 da	 istibdada	 ve	 manevi	
baskıyı	çağrıştırdığı	için	kullanılmaması	konusunda	kabile	reislerini	uyarırdı.	

Hz.	Ömer	(ra)	döneminde	ifade	ve	fikir	hürriyeti	o	derece	tekamül	etmişti	
ki	 camide	 hutbe	 okurken	 cemaatten	 herhangi	 biri	 halifeye	 müdahale	 ederek	
“Seni	 dinlemek	 istemiyoruz!”	 diyebiliyor	 ve	 halkın	 huzurunda	 Hz.	 Ömer’i	 (ra)	
tenkit	edebiliyordu.		

Bir	defasında	Hz.	Ömer	(ra)	hutbede	“Ben	yanlış	hüküm	verecek	ve	sizleri	
yanlış	yola	sevk	edecek	olsam	ne	yaparsınız?”	diye	sormuştu.	Cemaatten	bir	 iki	
genç	sahabe	ayağa	kalkarak	“Seni	kılıçlarımızla	doğrulturuz!”	dediler.	Hz.	Ömer	
(ra)	 “Benim	 hakkımda	 nasıl	 böyle	 bir	 şey	 söylemeye	 cesaret	 edersiniz?”	 diye	
karşılık	 verdi.	 Onlar	 da	 “Evet	 biz	 bu	 sözleri	 senin	 için	 söylüyoruz”	 dediler.	 Hz.	
Ömer	(ra)	ellerini	açarak	“Allahım!	Sana	şükürler	olsun	ki	Ömer	yanlış	yapacak	
ve	 zulme	 sapacak	 olsa	 onu	 doğrultacak	 insanlara	 halife	 olmuşum”	 diye	 bu	
durumdan	çok	memnun	olmuştur.		

Yine	bir	defasında	Hz.	Ömer	(ra)	hutbe	okuyacağı	zaman	cemaatten	biri	“Ya	
Ömer!	 Seni	 dinlemek	 istemiyoruz!”	 dedi.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 sebebini	 sorunca	
“Ganimetten	dağıttığın	kumaştan	bize	bir	elbise	çıkmadı;	ama	görüyoruz	ki	sen	
bundan	 kendine	 bir	 elbise	 çıkarmışsın.	 Böyle	 haksızlık	 yapan	 birinin	 sözünü	
dinlemeyiz!”	dediler.	Hz.	Ömer	 (ra)	 o	 zaman	 “Buna	oğlum	Abdurrahman	 cevap	
versin”	dedi.	Abdurrahman	ayağa	kalkarak	“Evet	doğrudur.	Ganimetten	dağıtılan	
paydan	bir	 elbise	 çıkmıyordu.	Ben	bana	 ait	 hissemi	babama	verdim	ve	ona	bir	
elbise	diktik”	dedi.	Bunun	üzerine	o	sahabe	ayağa	kalkarak	“Ya	Ömer!	Şimdi	seni	
dinliyoruz!”	dediler.	

Hz.	Ömer	(ra)	kadınların	fazla	mehir	istemesinden	dolayı	kendisine	yapılan	
şikayet	üzerine	mehri	dört	yüz	dirhem	ile	sınırladı.	Daha	fazla	mehir	istenmesini	
yasakladı.	Bunun	üzerine	bir	kadın	mescide	gelerek:	

“Ey	Müminlerin	emiri	 !	Erkekleri,	evlenecekleri	kadınlara	dört	yüz	dirhem	
gümüş	den	fazla	mehir	vermekten	sakındırdığın	doğru	mu?		

-	Evet.		
-	Allah	Tealâ'nın	Kur'an'da	indirdiği	ayeti	duymadın	mı?		
-	Hangi	ayeti?		
-	 Allah	 Tealâ'nın,	 “Yüklerle	 mehir	 vermiş	 olsanız	 dahi,	 ondan	 hiçbir	 şeyi	

geri	almayın”2	buyurduğunu	duymadın	mı?”	dedi.	

	
1	İbni’l-Esir	el-Cezerî,	Üsdü’l-Gabe	fi	Ma’rifeti’s-Sahabe.	
2	Nisa	Suresi,	4:	20.	



Bunun	 üzerine	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 hemen	 “	 -	 Allahım	 beni	 bağışla!..	 Herkes	
Ömer'den	daha	fakih!”	dedi	ve	devamla:		

“Ey	 insanlar!	 Kadınlara	 dört	 yüz	 dirhemden	 fazla	 mehir	 vermekten	 sizi	
sakındırmıştım.	 Şimdi	bu	 görüşümden	 rücu	 etmiş	bulunuyorum.	Kim	malından	
mehir	olarak	gönül	hoşnutluğuyla	daha	fazlasını	vermek	isterse	versin”	dedi	ve	
verdiği	hükmü	geri	aldı.1		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 döneminde	 “Zımmî	 haklarına”	 çok	 önem	 verilirdi.	
Peygamberimizin	 (asm)	 “Kim	 zımmıye	 eziyet	 ederse	 hasım	 olarak	 beni	
karşısında	bulur.	Ben	o	 zımmînin	hakkını	 ahirette	kesinlikle	Müslümandan	alır	
zımmîye	 veririm” 2 	hadisindeki	 tehdid-i	 nebeviden	 dolayı	 Müslümanların	
zımmetinde	 olan	 ehl-i	 kitaptan	 Yahudi	 ve	 Hıristiyanlara	 son	 derece	 hürriyet	
vermiştir.		

H.	 Ömer’in	 (ra)	 idareciliği	 ve	 yönetimdeki	 adalet	 ve	 ahlaki	 tutumu	 ve	
yasalar	 yanında	 vicdanı	 ve	 kamu	 vicdanını	 rahatlatarak	 “helal	 ve	 haram”	
duygularını	 geliştirmesi	 sayesinde	 ümmetin	 her	 bir	 ferdi	 iyiliğin,	 hilm	 ve	
tevazunun,	adalet	ve	insafın,	hürriyet	ve	cesaretin	mücessem	birer	timsali	olma	
yolunda	 ilerlemiş	 ve	 toplumda	 hürriyet-i	 fikir,	 medeni	 cesaret	 ve	 medeniyet-i	
insaniye	oldukça	terakki	etmiştir.	

	
Hz.	Ömer’in	Hadis	İlmine	ve	İlmî	Meşverete	Verdiği	Önem	
Hadis	ve	Fıkıh	ilmi	Hz.	Ömer’in	(ra)	tesis	ettiği,	yani	sistemli	hale	getirdiği	

ilimlerdir.	 Zira	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 her	 şeyden	 önce	 sahabenin	 seçkin	 fakihlerinden	
meydana	 gelen	 bir	 “Şura”	 oluşturmuş	 ve	 pek	 çok	 meşeyi	 şuraya	 getirerek	
herkesin	 kendi	 kafasına	 göre	 hüküm	 vermesinin	 önünü	 almıştır.	 Ka’bu’l-Ahbar	
adıyla	 şöhret	 bulan	 Yahudi	 alimlerinden	 Ebu	 İshak	 Ka'b	 b.	 Mati	 b.	 Heysu’l-
Yemanî3	gibi	 alimlerin	 sohbetlerine	 sınırlama	 getirmiştir.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 bu	
hususta	yine	Şura	kararına	uymuştur.	Nitekim	Hz.	Huzeyfe,	Ebû	Zer,	 İbn	Abbas,	
Avf	 b.	 Mâlik	 ve	 Muâviye	 gibi	 sahabiler	 “İslam	 dininin	 tasdik	 ettiği	 İsrâilî	
haberlerin	 doğrulanması,	 tekzip	 ettiklerinin	 reddedilmesi,	 bunun	 dışındakiler	
hakkında	da	 tevakkuf	 edilmesi”	 şeklinde	kesin	bir	 kural	 koymuşlardır.	Nitekim	
Buhârî'de	 şöyle	 denilmektedir:	 "Ehli	 kitabı	 ne	 tasdik	 edin	 ne	 de	 tekzip	 edin!	
Sadece	 'biz	Allah'a,	bize	ve	 size	 indirilenlere	ve	 ilahınızın	 tek	bir	 ilah	olduğuna	
iman	ettik	ve	biz	ona	teslim	olduk'	deyin."4		

Hz.	 Ömer	 (ra)	 özellikle	 ibadet,	 muamelat	 ve	 ahlak	 konularında	 ahkamın	
istihracına	dair	hadislerin	yayılmasına	çalışmıştır.	Hadis	rivayet	eden	nicelerini	
huzuruna	getirterek	rivayet	ettiği	hadis	konusunda	iki	şahit	getirmeyeni	80	sopa	
vurmakla	 tehdit	 ederek	 uluorta	 hadis	 rivayetine	 engel	 olarak	 hadis	
uydurulmasına	 karşı	 önlem	 almıştır.	 Hatta	 Hz.	 Ebu	Hureyre’ye	 (ra)	 sormuşlar:	
“Sen	 Ömer	 zamanında	 da	 bu	 kadar	 hadis	 rivayet	 ediyor	 muydun?”	 Hz.	 Ebu	
Hureyre	 (ra)	 “Ömer	 zamanında	 böyle	 hadis	 rivayet	 etmiş	 olsaydım	Ömer	 beni	

	
1	Nesaî:	Nikâh,	66;	Ahmed	b.	Hanbel,	1:	40-41.	
2	Kenzu’l-Ummal,	4:	10913.	
3 	Hz.	 Ömer	 zamanında	 Medine’de	 Müslüman	 oldu.	 Benî	 İsrail’in	 büyük	 alimlerindendir.	
(Mektubat,	167.)	652	yılında	104	yaşında	Dımaşk'ta	(Şam)	vefat	etmiştir.	Bediüzzaman	Ka’bu’l-
Ahbar	 için:	 “Ulema-i	 Yehuddan	 İbni	 Bünyamin	 ve	Muhayrık	 ve	 Kâ’bü’l-Ahbar	 gibi	 çok	 ulema-i	
Yehud,	evsâf-ı	Nebeviyeyi	kitaplarında	gördüklerinden,	imana	gelmişler,	sair	imana	gelmeyenleri	
de	ilzam	etmişler”	demektedir.	
4	Buhârî,	İ'tisâm,	25;	Tevhîd,	42;	Ahmed	b.	Hanbel,	5:	98.	



kırbaçla	 döverdi.	 O	 iki	 şahit	 getirmeden	 hadis	 rivayet	 edenleri	 hapsediyordu”	
demiştir.	

Hz.	Ömer	(ra)	Kur’an-ı	Kerimin	hıfz	ve	himayesine	de	çok	önem	vermiş	ve	
başka	şeylerle	uğraşarak	Kur’an-ı	Kerimi	ikinci	sıraya	konulmaması	için	tedbirler	
almıştır.	Fethettiği	yerlerde	açtığı	mekteplerle	özellikle	Kur’an	eğitimine	büyük	
önem	 vermiştir.	 Belazurî	 “Kitabu’l-Eşraf”ında	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 hiçbir	 meseleyi	
sahabe	ile	meşveret	etmeden	ve	şuraya	getirmeden	halletmediğini	anlatır.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 hadis	 ve	 fıkha	 dair	 meseleleri	 ve	 şuranın	 hükümlerini	
yazdırırdı	ve	bizzat	kendisi	valilere	gönderdiği	emirname	ve	genelgelerle	bunları	
neşrederdi.	Bu	konuda	yazılı	pek	 çok	vesika	vardır	ki	bunlar	daha	 sonra	Hadis	
Uleması	 tarafından	 belge	 olarak	 istifade	 edilmiş,	 derlenmiş	 ve	 geliştirdikleri	
“Hadis	 Usulü”ne	 göre	 oluşturdukları	 “Sahih”	 ve	 “Sünen”	 adını	 verdikleri	 hadis	
mecmuları	böyle	meydana	getirmişlerdir.	

Kıyas	 ilmini	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 geliştirmiş	 ve	 kadılara	 gönderdiği	 bir	
emirnamede	 şöyle	 demiştir:	 “Kitap	 ve	 Sünnette	 bulmadığın	 hususlarda	 kendi	
idrakine	ve	aklına	müracaat	et.	Birbirine	mümasil	ve	müsavi	olan	şeyleri	bil	ve	
onlar	hakkında	hüküm	verirken	Kur’an	ve	Sünnetin	delilleri	ile	kıyas	et.”1	

	
1	Muhammed	Hamidullah,	"Halife	Hz.	Ömer	Devrinde	Adli	Teşkilat"	(Tr.	Fahrettin	Atar)	İslam	
Anayasa	Hukuku,	Beyan	Yayınları,	İstanbul-1995,	s.	284-285.	



ALTINCI	BÖLÜM	
Hz.	ÖMER’İN	(RA)	EMNAKIBI	VE	SÖZLERİ	

	
Hz.	ÖMER’İN	(RA)	MENKIBELERİ	

	
1. Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 kızı	 Hafsa	 kocası	 Huneys’in	 şehit	 olmasından	 sonra	 dul	

kalmıştı.	 Huneys	 Bedir	 savaşında	 yaralanmış	 ve	 Medine’ye	 getirilmişti.	
Yarası	iyileşmedi	ve	bir	müddet	sonra	şehit	olarak	vefat	etti.	Peygamberimiz	
(asm)	H.	3.	Senesinde	Uhut	Savaşından	sonra	Şaban	ayında	Hz.	Ömer’in	(ra)	
kızı	ile	evlendi.		

2. Peygamberimiz	 (asm)	 bir	 Arefe	 gecesinden	 sonra	 Hz.	 Ömer’i	 (ra)	 görünce	
tebessüm	ederek	ona	baktı.	Hz.	Ömer	(ra)	buna	taaccüp	etti.	Peygamberimiz	
(asm)	 şöyle	buyurdular:	 “Ya	 İbn-i	Hattab!	 Sana	neden	 tebessüm	ettim	bilir	
misin?	 Cenab-ı	 Hak	 Arefe	 Gecesinde	 Arefede	 bulunan	 halk	 ile	 meleklerine	
öğündü	ve	seninle	de	özellikle	öğündü.”	

3. Peygamberimiz	(asm)	bir	gün	sahabelere	şöyle	buyurdu:	“Gökte	bulunan	her	
melek	Ömer’e	hürmet	eder	ve	yeryüzünde	bulunan	şeytan	ise	muhakkak	ki	
Ömer’i	 görünce	 kaçar.”	 Hz.	 Ömer’e	 (ra)	 dönerek	 “Ya	 Ömer!	 Şeytan	 seni	
gördüğü	zaman	Ömer’le	karşılaşmayayım	diye	yolunu	değiştirir”	buyurdular.	

4. 	Medine’de	Pegamberimiz	(asm)	Hz.	Ömer’i	(ra)	Ensardan	Utban	b.	Mâlik	ile	
kardeş	 ilan	etmişti.	Hz.	Ömer	(ra)	onunla	beraber	çalışıyor	ve	 işlerini	 takip	
ediyorlardı.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 Peygamberimizin	 (asm)	 “İlim	 Meclisinden”	
mahrum	 kalmak	 istemiyordu.	 Utban	 ile	 şöyle	 bir	 anlaşmaya	 vardılar.	 Bağ	
bahçe	 ve	 hayvan	 otlatma	 gibi	 işleri	 bir	 gün	 biri	 yapacak,	 diğeri	
Peygamberimizin	(asm)	yanında	duracak.	Sohbetine	katılacak	öğrendiklerini	
akşam	diğerine	 anlatacak	ve	öğretecek,	 diğer	 günü	diğeri	 yapacak.	Böylece	
hem	işlerin	takibi	yapılacak	hem	de	Peygamberimizin	(asm)	öğrettiklerinden	
mahrum	kalmayacaklardı.	Hz.	Ömer	(ra)	böyle	bir	ilim	ağışı	idi.	

5. Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 için	 şöyle	 dua	 etmiştir:	 “Allahım!	
Ömer’in	 kalbinden	 gıllden,	 hasetten	 ve	 hastalıktan	 olan	 şeyleri	 çıkart	 ve	
onun	kalbine	imanı	doldur.”	Bu	duasını	üç	defa	tekrar	etmiştir.	

6. Peygamberimiz	 (asm)	 buyurdu:	 “Sizden	 önceki	 ümmetler	 içinde	
muhaddesûn,	yani	 ilhama	mazhar	olanlar	vardı.	Ümmetim	içinde	de	 ilhama	
mazhar	olanlar	olacaktır.	Muhakkak	ki	Ömer	bunlardan	birisidir.	Bu	sebeple	
Ömeri	 seven	 beni	 sevmiş	 olur;	 Ömer’e	 buğzeden	 bana	 buğzetmiş	 olur.	
Benden	 sonra	 doğruluk	 ve	 hak	 Ömerle	 beraberdir.”	 Bundan	 dolayıdır	 ki	
Kur’ân-ı	Kerimde	on	 iki	hüküm	ve	bunları	emreden	on	 iki	ayet	Hz.	Ömer’in	
(ra)	içtihadı	ve	arzusu	üzerine	nazil	olmuş	ve	Hz.	Ömer’i	(ra)	desteklemiştir.	
Bu	ayetlere	İslam	alimleri	“Muvafakat-ı	Ömer”	adını	vermişlerdir.	

7. Peygamberimiz	(asm)	Hz.	Ömer’in	(ra)	Hudeybiye’de	küffara	hiddet	etmesi,	
anlaşmaya	yanaşmamasını	ve	çoğu	defa	hiddetle	hareket	etmesini	şöyle	tarif	
ve	 tashih	 buyurmuşlardır.	 “Bana	 Cebrail	 (as)	 geldi	 ve	 şöyle	 dedi:	 ‘Ömer’e	
selam	söyle	ve	ona	bildir	ki,	onun	hiddeti	izzettir,	rızası	da	adalettir.”	Bunun	



üzerine	 peygamberimiz	 (asm)	 şöyle	 buyurdular:	 “Ömerin	 öfkesinden	
korkun!	Çünkü	Ömer	öfkelenince	Allah	da	gadab	eder.”		

8. Hayber	 Kalesinin	 fethedileren	 Yahudilerden	 alınmasından	 sonra	 Yahudiler	
buradan	sürgün	edilmişlerdir.	Hayber	arazisinden	verimli	ve	geniş	bir	arazi	
de	Hz.	Ömer’e	(ra)	düşmüştü.	Hz.	Ömer	(ra)	bundan	oldukça	memnun	kaldı.	
Sonra	 Peygamberimize	 (asm)	 gelerek	 bu	 araziyi	 Müslümanların	 istifadesi	
için	 vakfetmek	 istediğini	 söyledi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 da	 memnuniyetle	
Vakıf	 Şartlarına	uygun	 şekilde	bu	 arazinin	 gelirlerinin	Müslümanların	 fakir	
ve	 muhtaçlarının	 ihtiyaçlarına	 sarfedilmek	 üzere	 vakfetti.	 İslam	 Vakıf	
Tarihinde	ilk	vakfedilen	arazi	budur.	(M.	628.)	

9. Hicab	 ayeti	 gelmeden	 önce	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 erkeklerle	 kadınların	 bir	 arada	
bulunmalarından	 çok	 rahatsız	 oluyor	 ve	 zaman	 zaman	 tesettür	 konusunda	
peygamberimize	 (as)	 ricada	 bulunuyor	 ve	 Allah’ın	 bu	 konuda	 hüküm	 izal	
etmesini	 istiyordu.	 Sonra	 “Hicab	 Ayeti”	 nazil	 oldu.	 Şöyel:	 “Allah	 gerçeği	
açıklamayı	terk	etmez.	Bir	de	Peygamberin	zevcelerinden	bir	şey	istediğiniz	
vakit	perde	arkasından	sorun.	Böyle	yapmanız,	hem	sizin	kalbleriniz,	hem	de	
onların	 kalbleri	 için	 daha	 temizdir.	 Allah'ın	Resulüne	 eziyet	 etmeniz	 doğru	
olmaz;	arkasından	zevcelerini	nikahlamanızı	da	hiç	bir	zaman	caiz	olmaz.	Bu,	
Allah	 katında	 çok	 büyük	 bir	 günahtır.”	 (Ahzab	 Sûresi,	 33:	 53.)	
Peygamberimiz	(asm)	buyurdular:	“Şüphesiz	Allah	gayret	sahibidir	ve	gayret	
edeni	sever.	Ömer	de	gerçekten	gayret	sahibidir.”		

10. Bir	dilenci	Hz.	Ömer’den	sadaka	istedi.	Hz.	Ömer	onun	sırtındaki	torbada	un	
olduğun	gördü.	Unu	ondan	aldı	ve	develerin	önüne	dökerek	yerdirdi.	Sonra	
dilenciye	dönerek	“Şimdi	benden	sadaka	isteyebilirsin.	Bir	insanın	bir	günlük	
yiyeceği	 varsa	 dilenmesi	 helal	 değildir”	 dedi.	 Böylece	 insanların	 dilenmesi	
yerine	çalışmaya	yönelenmesi	gerektiğini	fiilen	göstermiş	oldu.	Muhtesipleri	
vasıtası	ile	dilencilerin	halkın	içinde	dilenmesini	yasakladı.	Çalışmaya	teşvik	
etti.	 Güçlü	 kuvvetli	 olanlara	 ne	 iş	 yaptıklarını	 sorardı.	 Bir	 işle	 meşgul	
olmadıklarını	 gördüklerine	 “Bu	 adam	 benim	 nazarımda	 itibarını	
kaybetmiştir”	derdi.	

11. Hz.	Ömer	(ra)	adaleti	 tatbikte	hiç	 tereddüt	etmezdi.	Bir	defasında	oğlu	Ebu	
Şahreme	içki	içmişti.	Bunu	haber	alır	almaz	hemen	kendisini	yakaladı.	Suçu	
sabit	 oldu.	 Ebu	 Şebreme	 kendisini	 kılıçla	 parçalamasını,	 halkın	 huzurunda	
ceza	 vermemesini	 istediği	 halde	 o	 “Onların	 cezalandırılmasında	bir	 cemaat	
de	hazır	bulunsun”	(Nur	Suresi,	24:3.)	ayetine	istinaden	halkın	huzurunda	80	
kırbaç	vurdurdu.	Ebu	Şebreme	bu	cezadan	sonra	vefat	etti.	

12. Hz.	Ömer	 (ra)	 akraba	 ile	 yabancıyı,	 şah	 ile	 gedayı,	 asil	 ile	 köleyi,	 zengin	 ile	
fakiri	 hukuk	 karşısında	 bir	 tutar	 imtiyaz	 tanımazdı.	 Cebele	 b.	 Eyhem	
Suriye’de	 büyük	 bir	 nüfuza	 sahip	 birisiydi.	 Müslüman	 olup	 Mekke’ye	
gelmişti.	 Tavaf	 sırasında	 birisi	 eteğine	 basmış,	 Cebele	 de	 ona	 bir	 tokat	
atmıştı.	 Tokadı	 yiyen	 de	 dönüp	 Cebele’ye	 bir	 tokat	 akşetti.	 Cebele	 bundan	
dolayı	 çok	öfkelendi	ve	Hz.	Ömer	 (ra)	Mekke’de	olduğu	 için	gelip	 şikayette	
bulundu.	Hz.	Ömer	(ra)	onu	dinledikten	sonra:	“-Ektiğinizi	biçmişsiniz!”	dedi.	
Cebele	 bu	 cevaba	 çok	 hayret	 etti.	 Halbuki	 Suriye’de	 asil	 birisine	 tokat	
atmanın	 cezası	 idam	 idi.	Hz.	Ömer’e	bunu	hatırlattı.	Hz.	Ömer	 (ra):	 “-	Evet,	



cahiliye	 döneminde	 durum	 dediğiniz	 gibiydi;	 ancak	 İslamiyet	 geldi	 ve	
insanlar	 arasındaki	 farkı	 giderdi.	Hukuk	 karşısında	 herkesi	 eşit	 kıldı”	 dedi.		
Bunun	 üzerine	 Cebele:	 “-Müslümanlık	 hasep	 ve	 nesep	 farkını	 dikkate	
almayan	bir	din	ise	ben	bu	dinden	vazgeçerim”	dedi	ve	İstanbul’a	kaçtı.		

13. 	Adamın	 biri,	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 huzurunda	 birini	 methedince,	 Hz.	 Ömer	 (ra)	
sorar:	 “Bu	 adam	 sizin	 komşunuz	 mu?”	 “Hayır!”	 “Bu	 adamla	 bir	 alışverişiniz	
oldu	mu?”	 	 “Hayır!	 “Beraber	 yolculuk	 ettiniz	mi?”	 “Hayır!”	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 “O	
halde	siz	hiç	tanımadığınız	birinden	bahsediyorsunuz”	demiştir.	

14. 	Abdullah	 b.	 Ömer’in	 rivayet	 ettiği	 bir	 hadis-i	 şerifte	 Peygamber	 Efendimiz	
(asm)	 buyurdular	 ki:	 “Rüyamda	 bir	 bardak	 süt	 ile	 geldiler.	 İçtim.	 O	 kadar	
kandım	ki,	tokluk	alameti	olarak	tırnaklarımda	göründü.	Kalanını	da	Ömer’e	
verdim.”	 Sahabeler	 bu	 rüyanın	 tabirinin	 Peygamberimize	 (asm)	
sorduklarında	“Bu	ilimdir”	buyurmuşlardır.	

15. Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 kızı	 Hafsa	 kocası	 Huneys’in	 şehit	 olmasından	 sonra	 dul	
kalmıştı.	 Huneys	 Bedir	 savaşında	 yaralanmış	 ve	 Medine’ye	 getirilmişti.	
Yarası	iyileşmedi	ve	bir	müddet	sonra	şehit	olarak	vefat	etti.	Peygamberimiz	
(asm)	H.	3.	Senesinde	Uhut	Savaşından	sonra	Şaban	ayında	Hz.	Ömer’in	(ra)	
kızı	ile	evlendi.		

16. Peygamberimiz	 (asm)	 bir	 Arefe	 gecesinden	 sonra	 Hz.	 Ömer’i	 (ra)	 görünce	
tebessüm	ederek	ona	baktı.	Hz.	Ömer	(ra)	buna	taaccüp	etti.	Peygamberimiz	
(asm)	 şöyle	buyurdular:	 “Ya	 İbn-i	Hattab!	 Sana	neden	 tebessüm	ettim	bilir	
misin?	 Cenab-ı	 Hak	 Arefe	 Gecesinde	 Arefede	 bulunan	 halk	 ile	 meleklerine	
öğündü	ve	seninle	de	özellikle	öğündü.”	

17. Peygamberimiz	(asm)	bir	gün	sahabelere	şöyle	buyurdu:	“Gökte	bulunan	her	
melek	Ömer’e	hürmet	eder	ve	yeryüzünde	bulunan	şeytan	ise	muhakkak	ki	
Ömer’i	 görünce	 kaçar.”	 Hz.	 Ömer’e	 (ra)	 dönerek	 “Ya	 Ömer!	 Şeytan	 seni	
gördüğü	zaman	Ömer’le	karşılaşmayayım	diye	yolunu	değiştirir”	buyurdular.	

18. Medine’de	Pegamberimiz	(asm)	Hz.	Ömer’i	(ra)	Ensardan	Utban	b.	Mâlik	ile	
kardeş	 ilan	etmişti.	Hz.	Ömer	(ra)	onunla	beraber	çalışıyor	ve	 işlerini	 takip	
ediyorlardı.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 Peygamberimizin	 (asm)	 “İlim	 Meclisinden”	
mahrum	 kalmak	 istemiyordu.	 Utban	 ile	 şöyle	 bir	 anlaşmaya	 vardılar.	 Bağ	
bahçe	 ve	 hayvan	 otlatma	 gibi	 işleri	 bir	 gün	 biri	 yapacak,	 diğeri	
Peygamberimizin	(asm)	yanında	duracak.	Sohbetine	katılacak	öğrendiklerini	
akşam	diğerine	 anlatacak	ve	öğretecek,	 diğer	 günü	diğeri	 yapacak.	Böylece	
hem	işlerin	takibi	yapılacak	hem	de	Peygamberimizin	(asm)	öğrettiklerinden	
mahrum	kalmayacaklardı.	Hz.	Ömer	(ra)	böyle	bir	ilim	ağışı	idi.	

19. Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 için	 şöyle	 dua	 etmiştir:	 “Allahım!	
Ömer’in	 kalbinden	 gıllden,	 hasetten	 ve	 hastalıktan	 olan	 şeyleri	 çıkart	 ve	
onun	kalbine	imanı	doldur.”	Bu	duasını	üç	defa	tekrar	etmiştir	

20. Peygamberimiz	 (asm)	 buyurdu:	 “Sizden	 önceki	 ümmetler	 içinde	
muhaddesûn,	yani	 ilhama	mazhar	olanlar	vardı.	Ümmetim	içinde	de	 ilhama	
mazhar	olanlar	olacaktır.	Muhakkak	ki	Ömer	bunlardan	birisidir.	Bu	sebeple	



Ömeri	 seven	 beni	 sevmiş	 olur;	 Ömer’e	 buğzeden	 bana	 buğzetmiş	 olur.	
Benden	 sonra	 doğruluk	 ve	 hak	 Ömerle	 beraberdir.”	 Bundan	 dolayıdır	 ki	
Kur’ân-ı	Kerimde	on	 iki	hüküm	ve	bunları	emreden	on	 iki	ayet	Hz.	Ömer’in	
(ra)	içtihadı	ve	arzusu	üzerine	nazil	olmuş	ve	Hz.	Ömer’i	(ra)	desteklemiştir.	
Bu	ayetlere	İslam	alimleri	“Muvafakat-ı	Ömer”	adını	vermişlerdir.	

21. Peygamberimiz	(asm)	Hz.	Ömer’in	(ra)	Hudeybiye’de	küffara	hiddet	etmesi,	
anlaşmaya	yanaşmamasını	ve	çoğu	defa	hiddetle	hareket	etmesini	şöyle	tarif	
ve	 tashih	 buyurmuşlardır.	 “Bana	 Cebrail	 (as)	 geldi	 ve	 şöyle	 dedi:	 ‘Ömer’e	
selam	söyle	ve	ona	bildir	ki,	onun	hiddeti	izzettir,	rızası	da	adalettir.”	Bunun	
üzerine	 peygamberimiz	 (asm)	 şöyle	 buyurdular:	 “Ömerin	 öfkesinden	
korkun!	Çünkü	Ömer	öfkelenince	Allah	da	gadab	eder.”		

22. Hayber	 Kalesinin	 fethedileren	 Yahudilerden	 alınmasından	 sonra	 Yahudiler	
buradan	sürgün	edilmişlerdir.	Hayber	arazisinden	verimli	ve	geniş	bir	arazi	
de	Hz.	Ömer’e	(ra)	düşmüştü.	Hz.	Ömer	(ra)	bundan	oldukça	memnun	kaldı.	
Sonra	 Peygamberimize	 (asm)	 gelerek	 bu	 araziyi	 Müslümanların	 istifadesi	
için	 vakfetmek	 istediğini	 söyledi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 da	 memnuniyetle	
Vakıf	 Şartlarına	uygun	 şekilde	bu	 arazinin	 gelirlerinin	Müslümanların	 fakir	
ve	 muhtaçlarının	 ihtiyaçlarına	 sarfedilmek	 üzere	 vakfetti.	 İslam	 Vakıf	
Tarihinde	ilk	vakfedilen	arazi	budur.	(M.	628.)	

23. Hicab	 ayeti	 gelmeden	 önce	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 erkeklerle	 kadınların	 bir	 arada	
bulunmalarından	 çok	 rahatsız	 oluyor	 ve	 zaman	 zaman	 tesettür	 konusunda	
peygamberimize	 (as)	 ricada	 bulunuyor	 ve	 Allah’ın	 bu	 konuda	 hüküm	 izal	
etmesini	 istiyordu.	 Sonra	 “Hicab	 Ayeti”	 nazil	 oldu.	 Şöyel:	 “Allah	 gerçeği	
açıklamayı	terk	etmez.	Bir	de	Peygamberin	zevcelerinden	bir	şey	istediğiniz	
vakit	perde	arkasından	sorun.	Böyle	yapmanız,	hem	sizin	kalbleriniz,	hem	de	
onların	 kalbleri	 için	 daha	 temizdir.	 Allah'ın	Resulüne	 eziyet	 etmeniz	 doğru	
olmaz;	arkasından	zevcelerini	nikahlamanızı	da	hiç	bir	zaman	caiz	olmaz.	Bu,	
Allah	 katında	 çok	 büyük	 bir	 günahtır.”	 (Ahzab	 Sûresi,	 33:	 53.)	
Peygamberimiz	(asm)	buyurdular:	“Şüphesiz	Allah	gayret	sahibidir	ve	gayret	
edeni	sever.	Ömer	de	gerçekten	gayret	sahibidir.”		

24. Bir	dilenci	Hz.	Ömer’den	sadaka	istedi.	Hz.	Ömer	onun	sırtındaki	torbada	un	
olduğun	gördü.	Unu	ondan	aldı	ve	develerin	önüne	dökerek	yerdirdi.	Sonra	
dilenciye	dönerek	“Şimdi	benden	sadaka	isteyebilirsin.	Bir	insanın	bir	günlük	
yiyeceği	 varsa	 dilenmesi	 helal	 değildir”	 dedi.	 Böylece	 insanların	 dilenmesi	
yerine	çalışmaya	yönelenmesi	gerektiğini	fiilen	göstermiş	oldu.	Muhtesipleri	
vasıtası	ile	dilencilerin	halkın	içinde	dilenmesini	yasakladı.	Çalışmaya	teşvik	
etti.	 Güçlü	 kuvvetli	 olanlara	 ne	 iş	 yaptıklarını	 sorardı.	 Bir	 işle	 meşgul	
olmadıklarını	 gördüklerine	 “Bu	 adam	 benim	 nazarımda	 itibarını	
kaybetmiştir”	derdi.	

25. Hz.	Ömer	(ra)	adaleti	 tatbikte	hiç	 tereddüt	etmezdi.	Bir	defasında	oğlu	Ebu	
Şahreme	içki	içmişti.	Bunu	haber	alır	almaz	hemen	kendisini	yakaladı.	Suçu	
sabit	 oldu.	 Ebu	 Şebreme	 kendisini	 kılıçla	 parçalamasını,	 halkın	 huzurunda	
ceza	 vermemesini	 istediği	 halde	 o	 “Onların	 cezalandırılmasında	bir	 cemaat	
de	hazır	bulunsun”	(Nur	Suresi,	24:3.)	ayetine	istinaden	halkın	huzurunda	80	
kırbaç	vurdurdu.	Ebu	Şebreme	bu	cezadan	sonra	vefat	etti.	



26. Hz.	Ömer	 (ra)	 akraba	 ile	 yabancıyı,	 şah	 ile	 gedayı,	 asil	 ile	 köleyi,	 zengin	 ile	
fakiri	 hukuk	 karşısında	 bir	 tutar	 imtiyaz	 tanımazdı.	 Cebele	 b.	 Eyhem	
Suriye’de	 büyük	 bir	 nüfuza	 sahip	 birisiydi.	 Müslüman	 olup	 Mekke’ye	
gelmişti.	 Tavaf	 sırasında	 birisi	 eteğine	 basmış,	 Cebele	 de	 ona	 bir	 tokat	
atmıştı.	 Tokadı	 yiyen	 de	 dönüp	 Cebele’ye	 bir	 tokat	 akşetti.	 Cebele	 bundan	
dolayı	 çok	öfkelendi	ve	Hz.	Ömer	 (ra)	Mekke’de	olduğu	 için	gelip	 şikayette	
bulundu.	Hz.	Ömer	(ra)	onu	dinledikten	sonra:	“-Ektiğinizi	biçmişsiniz!”	dedi.	
Cebele	 bu	 cevaba	 çok	 hayret	 etti.	 Halbuki	 Suriye’de	 asil	 birisine	 tokat	
atmanın	 cezası	 idam	 idi.	Hz.	Ömer’e	bunu	hatırlattı.	Hz.	Ömer	 (ra):	 “-	Evet,	
cahiliye	 döneminde	 durum	 dediğiniz	 gibiydi;	 ancak	 İslamiyet	 geldi	 ve	
insanlar	 arasındaki	 farkı	 giderdi.	Hukuk	 karşısında	 herkesi	 eşit	 kıldı”	 dedi.		
Bunun	 üzerine	 Cebele:	 “-Müslümanlık	 hasep	 ve	 nesep	 farkını	 dikkate	
almayan	bir	din	ise	ben	bu	dinden	vazgeçerim”	dedi	ve	İstanbul’a	kaçtı.	

27. Peygamberimiz	 (asm)	 buyurdular:	 “Ömer	 benimledir,	 ben	 de	 Ömer’le	
beraberim.	 Benden	 sonra	 hak	 Ömer	 nerede	 ise	 oradadır.”	 (Celaleddin-i	
Suyutî,	Camiu’s-Sağir,	3:415,	Hadîs	No:	3826.)	

28. Peygamberimiz	 (asm)	 yine	 buyurdular:	 “Ömer	 b.	 Hattab	 cennet	 ehlinin	
kandilidir.”		

29. Peygamberimiz	 (asm)	 şöyle	 dua	 ettiler:	 “Allahım!	 İki	 Ömer’den	 birisi	 ile	
İslam’ı	aziz	kıl,	güçlendir.”	(Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	2:	95;	Tirmizi,	H.	No:	
3681;	Hâkim,	Müstedrek,	3:	83.)	

30. Her	 peygamberin	 semada	 ve	 arzda	 iki	 veziri	 vardır.	 Beniö	 semadaki	
vezirlerin	Cebrail	ve	Mikaildir;	yerdeki	vezirlerim	ise	Ebu	Bekir	ve	Ömer’dir.”	
(Tirmizi,	Hadis	No:	3680.)	

31. Münafıklardan	 birisi	 ile	 Yahudi	 arasında	 bir	 anlaşmazlık	 oldu.	 Yahudi	
anlaşmazlığı	 çözmek	 için	 Hz.	 Peygamberin	 huzuruna	 gitmek	 istiyor;	 ama	
münafık	 “Kaab.	 Eşref’e	 gidelim”	 diye	 tutturuyor.	 Yahudi	 şaşırıyor	 ve	
“Peygamber	 varken	 Kaab’a	 nasıl	 gidersin?”diyince	 mecbur	 kalıyor.	
Peygamberimizin	 (asm)	 huzuruna	 gidiyorlar.	 Peygamberimiz	 (asm)	 onları	
dinleyince	 Yahudi’ye	 hak	 veriyor	 ve	 müslüman’ı	 haksız	 buluyor.	
Peygamberin	 (asm)	 huzurunda	 çıkınca	 münafık	 peygamberimizin	 (asm)	
verdiği	 hükmü	 kabul	 etmeyerek	 “Bir	 de	 Ömer’e	 gidelim.	 Hakkımızda	 o	
hüküm	versin”	diyince	Yahudi	ile	mecburen	Hz.	Ömer’in	huzuruna	çıkıyorlar.	
Ömer’in	huzuruna	çıkınca	Yahudi	durumu	anlatıyor.	Hz.	Ömer	(ra)	hayretle	
dinliyor	 ve	 kılıcını	 çekip	 münafığın	 başına	 havale	 ediyor	 ve	 “Resulullah’ın	
hükmünü	kabul	etmeyenin	hükmü	budur”	diye	başını	gövdesinden	ayırıyor.	
Münafığın	varisleri	Hz.	Ömer’den	davacı	oluyorlar.	Bunun	üzerine	Hz.	Cebrail	
(as)	Peygamberimize	(asm)	gelerek	“Ömer	hakla	batılın	arasını	ayırmıştır.	O	
Faruk’tur”	 buyuruyor.	 Bundan	 sonra	 Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 adı	 “Ömer-i	 Faruk”	
oluyor.	(Nur	Suresi,	4:	59;	İbni	Sa'd,	Tabakât:	3:270;	Fuad	Salih,	Elkâb,	s.240.)	

32. Peygamberimiz	 (asm)	 “Allah	 beni	 gökte	 iki,	 yerde	 iki	 vezir	 ile	 güçlendirdi.	
Gökteki	vezirlerim	Cebrail	ve	Mikail’dir.	Yerdkiler	ise	Ebu	Bekir	ve	Ömerdir.	
Ebubekir	 ve	Ömeri	 sevmek	 imandandır,	 onlara	buğzetmek	 ise	nifaktandır.”	
buyurdular.		



33. Peygamberimiz	 (asm)	 bir	 defasında	 “Sünnetime	 yapışan	 kimse	 muhakkak	
Cennete	girmiştir”	buyurdular.	“Ya	Resulallah!	Sünnet	nedir?”	diye	sordular.	
“Ebubekir	ve	Ömer’i	sevmektir.	Çünkü	Benden	sonra	hak	ve	adalet	Ömer	ile	
beraberdir”	buyurdular.	

Hz.	ÖMER’İN	(RA)	HİKMETLİ	SÖZLERİ	
	
1.	“Adalet	mülkün	temelidir.”	
	
2.	“İnandığınız	gibi	yaşamazsanız,	yaşadığınız	gibi	inanmaya	başlarsınız."	
	
3.	“İstişare	etmeden	uygulamaya	konulan	işler	başarısızlığa	mahkumdur.”	
	
4.	“Kim	kalbini,	kendi	gönlündeki	duyguları	ıslah	ederse,	Allah	da	onun	dış	

dünyasını	ıslah	eder.”	(Muhtasar-i	İbn-i	Kesir,	3:	355.)	
	
5.	 “Deprem	 iki	 şeyden	 kaynaklanır.	 Biri	 zina	 etmektir,	 diğeri	 zulüm	

etmektir.	Zina	ve	zulüm	aşikâr	olursa	yer	buna	takat	getiremez.	Allahû	Teâla'ya	
yalvarır,	 inler	 ve	 sallanır.	 Bu,	 Allahû	 Teâla'nın	 zina	 ve	 zulüm	 yapan	 insanları	
helak	etmesine	kadar	devam	eder."	

	
6.	 “Harama	 veya	 şüpheli	 şeye	 düşerim	 korkusu	 ile	 yetmiş	 helalden	 el	

çektim.”	(Çehar-ı	Yâr-ı	Güzin,	Şemseddin	Ahmet	Efendi,	Ter:	Mehmet	Emre,	160-
162.)	

	
7.	 “Çocuklarınıza	 yüzmeyi,	 atlara	 binmeyi,	 meşhur	 meseleleri	 ve	 güzel	

şiirleri	öğretiniz."	
	
8.	“Elimizdeki	mallar	ancak	üç	sıfatla	işe	yarar:	Birincisi	bu	paraların	hak	ile	

alınması,	ikincisi	nâsa	hak	ile	verilmesi,	üçüncüsü	ise	batıldan	uzaklaştırmasıdır.”	
[290]	

	
9.	 "Ticâret	 hukukunu	 bilmeyenler,	 çarşıya,	 pazara	 çıkmasın,	 sonra	 faize	

düşer.”	(Asr-ı		Saadet,	Ahmed	Nedvi,	Ter:	Ali	Genceli,	İstanbul-1967,	1:	261-262,.)	
	
10.	"İslâm	İslâm	olamaz,	cemaat	olmadıkça!..	Cemaat	cemaat	olamaz	emiri	

olmadıkça!..	 Emir	 emir	 olamaz	 itaat	 olmadıkça.	 Her	 kimi	 kavmi	 liyakat	 üzere	
başlarına	emir	yaparlarsa;	bu,	onun	içinde	kavmi	için	de	hayat	olur.	Her	kimi	de	
kavmi	hukuksuz	başlarına	emir	yaparlarsa;	bu,	onun	için	de	kavmi	için	de	helak	
olur!”	(Sünen-i	Darimi,	Beyrut-Tarihsiz,	1:79.)		

	
11.	 “Her	 kim	 Müslümanların	 müşaveresi	 olmaksızın	 emirlik	 makamına	

getirilmek	 istenirse,	 bu	 işi	 kabul	 etmesi	 kendisi	 için	 helal	 olmaz.”	 (Fethu'l	 Bari	
Şerhu	Sahih-i	Buhari/İbn-i	Hacerü'l	Askalanî,	C:	12,	Sh:129,	Beyrut/	1406.)	

	
12.	“Her	kim	Müslümanların	müşaveresi	olmaksızın	bir	adamla	biat	almaya	

kalksa	ona	bey'at	edilmez.”	(Minhacü's	Sünne,	İbn-i	Teymiyye,	Beyrut-Tarihsiz,	2:	
86.)	

	



13.	Kış	mevsimi	abidler	için	ganimettir.	
	
14.	Bu	günün	işini	yarına	bırakmayınız;	zira	bir	iş	gecikirse	artık	ilerlemez.	
	
15.	İnsanların	en	akıllısı	insanların	davranışlarını	beğendiği	kişidir.	
	
16.	Sual	sormak	ilmin	yarısıdır,	kişinin	sorusundan	aklını	ve	ilmini	anlarım.	
	
17.	Günahtan	vazgeçmek	tevbe	etmekten	daha	kolaydır.	
	
18.	Kimin	gülmesi	çok	olursa	heybeti	azalır.	
	
19.	 Çok	 konuşanın	 çok	 yanlışı	 olur.Çok	 yanlışı	 olan	 kişinin	 hayası	 azalır.	

Hayası	 az	 olan	kişinin	 verâsı	 da	 azalır.	Kimin	de	 verâsı	 az	 ise,	 artık	 onun	kalbi	
ölmüştür.		

	
20.	Cihad	amelin	zirvesidir.	
	
21.	Allah	bizi	bu	dinle	aziz	kıldı.	Ondan	başkası	 ile	şereflenmek	istediğiniz	

takdirde	o	sizi	alçaltır.	
	
22.	En	cömert	insan,	muhtaçken	dahi	verebilendir.	
	
23.	En	iyi	miras	edeptir.	
	
24.	 Zikrin	 en	 üstünü	 Allah’ı	 anmanın	 yasak	 olduğu	 zaman	 ve	 yerde	 onu	

anmaktır.	
	
25.	En	sevdiğim	insan	bana	ayıp	ve	kusurlarımı	söyleyendir.	
	
26.	Takva	gözünün	bebeği,	gönlünün	cilası	olsun.	
	
27.	İman	sözle	değil,	gereğine	uymakla	olur.	
	
28.	Çalışma	zahmetse,	boş	durma	mahvolmadır.		
	
29.	 Sabah	 uykusundan	 sakınınız.	 Çünkü	 o	 ağız	 kokusu	 ve	 nefes	 darlığı	

yapar.	
	
30.	 Mümin	 amellerinde	 kusur	 ederse,	 girdiği	 günahın	 affı	 için	 bir	 dertle	

imtihan	edilir.	
	
31.	Namazı	 zayi	 eden	bir	 adamı	 görürseniz,	 ona,	 Allah	 haklarından	başka	

şeyleri	daha	çok	zayi	eden	bir	kişi	gözüyle	bakınız.	
	
32.	Sevmen	aşırı	sevmemen	yıpratıcı	olmasın.	
	
33.	Mezardaki	babasının	 ruhunu	 şad	etmek	 isteyen,	onun	geride	bıraktığı	

arkadaşları	ile	ilişkiyi	kesmesin.”	



	
34.	Astına	iyi	muamele	eden	üstünden	iyi	muamele	görür.		
	
35.	Nice	bakış	vardır	ki	şehvet	üretir;	şehvetin	çoğu	ise	geride	sürekli	kalan	

bir	üzüntü	bırakır.		
	
36.	 Fırat	 kıyısında	 bir	 deve	 helak	 olsa,	 Allah	 bunu	 Ömer'den	 sorar	 diye	

korkarım"	
	

37.	Hz.	Ömer	bir	gün	sabah	namazının	sünnetini	kıldı	ve	şöyle	buyurdu:	“Bu	
iki	rekat	en	büyük	nimetlerden	daha	değerlidir.”	

	
38.	 “Gaybı	 bilme	 iddiası	 gibi	 olmasaydı,	 beş	 kimsenin	 cennet	 ehli	

olduklarına	 şahitlik	 ederdim:	 Çok	 çocuk	 sahibi	 şakir	 ve	 sabir	 fakir.	 Kocası	
kendisinden	razı	olan	saliha	kadın.	Mehr-i	müsemmasını	kocasına	tasadduk	eden	
kadın.	Baba	ve	anası	kendisinden	razı	olan	kişi.	Günahından	samimiyetle	 tövbe	
eden	kimse.”	

	
39.	“Bütün	dostları	gezdim,	gördüm.	Dili	muhafaza	etmekten	daha	iyi	dost	

göremedim.	 Bütün	 elbiseleri	 gördüm.	 İffet	 ve	 sakınmaktan	 daha	 iyi	 elbise	
görmedim.	 Bütün	 malları	 gördüm;	 kanaatten	 daha	 iyi	 mal	 görmedim.	 Bütün	
iyilikleri	 gördüm;	 nasihatten	 daha	 iyisini	 görmedim.	 Bütün	 yemekleri	 görüp	
tattım;	sabırdan	lezzetlisini	görmedim.”	

	
40.	“İnsanlarla	güzel	dostluk	kurmak,	aklın	yarısıdır.	Yerinde	sual	sormak,	

ilmin	yarısı;	iyi	tedbir	almak	da	yaşamanın	yarısıdır.”	
	
41.	 	 “Fazla	 lakırdıyı	 terk	 eden	 kimseye	 hikmet	 bahşedilir.	 Fazla	 bakmayı	

terk	 edenin	 kalbine	 tevazu	 bahşedilir.	 Fazla	 yemeyi	 terk	 edene	 ibadet	 lezzeti	
bahşedilir.	 Fazla	 gülmeyi	 terk	 edene	heybet	bahşedilir.	Mizahı	 terk	 edene	 izzet	
bahşedilir.	Dünya	 sevgisini	 terk	edene,	 ahiret	muhabbeti	bahşedilir.	Başkasının	
ayıbı	ile	meşgul	olmayı	terk	edene,	nefsinin	ayıplarını	ıslah	etme	hâli	bahşedilir.	
Allah’ın	 keyfiyetinde	 araştırma	 ve	 tecessüsü	 terk	 edene,	 nifaktan	 kurtuluş	
bahşedilir.”	

	
41.	 “On	 şey,	 on	 şeysiz	 düzelmez:	 Akıl,	 iffetsiz;	 fazilet,	 ilimsiz;	 kurtuluş,	

korkusuz;	sultan,	adaletsiz;	asalet	ve	şeref,	edepsiz;	ferah,	emniyetsiz;	zenginlik,	
sehavetsiz;	 fakirlik,	 kanaatsiz;	 yücelik,	 tevazusuz;	 cihat,	 tevfiksiz	 iyileşip	
düzelmez.”	

	
42.	 “Merhamet	 etmeyene	 merhamet	 olunmaz,	 kusurları	 bağışlamayan	

bağışlanmaz,	 affetmeyen	 kişi	 affolunmaz,	 günahlardan	 korunmaya	 çalışmayan	
kimse	de	korunup	takvaya	erdirilmez.”	(Buhârî,	Edebü’l-Müfred,	s.	415.)	

	
43.	 “Dua,	 sema	 ile	arz	arasında	durur.	Rasulullah’a	 salâvat	getirilmedikçe,	

Allah’a	yükselmez.”	(Tirmizî,	Vitr,	21.)	
	
44.	 “Bizim	 çarşımızda	 dinin	 ticaret	 kaidelerini	 bilen	 kimseler	 satıcılık	

yapsın.”	(Tirmizî,	Vitr,	21.)	



	
45.	“Yüze	karşı	övmek,	boğazlamak	gibidir.”	(İbn-i	Kuteybe,	Mesâil,	s.	145.)	
	
46.	 Hazret-i	 Ömer,	 valilerine	 şöyle	 yazmıştır:	 “Benim	 katımda	 en	mühim	

işiniz	namazdır.	Kim	onu	koruyup	vakitlerine	dikkat	ederse	dinini	korumuş	olur;	
kim	de	onu	yerine	getirmeyip	yitirirse	dinini	de	kısa	zamanda	yitirir.”	(Muvatta’,	
Vukûtu’s-Salât,	6.)	

	
47.	 Kadı	 Şurayh,	 Hazret-i	 Ömer’e	 mektup	 yazarak	 nasıl	 hükmedeceğini	

sordu.	 Hazret-i	 Ömer	 -radıyallahu	 anh-cevaben	 şöyle	 yazdı:	 “Allah’ın	 kitabında	
olanlarla	 hükmet.	 Eğer	 onda	 bulamazsan	 Allah	 Rasulü’nün	 sünnetiyle	 hükmet.	
Allah’ın	 kitabı	 ve	 Rasulü’nün	 sünnetinde	 de	 bulamazsan	 salihlerin	 verdiği	
hükümlerle	hüküm	ver.	 Salihlerin	verdiği	hükümler	 arasında	da	yoksa	 istersen	
devam	et	hükmünü	ver,	istersen	geri	dur.	Geri	durup	hüküm	vermemenin	senin	
için	daha	hayırlı	olduğu	kanaatindeyim.	Ve’s-selâm.”	(Nesâî,	Kudât,	11:3.)	

	
48.	 “Zenginlik	 de	 fakirlik	 de	 aynı	 şekilde	 birer	 binektir.	 Hangisine	

bineceğime	aldırmıyorum.”	
	
49.	“En	akıllı	kimse,	insanların	hareketlerini	en	iyi	takdir	edendir.”	
	
50.		“Şerri	bilmeyen,	onun	tuzağına	düşer.”	
	
51.	“Dünyaya	az	meylet	ki	hür	yaşayasın.”	
	
52.		“İnsanları	düzeltebilmeniz	için	önce	kendinizi	ıslah	etmeniz	gerekir.”	
	
53.	“İnsanların	en	cahili	ve	ahmağı,	kendi	ahiretini	başkasının	dünyası	için	

satandır.”	
	
54.	“Bir	iyiliğin	şerefi,	geciktirilmeden	hemen	yapılmasındadır.”	
	
55.	 “Kötü	bir	 işin	 en	gizli	 şahidi	 vicdanımızdır.	Nitekim	Efendimize	 (asm)	

iyiliğin	 ne	 olduğunu	 sormaya	 gelen	 birine	 “Kalbine	 danış!	 İyilik,	 kalbinin	
müsterih	olduğu	ve	yapılmasını	tasdik	ettiği	şeydir.	Günah	ise	içini	tırmalayan	ve	
başkaları	 sana	 «Yap!»	 diye	 fetvalar	 verse	 bile,	 içinde	 şüphe	 ve	 tereddüt	
uyandıran	şeydir.”	buyurmuştur.	(İbn-i	Hanbel,	4:	227-228)	

	
56.	“Sırrını	gizleyen,	kendine	hâkim	olur.”	
	
57.	“Şiddet	göstermeksizin	kuvvetli,	zayıflık	belirtmeksizin	yumuşak	ol!”	
	
58.	Ahmakla	dostluktan	 çekin,	 zira	 iyilik	 edeyim	derken	 çok	defa	 kötülük	

eder.	
	
59.	İnsan	için	iş	çoktur,	fakat	tutacağı	işten	ak	yüzle	çıkmayı	düşünmelidir.	
	
60.	Kötülüğü	bilmeyen	adam,	onun	tuzağına	kolay	düşer.	
	



61.	Kalbinizin	sevmediği	kimselerden	sakınınız!	
	
62.	 Bir	 insanın	 şöhretine	 ve	 görünüşüne	 aldanma,	 namaz	 ve	 niyazına	

bakma,	aklına	ve	doğruluğuna	bak!	
	
63.	Olmamış	şeyleri	soracağına,	olmuşlardan	ibret	almaya	çalış!	
	
64.	Amirin	en	kötüsü,	halkı	kötü	yola	sevk	edendir.	
	
65.	Halka	karşı	insaflı	davranan,	işinde	muvaffakiyete	erişir.	
	
66.	 Başkasında	 görüp	 hoşlanmadığın	 ayıbın	 kendinde	 olduğunu	

görmemekten	büyük	ayıp	olamaz.	
	
67.	Kibir	ve	gururlulukla	haddini	aşanı,	Cenab-ı	Hak	yerden	yere	çarpar.	
	
68.	Günahlarını	azalt!	Ölümün	şiddeti	sana	kolay	gelir.	
	
69.	Allah’ı	anın,	O’nu	anmak	şifadır.	
	
70.	 AIIah’a	 itaat	 eden	 büyük	 zatIarın	 sözIerine	 dikkat	 edin.	 Çünkü	 onIar	

tarafından	gerçekIer	teceIIi	eder	ve	onu	konuşurIar.		
	
71.	Beni	en	çok	şaşırtan	şey,	bir	kimsenin,	AIIah’ı	biIip,	O’na	isyan	etmesi;	

Şeytan’ı	biIip	ona	itaat	etmesi	ve	dünyayı	biIip	ona	meyIetmesidir.		
	
72.	 DicIe	 kenarında	 bir	 kurt	 bir	 koyunu	 yese,	 AIIah	 adaIeti	 geIir	 onu	

Ömer’den	benden	sorar.		
	
73.	İnandığınız	gibi	yaşamazsanız	yaşadığınız	gibi	inanmaya	başIarsınız.		
	
74.	 Tevbe’den	 maksad	 günahı	 biIip	 yapmamaktır.	 AmeI-i	 saIihte	

buIunmaktan	 maksad,	 kendini	 beğenmemektir.	 Şükürden	 maksad,	 aczini	 itiraf	
edip	kuIIuğu	biImektir.		

	
75.	Gözü	haramdan	korumak,	en	güzeI	şehvet	perdesidir.		
	
76.	Kişiye	imandan	sonra	veriIen	şeyIerin	en	hayırIısı	saIiha	kadındır.		
	
77.	İnsanIığın	şerefi	akIıyIa,	asaIeti	diniyIe;	şahsiyeti	ahIakıyIadır.		
	
78.	Arkadaş	çokIuğu,	zamanın	feIaketIerine	karşı	bir	destek	ve	yardımdır.		
	
79.	Borcunu	azaItırsan	hür	yaşarsın,	GünahIarını	azaItırsan	rahat	öIürsün.		
	
80.	AmeIIerin	efdaIi,	farzIarı	yapıp	haramIardan	kaçınmak	ve	katında	sâdık	

niyetdir.		
	
81.	Şiddet	göstermeden	güçIü,	kuvvetIi;	zayıfIık	beIirtmeden	yumuşak	oI.		



	
82.	AdaIet	oImadıkça;	Yönetimin	 faydası	oImaz.	Edep	oImadıkça;	AsaIetin	

faydası	 oImaz.	 CömertIik	 oImadıkça;	 ZenginIiğin	 faydası	 oImaz.	 Güven	
oImadıkça;	Sevincin	 faydası	oImaz.	Kanaat	oImadıkça;	FakirIiğin	 faydası	oImaz.	
AIçak	 gönüIIü	 oImadıkça;	 YükseImenin	 faydası	 oImaz.	 ALLAH’ın	 başarıya	
uIaştırması	oImadıkça;	caIışmanın	faydası	oImaz.		

	
83.	Şu	ümmet	 için	en	çok	korktuğum	şey,	diIi	ve	sözIeri	 iIe	âIim;	kaIbi	 iIe	

cahiI	oIan	kimseIerdir.		
	
84.	Tevazunun	başı,	 bir	müsIüman	 iIe	yoIda	karşıIaşırsan	 iIk	önce	 seIamı	

senin	 vermen,	 bir	 mecIiste	 en	 geride	 oturmaya	 razı	 oIman	 ve	 şöhretten	 uzak	
durmandır.		

	
85.	 ÖIümü,	 yattığın	 zaman	 yastığının	 aItında,	 kaIktığın	 zaman	 burnunun	

ucunda	biI!		
	
86.	Tevbe	edenIerIe	oturun,	onIarın	kaIbIeri	yumuşak	oIur.		
	
87.	 Hz.	 Ömer:	 HızIa	 camiye	 koşan	 çocuğun	 koIundan	 tutatarak,	 daha	

küçüksün	bu	aceIen	ne	dedi?	Çocuk:	“Dün	benden	daha	ufak	birisi	öIdü”	dedi.	
	
88.	 	AIIahü	 teâIâ	baskasına	acımayana	acımaz,	 affetmeyeni	affetmez,	özür	

kabuI	etmeyenin	özrünü	kabuI	etmez.		
	
89.	 Ben	 duanın	 kabuI	 ediImemesi	 kaygısı	 taşımam.	 İçimde	 dua	 etme	

isteğinin	oImaması	kaygısı	taşırım.		
	
90.	 Namaz	 seni	 yoIun	 yarısına	 uIaştırır,	 oruç	 da	 hükümdarın	 kapısına	

uIaştırır.	Sadaka	ise,	hükümdarın	huzuruna	çıkarır.		
	
91.	 Âhiret	 işIerinde	 zarar	 etmektense,	 dünyaya	 ait	 işIerde	 zarar	 ediniz.	

BöyIesi	sizin	için	daha	hayırIıdır.		
	
92.	 FazIa	 güImeyi	 terk	 edene	 heybet	 veriIir.	 FazIa	 konuşmayı	 terk	 edene	

hikmet	veriIir.	FazIa	yemeği	terk	edene	ibadetin	Iezzeti	veriIir.	Mizahı	terk	edene	
zarafet	veriIir.	Dünya	sevgisini	terk	edene	ahiret	sevgisi	veriIir.		

	
93.	Hakkımda	hangisinin	daha	hayırIı	oIduğunu	biIemediğim	için	darIık	ve	

boIIuk	günIerimin	hiçbirine	aIdırış	etmedim.		
	
94.	 Bana	 ayıpIarımı,	 kusurIarımı	 söyIeyen	 kimse	 AIIah-ü	 teâIânin	

merhametine	kavuşsun.		
	
95.	Namaz	kıIan	yaşIıyı	severim	ama	namaz	kıIan	gence	aşığım.		
	
96.	 Bir	 kimse	 her	 kimIe	 şakaIaşırsa,	 onun	 gözünde	 küçüIür	 ve	 heybetsiz	

oIur.		



97.	 Mescidde	 oturan	 kimse,	 AIIahü	 teâIâ’nin	 huzurunda	 buIunuyor	
demektir.		

	
98.	 OburIuktan	 sakınınız,	 zira	 oburIuk	 bu	 dünyada	 hamaIIık	 öIdükten	

sonra	ise	pis	kokudur.		
	
99.	 Hesaba	 çekiImeden	 önce	 kendinizi	 hesaba	 çekin.	 AmeIIerinizi	

tartıImadan	önce	tartınız.	
	
100.	Sana	kötülük	yapan	kimseyi	ona	iyilik	yaparak	cezâlandır.	
	
101.	Hakîkatı	anlayana	kadar	din	kardeşinin	davranışını	iyiye	yor.	
	
102.	 Müslüman	 kardeşinin	 ağzından	 çıkan	 bir	 lakırdıyı	 iyiye	 yorman	

mümkün	oldukça	kötüye	yorma.	
	
103.	 Kendini	 töhmet	 altında	 bırakacak	 işlere	 mübâşeret	 eden,	 kendisi	

hakkında	kötü	düşünenleri	kınamasın.	
	
104.	Sırrını	gizleyen	murâdına	erer.	
	
105.	 Sâdık	 arkadaşlar	 edin,	 gölgelerinde	 yaşarsın.	 Çünkü	 sâdık	 dostlar,	

huzurlu	anlarda	süs,	sıkıntılı	demlerde	silahtır.	
	
106.	Seni	ölüme	götürse	de	doğruluktan	ayrılma.	
	
107.	Seni	ilgilendirmeyen	işe	karışma.	
	
108.	Henüz	vukû’	bulmamış	şeylerden	sorma.	
	
109.	İhtiyâcını,	onu	gidermeni	istemeyenlere	iletme.	
	
110.	Yalan	yere	yemîni	hafîfe	alma,	Allah	seni	helâk	eder.	
	
111.	Kötülüklerini	öğrenmek	düşüncesiyle	de	olsa	fâcirlerle	arkadaş	olma.	
	
112.	Düşmanlarından	uzak	dur.	
	
113.	 Güvenmediğin	 dostlarından	 sakın.	 Güvenilir	 kimse	 de	 Allah’tan	

korkandır.	
	
114.	Mezarlıklarda	derin	saygı	içinde	ol.	
	
115.	Tâat	ânında	kendini	zavallı	gör.	
	
116.	Günah	işlemek	istersen	sonunu	düşün.	
	



117.	 Herhangi	 bir	 işinde,	 Allah’tan	 korkanlarla	 istişâre	 et.	 Zîrâ	 Allah:	
Meâlen	 “Allah’tan,	 kulları	 arasında	 yalnız	 âlimler	 korkar,”	 buyurur.	 (Hayatü’s-
Sahâbe	4-209/211)	

	
118.	Sabır	boyun	eğmek	değil,	mücadele	etmektir.		
	
119.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 halife	 olarak	 seçildiği	 gün	 Allah’a	 şöyle	 yalvardı:	 “Ya	

Rabbi!	 Sertim,	bana	biraz	 rıfk	 ve	mülayemek	ver!	Allahım	zayıfım,	bana	güç	ve	
kuvvet	 ver.	 Yâ	 Rabbi!	 Sevk-u	 idaresini	 üzerime	 aldığım	 bu	 halkı	 doğru	 yola	
iletmem	için	bana	kudret	ver.”	Amin!	

	
120.	Sa’d	b.	Ebi	Vakkas’ı	orduların	başkomutanı	olduğu	zaman	şöyle	talimat	

verdi:	 “Yâ	 Sa’d!	 Sana	 Allah	 Resulünün	 dayısı	 dediklerinden	 dolayı	 gururlanma.	
Allah	Teâlâ	seyyiat	ile	seyyiatı	mahvetmez;	ancak	hasenat	ile	seyyiâtı	mahveder.	
Allah	 ile	 kul	 arasında	 itaatten	 başka	 nisbet	 ve	 bağ	 yoktur.	 Allah	 onların	Rabbı,	
onlar	 da	 Allah’ın	 kullarıdır.	 İnsanlar	 ancak	 hatime	 ve	 âfiyet	 itibarıyla	
birbirlerinden	 efdal	 olurlar.	 Ölmeden	 öncek	 kimin	 daha	 hayırlı	 olduğu	 belli	
olmaz.	İnsanlar	ancak	itaat	ile	Allah	katında	ecir	ve	mükafata	layık	olurlar.		

Bak!	Allah	Resulü	ne	yapıyor	idiyse	sen	de	öyle	yap	ve	Allah’tan	sabır	iste!	
	
121.	Rızkı	toprağın	derinliklerinde	arayın.	
	
122.	Çocuğunu	hangi	tarlaya	koyduğuna	iyi	bak!	
	
123.	Hangi	memur	zulmeder	de	o	bana	intikal	ederse,	ben	bu	zulümü	izale	

etmez	isem	ben	de	zulmetmiş	olurum.	
	
124.	 Takva	 üzere	 arkadaşlık	 yap.	 İşinde	 Allah’tan	 korkanlarla	 istişare	 et.	

Yüce	Allah	“Allah’tan	ancak	alimler,	yani	Allah’ı	bilenler	korkar”	buyurmuştur.	
	
125.	 Çoluk	 çocuğunuzu	 çoğaltın;	 kimin	 sayesinde	 rızıklandığınızı	

bilemezsiniz.	
	
126.	Çalışmak	en	hayırlı	sermayedir.	
	
127.	Ahmakla	arkadaş	olma!	O	sana	fayda	veriyorum	derken	zarar	verir.	
	
128.	 Bir	 kimseyi	 komşusu	 ve	 arkdaşı	 övecek	 olsa	 onun	 iyiliğinden	 şüphe	

etmeyiniz.	
	
129.	Takva	sahibini	zenginleri	sever	ve	onlarla	dost	olduğunu	görürseniz	o	

dünyanın	dostudur.	Gereksiz	yere	sultandan	ayrılmıyorsa	o	bir	hırsızdır.	
	
130.	İlmî	araştırma	yapmak	cihad	gibidir.	
	
131.	Dünyanın	izzeti	mal	ile,	ahiretin	izzet	ve	şerefi	hayırlı	amel	iledir.	
	
132.	 İnsanlarla	 iyi	dostluk	kurmak	aklın	yarısı,	yerinde	soru	sormak	ilmin	

yarısı,	iyi	tedbir	ise	hayatın	yarısıdır.	



	
133.	 Heva,	 kötülüklerin	 denizidir;	 ölüm	 ömürlerin	 denizidir,	 kabir	

pişmanlıkların	denizidir.		
	
134.	 Başıma	 gelen	 bela	 ve	 musibetlerde	 Allah’ın	 büyük	 lütuf	 ve	 ikramı	

vardır.	 Bela	 günahımdan	 dolayı	 değilse	 o	 bir	 nimettir.	 Günahım	 beladan	 daha	
fazla	değilse	o	da	bir	nimettir.	Allah	rızasından	mahrum	etmezse	o	da	nimettir.	
Bela	ve	musibet	karşılığında	sevabını	umuyorsam	o	da	bir	nimettir.	

	
135.	Dili	korumaktan	daha	iyi	bir	dost,	iffet	ve	günahtan	sakınmaktan	daha	

iyi	 insanı	 koruyan	 elbise,	 kanaattan	 daha	 çok	mal,	 nasihatten	 daha	 iyi	 bir	 şey,	
sabırdan	daha	tatlı	bir	nimet	görmedim.	

	
136.	 Allah	 yedi	 şeyi	 yedi	 şeyde	 gizlemiştir:	 Rızasını	 itaatte,	 gadabını	

isyanda,	 İsm-i	 Azamını	 Kur’ânda,	 Kadir	 gecesini	 Ramazanda,	 Salat-ı	 Vustayı	
namazlarda,	kıyamet	gününü	günler	içinde,	eceli	ömür	içinde	gizlemiştir.	

	
137.	 Gülmesi	 çok	 olanın	 heybeti	 azalır.	 İnsanların	 küçümseyenin	 değeri	

azalır.	Bir	 şeyi	 çok	yapan	onunla	 anılır.	 Sözü	 çok	olanın	hatası	 çok	olur.	Hatası	
çok	 olanın	 hayası	 az	 olur.	 Hayası	 az	 olanın	 iffeti	 az	 olur.	 İffeti	 az	 olanın	 kalbi	
ölmüştür.	

	
138.	 Çok	 konuşmayı	 terk	 eden	 kimseye	 hikmet	 verilir.	 Fazla	 bakışı	 terk	

edene	 tevazu	verilir.	Fazla	yemeği	 terk	eden	kimseye	 ibadet	zevki	verilir.	Fazla	
gülmeyi	 terk	eden	kimseye	heybet	verilir.	Fazla	mizahı	 terk	eden	kimseye	 izzet	
verilir.	 Dünya	 sevgisini	 terk	 edene	 ahiret	 sevgisi	 verilir.	 	 Başkasının	 hataları	 il	
emeşgul	olmayana	nefsinin	hatalarını	görüp	düzeltmekle	mükafatlandırılır.	Yüce	
Allah’ın	 zatını	 düşünmeyen	 isim	 ve	 sıfatlarının	 tecellileri	 üzerinden	 onu	
tanımaya	çalışana	da	nifaktan	kurtuluş	beratı	verilir	ve	imanı	güçlenir.		

	
139.	 On	 şey	 on	 şeysiz	 düzelmez:	 Akıl	 iffetsiz,	 fazilet	 ilimsiz,	 kurtuluş	

korkusuz,	 sultan	 adaletsiz,	 asalet	 ve	 şerefe	 edebsiz,	 ferah	 emniyetsiz,	 zenginlik	
sehavetsiz,	 fakirlik	 kanaatsiz,	 yücelik	 tevazusuz,	 cihad	 tevfiksiz	 düzelmez	 ve	
başarıya	ulaşmaz.		

	
140.	Allah’tan	başkasından	korkan	insanın	tüm	gayreti	boşadır.	
	
141.	Akrabanın	cefası	yabancının	darbesinden	daha	acıdır.	
	
142.	Ahlak	güzelliği	beden	güzelliğinden	daha	devamlıdır.	
	
143.	Geçimi	sağlayacak	sanat	insanlara	el	açmaktan	hayırlıdır.		
	
144.	Hüsn-i	 Zan	 ibadetlerin	 en	 güzelidir.	 Güzel	 şöhret	 ömrün	meyvesidir.	

Merhamet	âfetlerin	perdesidir.	Merhamet	eden	merhamet	görür.		
	
145.	Allah	korkusu	hikmetin	başıdır.	
	
146.	Başkalarına	hayırlı	olan	kimse	kendisine	karşı	daha	hayırlı	olmuş	olur.	



	
147.	Dünyada	bana	üç	şey	sevdirildi:	Emr-i	maruf	ve	nehy-i	ani’l-Münker,	

Allah’ın	ahkamını	uyugulama...	
	
148.	Din	kerim	kimselerin	güzelliğidir.	
	
149.	Zaman	sana	biriktirmediğini	ve	ummadığını	getirir.	
	
150.	Bize	kusurumuzu	söyleyeni	Allah	rahmetine	gark	etsin.		
	
151.	 Nice	 güzel	 söz	 vardır	 ki	 inci	 kolyelerinden	 daha	 güzel	 gece	

yıldızlarından	daha	parlaktır.	
	
152.	Sırrın	senin	esirindir,	söylediğin	zaman	sen	onun	esiri	olursun.	
	
153.	 İhtiyaç	 sahibinin	 ihtiyacını	 gidermekten	 başka	 derdi	 yoktur.	 Bu	

sebeple	fazla	şeye	muhtaç	olan	ahmaktır.	
	
154.	Suküt	insanın	süsleyen	en	güzel	elbisedir.	
	
155.	Arkadaşının	işini	en	güzel	şekilde	yap!	
	
156.	Dini	dünya	menfaatine	feda	eden	dalalete	düşmüştür.	
	
157.	 Uzun	 süren	 öfke	 devamlı	 hastalık	 getirir.	 Düşmana	 itaat	 etmek	 ise	

helak	olmak	demektir.	
	
158.	İmanın	üçte	biri	haya,	üçte	biri	akıl,	üçte	biri	ise	cömertliktir.	
	
159.	Ümidi	az	olanın	hüsn-ü	zannı	çok	olur.	
	
160.	Aç	gözlülük	fakirlik,	kanaat	ise	zenginliktir.	
	
161.	Zalim	daima	mağlup,	mazlum	daima	muzafferdir.	
	
162.	 Sadık	 arkadaşına	 iyi	 sarıl,	 zira	 o	 refah	 zamanında	 ziynet,	 bela	 ve	

musibet	zamanında	senin	hazır	kuvvetindir.	
	
163.	Doğruluk	seni	ölüme	sürüklese	de	ondan	ayrılma...	
	
164.	Çabuk	kalkmak	ve	doğru	konuşmak	oturup	kalkmanın	şerefidir.	
	
165.	Müminin	izzet	ve	şerefi	insanlara	muhtaç	olmamasıdır.	
	
166.	Güzel	ahlak	en	güzel	ve	hayırlı	dosttur.	
	
167.	Koyunun	tozu	kurdun	gözüne	sürmedir.	
	
168.	Fazla	küslük	düşmanlık	getirir.	



	
169.	Hakları		yerine	getirmek	meşakkat,	onları	terk	etmek	ise	zillettir.	
	
170.	Nimet	şükrettiğin	zaman	bakileşir.	
	
171.	 İlim	 gayreti	 sevinç,	 mal	 gayreti	 ise	 hüsrandır.	 Saadet	 yolcusunun	

himmeti	ve	gayreti	ahirettir.		
	
172.	 Müslümanın	 ağzından	 çıkan	 sözü	 hayra	 yorman	 mümkün	 ise	 şerre	

yorma.	Olmadık	şeyi	sorma.		
	
173.	 Takvaya	 sarılıp,	 zühd	 ile	 süslenen	 kimseye	 dünya	 ehline	 tevazu	

göstermek	yakışmaz.	
	
174.	Doğru	sözden	başkasında	hayır	yoktur.	
	
175.	 Hiçbirinizi	 rızkı	 aramayı	 bırakıp	 da	 “Allahım!	 Beni	 rızıklandır!”	

demesin.	Muhakkak	ki	gökten	ne	altın	yağar	ne	de	gümüş...	
	
176.	Kuvvet	merhametle,	necat	doğrulukla	beraberdir.	
	
177.	 Şiirlerden,	 edebî	 sözlerden,	 yazılardan	 hikmetli	 olanları	 ve	 güzel	

meselleri	 öğreniniz.	 Çünkü	 bunlar	 ahlâkı	 yükseltir,	 düşüncelerinizi	 açar	 ve	
düzeltir.	

	
178.	 Bir	 adamın	 şöhretine	 ve	 sözlerine	 bakarak	 onu	 değerlendirmeyiniz.	

Onun	aklına	ve	doğruluğuna	bakınız	ve	ına	göre	değerlendiriniz.		
	
179.	İmanın	üçte	biri	akıl,	üçte	biri	haya	ve	üçte	biri	cömertliktir.	
	
180.	Borcunu	azaltırsan	hür	yaşarsın;	günahını	azaltırsan	rahat	ölürsün.	
	
181.	 Ahmakla	 arkadaş	 olmaktan	 sakın!	 Zira	 o	 sana	 iyilik	 yapayım	derken	

kötülük	yapar.	
	
	
**	
	
Hz.	Ömer	(ra)	Hakkında	Söylenenler:	
	
1. “Yeryüzünde	 benim	 için	 Ömer’den	 daha	 sevimli	 kimse	 yoktur.”	 Hz.	

Ebubekir	(ra)	

2. Bir	yerde	huzur	ve	sükun	varsa,	bu	Ömer’in	varlığının	alameti	idi.”	Hz.	
Ali	(ra)		

3. Salihler	zikredildiğinde,	Ömer	akla	gelmeli.	Hz.	Ali	(ra)		

4. Hz.	 Ömer	 (ra)	 şehid	 edildiğinde	 Hz.	 Ali	 (ra)	 onun	 mübarek	
kefenini	açıp	yüzüne	bakarak	şöyle	demişti.	 “Ey	Ebu	Hafs!	Allah’ın	



rahmeti	senin	üzerine	olsun.	Rasulullah’tan	sonra,	senden	başka,	amel	
defteriyle	Allah’ın	huzuruna	çıkmak	istediğim	hiçbir	kimse	yoktur.”	

5. Hz.	Ali	 (ra)	Hz.	Ömer’in	ölümüne	ağladığı	bir	 anda	 “niçin	 ağlıyorsun”	
diye	 soranlara	 şu	 cevabı	 vermişti:	 “Ömer’in	 ölümüne	 ağlıyorum.	
Ömer’in	 ölümü	 İslam	 için	 öyle	 bir	 gediktir	 ki,	 kıyamete	 kadar	
doldurulamaz.”		

6. “Ömer'in	Müslüman	oluşu	bir	fetihtir.	Hicreti	bir	zaferidir.	Halifeliği	de	
bu	ümmete	bir	rahmettir."	Abdullah	bin	Mesud	(ra)		

7. “Ömer	Müslüman	olduğundan	beri	hep	 izzetli	olmuşuzdur.”	Abdullah	
bin	Mesud	(ra)		

8. “Muhakkak	ki	Ömer	İslam’ın	korunaklı	bir	kalesi	idi.	İnsanlar	o	kaleden	
içeri	 giriyorlar	 ve	 çıkamıyorlardı.	 Fakat	 Ömer	 vefat	 edince	 o	 kale	
dağıldı.”	Abdullah	bin	Mesud	(ra)	

9. “Şüphesiz	Ömer	hepinizden	daha	çok	Allah’ı	 tanıyan,	hepinizden	daha	
çok	 Allah’ın	 kitabını	 okuyan	 ve	 hepimizden	 daha	 çok	 Allah’ın	 dinini	
bilen	 bir	 kimseydi.	 Hz.	 Ömer’in	 idare	 ve	 siyasetteki	 ilmi	 mizanın	 bir	
gözüne	 ve	 yeryüzündeki	 diğer	 alimlerin	 bu	 husustaki	 ilmi	 de	 diğer	
kefeye	konsaydı,	Hz.	Ömer’in	ilmi	ağır	gelirdi.	Ömer	öldüğünde	idare	ve	
siyaset	ilminin	onda	dokuzu	onun	ile	kabre	gitti.	Abdullah	bin	Mesud	
(ra)		

10. “Ömer	 (ra)	 bir	 meselede	 “benim	 fikrim	 şu	 merkezdedir”	 dedi	 mi,	
mesele	mutlaka	onun	gösterdiği	gibi	vaki	olurdu.”	İbn-i	Abbas	(ra)	

11. “Biz	 takva	ve	 riyazeti	öğrenmek	 için	Hz.	Ömer’e	 eşlik	 ederdik.	Mesur	
bin	Mahseme	(ra)		

12. “Vasıfları	 ve	 özellikleri	 bütün	 memurları	 üzerinde	 öyle	 bir	 etki	
bırakmıştır	ki,	hepsi	de	ona	benzemişlerdir.”	Mesudi	(Tarihçi)	

13. Hz.	 Ömer	 sahabelere	 danışır,	 meseleyi	 halledinceye	 kadar	 onlarla	
münazara	 ederdi.	 Bundan	 dolayıdır	 ki,	 onun	 bir	 çok	 fetvansına	 ve	
hükmüne	 dünyanın	 doğusunda	 ve	 batısında	 uyulur.”	 Şah	 Veliyullah	
Dehlevi	

14. “Bir	nazar-ı	peygamber,	birdenbire	kalbeder;	bir	bedevî-i	cahil,	bir	ârif-
i	 münevver.	 Eğer	 mizan	 istersen:	 İslâm'dan	 evvel	 Ömer,	 İslâm'dan	
sonra	Ömer...	Birbiriyle	kıyası:	Bir	 çekirdek,	bir	 şecer...	Def'aten	verdi	
semer,	o	nazar-ı	Ahmedî,	o	himmet-i	Peygamber...”	Bediüzzaman	

15. “Şiddet-i	hamiyet-i	İslâmiye	ile	küffara	galebe-i	kat'iyesi	ile	şöhret-şiar	
olan	Hazret-i	Ömer...”	Bediüzzaman	
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